
 
 

OGŁOSZENIE NR 20 
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO 

z dnia 24 września 2021 r. 

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Katowice-Pyrzowice1) 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) ogłasza się, obowiązującą od 1 listopada 2021 r., 
zmianę w taryfie opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach ogłoszonej ogłoszeniem nr 
1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych 
w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach (Dz. Urz. ULC poz. 48), polegającą na tym, że: 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Opłaty lotniskowe składają się z opłat standardowych, w których skład wchodzą: opłata za 
lądowanie statku powietrznego, opłata za postój statku powietrznego, opłata za pasażera odlatującego, 
opłata za ochronę oraz z opłat dodatkowych.”; 

2) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7.  Opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu pobierana 
jest za każdego pasażera odlatującego. 

Pasażer odlatujący Stawka (PLN) 

Ruch krajowy i międzynarodowy 5,00 

Opłacie nie podlegają: 

• pasażerowie w tranzycie, 

• dzieci do lat 2, nieuprawnione do zajmowania miejsca pasażerskiego w samolocie.”; 

 
1) Zgodnie ze świadectwem rejestracji lotniska z dnia 26 listopada 2003 r. wydanym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego nazwa lotniska brzmi: lotnisko Katowice-Pyrzowice. 
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3) dokonuje się zmiany porządkowej w postaci numeracji dotychczasowych pkt od 7 do 10 taryfy na pkt od 
8 do 11. 
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