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Poz. 10
OGŁOSZENIE NR 5
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Poznań-Ławica

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 2019 r. poz. 1580 i 1495) ogłasza się, obowiązującą od 24 lutego 2020 r. zmianę poszczególnych
postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Poznań-Ławica, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Piotr Samson
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Załącznik do ogłoszenia nr 5
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 24 lutego 2020 r.

Zmiana poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku
Poznań-Ławica

W taryfie opłat lotniskowych na lotnisku Poznań-Ławica (Dz. Urz. ULC z 2013 r. poz.
117, z 2014 r. poz. 94 oraz z 2015 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 1.6.;
2) dodaje się pkt 2.18 w brzmieniu:
„Grupa kapitałowa – wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.”;
3) pkt 4.1.3 a) otrzymuje brzmienie:
„a) statusem lotu:
– HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Komendanta Służby Ochrony
Państwa), lub”;
4) dodaje się pkt 4.2. w brzmieniu:
„Podmioty wykonujące loty podlegające zwolnieniu z opłat lotniskowych, o których mowa
w pkt 4.1, zobowiązane są przekazać Portowi Lotniczemu Poznań-Ławica sp. z o.o. kopię
planu lotu potwierdzającego prawo do skorzystania ze zwolnienia. Kopia planu lotu musi
być przesłana najpóźniej w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do
pobierania opłat lotniskowych:
– faksem na nr: +48 61 847 49 09,
lub
– pocztą elektroniczną (skan dokumentu) na adres mailowy: invoices@aiportpoznan.com.pl”;
5) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zniżki od opłat lotniskowych
Przy naliczaniu zniżek dla danego przewoźnika uwzględnia się okoliczności dotyczące tego
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przewoźnika oraz pozostałych przewoźników korzystających z usług Portu Lotniczego
Poznań-Ławica, a wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy dany
przewoźnik.
W przypadku pojawienia się przeterminowanych należności na koncie przewoźnika, Port
Lotniczy zastrzega sobie prawo do zawieszenia naliczania zniżek.
W przypadku możliwości uzyskania kilku zniżek z różnych tytułów dla danej opłaty
lotniskowej, uzyskane zniżki sumuje się z zastrzeżeniem zapisów pkt 5.1.19 i 5.2.11.”.
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