Informacja na temat projektów
związanych z terenami
lotniska w Krośnie

Podstawowe załoŜenia projektu
•

Rozwój funkcji szkoleniowo – treningowej
lotniska w Krośnie; stworzenie
odpowiednich warunków dla
funkcjonowania podmiotów szkoleniowych

•

Maksymalne wykorzystanie dostępnej
przestrzeni lotniskowej dla rozwoju funkcji
szkoleniowych

•

Wzbogacenie istniejącej oferty o szkolenia
mechaników branŜy lotniczej

•

UmoŜliwienie firmom produkującym
samoloty testowania ich na krośnieńskim
lotnisku

•

Zagospodarowanie terenów przyległych
do lotniska w celu stworzenia strefy
inwestycyjnej

Dokumenty podstawowe
• Program

funkcjonalno-uŜytkowy lotniska lokalnego
w Krośnie- Samodzielna Pracownia Usług Projektowych s.c.
J. Opęchowski, W. Kaźmierski oraz Biuro Studiów i Projektów
Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. – określenie
maksymalnych, docelowych parametrów lotniska

•Wstępne studium wykonalności dla projektu „Utworzenie
Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego
w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska
w Krośnie – I etap” – PM GROUP Polska Sp. z o.o. – wybór
optymalnego wariantu ze względu na cele RPO WP

Program funkcjonalno - uŜytkowy
Docelowa koncepcja
rozbudowy lotniska:
•Utwardzona droga startowa
2000 m x 45 m
•Drogi kołowania
•Płaszczyzny postoju
samolotów
•Trzy pasy startowe trawiaste
•Zabudowa lotniskowa: wieŜa
kontroli lotów, lotniskowa
stacja paliw, terminal,
budynek straŜnicy p.poŜ.,
wiata na sprzęt lotniskowy,
budynek techniczny

Granice
lotniska
Zmiana granic
lotniska:
Optymalne
wykorzystanie
dostępnej przestrzeni
dla rozwoju funkcji
lotniskowych
Strefa inwestycyjna –
zagospodarowanie
terenów przyległych do
lotniska, zbędnych dla
działalności lotniczej;
atrakcyjna lokalizacja
pod produkcję
przemysłową
i innowacyjne usługi

Pozyskanie terenów niezbędnych
do realizacji projektu
1 - Właściciel
prywatny; trwa
postępowanie
o stwierdzenie
zasiedzenia na rzecz
Gminy Krosno
2 - Właściciel –
Aeroklub Polski
3 i 4 –Własność
prywatna

Bezpieczeństwo uŜytkowania
lotniska
Odległości przyjęte w koncepcji modernizacji lotniska w Krośnie są zgodne z przepisami w zakresie
bezpieczeństwa uŜytkowania lotniska:
Parametry Głównej Drogi Startowej (GPS): 2120 m x 300 m
Na szerokość 300 m składają się, symetrycznie względem osi podłuŜnej GPS:
- Droga startowa (DS) o szerokości 45 m + 2 x 7,5 m utwardzonego pobocza
-nieutwardzone pobocza drogi startowej o szerokości 2 x 120 m
Południowa granica GPS stanowi równocześnie południową granicę pola wzlotów (GPW).
Dalej na południe, w rejonie pomiędzy płytą postojową przy FK ProTech a płytą postojową przed
terminalem, znajdują się:
- droga kołowania (DKA) o szerokości 18 m + 2 x 5 m utwardzone pobocze (oś DKA w odległości 168 m
od osi DS),
- linia bezpieczeństwa w odległości 12 m od skraju utwardzonego pobocza DKA (26 m od osi DKA, 44 m
od południowej GPW, 194 m od osi DS),
- droga patrolowa o szerokości 6 m,
-ogrodzenie lotniska.
Obszar na północ od GPS, z trzema pasami trawiastymi na róŜnych kierunkach, umoŜliwia
bezpieczne operacje samolotów sportowych, szkoleniowych, szybowców i spadochroniarzy.

Analiza potencjalnego oddziaływania zabudowy
terenów inwestycyjnych na moŜliwość
wykonywania operacji lotniczych na głównej
drodze startowej lotniska w Krośnie
Wykonawca: Oktawian Jarosz, inŜ. geodeta,
absolwent Studium Podyplomowego „Zarządzanie
Infrastrukturą Lotniskową”, od 2003 specjalista ds.
kontroli rejonu oddziaływania lotniska (Kraków-Balice)
Wykonanie: czerwiec 2008 r.

Ustalenia dotyczące zabudowy terenów
inwestycyjnych
•

•

Teren ozn. lit. A - przeznaczony
wyłącznie dla firm związanych z
produkcją lotniczą, okołolotniczą oraz
zainteresowanych bezpośrednim
dostępem do drogi startowej (GPS)
Wymagania dotyczące zabudowy
w obszarze „A”:
Budynki o rzucie prostokątnym,
dłuŜszy bok prostopadły do osi GPS

•

Kalenice prostopadłe do osi GPS

•

Odległości między budynkami równe
co najmniej dwukrotnej ich wysokości

•

Wysokość zabudowy do 10 m, nowe
budynki nie mogą przesłaniać
wschodniej części drogi startowej

•

Ograniczenie zabudowy w
bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia,
budynki maksymalnie przybliŜone do
nowej drogi prowadzącej do
istniejących zakładów lotniczych

Obiekty FK-ProTech
•

•

•

Likwidacja części
zabudowań, które
znajdą się na terenie
lotniska
Brak znaczącego
wpływu głównego
budynku na operacje
lotnicze
Zalecane dodatkowe
oświetlenie krawędzi
budynku

Dofinansowanie ze środków UE
Projekt umieszczony w indykatywnym
wykazie projektów kluczowych
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego 2007-2013
Planowane dofinansowanie w wysokości
11 mln EUR

Wstępne studium wykonalności –
zakres inwestycji w ramach projektu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utwardzona droga startowa 900 (1100 m) x 30 m, PCN=50
Pobocze drogi startowej
Oświetlenie (światła krawędziowe, progowe oraz końca drogi
startowej)
Systemy nawigacyjne (D-VOR/DME, PAPI)
Droga kołowania 11m x 500 m – do istniejących hangarów
Trzy pasy startowe trawiaste przeznaczone do uŜytkowania przy
róŜnych kierunkach wiatrów
Kontenerowa stacja paliw (20 000 l)
Ogrodzenie lotniska
WieŜa kontroli lotów

Zakres
projektu

Inwestycje I etapu poza projektem
dofinansowanym z RPO WP
•Droga
umoŜliwiająca
dojazd do
hangarów
•Droga kołowania
z płaszczyzną
postojową
umoŜliwiająca
dostęp do pasa
startowego od
strony terenów
inwestycyjnych

WieŜa kontroli lotów
Alternatywne rozwiązania:
•

•

Mobilna wieŜa kontroli
lotów po stronie
południowej, wyposaŜona
w modułowy system
kontroli oświetlenia,
pomocy nawigacyjnych,
ogródek meteo,
stanowiska kontrolerów
Wykonanie nadbudowy
istniejącego budynku
wieŜy kontroli lotów –
w przygotowaniu
ekspertyza konstrukcyjna

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań
w kontekście funkcji szkoleniowej
lotniska
•

Infrastruktura jest optymalna dla samolotu o kodzie B, tj.
o rozpiętości skrzydeł do 24 m np. Mewa, Cessna 150/152,
Cessna 172, AT-3, Cessna 441 (z ograniczeniami), Aerospactiale
TB-20 , Piper Pa32R Saratoga, Piper Pa-46 Malibu Mirage.
W Krośnie będą mogły operować wszystkie typy samolotów,
na których obecnie prowadzone są szkolenia.

•

Nośność drogi startowej PCN=50 zapewnia moŜliwość
przyszłego jej wydłuŜenia i poszerzenia bez potrzeby znacznej
ingerencji w istniejącą strukturę.

•

Przyjęte parametry są akceptowalne z ekonomicznego punktu
widzenia i celów projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.

Harmonogram realizacji projektu
•

Powołanie spółki lotniskowej – III kwartał 2008 r.

•

Wybór zarządzającego lotniskiem – III kwartał 2008 r.

•

Podpisanie preumowy na realizację projektu – do końca 2008 r.

•

Dokumentacja projektowa – do I kw. 2009

•

Decyzja o pozwoleniu na budowę – II kw. 2009

•

Podpisanie umowy na realizację projektu – II kw. 2009

•

Przetarg na wykonanie robót budowlanych – II kw. 2009

•

Roboty budowlane – od III kw. 2009 do III kw. 2011

•

Pozwolenie na uŜytkowanie – III kw. 2011

Operator inwestycji
•

Konieczność powołania podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu
– jednoosobowej spółki Gminy Krosno (100% kapitału zakładowego
posiada Gmina Krosno)

•

Obowiązki spółki związane z realizacją projektu:
- przeprowadzenie procedur przetargowych na wybór wykonawców,
- usługi promocyjne,
- zamawianie/zlecanie usług projektowych,
- monitoring i realizacja projektu,
- działanie w charakterze beneficjenta i podmiotu realizującego –
z odpowiedzialnością za proces inwestycyjny i jego przebieg, po jego
zakończeniu za odpowiednie wyznaczenie podmiotu zarządzającego
- istnieje moŜliwość powierzenia spółce obowiązków zarządzającego
lotniskiem zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Lotnicze

•

Korzyści:
- zapewnienie profesjonalnej i sprawnej realizacji projektu,
- moŜliwość odzyskania podatku VAT

•

Dodatkowe zadania spółki – zarządzanie terenami inwestycyjnymi na
południe od lotniska

Podmioty realizujące funkcję szkoleniową
•

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Krośnie –
partner w projekcie
Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn
Specjalność: Eksploatacja lotnicza
Treści kształcenia: mechanika lotnicza, pilotaŜ, aerodynamika, awionika,
napędy, budowa samolotu, komunikacja, nawigacja, eksploatacja samolotu,
personel pokładowy)
- Współdziałanie z Politechniką Rzeszowską i PWSZ w Chełmie
- Szkolenie praktyczne realizowane na podstawie porozumień
z podmiotami posiadającymi odpowiednie certyfikaty

•

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
Technik mechanik lotniczy
Technik awionik

•

Aeroklub Podkarpacki

•

Przedsiębiorcy

BudŜet projektu (PLN)
Wydatki inwestycyjne przyjęte we Wstępnym Studium
Wykonalności:
Wydatki inwestycyjne łącznie
wg aktualnego kursu EUR

ok. 53 208 550 PLN netto

Maksymalny poziom dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej
11 000 000 EUR netto
Wkład własny Miasta
wg aktualnego kursu EUR

ok. 15 800 000 PLN netto

Koszty funkcjonowania lotniska

Według prognoz działalność lotniska
w Krośnie będzie wymagała corocznego
wsparcia na pokrycie strat w wysokości
co najmniej 2-2,5 mln zł

Ekspertyzy dotyczące aktualnego
stanu drogi startowej
Opinia naukowo – techniczna dotycząca nawierzchni drogi startowej na
lotnisku w Krośnie
Autor: prof. dr hab. inŜ. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska, Instytut InŜynierii
Lądowej, specjalista ds. budowy dróg i lotnisk, autor metody oceny nośności
nawierzchni lotniskowych uznanej przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa
Cywilnego (ICAO), za którą otrzymał nagrodę Ministra Obrony Narodowej
Wykonanie: marzec 2008 r.
Ocena stanu technicznego kanalizacji deszczowej w ramach zadania
inwestycyjnego „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia
Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”
Wykonawca: Zdzisław Kozak, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „KOZAK”
Wykonanie: czerwiec 2008 r.

Wyniki ekspertyz
•

Bardzo zły stan techniczny i mała nośność (PCN=5) istniejącej
nawierzchni

•

Niekorzystne warunki gruntowe – glina w stanie plastycznym,
wraŜliwa na przemarzanie – duŜe prawdopodobieństwo tworzenia
się wysadzin

•

Konieczna rozbiórka istniejącej nawierzchni, wzmocnienie
podłoŜa gruntowego i budowa nowej nawierzchni o nośności
PCN=50

•

Przy szerokości pasa 45 m konieczna będzie budowa nowego
systemu odwodnienia, zapewniającego właściwe odprowadzenie wód
opadowych, przy szerokości 30 m – zostanie wykonana dodatkowa
analiza moŜliwości wykorzystania istniejących kanałów deszczowych

•

MoŜliwość ponownego wykorzystania kruszywa, z którego wykonana
jest wschodnia, nieutwardzona część drogi startowej – do
wykonania warstwy mrozoochronnej lub warstwy wzmacniającej
podłoŜe

Planowane obiekty w północnej
części lotniska
1.

2.
3.
4.

Hangar w
sąsiedztwie pasów
trawiastych
Hangar na miejscu
obecnej stacji paliw
Nowa lokalizacja
stacji paliw
Budynek
dydaktyczny PWSZ
z hangarem

Projekt
Projekt
komplementarny
komplementarny
Projekt
Zwiększenie
atrakcyjności
miasta Krosna
poprzez
kompleksowe
przygotowanie
terenów pod
inwestycje,
dofinansowany ze
środków Programu
Operacyjnego
Rozwój Polski
Wschodniej
Powierzchnia
terenu: 33 ha

Przeznaczenie terenów

Teren „A”:
produkcja lotnicza
i okołolotnicza oraz firmy,
wykorzystujące
bezpośredni dostęp do
pasa startowego
Pozostałe tereny:
Produkcja oraz usługi
o charakterze
innowacyjnym

Forma przekazania gruntów
•Grunty przeznaczone
pod najem
•Najemcy zostaną
wyłonieni w drodze
przetargu
•Istnieje moŜliwość
zakupu gruntów po
upływie pięcioletniego
okresu najmu

Opracowane
dokumenty
•Studium wykonalności projektu
•Program funkcjonalno – uŜytkowy
•Raport o oddziaływaniu na środowisko
Autor: Mott MacDonald Ltd.
•W opracowaniu dokumentacja techniczna
infrastruktury podziemnej i dróg
dojazdowych

Zakres projektu
Inwestycje infrastrukturalne
realizowane w ramach
projektu dofinansowanego ze
środków UE
(2009-2010)
• Osuszenie terenu
• Sieć wodociągowa
• Kanalizacja sanitarna i
deszczowa
• Budowa dróg dojazdowych
• Budowa placu manewrowego
dla TIR’ów
•Sieci energetyczna, gazowa,
teletechniczna (finansowanie
poza projektem)

Finansowanie
Projekt umieszczony
na Liście projektów
indywidualnych
Programu
Operacyjnego
Rozwój Polski
Wschodniej
2007 – 2013

Podpisano preumowę
na realizację projektu.
W przetargu
wyłoniono wykonawcę
dokumentacji
projektowej

BudŜet projektu (PLN):
•EFRR –(50%)
12 800 000,00 PLN
•BudŜet Państwa (3%)
786 000,00 PLN
•Miasto Krosno (47%)
11 866 270,26 PLN
•Razem
25 452 270,26 PLN

Komunikacja
• Sąsiedztwo
planowanej
obwodnicy
miasta – tzw.
drogi G
• I etap
realizowany na
odcinku od ul.
Zręcińskiej do
ul. Witosa

Wykup terenów

Pozyskanie terenów
niezbędnych do
prawidłowego
zagospodarowania terenów
inwestycyjnych:
1 – zgoda Rady Miasta na
nabycie gruntów
2 – wykupy planowane w
terminie późniejszym

Wsparcie nowych inwestycji
•Podstawa prawna: Uchwała Nr XVI/238/07 Rady Miasta Krosna z dnia 2
października 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją
•Zwolnienie przysługuje inwestorom, którzy utworzą co najmniej pięć
nowych miejsc pracy
•Zwolnienie obejmuje nowowybudowane budynki lub ich części,
przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej, wskazanej
w Uchwale
•Okres zwolnienia: od 1 roku do 5 lat, w zaleŜności od liczby
nowoutworzonych miejsc pracy

Wsparcie
Wsparcie nowych
nowych
inwestycji
inwestycji –
–
szczegółowe
szczegółowe
informacje
informacje
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