Tajemnica przedsiębiorstwa

Wyciąg z cennika usług
pozalotniczych
Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

1. Wynajem pomieszczeń
1.1 Wynajem sali szkoleniowej w budynku LSP
Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto

VAT

Cena brutto

1

Opłata za 1h

20,00 zł

4,60 zł

24,60 zł

2

Opłata maksymalna za dobę

160,00 zł

36,80 zł

196,80 zł

Cena netto

VAT

Cena brutto

2. Przepustki, zezwolenia, asysty
Lp.

Wyszczególnienie

Przepustki osobowe – opłaty dla użytkowników spoza PPL, zatrudnionych lub wykonujących
zadania długoterminowe na terenie lotniska

1

Udział w szkoleniu „Świadomość Ochrony
Lotnictwa Cywilnego określone w
Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE)
2015/1998 pkt 11.2.6”

100,00 zł

ZW

100,00 zł

2

Wydanie czasowej przepustki osobowej

50,00 zł

11,50 zł

61,50 zł

3

Wymiana czasowej przepustki osobowej

30,00 zł

6,90 zł

36,90 zł

4

Wydanie duplikatu czasowej przepustki
osobowej

100,00 zł

23,00 zł

123,00 zł

5

Opłata za niezwrócenie czasowej
przepustki, nakładana na firmę, której
pracownik nie rozliczył się z Biurem
Przepustek

1 000,00 zł

nie dotyczy

1 000,00 zł

6

Opłata za rozpatrzenie wniosku o
przepustkę czasową (Opłata zostaje
naliczona tylko w przypadku nieodebrania
przepustki w terminie 30 dni od daty
przekazania informacji o możliwości jej
odbioru. Nie dotyczy to pisemnego
zgłoszenia przez Wnioskodawcę z
uzasadnieniem przedłużenia terminu
odbioru przepustki.)

40,00 zł

9,20 zł

49,20 zł

Przepustki osobowe – opłaty dla uczniów i studentów odbywających praktyki w PPL
1

Wydanie czasowej przepustki osobowej
drukowanej na karcie zbliżeniowej

20,00 zł

4,60 zł

24,60 zł

Zezwolenia i przepustki na poruszanie się pojazdów mechanicznych w strefie zastrzeżonej
lotniska
1

Każdorazowe wydanie przepustki dla
pojazdów mechanicznych:*

1

- dla samochodów osobowych

200,00 zł

46,00 zł

246,00 zł

- dla samochodów ciężarowych o masie
całkowitej do 3,5 tony

300,00 zł

69,00 zł

369,00 zł

- dla samochodów ciężarowych o masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i innych
pojazdów mechanicznych

400,00 zł

92,00 zł

492,00 zł

2

Powtórne wydanie przepustki w przypadku
zmiany danych ewidencyjnych samochodu

50,00 zł

11,50 zł

61,50 zł

3

Wydanie duplikatu przepustki na poruszanie
się pojazdów mechanicznych w strefie
zastrzeżonej lotniska

200,00 zł

46,00 zł

246,00 zł

4

Opłata za niezwrócenie przepustki
samochodowej, nakładana na firmę, która
nie rozliczyła się z Biurem Przepustek

1 000,00 zł

nie dotyczy

1 000,00zł

5

Szkolenie wstępne z zakresu przepisów
ruchu pojazdów i pieszych w Porcie
Lotniczym Zielona Góra-Babimost –
Zezwolenie „PRN”

90,00 zł

20,70 zł

110,70 zł

6

Szkolenie okresowe z zakresu przepisów
ruchu pojazdów i pieszych w Porcie
Lotniczym Zielona Góra-Babimost –
Zezwolenie „PRN”

70,00 zł

16,10 zł

86,10 zł

7

Egzamin na Zezwolenie „PRN” dla Portu
Lotniczego Zielona Góra-Babimost

100,00 zł

23,00 zł

123,00 zł

* Opłata za wydanie przepustki dotyczy każdego okresu zawierającego się w obrębie roku kalendarzowego. W
przypadku wykupienia przepustki w IV kwartale roku kalendarzowego, może obowiązywać ona również w I
kwartale roku następnego po uprzednim wniesieniu opłaty za powtórny wydruk przepustki samochodowej wg
wzoru obowiązującego na nowy rok kalendarzowy.
Asysty przy poruszaniu się w strefach zastrzeżonych lotniska

1

Asysta pracownika Działu kontroli dostępu
dla pojazdów wjeżdżających do strefy
zastrzeżonej lotniska na podstawie
jednorazowych zezwoleń (za każdą
rozpoczętą godzinę)

100,00 zł

23,00 zł

123,00 zł

2

Asysta uprawnionego pracownika portu,
wyznaczonego przez Dyżurnego
Operacyjnego Portu (za każdą rozpoczętą
godzinę)

100,00 zł

23,00 zł

123,00 zł

50,00 zł

11,50 zł

61,50 zł

Otwarcie bramy poza godzinami pracy lotniska

1

Otwarcie bramy z wykonaniem kontroli
dostępu i kontroli pojazdu w punkcie
kontroli bezpieczeństwa – brama nr 1, poza
godzinami pracy lotniska
Opłata nie dotyczy podmiotów
świadczących usługi na rzecz Portu
Lotniczego Zielona Góra-Babimost

2

