
 

REGULAMIN HANGAROWANIA I POSTOJU 

W AEROKLUBIE PODHALAŃSKIM 

OBOWIĄZUJĄCY W 2022 ROKU 

 

§1 

Niniejszy regulamin dotyczy udostępniania miejsc do postoju wszelkiego rodzaju statków 

powietrznych, wózków szybowcowych i innych przedmiotów w hangarach, na płycie 

postojowej, trawiastej części lotniska oraz innych miejscach postojowych na terenie Aeroklubu 

Podhalańskiego.  

§2 

Miejsce do postoju statku powietrznego w Aeroklubie Podhalańskim udostępniane jest Najemcy 

odpłatnie, na podstawie umowy zawartej z Aeroklubem Podhalańskim, reprezentowanym przez 

Prezesa oraz Dyrektora Aeroklubu. Wzór umowy stanowi Załącznik 1 do niniejszego 

regulaminu.  

Najemcą może być jedynie osoba będąca prawnym dysponentem statku powietrznego, wózka 

szybowcowego lub innego parkowanego przedmiotu. 

§3 

Stawki za wynajem uzależnione są od wymiarów statku powietrznego, przedmiotu parkowanego 

i miejsca postoju. Są one wyszczególnione w §18 niniejszego regulaminu. 

§4 

Statki powietrzne lub inne przedmioty podlegające regulaminowi pozostawione na terenie 

Aeroklubu Podhalańskiego w ramach umowy opisanej w §2 muszą posiadać aktualne 

dokumenty wymagane przepisami prawa oraz ważne ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności 

cywilnej).  Odpowiedzialność za konsekwencje niezgodności stanu faktycznego dokumentacji i 

ubezpieczenia z opisanym w niniejszym punkcie wymogiem ponosi w całości Najemca.  

§5 

Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody dokonane przez niego, lub osoby 

wprowadzone przez niego na teren Aeroklubu Podhalańskiego.  

 

 



§6 

Powierzchnia postojowa może być wykorzystana przez Najemcę do wykonywania obsługi 

technicznej i naziemnej hangarowanego/parkowanego statku powietrznego lub innego 

przedmiotu opisanego w umowie o której mowa w §2 niniejszego regulaminu. Wykorzystanie 

powierzchni do prac związanych z obsługą nie może przeszkadzać w normalnej eksploatacji 

stosownych powierzchni postojowych. 

§7 

Najemca, lub osoby przez niego upoważnione, wykonujące na terenie Aeroklubu 

Podhalańskiego obsługę techniczną i obsługę naziemną, muszą mieć do tego stosowne 

upoważnienia. Zabrania się holowania, wypychania/wpychania statków powietrznych do i z 

hangaru, przez osoby nie posiadające na to zezwolenia ze strony Aeroklubu Podhalańskiego. 

§8 

Wszelkie osoby przebywające w hangarze zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i 

p.poż. oraz do zachowania szczególnej ostrożności.  

§9 

Wszelkie manewry statków powietrznych w hangarze klubowym muszą odbywać się w 

obecności pracownika obsługi naziemnej Aeroklubu Podhalańskiego, lub po otrzymaniu od 

niego upoważnienia do samodzielnego działania przy zachowaniu najwyższej staranności 

mającej na celu uniknięcie uszkodzeń statków powietrznych, pojazdów, wyposażenia, budowli 

itp. 

§10 

Hangary klubowe wyposażone są w sprzęt gaśniczy umieszczony w oznakowanym miejscu. 

§11 

Zabrania się blokowania dostępu do sprzętu p. poż. oraz wyjść z hangaru.  

§12 

Najemca odpowiada za szkody spowodowane przez siebie oraz osoby wprowadzone przez 

Najemcę na teren Aeroklubu Podhalańskiego w mieniu Aeroklubu, lub w mieniu innych 

podmiotów, których mienie znajdujące się na terenie Aeroklubu. 

§13 

Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkody o której mowa w §12 niniejszego regulaminu, 

lub pokrycia kosztów naprawy w pełnej wysokości i bez zbędnej zwłoki.  

§14 

Aeroklub Podhalański nie ponosi odpowiedzialności za szkody w statkach powietrznych 

Najemcy lub innych przedmiotach parkowanych wg Umowy na postój, powstałe podczas ich 

postoju na terenie lotniska Aeroklubu Podhalańskiego. 



§15 

Aeroklub Podhalański nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyposażeniu i sprzęcie do 

obsługi technicznej, oraz w jakichkolwiek innych przedmiotach należących do Najemcy, lub 

osób przez niego upoważnionych i wprowadzonych na teren Aeroklubu.  

§16 

Najemca jest obowiązany do utrzymania miejsca parkowania statku powietrznego lub innego 

parkowanego przedmiotu w należytym porządku. W szczególności zobowiązany jest do 

zapobieżenia powstawania plam z wycieku paliwa, oleju, czy innych płynów oraz 

samodzielnego przemieszczania się parkowanych obiektów pod wpływem wiatru.  

§17 

1. Najemcy i osobom przez niego upoważnionym i/lub wprowadzonym na teren Aeroklubu 

Podhalańskiego, zabrania się: 

2. Palenia tytoniu i używania otwartego ognia w miejscach gdzie jest to zabronione. 

3. Przechowywania na terenie Aeroklubu Podhalańskiego w miejscach do tego nie 

przewidzianych paliwa i innych materiałów łatwopalnych (za wyjątkiem paliwa w 

zbiornikach statków powietrznych). 

4. Przechowywania na terenie Aeroklubu Podhalańskiego materiałów niebezpiecznych, 

broni oraz przedmiotów zabronionych w strefie lotniska 

5. Uruchamiania silników w hangarze i przed nim w miejscach do tego niewyznaczonych. 

6. Dokonywania jakichkolwiek czynności na obcych statkach powietrznych bez wiedzy i 

zgody ich właściciela, poza czynnościami niezbędnymi w razie zagrożenia.  

7. Posługiwania się wyposażeniem technicznym należącym do Aeroklubu lub innych 

Najemców, bez ich wiedzy i zgody.  

8. Samodzielnego (lub przy pomocy innych osób) naprawiania, lub przerabiania urządzeń 

infrastruktury Aeroklubu Podhalańskiego (np. instalacji elektrycznej) bez zgody 

upoważnionego przedstawiciela Aeroklubu Podhalańskiego.  

9. Mycia statku powietrznego w miejscach do tego nieprzewidzianych. 

10. Samodzielnego otwierania/zamykania wrót hangaru lub bez bieżącej zgody od osoby za 

to odpowiedzialnej z ramienia Aeroklubu Podhalańskiego. 

11. Posługiwania się wyposażeniem technicznym niesprawnym, zaolejonym, oblodzony, 

ośnieżonym lub w sposób niezgodny z BHP. 

12. Pozostawiania statku powietrznego z nierozłączonym źródłem zasilania lub niezgodnie z 

jego instrukcją użytkowania. 

 

 

 

 

 



§18 

 

Stawki i opłaty podane w kwotach netto: 

 CENA DLA 

NIEZRZESZONEGO 

CENA DLA 

CZŁONKA APH 

Hangarowanie w hangarach APh 

dla SP mniejszych niż C-152 * 

900 zł 450 zł 

Hangarowanie w hangarach APh 

dla SP większych niż C-152 * 

1200 zł 600 zł 

Miejsce w hangarach dla SP / 1 noc 

(w miarę wolnych miejsc) 

80 zł 40 zł 

Miejsce na utwardzonej płycie 

postojowej APh / 1 noc 

50 zł 30 zł 

Miejsce na trawiastej części 

lotniska / 1 noc 

30 zł 20 zł 

Postój przyczepy szybowcowej /miesiąc 100 zł 50 zł 

 

* Przyjęto wyznacznik rozpiętość C-152 tj. 10m 

 

§19 

Za udostępnienie miejsca postojowego wystawiana jest faktura vat wg stawek opisanych w §17.  

Płatność następuje z góry za cały okres postoju objęty umową. W przypadku dłuższego postoju 

opłata może być wnoszona w ratach, ustalonych z Dyrektorem Aeroklubu.  

 

 

§20 

Każdorazowo przed planowanym postojem w Aeroklubie Podhalańskim, w przypadku braku 

aktualnej umowy o której mowa w §2 pomiędzy Aeroklubem Podhalańskim a Najemcą, 

możliwość postoju na terenie Aeroklubu Podhalańskiego musi być potwierdzana przed 

przylotem z Dyrektorem Aeroklubu, lub osobą przez niego upoważnioną. Aeroklub Podhalański 

ma prawo odmówić możliwości postoju statku powietrznego na swoim terenie bez podania 

powodu.  

§21 

Po zakończeniu postoju Najemca zobowiązany jest do usunięcia bez zbędnej zwłoki 

przechowywanego wyposażenia, sprzętu i materiałów.  

 

 



§22 

Podczas postoju statku powietrznego konieczne jest jego zabezpieczenie  zgodnie z Instrukcją 

Użytkowania. Niezbędne jest przekazanie kluczyków do statku powietrznego pracownikowi 

obsługi naziemnej, lub Dyrektorowi Aeroklubu na wypadek konieczności zabezpieczenia statku 

powietrznego podczas nieobecności Najemcy. 

§23 

W trakcie postoju na terenie Aeroklubu Podhalańskiego pod nieobecność Najemcy, personel 

Aeroklubu Podhalańskiego jest upoważniony przez Najemcę do przemieszczania statku 

powietrznego lub innego zaparkowanego przez najemcę przedmiotu w obszarze Aeroklubu w 

zależności od potrzeb. W szczególności dotyczy to wyhangarowania oraz hangarowania, jak 

również przetaczania po płycie parkingowej lub części trawiastej lotniska. 

§24 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

Łososina Dolna 05.03.2022 r. 

 

 


