Cennik opłat za utrzymanie porządku nawierzchni lotniskowych
Lotniska Chopina w Warszawie
1.
Lp.

1.1

1.2

2.
Lp.
2.1
2.2.

Opłaty za usunięcie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych
przez użytkowników lotniska:
Rodzaj opłaty
Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych, smarów,
oleju hydraulicznego, dodatkowe odladzanie:
do 10m2 oczyszczonej powierzchni
do 50m2 oczyszczonej powierzchni
do 150m2 oczyszczonej powierzchni
do 300m2 oczyszczonej powierzchni
powyżej 300m2 oczyszczonej powierzchni
Usunięcie innych zanieczyszczeń niż wskazane w
pkt. 1.1 (m.in. piach, żwir, kamienie występujące
również jako materiały wypełniające balasty, błoto)

Stawka netto
1 800 PLN
3 800 PLN
5 500 PLN
7 200 PLN
8 600 PLN
65 % stawki dla danej
powierzchni wskazanej
w pkt. 1.1

Opłaty za usunięcie z nawierzchni lotniskowych odpadów oraz niesprawnych
lub nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów i przechowywanego sprzętu:
Rodzaj opłaty
Usunięcie sprzętu (m.in. pachołki, klocki pod koła,
balast stały, stojaki, wózki pod sprzęt kontenerowo
paletowy, przyczepy)
Niewłaściwe składowanie i zabezpieczenie sprzętu
kontenerowo paletowego

2.3

Przechowanie usuniętego sprzętu, o którym mowa
w pkt. 2.1

2.4

Usunięcie pojazdów

2.5

Przechowanie usuniętego pojazdu

2.6

Usunięcie wszelkiego rodzaju odpadów lub
przedmiotów pozostawionych przez użytkownika
lotniska,
powodujących
zagrożenie
lub
kwalifikowane jako FOD:
Przedmioty, odpady małe (m.in. folie, puszki po
farbach, olejach, deski)
Przedmioty, odpady duże (o znacznej wadze bądź
objętości m.in. palety, worki ze śmieciami)

Stawka netto
200 PLN

za sztukę

200 PLN
za sztukę

100 PLN

za sztukę za każdą
rozpoczętą dobę

800 PLN

za sztukę

500 PLN
za sztukę za każdą
rozpoczętą dobę

50 PLN
za sztukę
200 PLN
za sztukę

3.
Lp.
3.1

4.

Opłaty pozostałe:
Rodzaj opłaty
Wyłączenie z eksploatacji nawierzchni lotniskowej
powstałe z winy użytkownika lotniska spowodowane
awarią, bądź nieusunięciem pojazdu, bądź sprzętu,
powodującym
konieczność
relokacji
statku
powietrznego

Stawka netto
1 000 PLN
za zdarzenie

Do powyższych opłat dolicza się stawkę podatku VAT w wysokości zgodnej
z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.

5.

Ewentualne reklamacje dotyczące wystawionych faktur należy składać na adres poczty
elektronicznej: aerosales.invoicing@polish-airports.com najpóźniej w ciągu 30 dni od
daty wystawienia faktury. Termin rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 30 dni od
daty jej wpłynięcia.

6.

Złożenie

reklamacji

nie

zwalnia

użytkownika

lotniska

z

dokonania

w wysokości, terminie i zgodnie z warunkami wskazanymi na fakturze.
Cennik obowiązuje od 01 maja 2018 roku.

płatności

