Stawki opłat za usługi nawigacyjne na 2019 rok
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki za usługi Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej.
PAŻP zapewnia użytkownikom w polskiej przestrzeni powietrznej służby żeglugi
powietrznej podczas wykonywania lotów w rejonie informacji powietrznej FIR
Warszawa.
PAŻP pobiera następujące opłaty nawigacyjne:
1. opłata za usługę nawigacji trasowej (ENR),
2. opłata za usługę nawigacji terminalowej (TNC).
ENR- stawka jednostkowa opłaty za usługi nawigacji trasowej w 2019 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiona przez PAŻP stawka opłaty trasowej
ENR, była analizowana przez Komisję Rozszerzoną Europejskiej Organizacji do Spraw
Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL, która zatwierdziła ją w poniższej
wysokości.
ENR- krajowa stawka jednostkowa opłaty za usługę nawigacji trasowej w roku 2019 wynosi
175,02 PLN (40,73 EUR przy kursie wymiany 1 EUR = 4,29686 PLN) plus stawka
administracyjna doliczana do stawki krajowej przez Centralne Biuro Opłat Trasowych
EUROCONTROL wynosząca 0,14
EUR (łącznie 40,87 EUR przy kursie wymiany
1 EUR = 4,29686 PLN).
Zgodnie z „Warunkami stosowania opłat trasowych i uiszczania należności” stawka
jednostkowa ENR jest przeliczana co miesiąc przy zastosowaniu średniego miesięcznego
kursu wymiany EUR na PLN z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został
wykonany lot. Stosowany w tym celu kurs walutowy jest średnim miesięcznym „kursem
zamknięcia” obliczonym przez Reuters na podstawie dziennego kursu kupna.
Opłata za usługę nawigacji trasowej jest naliczana, fakturowana i pobierana w imieniu PAŻP
przez EUROCONTROL zgodnie z poniższą formułą:
Opłata za usługę ENR= opłata jednostkowa x wykonany dystans w km/100 x

TNC – stawka jednostkowa opłaty za usługę nawigacji terminalowej w 2019 r.
21 grudnia 2018 roku Prezes ULC zatwierdził dwie strefy pobierania opłat terminalowych.
Ustalone zostały dwie stawki jednostkowe opłat za usługę nawigacji terminalowej TNC
w wysokości:
1. 397,18 PLN dla strefy pobierania opłat terminalowych obejmującej lotnisko Chopina
w Warszawie/EPWA oraz
2. 777,20 PLN dla strefy pobierania opłat terminalowych obejmującej lotniska:

EPBY

Port Lotniczy Bydgoszcz – Szwederowo im. I. J. Paderewskiego

EPGD

Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy

EPKK

Port Lotniczy Kraków - Balice

EPKT

Port Lotniczy Katowice – Pyrzowice

EPLB

Port Lotniczy Lublin/Świdnik

EPLL

Port Lotniczy Łódź –Lublinek im. W. Reymonta

EPMO

Port Lotniczy Warszawa/Modlin

EPPO

Port Lotniczy Poznań – Ławica im. H. Wieniawskiego

EPRA

Port Lotniczy Radom/Sadków

EPRZ

Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

EPSC

Port Lotniczy Szczecin – Goleniów im. NSZZ Solidarność

EPSY

Port Lotniczy Olsztyn - Mazury

EPWR

Port Lotniczy Wrocław - Strachowice

EPZG

Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Zatwierdzone stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r.
W roku 2018 obowiązywały dwie strefy pobierania opłat terminalowych oraz stawka
jednostkowa
opłaty
za
usługę
nawigacji
terminalowej
wynosiła
440,57 PLN dla lotniska Chopina w Warszawie/EPWA oraz 799,68 PLN dla pozostałych
lotnisk komunikacyjnych wymienionych w pkt. 2 powyżej.
Opłata za usługę nawigacji terminalowej jest naliczana, fakturowana i pobierana przez PAŻP
według poniższej formuły:
Opłata za TNC= stawka opłaty jednostkowej x (MTOW/50)0,7
W celu uzyskania informacji dotyczących naliczania i pobierania opłat za usługi nawigacyjne
prosimy o kontakt na poniższe adresy:
ENR- http://www.eurocontrol.int/articles/crco-contacts
TNC- aerosales@pansa.pl
Powyższe adresy znajdują się także na każdej fakturze wystawionej przez CRCO lub PAŻP.
Od dnia 1 stycznia 2017 roku Biura Odpraw Załóg zaprzestały wystawiania faktur i
pobierania opłat za świadczenie usługi nawigacji terminalowej.
Opłaty te pobierane są na podstawie zbiorczych faktur wystawianych przez PAŻP za okresy
rozliczeniowe nie dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy.

