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Przesy łamy poni żej informacj ę  dotycz ąca punktu  3 porz ądku obrad  Komisji  Rozwoju Miasta  — 

„Informacja  Prezydenta  Miasta Katowice dotycz ą ca aktualnego  funkcjonowania  i  dalszej rozbudowy Portu 

Lotniczego  Katowice w  Pyrzowicach  (rozbudowa Cargo)". 

I. INWESTYCJE 

Górno ś l ą skie Towarzystwo  Lotnicze  SA, zarz ądzające Katowice  Airport realizuje zakrojony  na szerok ą  skal ą  

program  rozbudowy infrastruktury liniowej  i  kubaturowej  pyrzowickiego lotniska. Jest  to najwi ę kszych 

w historii portu projekt inwestycyjny. 

Znacz ąca część  inwestycji na pyrzowickim  lotnisku  realizowana by ła  w  ramach dwóch  du żych  unijnych 

projektów.  Pierwszy  z nich to  "Port  lotniczy  w  Katowicach — modernizacja  i  rozbudowa  infrastruktury 

lotniskowej  i  portowej."  W  jego  ramy  wpisane by ły  dwa zadania:  „Rozbudowa p łyty  postojowej nr  1 

w  kierunku  wschodnim  i  modernizacja dróg  ko łowania  El,  E2 i D"  oraz „Budowa  nowej  drogi startowej wraz 

z  niezbędn ą  infrastruktur ą ". 

Drugi projekt nosi  nazw ę  „Rozbudowa infrastruktury w  celu zwi ększenia mo ż liwości operacyjnych lotniska 

MPL Katowice".  Aktualnie w jego ramach realizowana  jest: budowa  terminalu przylotowego, budowa 

stanowiska odladzania samolotów  i  budowa  p łyty  postojowej  cargo  wraz  z  drogą  ko łowania E0. 
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Obydwa projekty  powsta ły przy wsparciu ś rodków unijnych z Funduszu Spójno ści w ramach  Programu 

Operacyjnego  Infrastruktura i Ś rodowisko. Warto ść  dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych 

inwestycji. 

1.  Inwestycje zako ńczone 

Generalny remont hangaru technicznego 

W  kwietniu 2011 roku oddano do u żytku zmodernizowany hangar techniczny. By ł  to w tamtym  czasie 

jedyny tego  typu obiekt na pyrzowickim lotnisku. Wybudowany w latach pi ęćdziesi ą tych ubieg łego  wieku 

obiekt o kubaturze  57 929,52 metrów sze ściennych i powierzchni 5 107,74 metrów kwadratowych  po 

generalnym  remoncie spe łnia wszystkie normy nowoczesnego obiektu infrastruktury lotniskowej s łu żą cego 

do  obs ługi liniowej (technicznej) statków powietrznych. W zmodernizowanym obiekcie mo ż na  serwisowa ć  

jednocze śnie dwa  samoloty wielko ści Airbusa A320/Boeinga 737. 

Rozbudowa terminalu A 

Na począ tku  czerwca 2012 roku zakoń czyła si ę  inwestycja rozbudowy terminalu pasa żerskiego  A. Do 

obiektu  dobudowano naw ę  szeroko ści oko ło 9 m i d ługości 102m, wspomagaj ą cą  funkcjonalnie  istniej ą cy 

obiekt.  Terminal zosta ł  powi ększony o 1000 metrów kwadratowych, do 8200. Pojawi ła się  przeszklona 

fasada, a tak ż e nowy  dach zawieszony na linach. 

Nowy hangar techniczny 

Druga po łowa  lipca 2012 roku to otwarcie nowego hangaru technicznego. Budynek  o  kubaturze  106 350 

metrów  sześciennych i powierzchni u żytkowej 7 912 metrów kwadratowych, powsta ł  w  ci ągu 60  tygodni. 

Jednocze śnie  mogą  być  w nim serwisowane dwa samoloty do kodu C, np. Airbus A320/Boeing 737.  Obiekt 

od Górno ś ląskiego  Towarzystwa Lotniczego SA dzier żawi wybrana w przetargu  firma  LineTech  Aircraft 

Maintenance. 

Rozbudowa płyty postojowej nr 1 w kierunku wschodnim i modernizacja dróg ko łowania El, E2 i D 

W czerwcu 2013  roku zako ń czono jedn ą  z najwi ększych w historii portu inwestycji liniowych. Dzi ę ki  temu 

lotnisko  zyska ło blisko 15 ha nowych nawierzchni lotniskowych. Na nowej p łycie postojowej o powierzchni 

110 tys. metrów  kwadratowych mo że stanąć  jednocze śnie trzyna ście ś redniodystansowych  statków 
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powietrznych: 10 samolotów kodu C (np. Airbus 320) i 3 kodu D (Boeing 757) lub zamiennie 7 samolotów 

kodu C  i  5 kodu D. 

Równolegle do budowy p łyty postojowej prowadzone by ły prace przy modernizacji dróg ko łowania  El,  E2 

i  D. Łącznie dobudowano do nich 39 tys. metrów kwadratowych nowych nawierzchni lotniskowych. 

Zmodernizowane drogi ko łowania przystosowane s ą  do obs ługi szerokokad łubowych samolotów wielko ści 

Jumbo Jet'a (kod E). 

Nowa droga startowa 

Katowice Airport s ą  jedynym lotniskiem w Polsce w którym wybudowana zosta ła od podstaw nowa droga 

startowa. Realizacja tej inwestycji rozpocz ęła si ę  z począ tkiem 2013 roku, do u żytku nowa droga zosta ła 

oddana w maju 2015 roku. Nowa droga startowa mierzy 3200 metrów d ługo ści i 45 metrów szeroko ści. 

Pasa żerski terminal przylotowy 

Nowy terminal przylotowy to jednokondygnacyjny obiekt o kubaturze ok. 48 300 metrów sze ściennych, 

d ługo ści ok. 160 metrów i wysoko ści prawie 8 metrów. Bry ła budowli architektonicznie nawi ązuje do 

oddanej w czerwcu 2012 rozbudowanej cz ęści terminalu pasa żerskiego A. Nowa hala przylotów zosta ła 

wybudowana na zachód od terminalu pasa żerskiego B. Inwestycja rozpocz ęła si ę  w marcu 2013 roku, a do 

u żytku zosta ła oddana w czerwcu 2015 roku. 

Płyta do odladzania statków powietrznych  i  nowa  droga kołowania 

Nowa p łyta postojowa do odladzania statków powietrznych powsta łA w po łudniowo-wschodniej cz ęś ci 

lotniska. Na p łycie równolegle mo ż na odladza ć  dwa samoloty wielko ści Airbusa A320 albo Boeinga  737  lub 

jeden wi ę kszy np. Boeinga 747 „Jumbo Jet". Łączn ą  powierzchnia nowych nawierzchni lotniskowych, które 

powsta ły w ramach tej inwestycji wynios ły ok. 50 tys. metrów kwadratowych. Prace budowlane zwi ązane 

z tą  inwestycja rozpocz ęły si ę  w kwietniu 2014 roku, a jej zako ń czenie nastąpi ło latem 2015 roku. 

Nowa p łyta postojowa przed terminalem cargo i droga  kołowania E0 

Przed terminalem cargo, w po łudniowo-wschodniej cz ęści lotniska, powsta ła nowa p łyta postojowa oraz 

droga ko łowania E0. Łącznie w ramach tej inwestycji wybudowano 35 tys. metrów kwadratowych nowych 

nawierzchni lotniskowych. Na nowej p łycie postojowej znajd ą  si ę  dwa stanowiska dla samolotów kodu  C  lub 

zamiennie dla jednego kodu E. Zako ńczenie tej inwestycji, która rozpocz ęła  się  w kwietniu 2014 roku, 

przewidziano  na  koniec czerwca 2015 roku. 
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2. Inwestycje w  trakcie realizacji lub przygotowywane 

Generalny remont terminalu A 

W maju br.  zako ń czy si ę  generalny remont terminalu A w którym obs ługiwani są  pasa żerowie  wylatuj ący  do 

krajów  Strefy Schengen. Projekt przebudowy zak łada, że  po jej zako ń czeniu  o ponad 50% wzro śnie 

przepustowo ści  terminalu. Nast ąpi to dzi ęki zwiększeniu liczby stanowisk kontroli bezpiecze ń stwa,  kontroli 

paszportowej i  bramek do  zapok ładowania  pasa ż erów. Dzi ęki nowym rozwi ązaniom funkcjonalnym 

i zwi ę kszonej  powierzchni  zarówno  hali  ogólnodost ępnej jak  i hali  odlotów  podniesiona zostanie jako ść  

obsługi podró żnych i  ich komfort w oczekiwaniu na rejs. Przebudowa umo ż liwi  tak że aktywizacj ę  

przestrzeni  na pierwszym  pię trze terminalu  A.  Ponadto  dzięki  ujednolicenie  wygl ądu ścian i pod łóg  oraz 

innych  elementów wyposa żenia  podniesiony  zostanie standard architektoniczny obiektu. 

Terminal cargo 

Nowy terminal  cargo zlokalizowany  zosta ł  w po łudniowo-wschodniej cz ęści lotniska. Liczy 10 tys.  metrów 

kwadratowych  powierzchni  u żytkowej  i ok. 2 tys. metrów kwadratowych powierzchni  biurowej. Konstrukcja 

obiektu będzie  umo ż liwia ła  jego modu łową  rozbudowę . Inwestycja obejmowa ła  tak że budow ę  uk ładu  dróg 

wewnę trznych wraz z  parkingiem z 29 miejscami dla Tirów (do 40 t.), 38 miejscami dla samochodów 

dostawczych  (waga do 3,5 t.) i 109  miejscami  dla samochodów osobowych. Termin oficjalnego oddania  do 

użytku  to  23  maja 2016 roku. 

II  kategoria operacji lotniczych 

W listopadzie  2015 roku w  Katowice  Airport rozpocz ęły si ę  prace  polegające na przekszta łceniu  obecnej 

drogi startowej  w drog ę  ko łowania. Inwestycja zwi ązania jest  tak że  z dostosowaniem infrastruktury  portu 

do  kategorii II operacji  lotniczych. Po jej wprowadzeniu samoloty b ę d ą  mog ły l ądowa ć  i ko łowa ć  

w dwukrotnie  gorszych warunkach atmosferycznych. Obecnie jest  to  mo ż liwe gdy  pu łap  chmur jest  nie ni żej 

ni ż  60 metrów,  a widzialno ść  wzd ł u ż  drogi  startowej  jest  nie  mniejsza  ni ż  550 metrów, po wprowadzeniu  II 

kategorii minimalne warto ści  do l ądowa ń  będ ą  wynosi ł  30 metrów pu łap  i  350  widzialno ść . Prace potrwaj ą  

do stycznia 2018  roku jednak II kategoria zostanie wprowadzona wcze śniej. 
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Strefa General Aviation 

Wed ług wstę pnej koncepcji strefa dla obs ługi ruchu general aviation zostanie zlokalizowana 

w po łudniowo-zachodniej cz ęści lotniska w obszarze zachodniej kraw ędzi starej drogi startowej. Jej 

fragment zostanie zaadaptowany na stanowiska postojowej  dla  samolotów  GA.  Koncepcja zak łada budowę  

o śmiu  hangarów dla  samolotów kodu  „A"  lub „B".  Planuje  się  tak że  wykonanie helipadu,  czyli l ądowiska dla 

helikopterów.  Za ło żono  równie ż  budowę  niewielkiej  infrastruktury terminalowej  do  obs ługi ruchu  GA. 

Z istniej ą cą  infrastruktur ą  strefa  GA  zostanie połączona za pomoc ą  uk ładu  dróg  dojazdowych. 

Nowa wie ża kontroli  ruchu  lotniczego 

Nowa wie ż a  kontroli  ruchu lotniczego to inwestycja przygotowywana i  finansowana przez  Polską  Agencj ę  

Żeglugi  Powietrznej, ma  zosta ć  oddana do  u żytku  w 2019 roku. 

Hotel 

Spó łka Chopin Airport Development na podstawie umowy franczyzowej  z Marriott  International wybuduje 

w Katowice Airport hotel pod mark ą  Moxy. Jest to nowa ekonomiczna  marka  w portfolio sieci Mariott. 

Hotel usytuowany  będzie  bezpo średnio przy terminalu i udostępni go ściom 100 komfortowych pokoi, 

rozmieszczonych na 6  kondygnacjach  oraz  miejsca parkingowe wokó ł  budynku.  Obiekt  ma zosta ć  

uruchomiony  na począ tku  2019  roku. 

II.  STATYSTYKI, SIATKA POŁĄCZEŃ , NOWE KIERUNKI 

1. Statystyki 2015 

Ruch ogó ł em 2015 - 3 069 279 osób,  o  373 547 (+13,8%) wi ęcej  ni ż  w  roku  2014. 

Ruch  regularny 2015  - 1 990 628 osób,  czyli o  313 571 wi ęcej (+18,7%)  więcej ni ż  w roku 2014. 

Ruch czarterowy  2015  - 1 057 449 pasa żerów o 71 622 wi ęcej (+7,2%) wi ęcej  ni ż  w roku 2014. 

Dobowy rekord liczby obs łu ż onych pasa żerów 15 778 osób 24 sierpnia br. 

Lipiec 2015 by ł  najlepszym miesi ą cem  w historii Katowice Airport,  odprawiono  427 170 pasa żerów. 

2. Statystyki 2016 

Ruch ogó łem 2016 — styczeń -marzec  520  047  osób, o 54 307  (+11,6%)  wi ęcej  rui w  roku 2015. 

Ruch regularny 2016 — stycze ń - marzec 446  021  osób, o 63 610 (+16%) wi ęcej  ni ż  w roku  2015. 
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Ruch czarterowy 2016  — stycze ń -marzec 70 201 osób, o 9 073 (-11%) mniej ni ż  w roku 2015. 

Liczba operacji  lotniczych 2016 — stycze ń -marzec 5 529 o 136 (+2,5%) wi ęcej ni ż  w roku  2015. 

3. Siatka połą cze ń  regularnych i czarterowych 2016 (rozk ład lato) 

96 tras regularnych i  czarterowych 

36 tras regularnych do 16  pa ń stw 

60 czarterowych  do  14  pa ń stw 

4. Siatka połącze ń  czarterowych lato 2016 (5 NOWO ŚCI) 

Punta Cana  —  TUI Poland 

Biuro podró ży Tui  Polska uruchomi  z  Katowice Airport pierwsze w historii polskich  portów  regionalnych 

dalekodystansowe,  czarterowe, bezpo średnie po łą czenie lotnicze realizowane na samolocie 

szerokokad łubowym.  Inauguracj ę  po łączenia do Punta Cana na Dominikanie zaplanowano  na  czwartek  7 

lipca 2016 roku.  Trasa obs ługiwana będzie raz w tygodniu, do ko ń ca pa ździernika, szerokokad łubowym 

Boeingiem 767-300  TUIFly. Samolot mo że wzi ąć  na pok ład, w trzech klasach, w sumie  285  pasa żerów. 

W ofercie pojawi ła się  te ż  Minorka. W nadchodz ącym sezonie letnim siatka po łącze ń  czarterowych 

pyrzowickiego lotniska  będzie obejmowa ć  60 tras. 

Almeria — Rainbow 

Evia — Grecos 

Lesbos — Grecos 

5. Siatka połącze ń  regularnych 2016 (5 NOWOŚCI) 

Liverpool (Wizz  Air) — od 29 marca br. we wtorki, czwartki i soboty. 

Korfu (Ryanair) —  od  2  maja do 24 pa ździernika br.(poniedzia łki) 

Alghero/Sardynia  (Wizz Air) — od 18 czerwca br. do 17 wrze ś nia br. (soboty) 

Heraklion (Ellinair) —  od czerwca do pa ździernika (czwartki) 

Saloniki (Ellinair)  —  od  czerwca do pa ździernika (wtorki) 

Dubaj (Wizz Air)  —  od  1 listopada pa ździernika br. 

Teneryfa (Wizz Air) — od 31  pa ździernika br. 

Lanzarote (Wizz Air) — od 3  listopada br. 
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