REGULAMIN UŻYTKOWANIA HANGARU SZYBOWCOWEGO AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania przez pracowników, mechaników, instruktorów,
pilotów, uczniów-pilotów i osób postronnych z hangaru szybowcowego (hangar nr 2 ) należącego
do Aeroklubu Warszawskiego zlokalizowanego w miejscowości Warszawa na lotnisku Babice.
I.

Zasady ogólne

1. Miejsce do przetrzymywania statku powietrznego w hangarze szybowcowym ( poza
statkami powietrznymi, będącymi własnością Aeroklubu Warszawskiego ) udostępniane
jest na podstawie zawartej z Aeroklubem Warszawskim stosownej umowy.
2. Zabrania się wchodzenia na teren hangaru szybowcowego osób postronnych, bez opieki,
wiedzy czy obecności osób upoważnionych do przebywania na terenie hangaru
szybowcowego. Osoby upoważnione ponoszą odpowiedzialność za osoby wprowadzone
przez nie na teren hangaru szybowcowego.
3. Hangarowane statki powietrzne i inny sprzęt muszą posiadać aktualne oznakowanie
identyfikacyjne wymagane w zapisach stosownych umów dotyczących przetrzymywania
ich w hangarze szybowcowym ( poza statkami powietrznymi, będącymi własnością
Aeroklubu Warszawskiego ).
4. Wszystkie osoby przebywające w hangarze szybowcowym zobowiązane są do zachowania
porządku i czystości ( obowiązuje zakaz pozostawiania i przetrzymywania rzeczy
prywatnych w części użytkowej hangaru ), dbałości o wszystkie elementy hangaru
szybowcowego i jego wyposażenia, oraz sprzętu w nim przechowywanego.
5. Niezależnie w hangarze szybowcowym i na całkowitej powierzchni wokół użytkowanej
przez Aeroklub Warszawski kategorycznie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek
pojazdów, przyczep, przedmiotów mających negatywny wpływ na funkcjonalność i estetykę
zarówno wnętrza hangaru szybowcowego jak i całego otoczenia ( w sytuacji gdy stosowne
umowy nie stanowią inaczej ).
II.

Zasady bezpieczeństwa

1. Osoby wykonujące w hangarze szybowcowym jakiekolwiek czynności na przechowywanym
sprzęcie, muszą mieć do tego stosowne uprawnienia, upoważnienia lub zgody.
2. Wszystkie osoby przebywające w hangarze szybowcowym zobowiązane są do
przestrzegania przepisów BHP i Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – kategorycznie
zabrania się wnoszenia i przechowywania w części użytkowej hangaru szybowcowego
materiałów łatwopalnych ( zwłaszcza jakichkolwiek paliw płynnych - za wyjątkiem paliwa
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w zbiornikach statków powietrznych i pojazdów ), oraz tankowania w części użytkowej
hangaru szybowcowego statków powietrznych lub innego sprzętu.
3. Zabrania się przelewania oraz napełniania zbiorników paliwa w statkach powietrznych i
pojazdach znajdujących się aktualnie wewnątrz lub w bliskiej odległości od hangaru
szybowcowego.
4. Kategorycznie zabrania się używania otwartego ognia ( palenie tytoniu, spawanie,
urządzenia grzewcze, grille, itd. ) w części użytkowej hangaru szybowcowego i w
bezpośredniej bliskości.
5.

Wszelkie manewry statków powietrznych i innego ruchomego sprzętu w hangarze
szybowcowym muszą być wykonywane w sposób ostrożny, z zachowaniem odpowiednich
odstępów (minimum 0.5 metra) od innych statków powietrznych lub przeszkód.

6. Hangar szybowcowy wyposażony jest w sprzęt gaśniczy umieszczony w oznakowanym
miejscu. Zabronione jest tarasowanie dostępu do sprzętu przeciwpożarowego, wyjść
ewakuacyjnych. oraz innych wyjść z hangaru szybowcowego.
7. Każda osoba upoważniona opuszczająca jako ostatnia hangar szybowcowy zobowiązana
jest zamknąć ( lub sprawdzić zamknięcie ) hangar szybowcowy i uruchomić instalację
alarmową.
8. Hangar szybowcowy objęty jest ochroną firmy ochroniarskiej Solid Security tel. kontaktowy
22 668 60 06
III.

Odpowiedzialność za szkody

1. Każdy uprawniony użytkownik hangaru szybowcowego odpowiada za szkody
spowodowane przez siebie w mieniu Aeroklubu Warszawskiego lub innym
przechowywanym w hangarze szybowcowym na podstawie stosownych umów. Na tych
samych zasadach każdy uprawniony użytkownik hangaru szybowcowego ponosi
odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby przez niego wpuszczone do
hangaru szybowcowego.
2. Każdy uprawniony użytkownik hangaru szybowcowego w sytuacji zaistnienia szkody z jego
winy zobowiązany jest do naprawienia szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia we
właściwej wysokości i bez zbędnej zwłoki.
3. Aeroklub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w sprzęcie lotniczym i innym
ruchomym sprzęcie, osprzęcie do obsługi technicznej statków powietrznych lub innym
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pozostawionym w hangarze szybowcowym przez użytkownika hangaru szybowcowego lub
osoby przez niego upoważnione.
IV.

Obowiązki Użytkownika Hangaru Szybowcowego

1. Użytkownik hangaru szybowcowego obowiązany jest do utrzymania miejsca
wynajmowanego w należytym porządku, w szczególności zobowiązany jest do zapobieżenia
powstawaniu plam paliwa, oleju lub innych płynów ( zwłaszcza ropopochodnych ) na
nawierzchni hangaru szybowcowego, a także wynoszeniu do kontenera głównego
wszelkiego rodzaju śmieci.
2. Użytkownikowi hangaru szybowcowego i osobom przez niego upoważnionym zabrania się:

a) przechowywania w hangarze szybowcowym materiałów niebezpiecznych, broni
oraz przedmiotów zabronionych w strefie lotniska;
b) uruchamiania i wykonywania prób silników w hangarze szybowcowym i przed nim
w miejscach do tego niewyznaczonych;
c) dokonywania jakichkolwiek czynności na statkach powietrznych i innym sprzęcie
bez wiedzy i zgody właściciela/użytkującego, poza czynnościami niezbędnymi w
razie zagrożenia;
d) posługiwania się wyposażeniem technicznym należącym do Aeroklubu
Warszawskiego lub innych wynajmujących, bez ich wiedzy i zgody;
e) samodzielnego ( lub przy pomocy innych osób ) naprawiania lub przerabiania
infrastruktury hangaru szybowcowego ( np. instalacji elektrycznej itd. ) i
dokonywania zmian w tej infrastrukturze lub zabezpieczeniach technicznych
hangaru szybowcowego ( np. wymian zamków ) bez zgody upoważnionego
przedstawiciela Aeroklubu Warszawskiego.

Warszawa dn. ……………………..
Dyrektor Aeroklubu
Artur Kiełczyński
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