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PUNKTY DOLOTOWE / ODLOTOWE LOTNISKA LISIE KĄTY (EPGI) 
 
 

Punkt Opis Długość 
geograficzna 

Szerokość 
geograficzna 

Kierunek do 
lotniska Odległość 

ECHO 
PKP Mełno 

(zabudowania starej 
cukrowni) 

18°56'50.10"E 53°26'12.90"N 326O 6.3 NM 

GOLF Miejscowość Gardeja 18°56'46.80"E 53°36'39.90"N 214o 6.3 NM 

MIKE Most na  
Wiśle w Grudziądzu 18°44'20.50"E 53°29'2.70"N 59o 4.7 NM 

OSCAR Ujście rzeki Osy do Wisły 
(przy skarpie nadwiślanej) 18°45'57.10"E 53°33'19.70"N 123o 3.5 NM 

ROMEO Miejscowość Rogóźno – 
Zamek (silosy rolnicze) 18°57'20.30"E 53°31'21.00"N 271o 3.8 NM 

 
 
TRASY DOLOTOWE I ODLOTOWE  
 
Wyznaczone zostały punkty VFR - ECHO (stacja PKP Mełno, obok zabudowań starej 

cukrowni), GOLF (Miejscowość Gardeja), MIKE (most na rzece Wisła w Grudziądzu), 

OSCAR (ujście rzeki Osy do Wisły w bezpośrednim sąsiedztwie skarpy nadwiślanej), 

ROMEO (silosy rolnicze w miejscowości Rogóźno - Zamek), przez które należy 

dolecieć/odlecieć z lotniska.  

 
OD PÓŁNOCY 

Dolot do lotniska od północy należy wykonać lecąc wzdłuż drogi krajowej nr 50 przez 

punkt dolotowy GOLF (miejscowość Gardeja). Następnie postępować zgodnie z 

instrukcjami nadzorującego loty. Jeżeli nie ma nadzorującego lotami należy włączyć 

się i wykonać krąg nadlotniskowy zgodnie z AIP. Odlot należy wykonać realizując 

ww. czynności w odwrotnej kolejności.  

 

OD ZACHODU 

Dolot do lotniska od zachodu należy wykonać wykorzystując jedną z dwóch 

podanych tras i punktów: 

a. przez punkt dolotowy OSCAR (ujście rzeki Osy do Wisły, bezpośrednio przy 

wysokiej skarpie nadwiślanej)  

b. po przeleceniu nad miejscowością Dolna Grupa kierując się wzdłuż drogi 

krajowej nr 16 do punktu MIKE (most na Wiśle w Grudziądzu), następnie 

wzdłuż wschodniego brzegu Wisły do VORa GRU.  



Następnie postępować zgodnie z instrukcjami nadzorującego loty. Jeżeli nie ma 

nadzorującego lotami należy włączyć się i wykonać krąg nadlotniskowy zgodnie z 

AIP. Odlot należy wykonać realizując ww. czynności w odwrotnej kolejności.  

 

OD POŁUDNIA 

Dolot do lotniska od południa należy wykonać przez punkt ECHO (stacja kolejowa w 

miejscowości Mełno, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań starej cukrowni). 

Następnie postępować zgodnie z instrukcjami nadzorującego loty. Jeżeli nie ma 

nadzorującego lotami należy włączyć się i wykonać krąg nadlotniskowy zgodnie z 

AIP. Odlot należy wykonać realizując ww. czynności w odwrotnej kolejności.  

 

OD WSCHODU 

Dolot do lotniska od wschodu należy wykonać lecąc wzdłuż drogi krajowej nr 16 do 

punktu ROMEO (miejscowość Rogóźno - Zamek, kombinat rolniczy z silosami 

zbożowymi). Następnie postępować zgodnie z instrukcjami nadzorującego loty. 

Jeżeli nie ma nadzorującego lotami należy włączyć się i wykonać krąg nadlotniskowy 

zgodnie z AIP. Odlot należy wykonać realizując ww. czynności w odwrotnej 

kolejności.  

 

 

 
 
 

 

 

 
 


