Nasza lokalizacja

Plan portu lotniczego wg Master Planu
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Odległość lotniska od dużych aglomeracji
A2

Berlin Schönefeld 175 km
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A18 Wrocław 150 km
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Drezno 200 km
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Poznań 102 km

A2

Warszawa 410 km

Odległość lotniska od miast w regionie
• Zielona Góra 30 km • Gorzów Wielkopolski 80 km
• Wolsztyn 25 km • Sulechów 14 km • Świebodzin 26 km
• Zbąszyń 24 km • Nowa Sól 40 km • Żagań 71 km
• Żary 77 km • Głogów 90 km
Populacja ludności w strefie oddziaływania Portu Lotniczego
Zielona Góra/Babimost
• 30 min. od lotniska zamieszkuje
614 000 mieszkańców
• 60 min. od lotniska zamieszkuje
1 040 000 mieszkańców
• 90 min. od lotniska zamieszkuje
2 813 000 mieszkańców
* przeciętny czas podróży drogą A2/S3
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Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65–057 Zielona Góra/Poland
tel. +48 68 456 52 00
fax +48 68 456 52 96
e-mail: kancelaria.ogólna@lubuskie.pl
airport@lubuskie.pl
www.lubuskie.pl

Port Lotniczy
Zielona Góra/Babimost
skr. pocztowa 4
66–110 Babimost/Poland
tel. +48 68 351 23 00
fax +48 68 351 27 29
e-mail: biurozg@polish-airports.com
www.lotnisko.lubuskie.pl
www.polish-airports.com

O nas

Co nas wyróżnia

• Port Lotniczy Zielona Góra w Babimoście leży w województwie
lubuskim, w zachodniej części Polski, 34 km na północny wschód
od Zielonej Góry. Całość zajmuje powierzchnię 384 ha. Na zabudowę lotniska składają się m.in. terminale pasażerskie, terminal
cargo, budynki technicznego zabezpieczenia, instalacje i wyposażenie techniczne obsługi pasażerów, ładunków i samolotów oraz
16 byłych hangarów samolotowych, które po drobnej adaptacji
nadadzą się na magazyny cargo.

Potencjał i możliwości

Doskonała

384 ha

Możliwa współpraca
z sąsiednimi lotniskami
w Berlinie i Poznaniu

Konkurencyjne
opłaty w stosunku

• Na początku lat 90. płyta lotniska została gruntownie zmodernizowana i jest obecnie jedną z najnowocześniejszych w kraju.
Bardzo dobry stan pasa startowego oraz infrastruktury lotniskowej powoduje, że mogą tu być przyjmowane wszystkie typy
samolotów.
• Port nie jest objęty normami hałasu, co powoduje, że może być
użytkowany całodobowo. Dzięki temu nie ma też ograniczeń
emisji hałasu przez ciężkie maszyny lotnicze.
• W sąsiedztwie lotniska przebiegają ważne szlaki europejskiej komunikacji samochodowej Berlin - Warszawa (autostrada A2, droga ekspresowa S3 łącząca Szczecin z Wrocławiem) oraz zelektryfikowane linie kolejowe. W 2010 roku
oddano do użytku obwodnicę Babimostu, która
obejmuje swoim zasięgiem ¾ terenu
miasta. Do portu rzecznego na Odrze w Cigacicach jest 22 km.
• Do lotniska doprowadzona jest bocznica
kolejowa ze stacji
Babimost, aktualnie
nie wykorzystywana. W przyszłości
może posłużyć za
drogę dojazdową
do lotniskowego
c entr um l og i styczno-przeładunkowego.
• Port lotniczy posiada w obrębie lotniska tereny inwestycyjne przeznaczone na
prowadzenie działalności
gospodarczej.
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Misja, cele, wizja
Misją - według dokumentów: Strategii Rozwoju oraz Master Planu Portu Lotniczego Zielona Góra (EPZG / IEG) jest zwiększenie
dostępności komunikacyjnej Regionu Lubuskiego poprzez zapewnienie połączeń lotniczych z miastami w Polsce i Europie.
Celem funkcjonowania Portu Lotniczego Zielona Góra jest podniesienie konkurencyjności Regionu Lubuskiego.
Wizją jest wzrost znaczenia Portu Lotniczego Zielona Góra na
polskiej i europejskiej mapie lotnisk poprzez zwiększenie ilości obsługiwanych pasażerów do pół miliona w 2034 roku oraz
funkcjonowanie Lotniczego Centrum Towarowo Logistycznego
(Air Cargo Logistics Center).

