………………………………………………………..

dnia: ……………… 20….. r.,

nr …………………

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego wniosek)

………………………………………………………..
………………………………………………………..
(adres siedziby składającego wniosek)

ZARZĄDZAJĄCY STREFĄ „P” - EP P20

Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

e-mail: …………………………………………………….

ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim

telefon: …………………………………………………..

WNIOSEK

o wydanie zgody na lot bezzałogowym statkiem powietrznym w strefie EP P201
1.

Nazwa i rodzaj RPA (UAV,
DRON):

2.

Maksymalna masa startowa
RPA (UAV, DRON):

3.

Wnioskowany czas (termin)
wykonania lotu2:

3a.

Wnioskowany czas (termin
rezerwowy) wykonania
lotu3:

Wnioskowany obszar
wykonania lotu4:
4.

MTOM (MAXIMUM TAKE-OFF MASS): ........................................... kg

Dzień od ………………………… do …………………………………….
w godzinach od ………………… do …………………………………….
Dzień od ………………………… do …………………………………….
w godzinach od ………………… do …………………………………….
……………………………………………………………………………….
(adres obiektu lub jego położenie w obszarze strefy)
Obszar ……………………………………………………………………………...,

(VLOS - wizualna linia wzroku)
(BVLOS – poza wizualną linią
wzroku)

5.

…………………………………………………………………………

Wnioskowana maksymalna
wysokość planowanego
lotu5:

promień ……………………………………... m,
trasa lotu…………………………………………………………………………….

Do ………………………………………. metrów AGL
Określenie zadania wykonywanego w czasie lotu:

6.

Cel wykonania lotu:

7.

Numer świadectwa
kwalifikacji operatora RPA
(UAV, DRON):

8.
9.

Inne6:

Załączniki7:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
1) Zgoda Prezydenta Miasta lub zgoda Starosty Powiatu (jeżeli wymagana)
2) Zgoda właściciela obiektu (jeżeli wymagana)
3) Zlecenie od firmy, plan lotu itp.

1

Zgoda na wlot do strefy lub odmowa, wydana po rozpatrzeniu wniosku:

10.

Decyzja Zarządzającego
strefą EP P20

Pieczątka i podpis osoby reprezentującej Zarządzającego Strefą

1

Wniosek należy złożyć w terminie nie krótszym niż 5 (pięć) dni roboczych przed terminem wykonania lotu;
Należy podać dokładny termin wykonania lotu, nie dłuższy niż 3 dni dla konkretnego miejsca;
3
Należy podać dokładny termin rezerwowy wykonania lotu, nie dłuższy niż 3 dni dla konkretnego miejsca;
4
Należy podać położone w strefie: miejscowość i obiekt oraz dokładne współrzędne miejsca wykonania lotu w systemie DMS oraz w
formie załącznika na planie miasta (mapie);
5
Maksymalna wysokość wykonania lotu wynosi 150 m AGL;
6
Świadectwo kwalifikacji, Polisa OC itp.;
7
Zgoda Prezydenta lub Starosty dla lotów w czasie imprez masowych oraz lotów nad obiektami i infrastrukturą komunalną – sieć
wodociągowa i kanalizacyjna, punkty poboru wody, sieć ciepłownicza, obiekty sportowe i kulturalne, drogi, mosty itp.;
Zlecenie podmiotu, dla którego wykonywane jest zadanie, który uzyskał pozwolenie Prezydenta Miasta lub Starosty Powiatu.
2

Podpisany, wypełniony wniosek należy przesłać w formacie PDF na adres e-mail: epp20@auschwitz.org

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD, NIEKOMPLETNY (NIECZYTELNY) FORMULARZ LUB BRAK
ZAŁĄCZNIKÓW, BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODMOWĄ WYDANIA POZWOLENIA NA WLOT DO STREFY.
SŁOWNIK POJĘĆ:
„P” – strefa zakazana ang. PROHIBITED AREA (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r.,
w sprawie zakazu lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 678);
BSP – bezzałogowy statek powietrzny;
RPA – REMOTELY PILOTED AIRCRAFT – zdalnie sterowany statek powietrzny, zgodnie z nazewnictwem przepisów wydanych
przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO);
UAV – bezzałogowy statek powietrzny (BSP) ang. unmanned aerial vehicle;
DRON – statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania pasażerów,
pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autonomicznie – potoczne określenie BSP;
AGL – wysokość nad poziomem gruntu, ang. ABOVE GROUND LEVEL;
VLOS - wizualna linia wzroku, ang. VISUAL LINE OF SIGHT;
BVLOS - poza wizualna linią wzroku, ang. BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT;
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