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Zarzqdzenie nr 10/2019

Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego

z dnia 15 lutego 2019

w sprawie

zasad wydawania zgody na lot bezzałogowego statku powietrznego w strelie R

obejmujqcej przestrzeń powietrznQ znajdujqca się bezpośrednio nad obszarem

Gorczańskiego Parku Narodowego

lI/ oparciu o:

1) art.8 e ustawy o ochronie przyrody z dnia l6 kwietnia 2001 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1614
z późn iej szym i zm iana m i1,

2) zapisy Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwą i Gospodarki Morskiej z dnia
26 marca 2013 r. w sprawie wyłqczenia zastosowania niektórych przepisów ustawy -
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i
wymagań dotyczqcych uzyuania tych statków ( tekst jednolity Dz. U. 2016 poz' 1993 z
późn. zmianami),

Z dniem 15 .02.2019 wprowadza się w Gorczańskim Parku Narodowym

Zasady wydawania zgody'ną lot bezzałogowego statku powietrznego w strefie R
obejmujqcej przestrzeń powietrznq znajdujqca się bezpośrednio nad obszarem
Gor cząńs ki e go P arku N ar o dow e go,

stan o w i ąc e zał ącznik n in i ej s ze go zar ządzenia.

Traci moc:

Zarządzenie nr Ż7 l20I8 z dnia 2.10 .2018 w/w sprawie.
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Zasady wydawania zgody na lot bezzałogowego statku powietrznego w obszarze strefy R

obejmującej przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem

Gorczańskiego Parku Narodowego.

1. W oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia26 marca2}l3 r. w sprawie v,ryłączenia zastosowania
niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków
powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotycząsych używania tych
statków ( tekst jednolity Dz. U . 2016 poz. 1993 z poźn. zmianami), a w
szczegolności zapisy załączn1ka6a,Rozdział 4, punkt 4.1, podpunkt 8

przywołane go rozporządzenia, ustala się zasady uzyskiwania zgody na lot
bezzałogov'ym statkiem powietrznym ( dalej zwanym statkiem) w strefie R
obej muj ącej przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem
Gorczańskiego Parku Narodowego. Zasięg obszaru GPN i granice strefy R
ukazuje załĄczniknr 1 - mapa.
Instytucja lub osoba ftzyczna zainteresowany uzyskaniem zgody na lot statkiem
powietrznym składa pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
(gpn@gorcepn.pl) stosowny wniosek na co najmniej 5 dni roboczych przed
zamiqzeniem. Wniosek zawieraó winien następujące informacje:. nazwęlnazwisko
i imię wnioskodawcy' nazwę i rodzaj statku, datę (przedział dat) i obszar Iotu z
danymi geograftcznymi (dane w stopniach, minutach, sekundach)' promień i
wysokość wnioskowanego lotu, jego cel zszczegolnym uzasadnieniem jeśli w
granicach GPN, imię i nazwisko operatora UAVO i numęr świadectwa
kwalifikacyjnego operatora lotu. Wzór wniosku stanowi załącznikrlr 2.
Zgody na wykorzystanie statku w strefie R do lotów nad terenem Parku moŻna
uzyskaćjedynie, gdy będą one służyły ochronie przyrody atakŻe celom
naukowym lub edukacyjnym, co winno być wyczerpująco uzasadnione we
wniosku.
Gorczański PN nie wydaje zgody na loty statków bezpośrednio nad obszarem
Parku używanych w celach sportowych i rekreacyjnych.
Loty statków bezpośrednio nad obszarem Gorczańskiego Parku Narodowego
mogą odbywać się jedynie w zasięgu wzroku operatora (VLOS).
W trakcie wykonywania lotów statkiem, Wnioskodawca ma obowipek posiadania
zgody i okazania jej słuzbom Parku w jego granicach.
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