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Zarządzenie nr 6/2021

Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego

z dnia 16 kwietnia 2021r
w sprawie

zasad wydawania zgody na lot bezzałogowego statku powietrznego W strefie
geograficznej DRA-RL, strefie ograniczonej R, obejmującej przestrzeń powietrzną

znajdującą się bezpośrednio nad obszarem Gorczańskiego Parku Narodowego

w oparciu o:

1) Ań' Be ustawy o ochronie przyrody zdnia 16 kwietnia2OO4r (tekst jednolity Dz. l)

z 2020r, poz. 55, 471 ,1378).

Zapisy Rozporządzenia Ministra Transpońu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 26 marca 2013r w sprawie wyłączenia zastosowania niektorych przepisow

ustawy - Prawo lotnicze do niektorych rodzajow statkow powietrznych oraz

okreslenia warunków i wymagań dotyczących uzywania tych statkow (tekst jednolity

Dz. U. z roku 2019 poz. 1497).

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019t947 z dnia 24 mĄa 2019 r.

w sprawie przepisow i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statkow

powietrznych.

Wytycznych Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2O2O r

W sprawie stref geograficznych dla systemow bezzałogowych statków

powietrznych.

2)

3)

4)



Z dniem 12 kwietnia2021r wprowadza się w Gorczańskim Parku Narodowym

Zasady wydawania zgody na lot bezzałogowego statku powietrznego W strefie

geograficznej DRA-RL, strefie ograniczonej R, obejmującej przestrzeń powietrzną

znajdującą się bezpośrednio nad obszarem Gorczańskiego Parku Narodowego,

sta n owi ą c e załącznik n i n i ej sze go zarządzenia.
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Traci moc: zarządzenie nr 1012019 z dnia 15'02.2019r w/w sprawie.
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Załączniknr 1
do Zarządzenia Dyrektora GPN nr 612021

Zasady wydawania zgody na lot bezzałogowego statku powietrznego W strefie
geog raficzn ej D RA-RL, strefie og ran iczo nej R, obej m uj ącej p rzestrze ń

powietrzną znajdującą sĘ bezpośrednio nad obszarem
Gorczańskiego Parku N arodowego

1) W oparciu o zapisy Rozporządzenie Ministra Transpońu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. W sprawie wyłączenia

zastosowania niektorych przepisow ustawy - Prawo lotnicze do niektórych

rodzajow statkow powietrznych oraz określenia warunków i wymagań

dotyczących uzywania tych statkow (tekst jednolity Dz. U. z roku 2019,poz.

1497), a W szczegolności zapisy załącznika 6a, Rozdział 4, punkt 4'1,
podpunkt 8 przywołanego rozporządzenia, oraz Rozporządzenia
wykonawczego Komisji (uE) 20191947 z dnia 24 maja 20i9 r. w sprawie

przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statkow

powietrznych a takze Wytycznych Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

zdnia 30 grudnia 2020 r w sprawie stref geograficznych dla systemow

bezzałogowych statkow powietrznych, ustala się zasady uzyskiwania zgody

na lot bezzałogowym statkiem powietrznym ( dalej zwanym statkiem) w strefie

geograficznej DRA-RL, strefie ograniczonej R, obejmującej przestrzeń

powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem Gorczańskiego Parku

Narodowego.

Zasięg obszaru Gorczańskiego PN i granice strefy R ukazuje załącznik nr'l -

mapa.



2) lnstytucja lub osoba fizyczna zainteresowana uzyskaniem zgody na lot

statkiem powietrznym składa pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej (gpn@gorcepn.pl) stosowny wniosek, na co najmniej s dni

roboczych przed planowanym lotem. Wniosek powinien zawierać następujące

informacje : nazwęl nazwisko i imię wnioskodawcy, nazwę i rodzaj statku, datę

planowanego lotu (zakres dat), obszar lotu wraz z danymi geograficznymi

(dane w stopniach, minutach, sekundach), wysokośc planowanego lotu oraz
jego cel. Wniosek zawierać winien rÓwniez imię i nazwisko pilota, numer lD

operatora oraz Ceńyfikat kompetencji pilota SBSP wydany przez Urząd
Lotnictwa Cywilnego. Wzor wniosku stanowi załącznik nr 2.

Zgodę na wykonanie lotow SBSP w strefie geograficznej DRA-RL, strefie

ograniczonej R, nad obszarem Gorczańskiego PN mozna uzyskaÓ jedynie,

gdy będą one słuzyły ochronie przyrody, a takze celom naukowym lub

edukacyjnym, co winno byÓ wyczerpująco uzasadnione We wniosku.

Gorczański PN nie wydaje zgody na loty statkÓw bezpoŚrednio nad obszarem

Parku uzywanych w celach sportowych i rekreacyjnych.

Loty statkow bezpośrednio nad obszarem Gorczańskiego Parku Narodowego

mogą odbywaĆ się jedynie w zasięgu wzroku operatora (VLOS).

W trakcie wykonywania lotÓw statkiem bezzałogowym' Wnioskodawca ma

obowiązek posiadania zgody i okazaniajej słuzbom Parku w jego granicach.
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