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Zarzqdzenie

nr

27/2018

Dyre ktora Gorczańskiego Parku lYarodow ego
z dnia 2 października 2018
w sprawrc

zasad wydawania zgody na lot beuałogowego statku powietrznego w strefie

R

Gorczuńskiego Parku Narodowego

W

opąrciu o:

])

art.B e ustawy o ochronie przyrody z dnia ]6 hłietnia 2001 (tekst jednolity Dz. U. z 201B poz' I611

późniejszymi zmianami)'
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r (Dz. U. 2016 poz.
1317) zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie wyłqczenia zastosowania niektórych przepisów
ustawy' Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznycłt oraz określenia warunków i
wymagań dotyczqcych użyuania tych statków, aw szczególności rozdział 1p. 4.1 p.p. 9 załqcznika
nr ] i rozdział 1 p. 1.1 p.p.8 załqcznikanr 2 przywołanego rozporzqdzenia),
z

3)

Z

pismo Departamentu Ochrony Przyrody Ministra Srodowiska w przedmiotowej sprawie znak
DoP.l4/PN.022.2.20l7 Ł.N z dnią 16.05.2018.

8 wprow adza się w Gorczańskim Parku Narodowym
Zasady wydawania zgody na lot bezzałogowego statku powietrznego w strefie
dniem 02.10 .201

R Gorczańskiego Parku Narodowego,
stano w i ąc e

załączni k

n in i ej

s

ze

go zar ządzeni a.

DYRI'K'I]OR

Załączniknr
do Zarządzenia Dyrektora GPN nr 27l20l8
1

Zasady
wydawania zgody na lot
bezzalogowego statku powietrzn ego
w strefie R Gorczańskiego Parku Narodowego
t. W oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 8 sierpnia 2016 r (Dz.IJ.2016 poz. I3I7) zmieniającego rozporządzenie w
sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisow ustawy - Prawo
lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia
warunków i wymagań doĘczących używania tych statków, a w szczególności
rozdział 4 p. 4.1 p. p. 9 załącznika nr I i rozdział 4 p.4. 1 p.p.8 załącznika nr 2
pr zy w ołan e go r o zp or ządzenia or az zgo dnie z s t an o w i ski e m D ep artamentu
ochrony Przyrody Ministra Środowiska w przedmiotowej sprawie, ustala się
zasady uzyskiwania zgod na loty bezzałogowym statkiem powietrznym (dalej
zwanym statkiem) w strefie R, która Swym zasięgiem obejmuje teren
Gorczańskiego Parku Narodowego orazprzyległy. Zasięg obszaru GPN i
granice streĄz R ukazuje załączn1knr 1 - mapa.
2. Instytucja lub osoba fizyczna zainteresowany uzyskaniem zgody na lot statkiem
powietrznym składapocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej (gpn@gorcepn.pl) stosowny wniosek na co najmniej 5 dni
roboczych przed zamierzeniem. Wniosek zawierac winien następujące
informacj e; nazwęlnazwisko i imię wnioskodawcy' nazwę irodza1statku, datę
(przedział dat) i obszar |otuzdanymi geograficznymi (dane w stopniach'
minutach' sekundach), promień i wysokośćwnioskowanego lotu, jego cel z
szczególnymUzasadnieniem jeśliw granicach GPN, imię i nazwisko operatora
UAVO i numer świadectwakwalifikacyjnego operatora lotu. Wzór wniosku
stanowi załączniknr 2.
3. Zgody na wykorzystanie statku w strefie R do lotów nad terenem Parku moŻna
uzyskać jedynie, gdy będą one słuzyły ochronie przyrody atakże celom
naukowym lub edukacyjnym' co winno byc wyczerpująco uzasadnione we

wniosku.
4. Zgodę na wykorzystanie statku w strefie R poza teręnem Parku można uzyskać
poza celami wymienionymi w p. 3, także do filmowania komercyjnego.
5. Mozna uzyskać zgodę na loty bezzałogowym statkiem powietrznym w celach
sportowych i rekreacyjnych w strefie R, jedynie poza granicami Parku.
6. W trakcie wykonywania lotów statkiem, Wnioskodawca ma obowiązek
posiadania zgody i okazaniajej słuzbom Parku w jego granicach

