KONSULTACJE SPOŁECZNE - PROJEKT 1
OKREŚLENIE STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANIA INFORMACJI LOTNICZYCH O
POKAZACH PIROTECHNICZNYCH, WYPUSZCZENIACH LAMPIONÓW ORAZ BALONÓW W FIR
WARSZAWA

*

I DANE RESPONDENTA („ ” – WYMAGANE)
IMIĘ NAZWISKO
OPERATOR/PILOT*

PILOT

TYP STATKU POWIETRZNEGO*

STANOWISKO

C152 / C 172
E-MAIL*

TELEFON/FAX.

tospo81@wp.pl

II Uwagi/propozycje w zakresie konsultacji społecznych
Jak często podczas przygotowywania do lotu zapoznajesz się z NOTAM-ami
1. informującymi o przedmiotowych przedsięwzięciach? Czy w/w informacja jest

przydatna podczas Twoich lotów?
Zawsze przed rozpoczęciem lotu zapoznaje się z NOTAM w celu uniknięcia
potencjalnych niespodzianek po trasie.

Czy zdarzyło Ci się podczas lotu zderzyć z małym balonem albo lampionem,
lub też czy zostałeś zaskoczony podczas lotu niespodziewanym pojawieniem się
2.
balonu, lampionu lub realizacją pokazu pirotechnicznego? Jeśli tak, na jakiej to
było wysokości?
Lecąc na wysokości ca. 300m AGL miałem okazję omijać „stado” lampionów. Na
szczęście są one bardzo widoczne i nie sądzę, żeby była możliwość zderzenia z
nimi. Pokaz pirotechniczny jest o wiele lepiej widoczny. Tu ryzyka nie ma.
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3.

Czy zaproponowane zmiany zawierają jakieś nieuwzględnione
w projekcie konsekwencje dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego?

Jeśli tak – jakie?......................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

4. Czy projekt zawiera elementy nieodpowiednie, mylące, niepotrzebne?

Jeśli tak
jakie?......................................................................................................

Projekt wydaje się być dobrze przemyślany i kompletny

5.

Czy ma Pan/Pani propozycję modyfikacji przedmiotowego projektu zmian?

Jeśli tak – jaką ? ....................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

6.

Dodatkowe uwagi

Zdecydowanie ograniczenie ilości wydawanych NOTAM na takie
przedsięwzięcia jest wskazane! Należy pamiętać, że wielu pilotów
lata w trybie weekendowym a tu ilości NOTAM są rekordowe

Wypełniony formularz prosimy przesłać:
a) drogą mejlową na adres - konsultacje@pansa.pl
b) faksem na numer - 225745729
OŚRODEK PLANOWANIA STRATEGICZNEGO – ASM1
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA
Telefon: (+48 22) 574 50 00, Fax: (+48 22) 574 50 00
WWW.pansa.pl

2

