
 

WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ PRZESZKODY 
LOTNICZEJ W REJONIE LOTNISKA KONTROLOWANEGO

( W GRANICACH POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ PRZESZKÓD WYZNACZONYCH DLA TEGO LOTNISKA)

1. DANE PODMIOTU WNIOSKUJĄCEGO

1.1. Nazwa podmiotu:

1.2. Adres podmiotu:

 1.3. E-mail1: 

1.4. Numer telefonu 

1.5. Email do wysyłki f-ry2 

2. DANE DOTYCZĄCE TYMCZASOWEJ PRZESZKODY LOTNICZEJ

Lokalizacja przeszkody (adres i/lub nr ewidencyjny
działki oraz obrębu):

2.1.

Rodzaj przeszkody (dźwig stacjonarny, dźwig 
samochodowy itp):

2.2.

Planowany termin posadowienia i likwidacji przeszkody:2.3.

Promień zasięgu pracy ramienia dźwigu (jeśli dotyczy):2.4.

Opis oznakowania dziennego i nocnego oświetlenia  
przeszkody: 

2.5.

3. DANE GEODEZYJNE TYMCZASOWEJ PRZESZKODY LOTNICZEJ

Lokalizacja przeszkody określona za pomocą współrzędnych
geograficznych według Światowego Systemu Geodezyjnego
WGS-84 z dokładnością do 1/10 sekundy w formacie:
DD°MM'SS.S”N, DDD°MM'SS.S”E:

3.1.

Maksymalna wysokość przeszkody powyżej poziomu morza3:3.2.

Wysokość wzniesienia terenu w miejscu posadowienia przeszkody
w odniesieniu do poziomu morza z dokładnością do 0.5 metra 3 : 

3.3.

Wysokość przeszkody powyżej poziomu terenu z
dokładnością do 0.5 metra : 

3.4.

4. POTWIERDZENIE DANYCH WE WNIOSKU

4.2. Dane pkt 3. - geodeta uprawniony:4.1. Dane w pkt 1. - 2. - przedstawiciel wnioskodawcy:

(Data, pieczątka, podpis)(Data, pieczątka, podpis)

1 Do kontaktu z kierownikiem budowy lub osobą upoważnioną (upoważnienie jeśli dotyczy).
2 W przypadku gdy inny od wskazanego w pkt. 1.3
3 Wysokość podawana w układzie Kronsztad ’86.

Oświadczam, że jestem upoważniony/a do zaciągania zobowiązań 
finansowych w imieniu wnioskodawcy w zakresie realizacji wniosku
i zobowiązuję się uiścić opłatę za jego realizację przez PAŻP

„Oświadczam, że zostałem poinformowany o treści obowiązku informacyjnego wynikającym z art. 13 RODO dostępnego na stronie www.pansa.pl w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych. Rozumiem, że celem 
przetwarzania moich danych osobowych jest uzgodnienie lokalizacji tymczasowej przeszkody lotniczej w rejonie lotniska kontrolowanego, a podanie moich danych osobowych jest obligatoryjne - konsekwencją ich nie 
podania będzie brak możliwości przeprowadzenia uzgodnienia.”
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