
FORMULARZ ZGŁOSZENIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (BSP)    
LOTNISKO MIELEC SP. Z O.O. 

 

Data zgłoszenia  

ul. Lotniskowa 30 39-300 Mielec   

tel. (17) 788 65 55; e-mail: tower@lotniskomielec.pl   
              

Dzień, czas wykonywania lotów:   

Godzina rozpoczęcia: 

Godzina zakończenia: 

Czas:           
          

Granice poziome rejonów lotów (WGS-84: stopnie, minuty, sekundy) w formacie: 
- środek okręgu o promieniu lub 

 - granice rejonu lotów lub 
- współrzędne punktów trasy 
UWAGA: W zależności od potrzeb można dodać więcej lokalizacji / punktów. 

Granice pionowe rejonów: 
Maksymalna wysokość w trakcie lotu 
AMSL(ft) oraz wysokość AGL(m) jednak 
nie więcej niż 120m AGL 

1) ___º___´___´´N,  ___º ___´___´´E promień ____m lub 
 

2) ___º___´___´´N, ___º ___´___´´E 
 

3)     ___º___´___´´N, ___º ___´___´´E ….. 
 

1) __________ ft AMSL (_____m AGL) 
 

2)   __________ ft AMSL (_____m AGL) 

 

Maksymalny czas lotu Planowany czas misji Prędkość lotu w  Inne uwagi wnioskodawcy 

      czasie misji (km/h)     

     
Rodzaj / model statku powietrznego, masa startowa (TOM)  Znak rozpoznawczy 

1)_____________________________________________, _______ kg  1)_________________________ 

2)_____________________________________________, _______ kg  2)_________________________ 
               
Sposób wykonania procedury awaryjnej w planowanym locie:  
___________________________________________________________________________________________________________  
Rodzaj lotów: Krótki opis przedsięwzięcia: 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
   
Proszę zaznaczyć pola:  
☐ (Wymagane) Oświadczam, że będę wykonywał lot zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 

grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do 
niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków  

☐ (Wymagane) Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność zamieszczonych we wniosku danych. 
 
☐ (Wymagane) Oświadczam, że zostałem poinformowany o treści obowiązku informacyjnego wynikającym z art. 13 RODO realizowanego 

przez Lotnisko Mielec sp. z o.o. na stronie http://www.lotniskomielec.pl/pl/bsp  
 
  

 
Imię i nazwisko operatora UAV lub osoby odpowiedzialnej za 
realizację lotu, instytucja: 

 
_______________________________________________________  
E-mail operatora UAV lub osoby odpowiedzialnej za realizację lotu: 

 
_______________________________________________________ 

 
Telefon GSM operatora UAV lub osoby odpowiedzialnej 
za realizację lotu:  
Podstawowy: ___________________________________  
Zapasowy: ___________________________________ 
 
Podpis operatora UAV lub osoby odpowiedzialnej za 
realizację lotu 

 

http://www.lotniskomielec.pl/pl/bsp

