
  

   

Dziennik Ustaw 2002 nr 130 poz. 1112 

  

USTAWA 

  

z dnia 3 lipca 2002 r. 

  

Prawo lotnicze. 

  

DZIAŁ l 

  

Przepisy ogólne 

  

Rozdział 1 

  

Zakres regulacji i definicje 

  

Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego. 

  

2. Przepisy Prawa lotniczego stosuje się do polskiego lotnictwa cywilnego oraz, w zakresie ustalonym 

przez to prawo, również do obcego lotnictwa cywilnego. 

  

3. Lotnictwo cywilne obejmuje wszystkie rodzaje lotnictwa, z wyjątkiem lotnictwa państwowego, to 

jest państwowych statków powietrznych oraz lotnisk państwowych wykorzystywanych wyłącznie do 

startów i lądowań państwowych statków powietrznych. 

  

4. Przepisów prawa lotniczego nie stosuje się do lotnictwa państwowego, z wyjątkiem przepisów art. 

1 ust. 6-7, art. 2, 3-10, art. 11 ust. 1, art. 12, 14, 33, art. 35 ust. 2, art. 43, 44, 60, 74, 75, art. 76 ust. 2, 

art. 89, 92, 119-125, 128, 130, 133, 140, 149 i 150 ustawy, oraz z zastrzeżeniem ust. 5. 

  

5. W przypadku wykorzystywania: 

  



1) polskich i obcych państwowych statków powietrznych do prowadzenia działalności innej niż służba 

publiczna. 

  

2) lotnisk lotnictwa państwowego do startów i lądowań cywilnych statków powietrznych oraz 

statków, o których mowa w pkt 1, 

  

przepisy ustawy stosuje się odpowiednio. 

  

6. Nadzór nad działalnością lotnictwa państwowego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy, sprawują 

odpowiednio ministrowie właściwi ze względu na przynależność jednostki będącej właścicielem lub 

użytkownikiem państwowego statku powietrznego lub zarządzającej lotniskiem. 

  

7. Ministrowie właściwi do spraw: transportu, spraw wewnętrznych, środowiska oraz Minister 

Obrony Narodowej określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki stosowania przepisów 

prawa lotniczego do państwowych statków powietrznych oraz do lotnisk wykorzystywanych 

wyłącznie do startów i lądowań tych statków powietrznych, biorąc pod uwagę szczególny charakter 

zadań realizowanych przez lotnictwo państwowe. 

  

8. Przepisy prawa lotniczego dotyczące przewozów lotniczych stosuje się odpowiednio do 

nieodpłatnych przewozów dokonywanych przez przewoźnika lotniczego. 

  

Art. 2. W rozumieniu przepisów ustawy: 

  

1) statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek 

oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża, 

  

2) polskim państwowym statkiem powietrznym jest: 

  

a) statek powietrzny używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek 

powietrzny), 

  

b) statek powietrzny używany przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Państwowej 

Straży Pożarnej i służby celnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego), 

  

3) użytkownikiem statku powietrznego jest jego właściciel lub inna osoba wpisana jako użytkownik 

do rejestru statków powietrznych, 



  

4) lotniskiem jest wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części 

przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków 

powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi o 

charakterze trwałym, wpisany do rejestru lotnisk, 

  

5) lądowiskiem jest wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części 

przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego ruchu statków powietrznych, ujęty w 

ewidencji lądowisk, 

  

6) część lotnicza lotniska to obszar trwale przeznaczony do startów i lądowań statków powietrznych 

oraz do związanego z tym ruchu statków powietrznych, wraz z urządzeniami służącymi do obsługi 

tego ruchu, do którego dostęp jest kontrolowany, 

  

7) zarządzającym lotniskiem jest podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk 

cywilnych, 

  

8) lądowaniem handlowym jest lądowanie w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów, bagażu, 

towarów lub poczty, przewożonych odpłatnie, 

  

9) lotem handlowym jest lot związany z lądowaniem handlowym, 

  

10) lotem międzynarodowym jest lot, w trakcie którego następuje przekroczenie granicy 

państwowej, 

  

11) lotem tranzytowym jest lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynający 

się i kończący poza jej terytorium, 

  

12) lotem długodystansowym jest jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie wymaga 

minimum 8 godzin lotu statku powietrznego, 

  

13) przewozem lotniczym jest przewóz pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wykonywany 

statkiem powietrznym odpłatnie, 

  

14) regularnym przewozem lotniczym jest przewóz lotniczy, jeżeli w każdym locie miejsca w statkach 

powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie 



oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami według 

opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na 

regularność lotów, 

  

15) przewozem czarterowym jest przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru 

lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc 

lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu lub 

poczty, wskazanych przez czarterującego, 

  

16) przewoźnikiem lotniczym jest podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na 

podstawie koncesji - w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na podstawie 

odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa - w przypadku obcego przewoźnika 

lotniczego, 

  

17) portem lotniczym jest lotnisko użytku publicznego wykorzystywane do lotów handlowych, 

  

18) obowiązek użyteczności publicznej polega na zobowiązaniu: 

  

a) przewoźnika lotniczego do zapewnienia świadczenia usług przewozu lotniczego, spełniających 

określone wymogi co do ciągłości, regularności, zdolności przewozowej i taryf, których przewoźnik 

lotniczy nie spełniałby, kierując się jedynie interesem handlowym, 

  

b) zarządzającego lotniskiem do zapewnienia funkcjonowania lotniska z zachowaniem określonych 

wymagań, których zarządzający lotniskiem nie spełniałby, kierując się jedynie interesem handlowym 

  

- na warunkach określonych zgodnie z niniejszą ustawą. 

  

Rozdział 2 

  

Umowy i przepisy międzynarodowe 

  

Art. 3. 1. Do stosunków prawnych z zakresu lotnictwa cywilnego stosuje się przepisy Prawa 

lotniczego, o ile wiążące Rzeczpospolitą Polską ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią 

inaczej. 

  



2. Wiążące uchwały organizacji międzynarodowych ustanowionych na podstawie ratyfikowanych 

umów międzynarodowych, w tym przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa 

Cywilnego (ICAO) załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w 

Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 

1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 

228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200 oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447), oraz ich zmiany, ogłaszane są 

bez zbędnej zwłoki wraz z oświadczeniami rządowymi dotyczącymi ich obowiązywania. Oświadczenia 

rządowe ogłaszane są w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ze wskazaniem miejsca publikacji 

uchwał będących przedmiotem ogłoszenia. 

  

3. Jeżeli wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, w tym wiążące uchwały organizacji 

międzynarodowych ustanowionych tymi umowami, przewidują jednakowe traktowanie podmiotu 

polskiego i podmiotu obcego, minister właściwy do spraw transportu zapewni również w aktach 

wykonawczych do niniejszej ustawy jednakowe traktowanie tych podmiotów. 

  

4. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności działania lotnictwa cywilnego minister właściwy do 

spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić do stosowania wymagania 

międzynarodowe o charakterze specjalistycznym, w tym dotyczące bezpieczeństwa lotnictwa, 

budowy i eksploatacji statków powietrznych oraz urządzeń infrastruktury naziemnej, ustanawiane w 

szczególności przez: 

  

1) Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), 

  

2) Europejską Konferencję Lotnictwa Cywilnego (ECAC), w tym Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA), 

  

3) Europejską Organizację do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL). 

  

5. Uchwały organizacji międzynarodowych, o których mowa w ust. 2, oraz wymagania 

międzynarodowe, o których mowa w ust. 4, zwane są dalej "przepisami międzynarodowymi". 

  

Rozdział 3 

  

Zwierzchnictwo w przestrzeni powietrznej i właściwość prawa 

  

Art. 4. 1. Rzeczpospolita Polska ma całkowite i wyłączne zwierzchnictwo w swojej przestrzeni 

powietrznej. Funkcje wynikające z tego zwierzchnictwa wykonuje, w zakresie niezwiązanym z 

umacnianiem obronności państwa, minister właściwy do spraw transportu. 



  

2. Minister właściwy do spraw transportu oraz Minister Obrony Narodowej określą, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej 

przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności, o których mowa w ust. 1, na czas pokoju, 

uwzględniając związane z tym obowiązki i uprawnienia odpowiednich służb i organów oraz zasadę 

współpracy państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z odpowiednimi służbami 

wojskowymi. 

  

3. Minister właściwy do spraw transportu oraz Minister Obrony Narodowej określą, w drodze 

rozporządzenia, zasady oraz tryb przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji, o których 

mowa w ust. 1, na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, z uwzględnieniem 

określenia w tym przypadku zasad współpracy państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z 

odpowiednimi służbami wojskowymi. 

  

Art. 5. 1. W ramach wykonywania zwierzchnictwa, o którym mowa w art. 4, ruch lotniczy w polskiej 

przestrzeni powietrznej jest zarządzany przez polski państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym 

zgodnie z niniejszą ustawą i innymi ustawami oraz przepisami wydanymi na ich podstawie. 

  

2. Na podstawie umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską realizowanie niektórych 

zadań w zakresie zarządzania, o którym mowa w ust. 1, może być: 

  

1) rozciągnięte na przestrzeń powietrzną poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej, 

  

2) wykonywane przy pomocy organów międzynarodowych określonych w tych umowach, 

  

3) wykonywane przy pomocy organów zarządzania ruchem lotniczym innych państw. 

  

Art. 6. W czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach podlegają 

prawu polskiemu, chyba że prawo to stanowi inaczej. 

  

Art. 7. W czasie lotu poza granicami polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na 

obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa polskie statki powietrzne oraz osoby i 

rzeczy na tych statkach podlegają prawu polskiemu, chyba że prawo to stanowi inaczej. 

  



Art. 8. Lot i manewrowanie statku powietrznego odbywają się zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w granicach danego terytorium, a na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa - 

zgodnie z przepisami międzynarodowymi. 

  

Art. 9. Polską ustawę karną stosuje się do obywateli polskich i cudzoziemców, którzy popełnili za 

granicą: 

  

1) przestępstwo lub wykroczenie przeciwko Prawu lotniczemu, o których mowa w art. 210-212, 

jeżeli: 

  

a) sprawcą jest właściciel, użytkownik albo inny posiadacz bądź członek załogi polskiego statku 

powietrznego, 

  

b) sprawcą jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub prowadząca przedsiębiorstwo w 

Rzeczypospolitej Polskiej, w tym członkowie władz takich przedsiębiorstw, będąca użytkownikiem 

obcego statku powietrznego, bądź członek załogi takiego statku, 

  

c) czyn został popełniony na polskim statku powietrznym albo na statku powietrznym, którego 

użytkownikiem jest osoba, o której mowa w lit. b), 

  

2) przestępstwo lub wykroczenie przeciwko przepisom, o których mowa w art. 8, lub inne 

przestępstwo podlegające obowiązkowemu ściganiu zgodnie z międzynarodowymi umowami 

ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską. 

  

Art. 10. Prawa i obowiązki członków załogi statku powietrznego wynikające ze stosunku pracy ocenia 

się według prawa państwa przynależności danego statku, a jeżeli statek powietrzny jest używany 

przez przewoźnika lotniczego mającego siedzibę w innym państwie - według prawa państwa, w 

którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa tego przewoźnika, chyba że strony skorzystały z 

możliwości wyboru innego prawa. 

  

Art. 11. 1. Prawa rzeczowe na statku powietrznym ocenia się według prawa państwa przynależności 

danego statku. 

  

2. Prawa rzeczowe na statku powietrznym ustanowione zgodnie z prawem obcego państwa, w 

którym statek powietrzny był zarejestrowany w chwili ich ustanowienia, i wpisane do rejestru 

statków powietrznych tego państwa, uznaje się również w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile zostały 

wpisane do polskiego rejestru statków powietrznych. 



  

Art. 12. 1. Roszczenia o wynagrodzenie szkód wyrządzonych w związku z używaniem statku 

powietrznego osobom i w mieniu znajdującym się poza tym statkiem, włączając w to szkody 

powstałe w razie zderzenia statków powietrznych, jak również roszczenia o wynagrodzenie za pomoc 

udzieloną przez statek powietrzny lub statkowi powietrznemu ocenia się według prawa państwa, na 

którego obszarze zdarzenie nastąpiło; jeżeli zdarzenie nastąpiło na obszarze niepodlegającym 

zwierzchnictwu żadnego państwa, stosuje się prawo sądu, który spór rozpoznaje. 

  

2. Jeżeli zainteresowane strony i statki powietrzne, których spór dotyczy, mają tę samą 

przynależność państwową, stosuje się prawo państwa ich przynależności bez względu na miejsce 

zdarzenia, chyba że strony skorzystają z możliwości wyboru innego prawa. 

  

Art. 13. Do umów o przewóz lotniczy, w tym także umów o przewóz na zasadzie czarteru lotniczego, 

oraz do roszczeń z tytułu szkód powstałych w czasie wykonywania tych umów stosuje się prawo 

polskie, jeżeli umowa została zawarta lub podlega wykonaniu w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

przewóz ma być wykonany przez polskiego przewoźnika lotniczego, chyba że strony skorzystały z 

możliwości wyboru innego prawa. 

  

Art. 14. Prawo właściwe dla oceny stosunków cywilnoprawnych powstałych na skutek zdarzenia na 

statku powietrznym w czasie lotu lub w czasie przebywania na obszarze niepodlegającym 

zwierzchnictwu żadnego państwa ustala się tak, jak gdyby zdarzenie to nastąpiło w miejscu, w 

którym statek jest zarejestrowany. 

  

Art. 15. 1. Ilekroć w przepisach mowa jest o obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego 

państwa, dotyczy to także obszarów o nieokreślonym zwierzchnictwie. 

  

2. W sprawach nieuregulowanych w art. 6-14 do określania właściwości prawa stosuje się przepisy 

prawa prywatnego międzynarodowego. 

  

DZIAŁ II 

  

Administracja lotnictwa cywilnego 

  

Rozdział 1 

  

Minister właściwy do spraw transportu 

  



Art. 16. 1. Minister właściwy do spraw transportu jest naczelnym organem administracji rządowej 

właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. 

  

2. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad polskim lotnictwem cywilnym i nad 

działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ustalonym w 

niniejszej ustawie i innych ustawach oraz umowach międzynarodowych. 

  

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, przyjmuje program 

rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych jako elementów infrastruktury transportowej, 

a także związane z tym programy rządowe, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i 

Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, 

poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 

25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984). 

  

4. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Prezesem Urzędu". 

  

Art. 17. 1. Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa niezależna, stała Państwowa Komisja 

Badania Wypadków Lotniczych, prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych, zwana dalej 

"Komisją". 

  

2. Komisja wykonuje swoje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu. 

  

3. Przewodniczącego Komisji powołuje minister właściwy do spraw transportu na okres 5 lat, z 

zastrzeżeniem ust. 8. 

  

4. Pozostałych członków Komisji powołuje minister właściwy do spraw transportu po zasięgnięciu 

opinii Przewodniczącego Komisji. 

  

5. W skład Komisji wchodzi przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i czternastu 

członków. 

  

6. W skład Komisji mogą wchodzić jedynie: 

  

1) specjaliści z zakresu prawa lotniczego, 



  

2) specjaliści z zakresu szkolenia lotniczego, 

  

3) specjaliści z zakresu ruchu lotniczego, 

  

4) specjaliści z zakresu eksploatacji lotniczej, 

  

5) inżynierzy - konstruktorzy lotniczy, 

  

6) lekarze specjaliści z zakresu medycyny lotniczej lub medycyny transportu, 

  

7) przedstawiciele lotnictwa państwowego. 

  

7. Za specjalistów z danego zakresu uważa się osoby posiadające odpowiednie wykształcenie wyższe 

oraz udokumentowaną minimum pięcioletnią praktykę w danej dziedzinie. 

  

8. Minister właściwy do spraw transportu może, na wniosek Komisji uchwalony bezwzględną 

większością głosów, odwołać przewodniczącego lub innego członka Komisji. 

  

9. Członkostwo w Komisji wygasa z chwilą śmierci, prawomocnego skazania, stwierdzenia utraty 

zdolności do czynności prawnych lub przyjęcia rezygnacji złożonej ministrowi właściwemu do spraw 

transportu. 

  

Art. 18. 1. Minister właściwy do spraw transportu zapewnia w ramach budżetu ministerstwa środki 

na prowadzenie działalności Komisji, w szczególności na wynagrodzenia dla jej członków i ekspertów, 

o których mowa w art. 135 ust. 4, wyposażenie techniczne Komisji i jej obsługę administracyjną, a 

także na koszty ekspertyz. 

  

2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania 

kwalifikacyjne członków Komisji, wymagane kwalifikacje ekspertów Komisji oraz wzór legitymacji 

członka Komisji, mając na względzie specjalistyczny charakter jej zadań. 

  

3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw pracy, szczegółowe zasady wynagradzania członków Komisji, w tym 

przewodniczącego i ekspertów, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę ich pracy. 



  

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze zarządzenia, regulamin działania Komisji. 

  

Art. 19. 1. Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa będąca jego organem opiniodawczo-

doradczym Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego. 

  

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele: ministra właściwego do spraw transportu, ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do 

spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zdrowia. Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Prezesa Urzędu, powoływani i odwoływani przez 

ministra właściwego do spraw transportu w porozumieniu z właściwymi ministrami. 

  

3. W skład organu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą również, w liczbie nie większej niż 11, 

przedstawiciele organizacji przedsiębiorstw lotniczych, zarządzających lotniskami, zarządzających 

ruchem lotniczym oraz wyższych uczelni kształcących w specjalnościach związanych z lotnictwem, 

powoływani przez ministra właściwego do spraw transportu. 

  

4. Przewodniczącego Rady powołuje Rada spośród członków, zwykłą większością głosów. 

  

5. Do zadań Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego należy w szczególności: 

  

1) opiniowanie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, 

  

2) inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń, 

dotyczących ochrony w lotnictwie cywilnym, 

  

3) opracowywanie stanowiska w sprawach ochrony lotnictwa cywilnego wskazanych przez ministra 

właściwego do spraw transportu, 

  

4) opiniowanie Krajowego Programu Ułatwień w Zakresie Lotnictwa Cywilnego, 

  

5) inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń, 

dotyczących ułatwień w lotnictwie cywilnym, w szczególności usuwania zbędnych ograniczeń i 

upraszczania procedur administracyjnych, 



  

6) opiniowanie stanowiska w sprawach ułatwień wskazanych przez ministra właściwego do spraw 

transportu. 

  

6. Minister właściwy do spraw transportu zapewnia środki na prowadzenie działalności Rady, w tym 

na jej obsługę administracyjną. 

  

7. Organizację i tryb działania Rady określa regulamin ustalony przez ministra właściwego do spraw 

transportu w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu. 

  

Rozdział 2 

  

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

  

Art. 20. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego 

jest Prezes Urzędu. 

  

2. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do 

spraw transportu. 

  

3. Na stanowisko Prezesa Urzędu może być powołany wyłącznie obywatel polski posiadający 

wykształcenie wyższe. 

  

4. Minister właściwy do spraw transportu na wniosek Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje nie więcej 

niż trzech wiceprezesów Urzędu. 

  

Art. 21. 1. Do kompetencji Prezesa Urzędu należą wszystkie sprawy związane z lotnictwem cywilnym, 

niezastrzeżone w niniejszej ustawie, innych ustawach oraz umowach międzynarodowych na rzecz 

ministra właściwego do spraw transportu lub innych organów administracji publicznej. 

  

2. Do zadań i kompetencji Prezesa Urzędu należy wykonywanie funkcji organu administracji lotniczej 

i nadzoru lotniczego, określonych w ustawie, oraz funkcji władzy lotniczej w rozumieniu umów i 

przepisów międzynarodowych, w tym związanych z regulacją rynku usług lotniczych, a w 

szczególności: 

  



1) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie polityki lotnictwa cywilnego oraz przygotowywanie 

wniosków i wdrażanie postanowień służących realizacji rządowych programów dotyczących sieci 

lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, o których mowa w art. 16 ust. 3, 

  

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w niniejszej ustawie, 

  

3) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa cywilnego 

i lotniczej działalności gospodarczej, 

  

4) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez jednostkę, o której mowa w art. 230, 

  

5) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych i certyfikacją podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, 

  

6) sprawdzanie zdatności sprzętu lotniczego do lotów, 

  

7) sprawdzanie kwalifikacji personelu lotniczego, 

  

8) prowadzenie rejestrów: statków powietrznych, lotnisk, lotniczych urządzeń naziemnych, 

personelu lotniczego oraz ewidencji lądowisk, 

  

9) nadzorowanie i organizowanie działalności organu powołanego na podstawie art. 121 ust. 4, 

  

10) współpraca z organami, którym podlega lotnictwo państwowe, oraz innymi jednostkami 

organizacyjnymi w zakresie zarządzania ruchem lotniczym oraz zabezpieczania i obsługi ruchu 

lotniczego, 

  

11) współpraca z organami administracji lotniczej i nadzoru lotniczego państw obcych, 

  

12) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie lotnictwa cywilnego, 

  

13) współpraca z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i innymi organizacjami 

międzynarodowymi lotnictwa cywilnego, 

  



14) sprawowanie nadzoru nad systemem lotniczej informacji meteorologicznej dla potrzeb lotnictwa 

cywilnego, 

  

15) podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów, w tym badanie i ocena stanu 

bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, 

  

16) wydawanie wytycznych i instrukcji w sprawach technicznych związanych ze stosowaniem 

przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, 

  

17) zatwierdzanie granicy części lotniczej lotniska, 

  

18) współpraca z Komisją oraz podejmowanie niezbędnych działań związanych z jej zaleceniami 

zapobiegawczymi, 

  

19) inicjowanie projektów międzynarodowych umów lotniczych i ich zmian oraz udział w ich 

przygotowaniu i negocjowaniu, 

  

20) inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu lotnictwa cywilnego i ich zmian oraz udział w 

ich przygotowaniu, 

  

21) opracowywanie i przedkładanie Radzie Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego do 

zaopiniowania Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz nadzór bezpośredni nad jego 

realizacją, 

  

22) zatwierdzanie programów ochrony lotnisk oraz programów ochrony przedsiębiorstw 

prowadzonych przez podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie lotnictwa cywilnego 

oraz nadzorowanie realizacji tych programów, 

  

23) sprawowanie nadzoru w zakresie lotnictwa cywilnego nad działalnością lotniskowych służb 

ochrony, 

  

24) opracowywanie i przedkładanie Radzie Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego do 

zaopiniowania Krajowego Programu Ułatwień w Zakresie Lotnictwa Cywilnego oraz nadzór 

bezpośredni nad jego realizacją, 

  



25) nadzorowanie prowadzenia przez zarządzających lotniskami ewidencji, o której mowa w art. 68 

ust. 2 pkt 8, oraz analizowanie uzyskanych danych dla potrzeb związanych z działalnością Prezesa 

Urzędu, 

  

26) nadzorowanie organizacji badań lotniczo-lekarskich, 

  

27) przetwarzanie danych osobowych, w tym także danych medycznych, wyłącznie dla potrzeb 

określonych w niniejszej ustawie rejestrów i postępowań, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych, 

  

28) uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach, na terenie 

których przewiduje się lokalizację nowego lub modernizację istniejącego lotniska oraz lotniczych 

urządzeń naziemnych. 

  

3. Prezes Urzędu składa ministrowi właściwemu do spraw transportu roczne sprawozdanie z 

działalności. 

  

Art. 22. 1. Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 

zwanego dalej "Urzędem", który jest państwową jednostką budżetową. Urząd działa w oparciu o 

struktury terenowe. 

  

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, na wniosek ministra właściwego do spraw 

transportu, nadaje Urzędowi statut, określający w szczególności jego organizację wewnętrzną oraz 

rozmieszczenie i zadania jego delegatur i innych jednostek terenowych. 

  

3. Prezes Urzędu może upoważnić inne organy albo wyspecjalizowane jednostki organizacyjne albo 

osoby posiadające odpowiednie licencje lub świadectwa kwalifikacji obejmujące odpowiednie 

uprawnienia do wykonywania niektórych czynności nadzoru albo kontroli. 

  

Art. 23. 1. Prezes Urzędu wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

  

2. W dzienniku urzędowym ogłasza się w szczególności: 

  

1) przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 5, 

  



2) instrukcje w sprawach technicznych związanych ze stosowaniem przepisów lotniczych w 

dziedzinie lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 16, 

  

3) uchwały i opinie Rady, 

  

4) opłaty, o których mowa w art. 77 ust. 2 oraz art. 130, 

  

5) ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty. 

  

Art. 24. 1. W Urzędzie działa Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej "Naczelnym 

Lekarzem". 

  

2. Prezes Urzędu nadzoruje działalność Naczelnego Lekarza w zakresie zgodności stosowanych 

procedur i trybu postępowania przy orzekaniu z wymaganiami określonymi przez prawo lotnicze i 

przepisy międzynarodowe. 

  

3. Naczelny Lekarz jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw transportu, 

na wniosek Prezesa Urzędu, spośród lekarzy będących specjalistami z zakresu medycyny lotniczej. 

  

4. Zastępców Naczelnego Lekarza powołuje i odwołuje Prezes Urzędu, na wniosek Naczelnego 

Lekarza, spośród lekarzy będących specjalistami z zakresu medycyny lotniczej. 

  

Art. 25. 1. Czynności urzędowe związane z nadzorem nad lotnictwem cywilnym oraz wykonywane w 

ramach porozumień międzynarodowych, w tym wydawanie przez Prezesa Urzędu koncesji, 

zezwoleń, licencji, certyfikatów, świadectw i zaświadczeń, określonych w niniejszej ustawie i jej 

przepisach wykonawczych, a także przeprowadzanie egzaminów, podlegają opłacie lotniczej. 

  

2. Opłaty z tytułu koncesji i zezwoleń na działalność gospodarczą stanowią dochód budżetu państwa. 

Pozostałe opłaty, o których mowa w ust. 1, gromadzi się na wyodrębnionym rachunku bankowym 

środków specjalnych, o którym mowa w art. 26 ust. 1. 

  

3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wykaz czynności urzędowych, o których mowa w 

ust. 1, wysokość lub sposób ustalania stawek opłat lotniczych, w zależności od rodzaju tych 

czynności, oraz tryb ich wnoszenia, uwzględniając również ulgi w opłatach za egzaminy dla 

młodzieży, która nie ukończyła 21 roku życia, oraz młodzieży uczącej się, która nie ukończyła 24 roku 

życia, dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz dla osób niepełnosprawnych. 



  

4. Ściągnięcie należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze 

pieniężnym. 

  

Art. 26. 1. Środki finansowe uzyskane przez Urząd, zgodnie z art. 25 ust. 2 i art. 129 ust. 2, gromadzi 

się na wyodrębnionym rachunku bankowym środków specjalnych, utworzonym w trybie określonym 

w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 

38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 

136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 

497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, 

poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984). 

  

2. Środki specjalne Urzędu, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na: 

  

1) wydatki inwestycyjne Urzędu oraz dofinansowanie zakupów sprzętu i urządzeń, niezbędne dla 

bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie, 

  

2) wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań Urzędu oraz ze szkoleniem jego personelu i 

usprawnianiem jego pracy, 

  

3) dodatki inspekcyjne, dodatki służbowe i premie pracowników Urzędu, których wysokość i zasady 

przyznawania określi Prezes Urzędu w regulaminie zatwierdzonym przez ministra właściwego do 

spraw transportu, biorąc pod uwagę wymagania wynikające z przepisów międzynarodowych oraz 

wynagrodzenia pracowników jednostek nadzorowanych, 

  

4) dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 183. 

  

3. Plan finansowy środków specjalnych, o których mowa w ust. 1, zatwierdza na wniosek Prezesa 

Urzędu minister właściwy do spraw transportu w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych. 

  

Rozdział 3 

  

Kontrola i postępowanie pokontrolne 

  



Art. 27. 1. Prezes Urzędu kontroluje przestrzeganie przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa 

cywilnego. 

  

2. Kontroli podlegają: 

  

1) podmioty prowadzące działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, 

  

2) zarządzający lotniskami, 

  

3) osoby posiadające licencję członka personelu lotniczego. 

  

3. Pracownikom Urzędu, po okazaniu legitymacji służbowej, przysługuje prawo: 

  

1) wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń kontrolowanej jednostki 

organizacyjnej, 

  

2) przeprowadzania oględzin statku powietrznego, lotniska albo urządzenia znajdującego się w 

granicach lotniska lub wykorzystywanego do działalności lotniczej, 

  

3) dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia 

kontroli, a także sporządzania ich kopii, 

  

4) wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, badań statków powietrznych lub urządzeń 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności lotniczej, 

  

5) zabezpieczenia statku powietrznego znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym lub 

używanego przez osoby nieuprawnione w celu niedopuszczenia do dalszego jego używania lub w 

przypadku naruszenia zasad użytkowania, 

  

6) zabezpieczenia w celu niedopuszczenia do dalszego używania lub przyjęcia do depozytu 

urządzenia wykorzystywanego do działalności lotniczej, znajdującego się w nieodpowiednim stanie 

technicznym lub używanego przez osoby nieuprawnione. 

  



Art. 28. 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani udzielać i zapewnić 

udzielenie przez właściwych pracowników tych jednostek pracownikom Urzędu, o których mowa w 

art. 27 ust. 3, wszelkich potrzebnych informacji, a także zapewnić im: 

  

1) warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli, 

  

2) dostęp do materiałów, dokumentów, danych, urządzeń, o których mowa w art. 27 ust. 3, 

  

3) dostęp do obiektów, nieruchomości i pomieszczeń, o których mowa w art. 27 ust. 3, 

  

4) nieodpłatne udostępnienie statku powietrznego lub urządzenia wykorzystywanego do 

prowadzenia działalności lotniczej dla przeprowadzenia czynności kontrolno-pomiarowych lub 

badań. 

  

2. Do kontrolowanych osób fizycznych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1. 

  

3. Prezes Urzędu może żądać przedłożenia materiałów, dokumentów lub danych, o których mowa w 

art. 27 ust. 3 pkt 3, a także prowadzić kontrolę we współpracy z innymi państwowymi organami 

kontrolnymi. 

  

4. Czynności, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 4, mogą być przeprowadzane w sposób zdalny. 

Wyniki pomiarów wykonanych zdalnie powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację urządzeń 

kontrolnych. Do kontroli wykonanej zdalnie przepisu ust. 6 nie stosuje się. 

  

5. Pracownik Urzędu przeprowadzający kontrolę jest obowiązany sporządzić protokół kontroli. 

  

6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisuje także kierownik kontrolowanej jednostki lub osoba 

przez niego upoważniona albo kontrolowana osoba fizyczna; w przypadku odmowy podpisania 

protokołu przez te osoby pracownik Urzędu przeprowadzający kontrolę umieszcza informację o tym 

fakcie w protokole. 

  

Art. 29. W przypadku stwierdzenia w protokole, o którym mowa w art. 28 ust. 5, naruszenia 

przepisów lub decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego Prezes Urzędu wydaje decyzję określającą zakres 

naruszenia oraz termin usunięcia nieprawidłowości. 

  



Art. 30. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i sposób wykonywania kontroli, o której mowa w art. 27-29, oraz stosowane przy tym 

dokumenty i ich wzory, kierując się zasadą najmniejszej uciążliwości dla podmiotu kontrolowanego i 

dążąc do uproszczenia procedur kontrolnych, z uwzględnieniem zachowania wymogów 

bezpieczeństwa w działalności lotniczej. 

  

DZIAŁ III 

  

Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy 

  

Rozdział 1 

  

Postanowienia ogólne 

  

Art. 31. 1. Do wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej dopuszcza się, z zastrzeżeniem art. 33 

ust. 2, wyłącznie cywilne statki powietrzne: 

  

1) wpisane do polskiego lub obcego rejestru cywilnych statków powietrznych, 

  

2) mające wymagane znaki rozpoznawcze, 

  

3) posiadające zdatność do lotów, potwierdzoną odpowiednimi dokumentami, z zastrzeżeniem art. 

49 i art. 50 ust. 1. 

  

2. Wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych skutkuje z mocy prawa przynależnością 

państwową statku powietrznego oraz pociąga za sobą poddanie statku powietrznego nadzorowi 

organów lotniczych państwa przynależności, w szczególności w zakresie zdatności do lotów i 

eksploatacji statku. 

  

3. Skutki prawne wpisania statku powietrznego do rejestru statków powietrznych, ustanowionego 

przez kilka państw, ocenia się zgodnie z przepisami międzynarodowymi. 

  

4. Jeżeli statek powietrzny jest jednocześnie wpisany do rejestrów różnych państw obcych, uznaje się 

wyłącznie wpis, który nastąpił najwcześniej. 

  



5. Przeniesienie rejestracji statku powietrznego z rejestru statków powietrznych jednego państwa do 

rejestru statków powietrznych innego państwa następuje z zachowaniem przepisów obu państw 

oraz zgodnie z wiążącymi te państwa przepisami międzynarodowymi. 

  

Art. 32. 1. Jeżeli główne miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstwa użytkownika statku 

powietrznego lub miejsce zamieszkania użytkownika nieprowadzącego przedsiębiorstwa nie znajduje 

się w państwie rejestracji statku powietrznego, nadzór, o którym mowa w art. 31 ust. 2, może być w 

całości lub w części, w drodze porozumienia zawartego między organami nadzoru, przekazany 

organom nadzoru lotniczego państwa głównego ośrodka działalności przedsiębiorstwa lub miejsca 

zamieszkania użytkownika. 

  

2. Wykonywanie niektórych funkcji nadzoru, o którym mowa w art. 31 ust. 2, może być w trybie ust. 

1 przekazane organowi międzynarodowemu albo organowi państwa innego niż państwo rejestracji 

statku powietrznego lub państwo siedziby przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania użytkownika. 

  

3. O przekazaniu funkcji nadzoru zgodnie z przepisami ust. 1 i 2 Prezes Urzędu zawiadamia ministra 

właściwego do spraw transportu. Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i władze 

zainteresowanych państw. 

  

Art. 33. 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację 

statków powietrznych, uwzględniającą odpowiednie przepisy międzynarodowe. 

  

2. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, wydanego w porozumieniu z 

Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem 

właściwym do spraw edukacji i sportu, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa lotów i przepisów 

międzynarodowych, może wyłączyć zastosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy oraz 

przepisów wydanych na jej podstawie do niektórych rodzajów statków powietrznych, w 

szczególności: 

  

1) statków powietrznych, których charakterystyka techniczna uzasadnia szczególne ich traktowanie, 

w tym: 

  

a) balonów, 

  

b) szybowców, 

  

c) lotni, paralotni i motolotni, 



  

d) modeli latających, 

  

e) spadochronów, 

  

2) statków powietrznych używanych wyłącznie w celach sportowych, rekreacyjnych i innych 

niezwiązanych z wykonywaniem przewozu lotniczego lub inną lotniczą działalnością gospodarczą, 

nieprzekraczających określonych parametrów technicznych, 

  

3) statków powietrznych: 

  

a) stanowiących konstrukcje amatorskie, 

  

b) budowanych z zestawów montażowych, 

  

c) budowanych do celów muzealnych lub pokazowych, 

  

d) projektowanych lub uprzednio użytkowanych do celów sił zbrojnych, 

  

e) używanych do celów doświadczalnych, 

  

f) o maksymalnej masie startowej do 495 kg. 

  

3. Minister właściwy do spraw transportu może rozciągnąć, w drodze rozporządzenia, zastosowanie 

niektórych przepisów ustawy dotyczących statków powietrznych na: 

  

1) niektóre urządzenia zdolne do unoszenia się w przestrzeni, lecz niebędące statkami powietrznymi, 

  

2) niektóre rodzaje części składowych i wyposażenia statków powietrznych oraz innego sprzętu 

lotniczego. 

  

4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być określone szczegółowe warunki i 

wymagania dotyczące używania objętych nimi rodzajów statków powietrznych i sprzętu. 



  

Rozdział 2 

  

Rejestry statków powietrznych 

  

Art. 34. 1. Rejestr cywilnych statków powietrznych, zwany dalej "rejestrem statków", prowadzi 

Prezes Urzędu. Prezes Urzędu dokonuje wpisania statku powietrznego do rejestru statków, zmiany 

danych rejestrowych, odmowy wpisania i wykreślenia statku powietrznego z tego rejestru, w drodze 

decyzji administracyjnej. 

  

2. Prezes Urzędu może upoważnić do wykonywania niektórych czynności związanych z 

prowadzeniem rejestru statków inne organy albo jednostki wyspecjalizowane w wykonywaniu takich 

czynności. 

  

3. Wypisy z rejestru wydaje się na wniosek zainteresowanych podmiotów. 

  

Art. 35. 1. Do rejestru statków wpisuje się cywilne statki powietrzne, których właścicielem lub innym 

użytkownikiem jest: 

  

1) obywatel polski, 

  

2) polska osoba prawna, 

  

3) polska jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

  

4) cudzoziemiec mający miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

2. Do rejestru statków powietrznych wpisuje się również: 

  

1) państwowe statki powietrzne wykorzystywane do prowadzenia działalności innej niż służba 

publiczna, 

  

2) statki powietrzne, o których mowa w art. 43 ust. 1 i art. 44 ust. 1, jeżeli nie zostały wpisane do 

rejestrów, o których mowa w tych przepisach. 



  

3. Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na wpisanie do rejestru statków statku powietrznego 

używanego przez podmiot inny niż wymieniony w ust. 1 oraz statku powietrznego innego niż 

wymieniony w ust. 2. 

  

4. Właściciel i inny użytkownik statku powietrznego obowiązani są udzielać Prezesowi Urzędu 

wszelkich żądanych wyjaśnień w sprawach zarejestrowanego statku powietrznego. 

  

Art. 36. 1. W rejestrze statków wpisuje się: 

  

1) dane dotyczące: 

  

a) rodzaju i charakterystyki statku powietrznego. 

  

b) właściciela i innego niż właściciel użytkownika statku powietrznego oraz ich pełnomocników, 

  

c) praw rzeczowych ustanowionych na statku powietrznym, 

  

d) porozumień, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2, 

  

2) znaki rejestracyjne oraz typ i numer fabryczny statku powietrznego. 

  

2. Każda zmiana danych rejestrowych podlega wpisowi do rejestru. 

  

3. Rejestr statków jest jawny. Dokumenty stanowiące podstawę do dokonania wpisu w rejestrze są 

poufne. 

  

4. Wypisy z rejestru wydaje się na wniosek zainteresowanych podmiotów. 

  

Art. 37. 1. Wpisu do rejestru statków dokonuje się na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenia może 

dokonać właściciel lub upoważniony przez niego inny użytkownik statku powietrznego, z 

zastrzeżeniem art. 39 ust. 2. 

  



2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

  

1) nazwisko lub nazwę (firmę) oraz miejsce stałego pobytu (siedzibę) właściciela oraz innego 

użytkownika statku powietrznego, 

  

2) nazwisko lub nazwę (firmę) oraz miejsce stałego pobytu (siedzibę) osoby faktycznie władającej 

statkiem powietrznym na podstawie umowy z użytkownikiem, 

  

3) dane o typie statku powietrznego, numer fabryczny i aktualne podstawowe dane techniczne 

statku powietrznego pozwalające określić jego rodzaj i charakterystykę, 

  

4) fotografie statku powietrznego lub ich zapis cyfrowy. 

  

3. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

  

1) ważne świadectwo zdatności do lotu wydane przez Prezesa Urzędu lub uznane przez niego obce 

świadectwo zdatności do lotu, 

  

2) oświadczenie, że statek powietrzny nie jest zarejestrowany w rejestrze innego państwa, 

  

3) dokumenty potwierdzające istnienie wobec statku powietrznego prawa własności i ograniczonych 

praw rzeczowych, 

  

4) ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z tytułu 

użytkowania statku powietrznego. 

  

4. Do rejestru statków powietrznych może być wpisany wyłącznie statek powietrzny, dla którego 

Prezes Urzędu wydał świadectwo zdatności do lotu lub w przypadku którego Prezes Urzędu uznał 

świadectwo zdatności do lotu wydane przez właściwy organ obcego państwa. 

  

5. Jeżeli dane podlegające wpisowi opierają się na dokumentach, dokumenty te powinny być 

dołączone do zgłoszenia w oryginałach albo uwierzytelnionych notarialnie lub urzędowo odpisach, 

kopiach. 

  



6. Prezes Urzędu potwierdza wpisanie statku do rejestru statków wydaniem świadectwa rejestracji 

oraz przydzieleniem znaków rejestracyjnych. 

  

7. Prezes Urzędu odmawia wpisania statku powietrznego do rejestru, jeżeli nie zostały spełnione 

wymagania określone w ust. 2-5 oraz nie został zachowany tryb, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 42. 

  

Art. 38. 1. Okoliczność podlegająca wpisowi do rejestru statków jest skuteczna wobec osób trzecich, 

gdy została wpisana do rejestru. 

  

2. Do oceny skutków wpisu do rejestru statków stosuje się odpowiednio przepisy o księgach 

wieczystych i hipotece. 

  

Art. 39. 1. Zgłoszenie zmiany danych rejestrowych podlegających wpisaniu do rejestru statków 

powinno być dokonane w terminie 14 dni od jej zaistnienia. 

  

2. Jeżeli właściciel lub inny użytkownik nie dokonali zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Prezes 

Urzędu po jednorazowym bezskutecznym wezwaniu może dokonać stosownego wpisu z urzędu, 

zaznaczając tę okoliczność w rejestrze. 

  

Art. 40. 1. Wykreślenie statku powietrznego z rejestru następuje na wniosek właściciela lub z urzędu, 

jeżeli: 

  

1) statek powietrzny przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2, 

  

2) statek powietrzny zaginął i w ciągu 3 miesięcy nie został odnaleziony lub został odnaleziony, lecz 

znajduje się w miejscu niedostępnym, 

  

3) statek powietrzny uległ zniszczeniu lub utracił trwale zdatność do lotów, 

  

4) statek podlega wpisowi do obcego rejestru, 

  

5) mimo zaistnienia odpowiednich okoliczności nie obowiązuje porozumienie, o którym mowa w art. 

32 ust. 1. 

  



2. Do czasu wykreślenia statku powietrznego z rejestru statków nie uznaje się wpisu tego statku do 

rejestru innego państwa. 

  

3. W przypadku gdy dane zgłoszone do rejestru są niezgodne ze stanem faktycznym, Prezes Urzędu 

nakazuje właścicielowi statku powietrznego usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie. 

  

4. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, Prezes Urzędu wykreśla statek 

powietrzny z rejestru. 

  

Art. 41. 1. Umowa o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania osobie innej niż jego 

właściciel lub inny użytkownik jest ważna od dnia wykonalności decyzji administracyjnej Prezesa 

Urzędu akceptującej tę umowę w części dotyczącej nadzoru nad eksploatacją statku powietrznego. 

  

2. Prezes Urzędu odmawia zaakceptowania umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli nie zostały 

określone organy, których nadzorowi ma podlegać eksploatacja statku powietrznego. 

  

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest ujawniana w rejestrze statków. 

  

Art. 42. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

  

1) szczegółowe zasady prowadzenia rejestru statków, tryb składania wniosków o wpis do rejestru 

statków, zgłaszania zmiany danych rejestrowych, a także wzór świadectwa rejestracji oraz warunki 

jego ważności, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju i charakterystyki statku powietrznego, 

  

2) znaki rozpoznawcze oraz inne znaki i napisy dla statków powietrznych wpisanych do rejestru 

statków, z uwzględnieniem ich opisu, sposobu i miejsca ich umieszczania na tych statkach. 

  

Art. 43. 1. Minister Obrony Narodowej prowadzi rejestr wojskowych statków powietrznych. 

  

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, sposób prowadzenia rejestru 

wojskowych statków powietrznych, tryb dokonywania wpisu i wykreśleń tych statków z rejestru oraz 

wzór rejestru. 

  

Art. 44. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr statków powietrznych 

lotnictwa służb porządku publicznego. 



  

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, o którym 

mowa w ust. 1, tryb dokonywania wpisów i wykreśleń w rejestrze, a także wzór rejestru i świadectwa 

rejestracji, uwzględniając dane podlegające wpisowi, w szczególności znaki rejestracyjne oraz typ i 

numer fabryczny statku powietrznego. 

  

Rozdział 3 

  

Zdatność statków powietrznych do lotów 

  

Art. 45. Zdatność statków powietrznych do lotów oraz zdatność ich silników i śmigieł jest sprawdzana 

przez Prezesa Urzędu w toku ich projektowania, budowy i eksploatacji. 

  

Art. 46. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 49 i 50, używać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w 

polskiej przestrzeni powietrznej statku powietrznego, który nie posiada ważnego świadectwa 

zdatności do lotu albo równorzędnego dokumentu lub nie spełnia warunków określonych w 

certyfikacie typu lub innym równoważnym dokumencie. 

  

Art. 47. 1. Prezes Urzędu stwierdza zgodność typu statku powietrznego, silnika lub śmigła z 

właściwymi przepisami technicznymi przez wydanie certyfikatu typu. Wydanie tego certyfikatu 

następuje na wniosek osoby, która wykaże swój interes prawny i przedstawi projekt typu oraz 

dokumentację wykazującą spełnienie tych przepisów technicznych. 

  

2. O wydaniu certyfikatu typu, o zmianie takiego certyfikatu, o odmowie jego wydania lub o jego 

cofnięciu rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. 

  

3. Prezes Urzędu odmawia wydania certyfikatu typu, jeżeli typ statku powietrznego nie spełnia 

wymagań ustanowionych ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji statku powietrznego i ochronę 

środowiska przed nadmiernym hałasem i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza lub innych 

wymogów określonych w przepisach technicznych, wydanych na podstawie ust. 10 pkt 1 i 3. 

  

4. W certyfikacie typu określa się warunki użytkowania statku powietrznego, terminy ważności 

certyfikatu, ograniczenia ustalone ze względu na bezpieczeństwo lotów; warunki szczegółowe mogą 

być ustalone w załączniku stanowiącym nieodłączną część certyfikatu. 

  



5. Prezes Urzędu zawiesza certyfikat typu, jeżeli nie jest zapewnione bezpieczne użytkowanie statku 

powietrznego, silnika i śmigła. 

  

6. Prezes Urzędu cofa certyfikat typu, gdy nie jest możliwe usunięcie przyczyny zawieszenia 

certyfikatu. 

  

7. Dla elementów wyposażenia statków powietrznych wydaje się orzeczenia. 

  

8. Do orzeczeń, o których mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące certyfikatu 

typu. 

  

9. Prezes Urzędu, na wniosek osoby zainteresowanej, może w przypadkach szczególnych, za zgodą 

ministra właściwego do spraw transportu, określić przepisy techniczne inne aniżeli wskazane w ust. 

10, które zostaną zastosowane przy wydawaniu certyfikatu typu albo sprawdzaniu zdatnosci statku 

powietrznego do lotu. 

  

10. Minister właściwy do spraw transportu, w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statków 

powietrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

  

1) wymagania dotyczące konstrukcji statków powietrznych, ich części składowych i innego 

wyposażenia, 

  

2) przepisy techniczne dla poszczególnych typów statków powietrznych, 

  

3) tryb składania wniosków o wydanie certyfikatu typu oraz wzory certyfikatu typu, 

  

4) szczegółowe zasady wydawania i cofania certyfikatu typu. 

  

Art. 48. 1. Zgodność stanu technicznego każdego statku powietrznego z danymi zawartymi w 

certyfikacie i projekcie typu oraz jego właściwy stan techniczny stwierdza się przez wydanie 

świadectwa zdatnosci do lotu. 

  

2. Prezes Urzędu stwierdza zdatność statku powietrznego do lotu na wniosek właściciela lub innego 

użytkownika statku powietrznego. 

  



3. O wydaniu świadectwa zdatnosci do lotu, o jego zmianie lub o odmowie jego wydania rozstrzyga 

Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. 

  

4. Prezes Urzędu odmawia wydania świadectwa zdatnosci do lotu, jeżeli statek powietrzny nie 

spełnia wymagań w zakresie zdatnosci do lotu lub wymagań ustanowionych ze względu na ochronę 

środowiska przed nadmiernym hałasem, wibracją i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza. 

  

5. Prezes Urzędu może zawiesić albo cofnąć świadectwo zdatnosci do lotu, jeżeli statek powietrzny 

utracił wymaganą zdatność do lotu. 

  

Art. 49. 1. Prototyp statku powietrznego albo statek powietrzny, dla którego nie wydano jeszcze 

świadectwa zdatnosci do lotu, może zostać dopuszczony do lotów próbnych na podstawie pisemnej 

zgody Prezesa Urzędu. 

  

2. Prezes Urzędu udziela zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymogi 

określone w przepisach, o których mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2. 

  

3. Zdatność do lotu prototypu statku powietrznego oraz statku powietrznego znajdującego się w 

trakcie prób mających na celu określenie jego zdatnosci do lotu Prezes Urzędu stwierdza wydaniem 

świadectwa oględzin. 

  

Art. 50. 1. Prezes Urzędu może zezwolić w drodze decyzji administracyjnej na wykonanie lotu przez 

statek powietrzny niemający ważnego świadectwa zdatnosci do lotu lub w warunkach w świadectwie 

nieprzewidzianych w celu przeprowadzenia prób lub badań w trakcie lotu, przemieszczenia statku 

powietrznego na lotnisko, na którym ma być naprawiony, albo w innych szczególnych 

okolicznościach. 

  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, niedozwolone jest wykonywanie lotu z pasażerami 

przewożonymi odpłatnie. 

  

Art. 51. 1. Użytkownik oraz dowódca i inni członkowie załogi statku powietrznego są obowiązani 

przestrzegać warunków i ograniczeń ustalonych w świadectwie zdatnosci do lotu i dokumentach z 

nim związanych. 

  

2. Użytkownik statku powietrznego i inne osoby wykonujące na jego zlecenie czynności związane z 

przeglądami, naprawami i obsługą techniczną statku powietrznego mają obowiązek zawiadamiania 

Prezesa Urzędu o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć istotne znaczenie dla 

zdatnosci statku powietrznego do lotu. 



  

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane zapewnić Prezesowi Urzędu i osobom przez niego 

upoważnionym dostęp do statku powietrznego, jego dokumentacji, urządzeń i pomieszczeń obsługi 

w związku ze sprawdzaniem zdatnosci do lotu i sprawdzeniem przestrzegania warunków ustalonych 

w świadectwie zdatnosci do lotu. 

  

Art. 52. Świadectwo zdatnosci statku powietrznego do lotu, zezwolenie na lot statku powietrznego 

bez świadectwa zdatnosci do lotu oraz potwierdzenie spełnienia przez statek powietrzny wymagań 

dotyczących ochrony środowiska, wydane lub potwierdzone przez właściwy organ innego państwa, 

Prezes Urzędu może uznać za ważne na równi z takimi samymi dokumentami wydanymi w 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie i na warunkach określonych w przepisach międzynarodowych, 

lub też jeżeli zostanie wykazane, że wymagania przyjęte przy wydawaniu lub potwierdzaniu tych 

świadectw, zezwoleń i dokumentów nie były niższe niż określone zgodnie z niniejszą ustawą. 

  

Art. 53. 1. Minister właściwy do spraw transportu w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji 

statków powietrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

  

1) szczegółowe przepisy techniczne stosowane przy ocenie zdatnosci statków powietrznych do lotu, 

  

2) tryb sprawdzania zdatnosci statków powietrznych do lotu, wydawania świadectw zdatnosci do 

lotu, tryb odnawiania ważności świadectw zdatnosci do lotu, stwierdzania w drodze okresowych 

inspekcji utrzymywania przez statek powietrzny jego zdatnosci do lotu, oraz uzyskiwanie zezwoleń 

na loty bez takich świadectw, 

  

3) okres ważności świadectwa zdatnosci do lotu, 

  

4) przepisy techniczne o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej, 

  

5) wzór świadectwa zdatności do lotu oraz wniosku o jego wydanie, 

  

6) tryb i sposób zawieszania i cofania świadectw zdatności do lotu w przypadkach, o których mowa w 

art. 48 ust. 5. 

  

2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem 

przepisów międzynarodowych wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na 

ochronę środowiska przed hałasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza. 

  



3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

  

1) tryb składania wniosku o wydanie świadectwa oględzin statku powietrznego oraz wzór 

świadectwa oględzin i wniosku o jego wydanie, 

  

2) warunki wykonywania lotów próbnych, 

  

3) tryb wydawania, zawieszania i cofania świadectwa oględzin, z uwzględnieniem przepisów 

międzynarodowych. 

  

DZIAŁ IV 

  

Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne 

  

Rozdział 1 

  

Zakładanie i rejestrowanie lotnisk 

  

Art. 54. 1. Ze względu na dostępność dla użytkowników wyróżnia się lotniska użytku publicznego i 

lotniska użytku niepublicznego. 

  

2. Lotniskiem użytku publicznego jest lotnisko otwarte dla wszystkich statków powietrznych w 

terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych do publicznej 

wiadomości. 

  

3. Lotniskiem użytku niepublicznego jest lotnisko, na którym mogą lądować i startować wyłącznie: 

  

1) statki powietrzne używane przez użytkowników lotniska określonych w dokumentacji 

rejestracyjnej tego lotniska, 

  

2) statki powietrzne wykonujące loty niehandlowe, używane przez inne podmioty niż wskazane w 

pkt 1 - za zezwoleniem zarządzającego lotniskiem. 

  



Art. 55. 1. Lotnisko można założyć po uzyskaniu zezwolenia udzielonego przez Prezesa Urzędu na 

wniosek zainteresowanego. 

  

2. Zezwolenie na założenie lotniska może uzyskać: 

  

1) organ administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, 

  

2) państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna, 

  

3) spółka prawa handlowego lub spółdzielnia zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej, 

  

4) stowarzyszenie, którego przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, utworzone zgodnie z 

przepisami prawa polskiego, 

  

5) osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć: 

  

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przez wnioskodawcę wymogów, o których mowa w ust. 2, 

  

2) odpis decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

  

3) program wykorzystania lotniska, 

  

4) prognozę i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem sposobów 

uniknięcia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejących już sąsiednich lotnisk, 

  

5) projekt zagospodarowania terenu lotniska, 

  

6) projekt programu ochrony lotniska, 

  

7) dokumenty stwierdzające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowy lotniska, 



  

8) mapę z naniesionymi ograniczeniami wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu, z 

uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych, 

  

9) profile pól wznoszenia i podejścia, 

  

10) stanowisko państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego odnośnie do wymagań 

higienicznych i zdrowotnych zakładanego lotniska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska odnośnie do wpływu zakładanego lotniska na środowisko. 

  

Art. 56. 1. Prezes Urzędu odmawia wydania zezwolenia na założenie lotniska, jeżeli z 

przedstawionych dokumentów wynika, że projektowane lotnisko nie odpowiada wymaganiom 

określonym we właściwych przepisach, a także jeżeli: 

  

1) wystąpi kolizja pomiędzy ruchem lotniczym prowadzonym z projektowanego lotniska a ruchem 

prowadzonym z istniejących sąsiednich lotnisk, 

  

2) wydanie zezwolenia na założenie lotniska byłoby sprzeczne z programami, o których mowa w art. 

16 ust. 3, 

  

3) wydanie zezwolenia na założenie lotniska pociągałoby za sobą znaczne zagrożenie dla środowiska 

bądź zagrażałoby interesowi gospodarki narodowej, obronności lub bezpieczeństwu państwa. 

  

2. Zezwolenie na założenie lotniska może zawierać warunek spełnienia przez wnioskodawcę 

dodatkowych wymagań określonych w tym zezwoleniu, wiążących się z eksploatacją lotniska, 

ochroną środowiska, racjonalizacją zagospodarowania przestrzennego albo ochroną lub 

zabezpieczeniem praw osób trzecich, a także ochroną życia i zabezpieczeniem mienia osób 

znajdujących się na terenie lotniska. 

  

3. Zezwolenie na założenie lotniska już wydane może być cofnięte ze względów określonych w ust. 2, 

jeżeli zmienił się stan faktyczny lub prawny stanowiący podstawę do wydania zezwolenia lub 

zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

  

4. Prezes Urzędu może stwierdzić wygaśnięcie zezwolenia na założenie lotniska, jeżeli w okresie 3 lat 

od daty określonej w tym zezwoleniu nie wpłynął wniosek o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk. 

  



5. Prezes Urzędu udziela zezwolenia na założenie lotniska, odmawia jego udzielenia oraz cofa je w 

drodze decyzji administracyjnej. 

  

Art. 57. 1. Kto zamierza założyć lotnisko, może ubiegać się o promesę zezwolenia. 

  

2. Promesę wydaje i odmawia jej wydania Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. 

  

3. W promesie ustala się warunki niezbędne dla uzyskania zezwolenia na założenie lotniska oraz 

okres jej ważności, z uwzględnieniem typu projektowanego lotniska, z tym że nie może on być 

krótszy niż 12 miesięcy. 

  

4. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan 

faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy, wnioskodawca nie spełnił wszystkich 

warunków określonych w promesie lub wymagań określonych w art. 55 ust. 2 i 3 lub ujawniły się 

okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1. 

  

Art. 58. 1. Prezes Urzędu prowadzi rejestr lotnisk cywilnych, zwany dalej "rejestrem lotnisk". 

  

2. Rejestr lotnisk jest jawny. Dokumenty stanowiące podstawę do dokonania wpisu w rejestrze 

podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 

247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 

2002 r. Nr 74, poz. 676). 

  

3. Wypisy z rejestru wydaje się na wniosek zainteresowanych podmiotów. 

  

Art. 59. 1. Eksploatację lotniska można rozpocząć po wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk. 

  

2. Wpisanie lotniska do rejestru lotnisk następuje na wniosek zakładającego lotnisko po sprawdzeniu 

przez Prezesa Urzędu lub przez osoby przez niego upoważnione, czy lotnisko odpowiada 

wymaganiom technicznym określonym na podstawie Prawa budowlanego, wymaganiom 

eksploatacyjnym określonym na podstawie niniejszej ustawy oraz warunkom określonym w 

zezwoleniu na założenie lotniska oraz czy zakładający lotnisko spełnia wymagania określone w art. 

55. 

  

3. Do wniosku o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk wnioskodawca jest obowiązany dołączyć: 



  

1) dokumenty, o których mowa w art. 55 ust. 3, 

  

2) zezwolenie na założenie lotniska. 

  

4. Nie można odmówić wpisania do rejestru lotniska, na którego założenie zostało wydane 

zezwolenie, jeżeli lotnisko to spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2. 

  

5. O wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk, o odmowie wpisania, zmianie danych rejestrowych 

rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. 

  

6. Do rejestru lotnisk wpisuje się jako zarządzającego lotniskiem zakładającego lotnisko lub, na jego 

wniosek, inny podmiot spełniający wymagania określone w art. 55. W przypadku lotniska użytku 

publicznego zarządzający lotniskiem powinien posiadać z  

 


