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żeli dla danych" k"tViatów. dnew ' i krzewó.w normy jako
ściow e przewidują więcej niż jeden wybór. 

, ,6) przy arty kułach -przemysjowych - cenę jednostkową 
ora z ' jakość (gatuńek). jeże,li dany artykuł produkowany 
jesl w różnych jakościach (gatunkach). ' 

. 2. Przy wystawianiu na .sprzedaż więk-sze j ilości arty
kułó w tego sam ego rodza ju i . c e ny wywies zkę okre śloną 

w ust. 1- umies7cza się tylko na jednym z tych artykułów. 
J. W wypadkach. w których stosowanie wywieszek by

ł oby .u tr udnione ze wzg.J ędu na formę sprzedaży (np. w han
dlu ob.nośnym lodami) . należy uwidocznić cenę w inny wi
d oczny dla nabywcy sposób (np. przez odpowi.erlni napis na 
skrzy nce ): 

4. Przepisy ust. 1 aie dotyc zą: 1) k.siążek i innych wy
'daw rlic tw ' nieperi'odycznych. ' 2) ' dzienniKów ' i czas ~pisin. 
3) kar t pocztowych. znaczków poczto';"ych · i . skarbowych. 
4) kuponów gie r liczbowych i losów Polskiego Monopolu 
Loteryjnego. 51 wy robów tytoniowych i zapałek:., 6} widokó
w ek z wydrukowaną ceną. 

5, Minister Handlu Wewnętrznego może zwolnić od 
obowiązku umie szczenia .wywiesze:k na artykułach innych 
n i ż w ymi-e nione w usL 4. 

§ 3. 1. Napisy na wywieszkach powinny być wyrażne. 
/d wywieszki w idoczne dJa nabywcy i umieszczone. w taki 
s posób. aby było wiadomo. ja,kiego .artykułu dotyczą, l aby 
nie szpeciły ą rty kułu, nie , wpływ ły na zmianę jego jakości. 

2. Przy przymocowywaniu wywieszek do artykułów spo
ży wczych nie wolno używać szpilek, 9worozików. pinezek 

lub innych mater iał"ów mogących przedostać sIę do· tyc h ar
tyk'ułów i zagra żać zdrowiu. 

§ 4. Punkty sprzedaży deta'licznej powinny posiadać cen
'nik detaliq: ny artykułów znajdujących-- się 'w danym punkcie 
i będących przedmiotem jego obrotu lub dokumenty stwier
dzające obowiązującą cenę (np. dowód dostawy,. specyfika
cja towar owa it p.)'. Cennik detaliczny powinien być umie.sz~ 

czony w widoczny m i dostępnym miejscu. -- . 
§5~ 1. Jednostki wykonujące usługi obowiązane są do 

umieszczenia na widocznym i dostępnym miejscu cenn'ika 
za wykonywane usługi. 

2, Cennik powinien zawierać ceny poszczególnych ro
d zajówusług wy konywanych przez daną jednostkę (zakład, 
punkt usługowy), a jeżeli ceny uslugustalone są przez or
gari' do ' spraw cen - ponadto nazwę organu, który ustalił 
cenę. oraz numer i da tę decyzji. 

3. Umieszczone na w idoku publicznym przedmioty wy
rabiane. na prawiane lub odnawiane przez z,akładylub-' punk
ty usługowe - jeżeli nie . są przeznaczone do ,sprzedazy -
powinny być zaopatrzone w wywieszki z odpowiednimi na
pisami. np. ' "wzór". -.. na prawa ...... odnowa". 

§ 6. 'Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Hand lu Wewnętrznego · 'oraz zainteresowanym ministrom 
i kierownikom urzędów c.e-ntr,alny~h. 

.' § 7. Rozporządzenie w~hodzi w życie . z dni-em 1 stycz-
nia 1965 r. 

P,rez€s Rady Ministrów: J. Cy.uwkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE " MINISTRA . SPRA WIEDLIWÓSCI 

z dnia 29 września 1964 r. 

w sprawie utworzenia ' Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w 2:aganiu. 

Na podstawie art: 6 ,praWa o ustroju sądów powszech
nych (D z. U. z 1964 r. Nr 6. poz. 40) zarząd za się. ' co na-
fit ępuje: ' . 

§ 1. Tworzy się w wojevyództwie zielonogórskim W y
d zia ł dla Niele tnich (Sąd dla Ńieletnich) w Sądzie Powiato
w ym w Żaganiu - dla okręgów Sądów Powiatowych w Ża
ganiu.. Lubsku, Szprotawie i Żarach. 

§ 2. Tracą moc: 
1) § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

27 tistopada 1950 r. ' o dostosowaniu sądów powszech
nych do nowych przepisów ustrojowych i o zn ie sieniu 
sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54. poz. 496) w czę ści do
ty cząc ej Sądów Powiatowych w Szprotawie, Żaganiu 
i Żarach. 

2) § 2 pkt 13 rClzporządzenia Ministra SfJrawiedliwości 
z dnia 8' gm.dnia 1954 ' r. w sprawie utworzenia Sądów 

Powiatowych w: Łapach. Moń.kach. Zambrowie. Pucku. 
Staszowie, SzydłowC ' l, Zwole niu. Świdwinie, Proszowi
cach. Opolu. Parczewie. Wieruszowie. Oslrzesz.owie, Ra
d Ylnnie. Strzyżowie, Tychach.WodzisławiuŚląskiJjl. Go
le niowie. Nowej Rudzie i .Lubsku (Dz. U. Nr 56. poz. 281). 

3) § 'J pkt 4 ro zporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
2 lipCa 1956 r. w s prawie . u tworzenia' Wydziałów dla 
Nie le tnich (Sądo\iv dla Niele tnich) w , Sądach Powiato
wych w Toruniu. Chrzanowie, Rybniku, Gliwicach iGło
gowie (Dz. U. Nr 32. poz. 150) w częśc i dotyczącej Są-

4ów Powiatowych w SzprDlawie.,)'.aganiu i żarach, 

,§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1965 r. 

Minist€r Sprawiedliwości: w z. S. Wa](;zak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

Z dnia 15 września 1964 r. 

w sprawie cywilnych lotnisk. lądowisk i lotniczych urządzeń ILilziemnycb. 

Na ' podstawie art. 28 ust. 3. art. 29 ust.· 9. 'art. 31. art. 34 
ust. 2 i liSt. 3 oraz art. 36 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. -=
Prawo lotnicze (Dz, U. Nr 32. po~. 153) i art.: 5 ust. 1 ustawy 

z dnia 31 stycznia t961r. - Prawo budowlane (Dz: U. Nr 7, 
poz. 46) zarządza się. co następuje: 

J _ \, 
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Rozdział L 

Klasyfikacja lotnisk, lądowisk i lotniczych 
urządzeń nazietnnych. 

§ 1. Lotniska i lądowiska dzielą si ę: 

1) ze względów technicznych - na rodzaje, 
2) ze wzg lędu na zakres użytkowania - na kategorie. 

§ 2 . . Ustala się następujące rodzaje lotnisk: ' 
1) przystosowane do startów i lądowań , samolotów i s zy

bowców, 
2) przystosowane do startów i lądowań śmigłowców. 

§ 3. 1. Lotniska określone w § 2 pkt I dzielą s ię na 
typy : ~ 

1) lotnIska z drogami startowymi o nawierzchni sztucznej, 
2} lotniska bez dróg startowych o. nawierzchni sztuc znej. 

2. Drogi startowe (ust. 11 mogą być: 

. 1) z pomocami nawigacyjnymi wi rokowymi, 
2) z pomocami nawigacyjnymi radiowymi i radarowymi. 

3. Lotniska określone w § 2 pkt 2 dzielą się na typy: 
1) przeznaczone do. startów l'ldowań śń1igło>yców wielo-

si~nikowych , 
2) przeina czone do startów i lądowań śmigłowców jedno-

silnikowych. . 
§ 4. 1. Ustala s'ię następujące kategorie lotnisk : 

1) ogólnego użytku, 
2) wyłączriego użytku. 

2. Lotn iskiem ogólnego użytku jest. lotnisko przeznaczo
ne do ruchu lotniczego statk,ów powietr:mych beż względu 

na to, czyją s tanowią włas'ność lub przez kogo są eksplo-
ato"wane. , 

3. "Lotniskiem wyłącznego użytku jes t lotnisko przezna
czone do ruchu lotniczego statków powie trznych eksploato-., 
wanych prze;/: zal'ządz~jącego' lotniskiem OHn przez wymie
niónychvv:,: świa~ectwie rejeslracji lotniska użytkowników 
lotniska .. ~:' . 

'" , 4. z· lotniska wyłącznego użytku mogą korzystaĆ do
raźnie: 

1) ws>zystkie statki powietrzne wykonujące loty związane 
z przewozem chorycli albo akcją sanitarną i poszuki
wawczo:ratowniczą; 

2) inne statki powietrzne niź określone w ust. 3 oraz w 
pkt 1: . 
al; za zgodą zarządzającego lotniskiem, 

• b l"na polecenia organu ruchu lotniczego, 
cJ w rażiekonieĘznośc i prźymusowego lądowania. 

§ 5. L Lqtniska ogólnego. użytku dzielą się na: 
1) krajowe, 
2) międzynarodowe,. 

2. Lotniskiem krajowym jest lotnisko przeznaczone wy
łącznie ,da lótnic,zego ruchu kIajowegą. 

3. LattJiskiem międzynarodowym jest lotnisko określone 
w try bi e art. 5·3 "Prawa lotniczego. 

4. Z lótniska krajowego mogą korzystać statki powietrz-
ne wykonujące loty międzynarodowe: . 
l) jeżeli otrzymają polecenie lub zgodę orgal(u ruchu lotni-
, czego na lądowanie na takim lotnisku, ' 

2) w razie koniec zności przymusowego lądowania. 
§ 6. Lądowiskiem jest wybraną nie ur'ządzona powierzch

nia, · n ie posiadająca ohiektów budowlanych o charakter ze 
trwałym, przezI)aczona w ca)ości lllb w czę ści do przy lotów, 
odlotów j manewrowania statkami powietrznymi. 

§ '-} .," 1. Ustala się riastęp ujące rad;m je lądowisk: 
• 1) do startów i lądowań samolotów i szybowców~ 
. 2} do slartów ! lądowań śmigłowców . 

,. 

2 . . Lądowiska dzielą się na następujące typy: 
·1) stałe, ' 

2) tymczasowe. ' 

----------------------~--------

~3. Lądowiskiem stałym jest lądowisko przeżnaczone do 
użytkowania na okres dłuższy niż jeden rok. 

4. Ustala się następujące kategorie lądowisk: 

1-} związane w eksp'loa tacji z określonym lotniskiem, 
2) eksploatowane samo. dzielnie. 

§ 8. 1. Ustala się następujące rodzaje lothiczych urzą- . 
dzeń naziemnych: 
l)usy tl1owan e na lotnisku lub w pobliżu " lotniska i zwią

zane bezpośrednio z eksploatacją tego lotniska, 
2) usytuowane na trasie lotniczej lub w pobliżu trasy lotni

cze j i związane bezpośrednio z eksploatacją te j trasy. 
2. Lotnicze urządzenia naziemne d zie lą się ' na nastę- ' 

pujące tl"py: 
l} stale (trwałe złączone 1: nieruchomością), 
2) przenośne . 

R o z d z i a l 2 . 

Zakładanie lotnisk cywilnych, wprowadzanie zmian 
na tych Jołniskach i ich likwidacja. 

§ 9. ~. Zezwole!nie na założerrie lotniska może być udzie· 
lone : . 
a } pań.stwawej jednostce powołanej do zarządzania 10Łni-

skami, ". 
2} państwowemu przedsIębiorstwu prz'ewozu lotniczego, > 

3) państwowemu przedsiębiorstwu (zakładowi). pO,wołanemu .'. 
do produkcji lub na praw s przętu lotniczego! , . 

4) państwowemu. przedsiębiorstwu . ( zakładowi ) 1 organizacji 
społecznej, dla których wykonywanie usług lolriiczych 
innych niż przewóź lotniczy jest wyłącznym lub jedny m 
z podstawowych zadań, 

5) instytucji naukowo~badawczej z dziedziny lotnictwa cy-
wilnego r ~ ~. \ • 

6) terenowemu o-rganowi admin istrac ji państwowej, 
7) państwowemu przedsiębiorstwu przemysłu kluczowego, 
8) organizacji sp~łecz.nej, której statutowa działafność ma 

na celu szkolenie lotnicze . . 

2. W celu uzyskania rezwolenia na: 
1) zalozenie lotniska" . 
2) wprowadzenie na istniejącym lotnisku zmian, k tóre mo

gą mieć wpływ na sytuac ję ruchu lotniczego na ' lolni
sku i w jego re janie, a w szczególności, na zmianę: . 
a) rodzaju, typu i kategorii l otnisk~, 

b} granic lotniska, polamanewrawego, pola wzlotów, 
c) ilości, kierunków lub długości dróg startowych rpa-

sów startowych, , 
d) systemu naziemnych pomocy llawigacyjn ych (wz,ro- ._ 

k'o'ol(e, ins trum e{!.t a lnę', precyzyjnego podejścia), 
e) ' ogra niczeó, zabud'owy, 

3) .likwidację latniska 
- , należy złożyć wniosek , do Ministers twa Komunikacji 
(~§ 10'-16). 

§ 10. Zezwolenia na założenie lotniska udziela si~ w 
dwóch etapach: . 

1) przed wystąpieniem o wydanie decyzji o lokalizacji ogól
n e j inwestycji - jako wstępną · akceptIH: ją : zalozenia 
lotniska, 

2} po uzyskaniu wskazania terenu lub zgo,dy na propozycją 
lokalizacyjną od organu miejscowego planowania prze

,. strzennego - jako zezwolenie na założenie lo tniska. 

§ '11. 1. Wniosek o uzyskanie wstępnej akceptacji zalo-
żenia lotniska powinien zawierać: . 

1) pods tawo\\,e . dane techniczne oparte na programie za
mierzen ia ' i materiałach kar tograficznych, a mianowicie: 
a) rodzaj, typ, kategorię lotniska, ' 
h) określenie przewidywanego ruchu lotn iczego związa 

nego z lotniskiem, które zamierza się 'założyć , w okre- . 
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sie najbliż~zego planu w:ieloletniego perspektywicz- pisom określającym warunki, ·jakimpowinny odpowiadać 
nego, lotniska ze względ'u na bezpieczeństwo ruchu lotniczego 

c) ilość, ' kierunki i długość pasów startowych wraz (§ 27). ' 
z uzasadnieni,em przy jętych ilości i długości pasów 4. Zezwolenie. na założenie . lotniska traci moc, jeżeli 
startowychor~az z uzasadnieniem przy jętych kierun- wydano decyzję odmowną ,o lokalizacji szczegółowej lotni
kówna podstawie danych ·statyslycznych pomiaru ska 'lub j eżeli, decyzja o lok~lizacji szczegółowej lotniska 
wiatrów w. danym rejonie oraz - str,acHa moc. . 

2) mapę w skali 1 : 100.000 lub 1 : 200.000 obejmującą: 
a) obszar prz-vlotniskowy z naniesieniem przybliżonych 

granic tego obszaru, jeżeli chodzi o lotniska prze
znaczone dla transportu lotniczego (Iotni,ska komu
nikacy jne), . 

b) teren o promieniu .25 km od środka lotnisja z. na
niesieniem głównych kierunków podejść, jeżeli cho
dzi o lotniska inne~ niż określone pod lit. a), 

3) opinię woJewódzkiego organu' planowania gospodarcze
go (organu plimqwania gospo~arczego' rady narodowej 
miasta wyłączonego z województwa), 

4)' o~inię właściwego mIejscowo państwowego ,wojewOdz
kiego. inspektora sanitarnego. 
2. Wstępną akceptację założenia lotniska wydaje Mini

ster Komu~ika c ji po stw~erdzeniu, że założenie lotniska 
żgodnie z d'anymi zawai'tymi we wniosku odpowiada potrze
bOlu lotnictwa i nie będzie kolidować z .istniejącym ruchem 
lotnic iym. . 

3. Wstępna akcep.tacjażałożenia lotniska cywilnego tra
~ ci ' moc, jeże li ' wydano decyzję odmowną o lokalizac'ji ogól
" nej lotniska lub jeżeli decyzja o lokalizacji ogólnej lotniska 
straciła moc .. ' 

§ 12. 1. Wniosek o uzyskanie zezwoleńia na założenie 
lotniska p-owinien ' zawierać: '~ 

1) podstawowe dane techniczne, a mianowicie: 
. a) rodzaj, typ, kategorię lotniska - w razie 'wprowa-

dzenia zmian ?w s,tosunku do ' wniosku o uzyskanie 
'~ wstępnej ąKceptacjr (§ 11 ust. 1 pkt 1 lit. a), 

b) ilość., usytuowanie, wymiary, i wytrzymałość pasów 
startowych i sztucznych nawierzchni, 

c) wy:posażenie dra g startowych w pomoce nawig.acyjne 
.' (§ 3 ust.. 2 pkt ' 2 i 3), 

d) dane dQty~zące podejść, 
2) okreś,le nie ' systemu naziemnych pomocy nawigacyjnych, 

uI"lądzeń radioosłony i o świetlenia lotniczego, 
3) analizę sytuacji ruchowe] w rejonie lotniska, 
4) analizę meteórologiczną rejonu lotniska: 
5) , mapę w ' skali nie mniejszej niż 1 : 2.~. 000 z naniesionymi 

granicami lotniska, pola wzlotów, kierunkami podejść 
Qraz położeniem i wysokościami przeszkód, znajdujących 
śię w rejonie lotniska, . 

" 6) ' profile ' pól wznosze nia i podejścia w skali poziomej 
1 : 10.000 i pionowej 1 : 500, ' 

7) wyciąg z .opra-cowania fi zjograficznego, a w razie bUf 0-

wy dróg startow ych o na wierzchniach sztucznych- po
nadto z dokumentacji geolog iczno-inżynierskiej, dotyczą
cy przydatności terenu pod budowę lotniska, 

8) wskazanie ten~nu lub zgodę na propozycję lokaliz.acyjną 

odorg.anu miejscowego ' pla.nowania przestrzennego, 
9) opi'llięwłaściwego miejścowo państwowego wojewódz-

kiego fnspektora sanitarnego. ' , ' , 
2. Mapa określona w ust. 1 pkt 5 powinna' .obejmować 

c9 najmniej teren o promieniu:" 
1) 15 km od, priewidzian:ych końców pasów ~taitowyth, 

jeżeli chodzi. o lotniska przeznaczone do transportu lotni
czego', 

- ~) 9 'km od środka lotnrska, jeżeli chodzi o lotniska inne 
niż okreś.lone w pkt 1. 

3, .Zezwolenie na założenie lotniska cywilnego wydaje' 
Minis ter Komunikacji po stwierdzeniu, że zało~en i e lotniska 
zgodnie z danymi zawartymi we wniosku odppwiatia prze· 

. , 

§ 13. 1. Zezwolenia na 'wprowadzenie na lotnisku zmian 
udziela się przed wydaniem decyzji o lokalizacJi szczegóło
we j .inwestycji, a jeżeli taka decy zja nie jest przez odrębne 
przepisy wymagana, przed zatwierdzeniem założeń inwesty
cyjnych. 

2. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie 
zmian na lotnisku powinien zawierać : 

1) akceptowane przez inwestora założenia inwes'tycyjne 
przebudowy lub rozbudowy lotniska albo budowy, prze
budowy lub rozbudowy Qbiektów budowlanych na 12--~ 
tnisku, . 

2) analizę sytuacji ruchowej w rejonie lotniska, jaka siEt, 
będzie kształ,tować po . wflIowadzeniu zamierzonych 
zmian, . 

3) mapę w skali nie mniejsze j niż 1: 25.000 z naniesiony
mi danymi określonymi w § 12 ust. 1 pkt 5, jeżeli' na
stąpily w ni'ch zmiany, 

4) profile pól wznoszenia i podejścia w skali poiiomej 
1 : 10.000 i skali pionowej 1 : 500, jeżeH te profile lub 
pola ulegają zmianie, 

5) opinię organu państwowego nadzoru budowlanego w za
kresie budownictwa" lotniczego o projektowanych zmia-
nach, , 

6) wskazanie terenu luł,> zgodę na propozycję lokali2;8cyjną 
od organu miejscowego planowania prze'strzennego, je
żeli inwestycje wymagają decyzji o lokalizacji szczegó
łowej lup usta]enia albo zm~any stref ochronnych lotni
ska, 

7) op~nię właściwego miejscowo wojewÓcizkiego " inspekto- .C> 

ra sanitarnego. .. . ~, :~ 

, 3. Zezwolenie na wprowadzenie' zmian , ha ist,nlejącym 
lotnisku wydaje Minister Komunikacji po shvie,rdzeniu, że 
proponowane zmiany zgodnie' z danymi zawartymi .we. wnio· 
sku : 
l) odpowiadają potrzebom lotnictwa, 
2) nie będą kolidować z istnieJącym r'uchem lotniczym; 
3) odpowiadają przepisom określającym warunki, 'jakim po· 

winny odpowiadać lotniska ze względu na bezpieczeń. 
stwo ruchu lotniczego (§ . 27). ' 
4, Zezwolenie na ' wprowadzenie zmia'n na lotnisk.u cy· 

wilnym traci moc, jeżeli: 
1) wydano decyzję odmowną o lokalizacJi ' szczegółowej, 
2) decyzja o lokalizacji szczegółowej straciła rrl0c, 
3) w ciągu trzech lat . od wydania z'8zwolenia' 'uie przystą

piono do realizacji zmian, gdy decyzja o .loka,lizacji 
szczegółowej nie jest wymagana. 
§ 14. 1. Zezwolenia na likwidację lotniska , {idziela się 

prźed roz poczęciem prac związanych z likWIdacją i przed 
zgłoszeniem do organów miejscowego plan.owania' przestrzen- . 
nego teręnów pozostałych po lotnisku. 

2. Wni osek o uzyskanie zezwolenia, na likwidację lotni· , 
ska 'powinien zawierać: 

1) uzasadnienie ' potrzeby likwidacji lotniska, 
2) eksperty'zę dotyczącą stanu technicznego obiektów i urzą

dzeń lotniska - w ra zi e potrzeby likwidacji lotniska ze 
względów technicz·nych, , 

3) opinię prezydium, właściwej wojewódzkiej rady naro· ' 
dowej (rady narodowej miasta wyłączonego z wojewódz
twa) w sprawie likwida cji lotnis-ka, 

4) przewidziany, termin zaniechania eksploatacji · lotriiska 
oraz termin i sposób jego likwidacji. 
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3. Zezwolenie na likwidację lotniska wydaie MinisLeT 
Komunikacji po stwierclzeniu, że lotnisko w aktualnym sla
nie nie nadaje ' się do eksploatacji w ruchu lotniczym, a do
prowadzenie go do stanu używalności jest niecelowe, lub że 
dalsze utrzymywa'nie lotniska jest zbędne ze względu na in
teresy lotnictwa i interesy gospodarcze r€gionu. 

§ 15. Na żądanie Ministerstwa Komunikacji wniosko
da~ca obowiązany je~t dostarczyć dodatkowe dane dotycząc e 
bezpieczeństwa ruchu lotniczego, potrzebne do wydania ze

' zwolenia . 
. § 16. 1. Zezwolenie na założenie lub likwidację lotni

ska oraz na wprowadzenie na ist,niejącym lotnisku zmian 
wydaj~ Minister Komunikacji w ul,godni,eniu z Ministrem 
Obrony Narodowej, a ponadto.z Mi'nistrem Spraw Wewn~trz
nych, jeżeli chodzi o l~lniskó międwnarodoV'{e lub położone 
w pasie granicznym. ' 

2. Odpisy zezwoleń wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 1 
I pkt 3 Ministerstwo Komunikacji przekazuje: . 

1) Komisji Planowania przy Rad zie ' Ministrów, 
2) ministerstwom uzgadniającym, 
3) właściwemu, wojewódzkiemu , 'organowi planowania prz e

, strzenne'go, 
,4) właściwemu mIeJSCOWo państwowemu wojewódzkiemu 

inspektorowi sanitarUp.ffiu. ' 

3. , Odpisy ' zezwoleń wy'nlienionych w § 9 ,ust. 2 pkt 2 
MinisterstwQ Komunikacji przekaz:uJe: 

1) ministerstwom uzgadniającym, 

2) właściwemu wojewódzkiemu 'organowf 'miejscowego pla-
nowania przestrzennego, .. '" ' 

,3) właściwemu miejscowo pańsfwowemu ::woje,>Jódzkiemu ' 
iuspektor.ow i "sanitarnemu. ' 

.. R o z d z i .a ł 3. 

Państwowy rejestr ' lotni'sk, .cywilnych oraz ewidencja 
Tądowisk, .. terenów zarezerwowa~:ych' pod , tątniska 

f <lotak:zych urząd'zeń Ilatiemnych. 
~.+ ·i~ .-.,., . ' . 

§' 17. ' 1. Wpisaniu do państwowego rejestru lotnisk cy
"' wilnych" żwanego dalej "rejestrem, podlegają lotniska ' cy'- , 

wilne. ' ' 
2. Ewiqencjr- .podlegają: . 

1) lądowiska stałe , (§ 7 ust" 3), . 
. 2) tereny, dra który~h wydano ' zęź,volen i e ' na założenie lot

nIska, zW~I).e dalJj terenami zaiez€rwowanymi, 
3) naśtępujące l.otnicźe- stałe ' t\rządz.e'nia riaziemne, jeże li 

mają być<'l\lżywane ' dłużej nąB miesięcy: 
a) urządzenia radiołączno,ś c1, '" 
b) urządzenia radiolokacyjne, ' 
c) , urządzenia ,radionawigac)~jne . . ' 
3. Lotnisko cywilne może być, użytkowane dla potrzeb 

ruchu lotniczego ' tylko wÓwczas, jeżeli, ~ wydano dla n iego 
Świad-ectwo rejestracji lotniska:, ' 

4; Lądowisko cywilne lub lotnicze urządzenie naziemne 
moż'e być używarie cNa ' pptrzeb ruchu lotniczego, jeżeli wy
dil.llo dla niego potwierdzenie zgłqszelnia do ewidencji . 

§ 18. 1. W celu wpisania lotniska do rejestru należy 

złożyć w Ministerstwie Komunikacji wniosek zawierający 
w dwu egzemplarza-Gh następujące dane,: 
,11 opis stanu prawnego lotniska, odpisy :t!Qkum-entów stwier

dzających prąwo własności terenów lotniskw' lub prawo 
użytkowania ich przez wnioskodawcę', 

,2) tecżkę ewidencyjną lotniska (§ 24) zawięrającą: , , 
a) podstawowe dane lotniska, 
b) wykaz przeszkód lotniczych w rejonie lotniska, 
c) wykaz obiektów lotniskowych oraz charakterystykę 

obiektów związanych z ruchem ' lotnicHm, ' znajdują
cych się na lotnisku i w jego rejonie, ' 

d) schem-at usytuowania lotniska na mapie w skali nie 
mniejszej niż 1 : 25.000 z naniesionymi granicami lot-

niska, pasami startowymi, płaszcz-yznail}i podejścia, 
wznoszenia, poziomymi, stożkowy'mi, przejściowymi 
oraz przeszkodami lotniczymi w rejonie lotniska, 

e) w odniesieniu do lotnisk istńiejących - plan inwen
taryzacy"jny dla terenów lotniska i jego stref ochron
nych, a w oQniesieniu do lotnisk nowo wybudowa
nych - plan zagospodarowania terenu inwestycji ló-
tniska i jego stref ochronnych, . ' 

3) instrukcję eksploatacyjilO-ruchowąlotniska, zwaną ' da
lej instrukcją użytkowania lotnis.ka (§ 32), 

4) od pisy, pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanyc h 
'na terenie lotniska, wydane przez właściwe organy r: ań
stwowego na,dzoru budo,wlanego, jeżeli takie pozwolenia 
były wymagane w czasie budo wy obiektów. 
2. Lotnisko może być wpisane do- rejestru, ' jeżeli organ 

nadzoru , nad lotniskami dopuści dane lotnisko do ruchu lo
tniczego, 

3, , Na dowód wpisania lotniska do rejestr,u. Ministerstwo 
Komunikacji wydaje świadectwo rejestfacji ' lotniska. Łącz-, 
nie ze świadectwem rej estracji lotniska wydaje się zarządza 

jącemu lotniskiem duplikat karty rejestracyjn€j zarejestro
wanego lotniska. 

4. Decyzję o odmowie wpisania lotniska do r.ejestru wy
daje Min1ster~ Komunikacji; 'w razie pOŁrzeby decyźja , może 
zawierać wytyczne co do ,dalszego postępowania. ' " 

- § 19" 1. W celu wp.i sania . lądowiska do ewiden~i nale
ży złożyć w Minjsterstwie Komunikacji zgłoszenie zawiera-
j ące w dw.u egzemplarzach następujące dai1e: ' , 

1) o'dpis decyzji o lokalizac ji s zczegółowej łub o zmianie 
sposobu wykorzystania terenu na cele lądowiska, wy
danej przez właściwy oTgan mięjscO'wego planowania 
przestrzennego, 

2) szkic w skali nie mniejszej niż 1 : 25.000 obejmujący te
ren lądowiska z n<fniesieniem granic pola wzlotów, kie- . 
runków podejść ora?: . granic przestrzeni powietrznej w 
rejonie lądow.i.s'ka ze ,. wskazaniem p010:?;enią j wysokości 
przeszkód 10tniczych' W promieniu 3 km od środka pota 
wzlotów, 

3) "żakres użytko",ani9 lądowiska, , 
' 4) instrukcję e~s'pl()atatyjpoCruchową lądowiska, zwaną da- , 

lej instrukcją ' użytkowania lądow iska (§ 29, :pkt 2), 
5) pisemne oświadczenie zgłasz,ające,go lądow isko, że: 

a) lądowisko nadaje się do ruchu lotnicżego w, zakresie 
ustalonym·> w instrukc ji użytkowania lądowiska; 

h) 'użytkowanie lądowiska przez statki 'powietrzne nie 
zagraża be;;,:pieczeństwu 'ludzi i ' mienia. . 

2. "Na p.owód zglosz;enia ląclowis!<.a do , ewidencji Mini
sterstwo Komunikacji wydaje potwierdzenie zgłoszenia lą-
dowiska . . ' " 

§ 20. Tereny zareze rwo wane wpisuje się do ewidencji 
z urzęclu na podstawie zezwolenia na założenie lotniska. 

§ 21. 1. \Ki celu wp,isania lotniczego urządzenia n'aziem
'!lego clo ewidencji należy złożyć w Ministe rs twie Komuni
kac ji zgłoszenie zawierające w dwu egzemplarzach następu
jące dane: 
' l) rod za j urządzenia i cel, w jakim ma być stosowane, 
2) ori5!ntacyjne ws półrzędne geograficzne ant,eny promie

niujące j,. urządzenia, 

3) ' charakterystykę techniczną 

4) odpis zezwolenia Ministra 
i eksploatację urządzenia, 

wymagane. 

urządzenia, 

Łączności na Z!ł InstalOWanie 
jeże li ' ta~ie zezwole l1 ie jeśt 

2. Na dowód zgłoszenia lotn-iczego urządzenia naziem
nego do ewidencji , Minislerstwo Komunikacji wydaje po
twier-dzenie ' zgłoszenia lotniczego urządzenia , nazi€mnego. 

§ 22. 1. :Wpisaniu do rejestru podlegają wszelkie zmia
ny wprowadzone do danych zawa-rtych w świadectwie reje- , 
straĆji, w ka'reie rejestracyjnej lotniska i-lego teczce ewi-
dencyjnej. > ~ 

" 



/ 
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2. Wpisan'iu .. do ewidencji podlegają wszelkie zmiany 
,wprowadzone do ,danych zawartych w: 

1) zgłoszeniu lądowiska do ewidencji, 
2) zgłoszeniu lotniczego urządzenia riazlemnego do ewi-

1encji. ' 

3. Do zgłoszenia zmian wymienionych w ust. 1 i 2 obo
wiązani są: 

1) zarządzający lotniskięm lub lotniczym urządzeniem na-
ziemnym, 

2) użytkownik lAdowiska, 
3) organfzacja lub osoba prawna (§ 9 ust. 1), która otrzy-

mała zezwolenie na założenie lotniska w odniesieniu 
' do terenów za rezerwowanych. 

4 . . Zgłos~enia zinian należy dokonać w ciągu 14 dni 
od daty ich powstania. 

5. Zgłost; enie zmian powin~o zawierać: 
1) zaktua lizowane odpcwiednio dane wymienione w § 18 

ust. 1, § 19 ust. 1 lub § 21 ust. 1, 
. 2) a ponadto, j e żeli chodzi o \ zmiany :na lotniskach - od

pisy pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, 
wydanycrrprzez wła ściwe, organy pilństwowego nadzo
rubudowlanego, j eże li uzyskanie takiego pozwolenia 

, jest wym'agane: ' . \ 

6.~ Minister Komunikacji może uznać " że zg'losz~ne 'Zmia
n y riie 'pO:.dlegają wpisowi . do r ejestru (ewidencji ). 

7. Z miany . określone ' w § 9 ust: 2 pkt 2 mogą być wpi
sane do rejestru,' jeże li organ na(lzo ru nad lotniskami dQ
puści dane lotnisko, po wprowa~zeniu zmian, do ruchu lotni-
czego. _ 

, 8. Wprowad zenie' zmian do rejestru st\vierdza si ę od
pow iednim wpisem w świade.ctwie rejestracji lotnis'ka albo 
wydaniem nowego_d0kumentu. , " 

,9. Qecyzję Ó odm0'fie wpisania zmian do rejestru wy
daje' Minister Komunikacji; w ra z-ie potrzeby decyzja może 
zawierać wytyczne co ' do dalszego postępowania. 

. " § ,23: 1. ZarządzaJg,cy lotni~kiem , .19tniczy~ ur'ządze
' niem nazięmnyfP. lub użytkownik lądowiska powinien w ·;cią
gu 14 dni ,po zakończenijJ likwidac ji pbiek tu zgłosić Milli

' s terstwu KQmunikacji jej . dokonahie o~az ' żwrócić . świadec
two rejes tr ac ji lotniska i dokumenty wydane łądnie ż tym 
świad,eclwem. 

2. Występujący z wnioskrem o załozenje lotniska, w ri}
zie rezygnacji z jego budowy,. powinien ' niezwłóc:wiezglo
sić rezygnację Ministerstwu : K9,munika;t ji , oraz ,zwrócić , mu 
zezwolenie na zaJożenie lotniska i dokumeI}ty wydan'e łącz-
nie z tym zezwolęniem. , "" ' 

3'. Ministerstwo Komunikacji na podstawie zgłószeń wy
mienionych w ust. 1 i 2 skreśla dany obiekt z rejestru lub 
ewidencji. . 

4.. Minister Komunikacji z ' urzędu skreśra z ewidencji 
tereny zareze'rwowane w razie , wygaśnięcia ważpości zezwo
lenia ria założenie lruniska. 

§ 24. Sposób prowadzenia rej.estru lotnisk, ewidencj i lą

dowisk, lotniCzych urządzeń naziemnych i terenów zarezer
wowanych uraz . wzory -ksiąg rejestru i innych dokumentów , 

, rejes tru j ewidencji określi instrukcja Ministra Komunika
cji 'wydana w porozumienfu ' z Ministrelll Obrony Naro:do
~ej. , 

R o z d z i a ł 4. ' 

W.arunki; jakim powinny ':odpowiadil<: lotniska cywilne 
\ ., ' 

ze wzglę~u na bezpieczeństwo ruchu lotniczego. 

§ 25. Lotniska należy zakładać i urządzać w sposób 
pozwalający na starty i lądowania d opuszczonych ~do ekSplo-, 
ata cjina danym lotnisku, statków pówietrznyeh. 

§ ' 26. Obiekty budowlane . mogące stanowić przeszkody 
~la . ruchu lotniczego wszystkich statków powietrznych (cy~ 
wilnych, wojskowych, służby celnej i służby porządku pu
blicznego) powinny być o'znaczone w sposób wyrażnie odróż
niający je od otoczenia oraz umożliwiający rozpoznanie, ich 
przez pilota statku powietrznego znajdującego się vt rejonie 
tych obiektów. Obowiązek oznaczania istniejących w dniu 
wejścia w życie rozporządzenia obiektów budowlanych ob
ciąża 'zarządzającego lo tniskiem. 

§ 27. Techniczne warunki dotyczące: 

1) wymagań, jakiin powinny odpowiadać lotniska i lądo
wiska c;:ywilne ze w2;ględu na ''bezpieczeństwo ruchu lo-
tniczego, , 

2) spos()bu o zn acz'ania obiektów budowla'nych mogących 
stanowić przeszkody dla puchu , lotniczego (§ 26) 

zawierają "Szczegółowe przepisy w 'Sprawie warunków 
technicznych dla lotnisk i lądowisk :cywiIriych", zat wierdzo
ne przez ,Ministra Komunikacji w porozumieniu z Ministrami 
Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych oraz Budownic
twa Przemysłu MateriaJów Budowlanych. 

" 

.R o z d z i a ł 5. 

Eksploatacja .~ lotnisk I , lądowisk cywilnych ' 
Ora} .lotniczych urządz~~ naziemnych. 

,-

§ 28. Zarządzający lotn,iskie~ ob'owiązany j~st: 
, ;1) utrzymyw.ać lotnisko, a w szczególnoś.cj Jego pawierzch

iDę i jejUHądzenia, budy~ki lotniskowe, urz:ądzenia za~ 
silania' i oświetlenia. lotnisk.a;, urządzenia łt}.cznościoraz 
u zbroJenia terenu, w stanie ':odpowiadającym przepiso'm 
wymienionym w § ) 7 oraz zgodnie z danymi wpisany~ 
mi do państwowego rejestru lotnisk c ywiInyc1:l, ,..;., , 

2) z apewP.i.~ zabezpiecze,nie pr:zeciwpożarowe, zorga~izować 
służb~ ' oChr,ony Rr:~eciwpożarowej l otniska i znajdujące
go się na lotnisku 'sprzętu lotniczego, wyposażyć ją w 
środki przeciwpożarowe oraz' wydacinstrukcjjf przeciw-

" " .pożarową dl-a lotniska, 

3) w uzgodnie~iu z 'Pań~twowym Insty tUtem Hy drologiczno
M eteorologicznym spowodować zapewriieni~ · osłony me- . 
teoI:o logicznej dla rUChU lotniczeg.o danego Jotniska, 

4) wuzgodni,eniu z teTenowymi organami służby Z,dTowia 
',zapewnićniezbęc1.ną ponwc ' lek,ars.ką określoną w in
str ukc ji Ministrów~ Konl unikacji oraz Zdrowia i 0.lł}eki 

,.' Społęcznej, " , c 

5) ' dostarczyć użytkownik(')m lo.tniska hist+rukcję ~żytkowa. 
nia lotniska (§ 32)" 

6) wyznaczyć części lotniska, na których przebywanie bez , 
zeżwolenia zarz.ądz ającego lotniskiem jest dozwolone, 

,7) zapewnić państwowym <1rganom lotnkzym wykonulącym 
czynilOści służbowe na lotinisku _ warunki niezbędne do 
wykony\ntnia przez' nie tych czynności. Warunki te 
okreśiiinstrukcj~ Ministra ' Komunikacji. ' 

§ 29. Zgłaszający lądowisko do ewidencji obowiilzimYI 
jest: -

" 

l) 'utrzymywać lądowisko, li: w szczególności Jego na- ' 
wierzchnię -i pomoce naw~gacyjne, w stanie zapewn ia
jącym be zpieczną eksploatację lądowiska w okresie wy .... , 
konywania, na nim lotów, ' zg.od,nie z danymi zgkiszony. 
mi do ewidencji, 

2) wydać i?strukcję użytkowania Iądowiska. 

§ 30. Zarządzający lotniczym urządzeniem naziemnym 
obowiązany ,Jest utrzymywać je w pełnej sprawności tech
niczne j używać zgodnie z danymi zgłoszonymi do ewi
dencji. 

- \ 

\ 
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§ 3,1. Szczegółowe zas'ady utrzymywania (kopserwacji) 
lotnisk określi zahądzenie Ministra Komunikacji wydane 
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. 

§- 32. 1. In str ukcja uż.ytkowania lotniska powinna Za
wierać w szczegó l ności : 

1) dane techniczno-operacyjne lotniska, w tym charaktery
s tykę' pola wzlotów, p łi;lszczyzn wznosze nia (podej !;t ia) 
oraz usta lonych przeszkód lotniczych w re jon ie lotniska, 

2) procedury .wy konywahia ruchu lotniczego 'na lotni sku 
i w jeg o rejon ie, 

3) minima meteorologiczne lotniska, w)'nikające z istnie
jących pr zeszkód w re jon·ie lo tniska i posiadanych na" 
ziemnych pomocy 'nawigacyjnych, 

4) informacje co do naziemnego ruc hu s lA tków po-.yietrz
nych, . środków transportowy<:h i osób , pieszych na te
re nie. lotn iska , 

, 5) dane o środka.ch za bezpieczenia lotów, 

6) zasady i środki udzielania pomocy statkom powietrz
nym, któfe ,znala zły się w niebezpiecz.eństwie na lotni
sku i w je,go rejonie . 

2. Instrukcja uż.ytkowan ia lo tniska podlega zatwierdze
niu przez organ ruchu lotnic·zego. 

§- 3~ . Za brania się startów i lądowania 'na lotnisku (lą

d .owisku) w s jJosób ni ezgodny z przepisami instrukcji użyt
kowania danego lotnisk a , (lądowiska). 

. §, 34, 1. 'Części lotniska, ' na których przebywanie bez 
z-ez\'1ole·nia jes t żabronione lub ograniczone, powinny być 
o znaczone przy pomocy tablic ' ostr legawczych lub odpowied
nip w inny ~posób zabezpieczone. 

2. Zarządzający lotniskiem może zezwolić tylko na ta
kie użytkowanie lotniska lub Jego części dla ce lów nie
lotniczych (.np. rolniczych), które nie narusza przepisów bez
pieczeństwa ruchu lotniczego i nie ognnicza lotniczych mo

. ź!iwości eksploatacyjnych, określonych w instrukcji użytko
wania lotniska. . . , 

§, 35. 1. W razie powstania okoliczności wymagają-

, cych naqłego przerwania lub ograniczenia eksploatac ji lotni
sk a ze wzq l~du na bezp i eczeństwo . ruchu lotniczego,zarzą

d zający lotniskiem obowiązany ' je st niezwłocznie zarządzić 
zamknip.cie lotniska dla ruchu lotniczego lub ' wprowadzić 
odpowiednie o9ranićzenie oraz natychmias t 'żawiadomić 
właściwe organy ruchu lotniczego o wydanym za rządzeniu. 

jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania. 

2. Jeżeli przerwanie lub ograniczenie eksploatacji lotni
ska (us t. l) ma trwać, ' według doraźnego rozeznania, .dłuże j 

niż 6 miesięcy, ząrządzający lotnisk ie m powinien o wy da
nym zarządzer..iu, jego przyczynach i · przewidywanym okre
s ie trwania zaw iadomić oprócz organów ruchu lotniczeg o 
ró""nież Ministerstwo Komunikacji . 

3'. Jeżeli przerwaBie lub ograniczenie eksploatacji lotn i
ska ma nastąpIć w , wyniku zamierzonej działalności inwe
stycyjnej albc;> remontowe j na lotnisku, zarządzający powi
nien' zawiadomić o tym prze rwaniu lub ograniczeniu wła

ściwe organy . ruchu lotniczeg o przyn;ajmniej na 4 tygodnie 
przed zamierz·onym jego wprowadzeniem, podając równo
cześnie jego przyczyny i przewidywany okres trwania. 

4. Na przerwanie lubogra!ll iczenie eksploa tacji lotni
ska z ' przypyn określonych . w ust. 3, które ma trwać dłu
żej niż 6 miesięcy, oraz na zaniechanie eksploatacji lotniska 
zarządzający"",,powinien uzyskać zezwolenie Ministra Komu
nikac ji wydane w , uzgodnieniu z Ministrem . Obrony Naro
dówej. 

5. Za rządzający lotniskiem może WZilQwić ruch lotniczy 

7 dni od dni·a wysła nia odpowiedniego zawiadomienia do ' 
właścjweg o organu ruch u ' lotniczego ; w wy pa·dku uzasadnio" 
nym s y tua cją ruchową ,wznowienie ruchu- lotniczego lub 
zniesienie ogranfczeń może nas tąpić równocześnie z zawia
do mieniem o tym tego organu . . 

6. Zarządzający lotniskiem, w razie otrzymania zez·wo
len ia na likwidację . lotniska lub decyzji o likwidac ji lotni" 
ska, obowiązany jest zarządzić zaniechanie eksploatac ji lo
tni ska w sposób , podany w tym 'zezwoleniu . (decyzji ) oraz 
zawiadomić niezwłoc zn ie: 

1) o okresl ,)nym w zezwoleniu (decyzji) terminie zaniecha
n ia e ksploatacji lo tniska i jego likwidacji zain teresowa
ne organy ruchu lotniczego, a następnie, 

2) o f_a k tycznym zaniechaniu eksploatacji i likwidacjio1r
gany wymienione w · pkt 1 oraz M in isterstwo Komuni

,. ka~ji. 

§ 36. Jeżeli zarz.ądzający lotniskiem stwierdzi, że w re
jonie lotniska: 

1) są wznoszone obiekty bud owlane mogące stano,!\'ić prze
szkody dla ruc hu rolniczego, 

2) istniejące obiekty budowlane nie s:ąoznaczone zgodnie 
z ,'przepisami w ymienionymi w ·§ · 27 

- powinien zawiadomić' o tym niezwło(:zn-i-e - wlaściwyor- • 
gan ,państwoweg·o nad'wł'u budowlimego oraz 'organ nadzoru , 
nad lotniskami. • I 

Ro z.dz.i a ł 6; 

Przepisy przejściowe ł końcowe. 

§ 37. Za'fZądzający czynnymi w dniu wejścia w życie 

niniejszeg o rozporządzenia lotniskam,l o'bowiązani są przed-
. stawić do zatwierdzenia (§ 32 ust. 2) " instrukcję użytkowa:
nia zarządzanych przez nich lotnisk w ciągu 6 miesięcy od 
dn ia wej ści a ~ życie n ini~jszeg·o rozporząc;henia, jeżeli obo
wiązując a instrukc ja została zatwierdzon,a przed dniem 1 lip-
ca 1959 r. ' 

§ 38. L Zarządzający czynnymi 'w dniu wejśc ia w ży

cie niniejszego rozporządzenia lotniskam i obowiilzani są do
konać re jes trac ji tych }otnisk, ·a użytkownicy czynnych ,w 
tym dniu lądowisk stałyc )1 oraz zarząd'l~ jący takimi lotni
czymi urządzeniami naziemnymi . (§- 17 ust. 2 pkt 3) obo
wiązani są zg łosić je do ewidencji do dnia 31 grudnia 
1965 r. 

2. W celu dokonania rejestracji (wpisa'nia do ewidenC'Ji)' 
na le i,y złóżyć w Ministerstwie Komunikacji wniosek za wie- , 
rający dane: . 

1) w odni~ si eniu do lo tnisk -:- określone w§- 18 ust. 1, 
2) w odniesieniu d o lądowisk - określone w § 19 ust. 1, 
3) w odniesieniu do lotniczyćh urządzeń naziemnych .

określone w §- 21 ust. 1. 

§ 39. Trac ą moc: <, 

1) rozporządzenie Ministra Komunikac ji z dnia 15 lutego 
1934 r. o podziale lo tnisk na kategorie oraz o warun
ka~h zakładania, urząd zania i korzys tania z lotnisk ·oraZ 
urządzeń pomocniczych (Dz. U. Nr 18, po:?:. -142), 

2) rozporządzenie Ministra Transportu ' Drogowego I Lotni
cze·g·o z dnia 8 stycznia 1955 r. w sprawie zakładania, 
i uruchamiania lotn isk -cywilnych (Dz. U. Nr i, poz. ' 6). 

§ 40. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
tn ia 1965 r. 

kwie .. 

lub znieść ograniczenie ekspJ.oa tacji lotniska po upływie M inister Komunikacji: w z. D. Tarantowicz 
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