
Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i zasady wy-
korzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cy-
wilne oraz obowiàzki zarzàdzajàcych tymi lotniskami.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze; 

2) wojskowy u˝ytkownik lotniska — jednostk´ orga-
nizacyjnà podleg∏à Ministrowi Obrony Narodowej
lub przez niego nadzorowanà, wpisanà do rejestru
lotnisk wojskowych jako g∏ówny u˝ytkownik lotni-
ska wojskowego;

3) zarzàdzajàcy — podmiot wpisany do rejestru lot-
nisk cywilnych jako zarzàdzajàcy lotniskiem woj-
skowym w zakresie, w jakim jest ono wykorzysty-
wane przez lotnictwo cywilne, a tak˝e podmiot,
który ubiega si´ o taki wpis, o ile uzyska∏ uzgod-
nienie, o którym mowa w art. 60 ust. 3 ustawy.

§ 3. Zarzàdzajàcy jest obowiàzany wykorzystywaç
lotnisko wojskowe zgodnie z przeznaczeniem, w spo-
sób zapewniajàcy jego bezpiecznà eksploatacj´,
z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych zasad:

1) dzia∏alnoÊç zarzàdzajàcego nie zak∏óca podstawo-
wej funkcji lotniska wojskowego oraz wojskowego
szkolenia lotniczego i çwiczeƒ wojskowych, odby-
wanych na terenie lotniska wojskowego,
z uwzgl´dnieniem umowy operacyjnej, o której
mowa w § 4;

2) dzia∏alnoÊç wojskowego u˝ytkownika lotniska nie
zak∏óca podstawowych funkcji zwiàzanych z wyko-
rzystywaniem lotniska wojskowego na potrzeby
lotnictwa cywilnego, z uwzgl´dnieniem umowy
operacyjnej, o której mowa w § 4;

3) inwestycje podejmowane przez zarzàdzajàcego
oraz inne podmioty prowadzàce lotniczà dzia∏al-
noÊç gospodarczà na lotnisku wojskowym realizu-
je si´ na podstawie opracowanej przez zarzàdzajà-
cego koncepcji dostosowania tego lotniska do wy-
mogów lotnictwa cywilnego, uzgodnionej z woj-
skowym u˝ytkownikiem lotniska i Agencjà Mienia
Wojskowego;

4) wydawane przez zarzàdzajàcego zakazy, nakazy
i inne polecenia, niewynikajàce z umowy opera-
cyjnej, o której mowa w § 4, dotyczàce wykorzy-
stywania lotniska wojskowego przez lotnictwo cy-
wilne, uzgadnia si´ z wojskowym u˝ytkownikiem
lotniska, z wyjàtkiem sytuacji lub zdarzeƒ mogà-
cych zagroziç ˝yciu lub zdrowiu.

§ 4. 1. Lotnisko wojskowe mo˝e byç wykorzysty-
wane przez lotnictwo cywilne na podstawie umowy
operacyjnej, zawartej pomi´dzy zarzàdzajàcym a woj-
skowym u˝ytkownikiem lotniska, z zastrze˝eniem 
§ 5 i 6.

2. W umowie operacyjnej ustala si´ zakres i spo-
sób wspólnej, bezpiecznej eksploatacji lotniska woj-
skowego, a w szczególnoÊci:

1) zakres, sposób oraz terminy korzystania z poszcze-
gólnych obiektów i urzàdzeƒ lotniska wojskowego
oraz sposób uzgadniania bie˝àcych zmian w tym
zakresie;

2) zakres i sposób wspólnego korzystania z lotni-
czych urzàdzeƒ naziemnych;

3) sposób funkcjonowania s∏u˝b ruchu lotniczego;

4) sposób wspó∏pracy w zakresie utrzymania i eks-
ploatacji lotniska wojskowego;

5) sposób wspó∏pracy w zakresie ochrony lotniska
wojskowego, w tym podzia∏ zadaƒ oraz organiza-
cj´ i sposób tej ochrony, stanowiàce cz´Êç progra-
mu ochrony lotniska;

6) zasady prowadzenia os∏ony meteorologicznej;

7) sposób wspó∏pracy w zakresie ochrony Êrodowi-
ska;

8) sposób planowania i realizacji inwestycji na lotni-
sku wojskowym, w tym inwestycji dostosowujà-
cych lotnisko wojskowe do wymogów lotnictwa
cywilnego.

§ 5. 1. Udost´pnienie gruntów oraz obiektów
i urzàdzeƒ lotniska wojskowego w celu wykorzystania
przez lotnictwo cywilne nast´puje po uprzednim za-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne 
oraz obowiàzków zarzàdzajàcych tymi lotniskami

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535,
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805
i Nr 173, poz. 1808.



warciu umowy operacyjnej, o której mowa w § 4, na
podstawie odpowiedniej umowy cywilnoprawnej za-
wartej pomi´dzy zarzàdzajàcym a wojskowym u˝yt-
kownikiem lotniska, a w przypadku, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospo-
darowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu
Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 163, poz. 1711) — pomi´dzy zarzàdzajà-
cym a Agencjà Mienia Wojskowego.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna okre-
Êlaç w szczególnoÊci:

1) stawki op∏at za udost´pnienie gruntów oraz obiek-
tów i urzàdzeƒ lotniska wojskowego, a tak˝e zasa-
dy ich wnoszenia oraz waloryzacji;

2) sposób finansowania oraz rozliczania inwestycji,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8;

3) okres udost´pnienia lotniska wojskowego w celu
wykorzystania go przez lotnictwo cywilne.

§ 6. 1. Korzystanie z obiektów i urzàdzeƒ lotniska
wojskowego, nieobj´tych umowami, o których mowa
w § 4 i 5, nast´puje na zasadach okreÊlonych w odr´b-
nej umowie cywilnoprawnej zawartej pomi´dzy zarzà-
dzajàcym a podmiotem udost´pniajàcym do wykorzy-
stania te obiekty i urzàdzenia.

2. O zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, za-
rzàdzajàcy zawiadamia niezw∏ocznie wojskowego
u˝ytkownika lotniska.

§ 7. 1. W terminie 1 miesiàca od dnia wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia wojskowi u˝ytkownicy lotnisk
i Agencja Mienia Wojskowego przedstawià projekty
umów, o których mowa w § 4 i 5, podmiotom wykonu-
jàcym, w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, czyn-
noÊci w zakresie zarzàdzania lotniskiem wojskowym,
w rozumieniu ustawy, które uzyska∏y uzgodnienie
w trybie art. 60 ust. 3 ustawy.

2. Podmioty wykonujàce, w dniu wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia, czynnoÊci w zakresie zarzàdzania lot-
niskiem wojskowym, w rozumieniu ustawy, mogà wy-
konywaç te czynnoÊci na dotychczasowych zasadach,
do czasu zawarcia umów, o których mowa w § 4 i 5,
odpowiednio z wojskowym u˝ytkownikiem lotniska
i Agencjà Mienia Wojskowego, jednak przez okres nie
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce od dnia przedstawienia projek-
tów tych umów odpowiednio przez wojskowego u˝yt-
kownika lotniska i Agencj´ Mienia Wojskowego.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia  16 listopada 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie 
w Êrodkach ochrony roÊlin jest zabronione2)

Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 18 grud-
nia 2003 r. o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11,

poz. 94, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu sub-
stancji aktywnych, których stosowanie w Êrodkach
ochrony roÊlin jest zabronione (Dz. U. Nr 130,
poz. 1391) za∏àczniki nr 1 i 2 otrzymujà brzmienie
okreÊlone w za∏àcznikach nr 1 i 2 do niniejszego roz-
porzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postano-
wienia:
— decyzji 2004/140/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie

niew∏àczenia fentionu do za∏àcznika nr 1 do dyrektywy
91/414/EWG oraz wycofania zezwoleƒ na dopuszczenie
do stosowania Êrodków ochrony roÊlin zawierajàcych t´
substancj´ aktywnà (Dz. Urz. UE L 46/32 z 17.2.2004.),

— decyzji 2004/401/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. w spra-
wie niew∏àczenia mefluididu do za∏àcznika nr 1 do dy-
rektywy 91/414/EWG oraz wycofania zezwoleƒ na do-
puszczenie do stosowania Êrodków ochrony roÊlin za-
wierajàcych t´ substancj´ aktywnà (Dz. Urz. UE
L 123/109 z 27.4.2004.).


