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Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944, z póên. zm.1)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodo-
wej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania
granicy paƒstwowej i lotów obcych wojskowych stat-
ków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 11, poz. 80) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb post´powania z wnioskiem o zezwo-
lenie na przekroczenie granicy paƒstwo-
wej i lot obcego wojskowego statku po-
wietrznego w przestrzeni powietrznej Rze-
czypospolitej Polskiej, o którym mowa
w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 paêdzier-
nika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwo-
wej, zwanymi dalej odpowiednio „wnios-
kiem” i „zezwoleniem”;

2) wzór wniosku;
3) warunki wykonywania lotu przez obcy

wojskowy statek powietrzny w przestrzeni
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) uchyla si´ § 2;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Dowódca Operacyjny Si∏ Zbrojnych uzgad-

nia zezwolenie z instytucjà zapewniajàcà
s∏u˝by ruchu lotniczego, wyznaczonà na
podstawie przepisów odr´bnych, oraz —
w razie potrzeby — Komendantem G∏ów-
nym Stra˝y Granicznej, Dowódcà Si∏ Po-
wietrznych, Dowódcà Marynarki Wojennej,
Dowódcà Wojsk Làdowych lub Dowódcà
Wojsk Specjalnych.”;

4) w § 9:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Lot, na który Dowódca Operacyjny Si∏ Zbroj-
nych udzieli∏ zezwolenia, mo˝e byç wykonany
w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej
Polskiej dost´pnej dla ruchu lotniczego zgod-
nie z zasadami korzystania z tej przestrzeni
okreÊlonymi w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r.
— Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100,
poz. 696, z póên. zm.2)), a tak˝e okreÊ-

lonymi w ratyfikowanych przez Rzeczpospo-
lità Polskà umowach mi´dzynarodowych
i innych umowach mi´dzynarodowych za-
wartych w sposób dopuszczony przez takie
umowy.

2. Przed wykonaniem lotu, na który Dowódca
Operacyjny Si∏ Zbrojnych udzieli∏ zezwole-
nia, dowódca obcego wojskowego statku
powietrznego sk∏ada instytucji zapewniajà-
cej s∏u˝by ruchu lotniczego plan lotu sporzà-
dzony zgodnie z zasadami ustalonymi
w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP Polska.
W planie lotu zamieszcza si´ równie˝ dane
dotyczàce zezwolenia.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Organ dowodzenia obronà powietrznà in-

formuje ka˝dorazowo Dy˝urnego Dowódc´
Obrony Powietrznej o przekroczeniu granicy
paƒstwowej i wykonywaniu zadaƒ w prze-
strzeni powietrznej Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez obce wojskowe statki powietrzne
wykonujàce zadania wojskowego nadzoru
przestrzeni powietrznej w ramach Zintegro-
wanego Systemu Obrony Powietrznej Orga-
nizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Pomimo udzielenia zezwolenia przez Do-
wódc´ Operacyjnego Si∏ Zbrojnych instytu-
cja zapewniajàca s∏u˝by ruchu lotniczego
mo˝e w ka˝dym czasie zakazaç wykonania
lotu obcego wojskowego statku powietrz-
nego, którego dotyczy zezwolenie, lub zaka-
zaç kontynuowania takiego lotu albo zmie-
niç warunki lotu w przypadku wprowadze-
nia ograniczeƒ dost´pnoÊci przestrzeni po-
wietrznej Rzeczypospolitej Polskiej na pod-
stawie upowa˝nieƒ zawartych w ustawie
z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, przy
zachowaniu przepisów innych ustaw i po-
stanowieƒ umów mi´dzynarodowych, któ-
rymi Rzeczpospolita Polska jest zwiàzana,
w tym postanowieƒ organizacji mi´dzyna-
rodowych, których Rzeczpospolita Polska
jest cz∏onkiem.”;

6) u˝yte w § 3, w § 6 ust. 1, w § 7 oraz w § 8 w ró˝nej
liczbie i przypadku wyrazy „Dowódca Si∏ Powietrz-
nych” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiedniej licz-
bie i przypadku wyrazami „Dowódca Operacyjny
Si∏ Zbrojnych”.

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

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 grudnia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przekraczania granicy paƒstwowej i lotów obcych wojskowych 
statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140,
poz. 982 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1199 i Nr 216, poz. 1367.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141,
poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r.
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97,
poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180,
poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505.


