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§ 2. Normatyw czasowy oddawania do montażu i eksplo
ata c ji ko.mpl etnego obiektu ustal a Minister Przemysłu S p 0"

żywczego i Skupu na wniosek zjednocze nia (c e ntra li). zao
piniowany przez Zespól Rzeczoznawców Opiniowania Pro
jekt ów Inwestycyjnych przy Departamencie Inwestycji Mi
nisterstwa Przemysłu Spo~Y'.vczego i Skupu. 

§ 3. Tra ci moc zarządzenie nr 43 Ministra Przemysłu 
Spożywcze~lo i Skupu z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie 
normatywów czasowych magazynowania maszyn przemysłu 

rolno-spożywczego i sprężarek chłodniczych. 

§ 4. Zarządzenie- wchodzi w życ ie z dniem ogłoszenia. 

Minister PrzemysIu ' Spożywczego i Skupu: F. Pisu la 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ~OMUNIKACJI 

z dnia 22 lutego 1964 r. 

w sprawie wykonywania za pomocą statk6w powietrznych usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy. 

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 31 ma ja 
1962 r. ~ Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153) zarządza 

się, co następuj e: 

§ 1. Do wykonywanych za pomocą statków powietrz
nych usług lotniczych innych niż przewóz lotn iczy, zwanych 
dale j "usługami", wymagających uzyskania zezwolenia na 
zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu, zalicza się 

w szczególności: 

1) dokonywanie zabiegów ochrony roślin przy użyci u środ
kc,w chemic znych, rozs iewanie nawozów sztucznych, roz
siewanie ziarna itp. , 

2) dokonywanie zrzutu ulotek, 
3) holowanie' reklam, tzw. pisanie na niebie za pomocą 

smugi dymu i podobną działalność reklamową, 
4) stosowanie śmigłowców jako dżwigów powie trznych w 

budownictwie i w transporcie, -
5) zwiad lotniczy (wykrywanie zatorów lodowych, ławic 

rybnych itp.) i służbę patrolową (kontrola instalacji na
ziemnych itp.), 

6) lotniczą akcję przeciwpożarową (patrolowanie, gaszenie 
pożarów itp.). 

7) sprawozdawczą i dyspozytorską obsługę imprez sporto~ 

wych i innych, 
8) lotniczą akc j ę sanitarną oraz poszukiwawczo-ratowniczą, 
9) wykonywanie zdj ęć lotnic'zyc h dla celów fotogrametrycz

nych i innych. 
§ 2. Zezwolenie na wykonywanie usług może otrzymać 

organizacja pai'Jstwo'Na albo społeczna lub osoba prawna, 
posiadająca odpowiednie środki zapewniające b ezpieczne, 
prawidłowe i zgodne z techniką lotniczą oraz bezpieczeń

stwem ruchu lotniczego wykonywanie tych usług, a w szcze-
. gólności: 
. 1) odpowiednio wyszkolony personel lotniczy, 

2) p rzystosowany do wykonywania danych u sług sprzęt 

lotniczy oraz urządzenia naziemne . 

§ 3. 1. Zezwo lenie może być udzielone : 
1) na siałe wykonywanie usług, 
2) na czas oznaczony, 
3) na jednorazowe odpłatne wy konanie określonej usługi. 

2. Zezwolenie na stałe wykonywą.nie usrug może być 
udzielone prze clsiębiorst~vu (zakJaclowi) pallstwowemu lub 
organizacji społecznej, dla których wy kon ywanie usług jest 
wyłącznym lub jedn ym z podsta w owych zadań . 

3. Utworzenie przez Ministra Komunikacj i przedsiębior
stwa (zakładu) pal1stwowego określonego w ust. 2 jest rów
n oznaczne z udzieleniem mu zezwo lenia na stałe wykony
wanie u sług. 

4. Ze7wolenie może zawierać s'zczególne warunki i ogra
niczenia wykonywania us ług. 

§ 4. Oc!Jnowa wydania zezwolen ia m oże nastąpić, j eżeli: 

1) nie są spełnione warunki określone w § 2, 

2) u sł u g i, o których wykonanie ubiega się wnioskodawca. 
mogą być wykonane w takim samym zakresie prlez 
przedsiębiorstwo (zak ład ) paJlstwowe posiac1ające już 

zezwolenie na sta le wykonywanie u sług. 

§ 5. Zezwolen ie może być cofnięte, u prawnienia wyni
kając e z niego mogą być zawieszone lub mogą być do niego 
wprowadzone dodatkowe warunki i ogranićzenia, j eże li: 

1) w czasie wykonywania usług nie są spelniane warunki 
określone w § 2 lub 

2) usługi są wykonywane..njezgodnie z warunkami lub 
ograniczeniami zezwolenia, I ub 

3) stwierdzono; że przy wykonywaniu u sług zostaly naru
szone przepisy . prawa ~otniczego lub przepisy wydane 
na jego podstawie. 
§ 6. 1. Z wyjątkiem przewidzianym w ust. 2 zezwolenia 

na wykonywanie usług wydaje Minister Komunikacji. 
2. Nie wymaga zezwolenia · Ministra Komunikacji jedno'

razowe wykonanie usług nie odpłatnie lub jednorazowe wy
,konanie akcji poszukiwawczo-ratowniczej. 

3. Wykonanie usług i określonej w ust. 2 może nastą

pić po potwierdzeniu przy jęcia planu Iet.u lub zgłoszenia 
lotu przez organ ruchu lotniczego wła /óciwy ze wzgl€;du na 
sied zibę wnioskodawcy. W planie (zgłosze niu) lotu należy 
w tym przypadku oprócz danych wymaganych przez odręb
ne przepisy podać rodza j usługi oraz zleceniodawcę, na któ
rego rzecz usługa ma być wykonana. 

§ 7. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawie-
rać: 

1) nazwę i adres wnioskodawcy, 
2) określenie rodzaju i charakteru podstawowej działalno

śc i wnioskodawcy, 
3) określenie rodzaju zamierzonych usług, a w razie ubie-· 

gania się o zezwo lenie na· jednorazowe wykonanie_ usłu
gi - rod zaju usłu gi , miejsca i czasu jej wyl~onanw., 

4) okreś l~nie sprzętu, który ma być używany przy wyko
nyw1miu danego rodzaju usług, 

5) w przy.padku usług i jednorazowe j - określenie zlecenio
dawcy, na którego rzecz ma być wykonana u slu ~Ja . 

2. Ministerstwo Komunikacj i może żądać dodatkowych 
danych dotyczących . wnioskodawcy oraz dowodów stwier- ' 
dza j ących spełnienie warunków określonych w § 2. 

§ 8. Or~an izacje państwowe lub spo ł eczne oraz osoby 
prawne, zajmu jące się w dniu wej ścia w życie niniejszego 
zarządzenia wykonywanie m usług, powinny w t erminie trzech 
miesięcy od dnia wej ścia w życie nini e jszego zarządzenia 
wystą pić z wnioskiem o ud zielenie ; ezwolenia; w razie nie
wystąpienia z wnioskie m obowiązane są zaniechać \ovykony
wania usług z upływem tego terminu. 

§ 9. Zarządz enie wchodzi w życ ie po upływie jednego 
miesiąca od . dnia ogłoszenia . . 

Minister Komunikacji: P. LewilIskI 
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