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~;;:.tiiar.ilnOŚci zarządzających lotniskami cywilnymi i użytkow-
,;'ńików ty91 lotnisk. . 

" 2. W szczególności do zakresu dżia1ania Inspektoratu 
~, 1;"misk n ... le;ilł sprawy: 
-. 1) . prowa.dzenia pansl wo'wego reje:stru lotnisk cywilnych 

oraz ewidencJi lądowisk, lotniczych urządzeń naziem
I , nych i terenów zarezerwowanych pod lotniska; 

. ' 2) par"stwowego nadzoru budowlanego w zakresie budow
nictwa specjalnego lotniczego; 

.. at wydawania zezwoleJi ·na założenie lub likwidację lotni
ska oraz na wprowadzenie w istniejących l()tn'tskach 
zmian', podlegających wpisaniu do państwowego reje~ 
stru lotnisk cywilnych; 

,~ .. ) wydawania świadedw rejestracji lotnisk cywilnych; 
" -': 5} ' ~ilł'łlykania w trybie nao:1'0ru lotnisk cywilnych luu 
'< ograniczenia ich użytkowania na czas oznacz'ony lub 

'_-1. ".flłe<lZnac:zony; 

~ '!i) uzg,adniania lokalizacji szczegółowej inwestycji budo-
.' wlanych, określonvch odrę·blłym.i pn.episami; 
_'. 7) ' prze nrowadzania okresowych i dorywczych kontroli sta

nu technicznego lotnisk cywilnych i lotniczych urzą

' dzeń J'tłziemnycl:!. . 

§. 5: I 1. ' .... 0 z~kre.su działania Ins-pektoratU Ruchu Lotni
, 1:7':)90 I'lB leiy sprawowanie. nacz'Oru państwowego nad za
. ł.howaniern przepisów prawa lotntclego i innych przepisów 

. '~p'~ii1wnych w przedm; 3cie ruchu lQtniC7ego i jego I:Jez.pie-
:~ cteństwa, jak również kontrola w tym zakresie działalności: 
" ~ . 1ł Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych, 

,; 

, \ 

2)' użytkowników cywilnych statków powietrznych, 
3) zarządzających lotn isk,ami cywiln ymi , i . użytkowników' 

tych lotnisk oraz kierowników ' lotów na lotniskachcy'
wilnych. 

2. Wszczególnośd do zoakresu działanifi Inspektoratu 
, ~Ruchu Lotniczego najeżą serawy: 

1) wyznaczania ..,-- .\Ii porozumi,eniu z wojskowymi organa
mi lotniczymi - cZ0,ści przestrZl:!1Ji ' powietrznej i lotnisk 
dla ruchu cywilnych statków powietrznych; 

: r.2) nadzoru i k ontroli działalności służby informacj.i lotn,i-
czej oraz publikowania przez tę slużbę informacji o rOl

. mieszczeniu i wy'1lJiarach przestrzeni _ powietrznych kon
trolowanych i nadzorowanych, jak również o zakazie 
lub ograni-czentu ,Jotów ze wZ9'tędu na bezpieczeństwo 
~ubliClme lub konieczność. wo.jsJi;ową; 

.: '3) .nadzoru i kontroli dział'a!n{)ści lotniczej służby łączno
ści OTćlZ w porozumieniu z Ministerstwem ŁącznQśd spra
wy przydziału częstotliwości radiowej; 

4:) wydaWania zezwoleń na oddanie do użytkii ll:b likwi
dację lotniczych naziemnych urządzeń radionawig~cy j-

nych i ratliolokacyjnydl'ora:z urządzeń o.świeUfmi-alot

niczego; 
5) nadzoru i kontroli działalności służby alan;nowej w lot

nictwie cywilnym oraz sprawy współpracy z wla'ściwy
mi organami wojskowymi w zakresie działalności slużby 
poszlikiwawczo-ratowniczej, p~owadzonej przez 0rgany 
w<JjskCJwe na rzec-z lotnictwa cywilnego; 

6) współdziałania z Par,stwowym Instytutem. Hydrologicz
no-Meteorologiczl}ym w zakresie' zapewnienia lotnictwu 
cywilnemu prawidłowej obsługi mel.eor010gicznej; 

7) zatwierdzania programów publicznych pokazów lotni
czych oraz udzielania zezwoleń · na 'operac je lotnicze, 
któr-es'tosownie do obowiązujących przepisów ~vymagil
J'ą :odrę'bnych d-ecyzji. . 

§ 6. 1. Do zakresu działania Inspektoratu Personelu 
L()tnicze~ło należy sprawowanie nadzoru państwoweg.o nad 
zachowaniem przepisów prawa lotniczeg.o oraz innych prze
plSOW prawnych w przedmiocie kwalifikacji lotuiczycl:l i li-
cencji lotniczych. . I 

2. W szczegó-ln·ościoo zakresy działania I~ektor(ltu 

Personelu Lotniczego należą sprawy: 
1) zatwi.erdzania prog.ramów i instrukcji szkolenia ,person~

lu lotniczego oraz nadzoru i kontroli ich wykonania; 
2) p-r'owad,z'eriia pań'Slwowe'go rejestru pers-onelu lotni

c;z;e q0; 
3) udzi-e'l-ania z-ezwoleń naedstępstwa Od wyma'gań doty

czących kwalifikacji lotnic:z:ych w wypadkach przewi
dzianych w odrębnych przepis-8ch; 

4) dopuszczani·a do e-gzamin{)w lotniczych oraz wydawania 
świadectw egzaminacyjnych; 

S) sprawdzania ' kwillifikacji lotniczych kandydatów oraz 
cz~onków polskieCjo i obcego personelu lotniczego ; 

e) H-znawani.a kwalUilvacji lotnkzyoh nabytych w lotnic
twie wojskowym i za granicą; 

7} wy'<iawenia l cofania licencE lotniczych, przedłużania 

ważności tych licencji oraz odbierania, 09raniczania, za
wieszania i przywr~cania upra~nień wynikających z· li-
cencji ; Ji.'l.-

8) uznawania licencji lotniczych ' państw obcych. 

~ 7. Szczególowy za·kres i sposób dzi'ałania 'irrsp-ektora
tów ustalają lotnicze przepisy i instrukcje służbowe. 

§ 8. Przy wykonywaniu czynności nadzoru państwowe- ...,;. 
go inspektoraty mają prawo używania pieczęci urzędowej 
.zgodłem państwow ym . 

§ 9. Zarz-ądzenie wchodzi w żyei-e z dniem oql-oszP!1ia . . -l\.linister Komunikacji: P. Lewiński 
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ZARZĄDZENJE MINIStRA KOMUNIKACJI 

. ..' 

,
I 

z dnia 21 lipca H'56 f. 

W sprawie powołania Zarządu Ruchu totnicze90 1 Lotnisk Komunikacyjnych ora~ określenia jego organizacji jako \ 
.pil,Ls.twowego organu ruchu lotniczego. 

Na podstawie B·TŁ. 44 ust. 5 ustawy z dnia 31 maja 1962 T. 

~ ł'ra_wo lolnYcze (Dz. U. Nr 32, pez. 153) zarządza 5i<,:, . co 
następ.uje : 

§ 1. Powoluj-e się ZaT7ąd Ruchu Lotn.tcze.go i Lotnisk 
- KOMUJlikacyjłlYch, zwany dalej "Zarządem", podległy Cen

ba·lnemu Zarzą€lowi Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie 
Komunikacji. ' 

'2. 1. Zarząd ma sjedz:b~ w \Varszawie. 
2. Zarząd \lżywiI pieczęci urzędowej z godlem państwo-..,., 

§ 3. 1. Do zakresu działilfl-i.a Zar.zą·du należy: 

1)· wykonywanie zadań państwowego 'organu ruchu lotni
·czego, a mianowicie: 
a) kierowanie (dysp.ozyc}a i kontrola) ruchem lotn'iczym 

kontr·olowanym w przestrzeni.ach powj.~trznychken
trolowan 'ych, z zachowaniem uprawnień wojskowych 
mganów ruchu lotnicze~lo, 

h) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu lotniczego w 
prz.es·trz-eni·acb powietrzflyc-h nadz'orowanych, 

c) koordynacja, w porozumieniu z wojs,Kowymi organa
mi ruchu lotniczego, lotów cywilnych statków .po- . 
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wietrznych poza przestrzeniami powietrznymi kontro
lowanymi i nadzorowanymi, jak również - na wnio
sek wojskowych orgańó,w ruchu , lotniczego ~ 1.0-
tów wojskowyeh statków powietrinych w przestrze
niach powietrznych kontrolowanych i nadzorowa
nych, 

d) prowadzenie informacji lotnicze j, 
e) współudział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, 

prowadzonych przez 'Organy wojskowe; 
'2) gospodarka i eksploatacja portów lotniczych, a miano

wicie: 
a) zakladanie oraz budowa, rozbudowa, utrzymanie 

i naprawa lotnisk komunikacyjnych oraz lotniczych 
urządzeń naziemnych i ,obiektów portowych służą

cych do eksploatacji lotnisk 'oraz prowadzenia i za
bezpieczenia ruchu lotniczego, 

, b) świadczenie usług lotnis'kowych (starty i lądowania 

oraz inne usługi związane z transportem lotniczym 
w zakresie ustalonym przepisami szczególnymi) -
na rzecz krajowych i zagranicznych przewdżników 

oraz innych użytkowników, statków powietrznych, 
c) świadczenie, w zakresie ustalonym przepisami szcze

' gólnymi, usług na rzecz pasażerów linii lotniczych. 

2. Zarząd może .dla celów komunikacyjnych eksploato
wać lotniska wojskowe oraz inne lotniska niekomunikacyjne 
na podstawie umów zawartych z właściwymi ze , względu na 

' t e lotniska jednostkami organizacyjnymi. 

§ 4. 1. Na czele Zarządu stoi dyrektor, powoływany , 

odwoływany przez Ministra Komunikacji. , 

2. Dyrek tor kie;uje Zarządem przy pomooy dwóch ~a-(' 
, stępców: do spraw ruchu lotniczego i do spraw lotnhk , 'pil-l 

wolywanych i odwolywanycn.;.przez "dyrektora Ceritraine90 ': 
Zarządu Lotnictwa. Cywilnego w Ministerstwie KOll)Unikacji.. i 

3: D.o składania w imieniu Zarządu oświac!cźeń wzakre~ 
sie jego praw ' i obowiązków majątkowych wymagane ję st. 

w!ipółdziałanie dwóch upoważnionych osób.. ' 
4. Osobami upoważnionymi są dyrektor Zan.ądu. jeg,~'1 

zastępcy i pełnomocnicy \v ra zie ustanowienia ich pnez" dy-", 
r ektora. Za s tępcy dyrektora i p-ełnomocnicy działają w gni-
nicacp swego umocowania. ' . 

5. W sprawach wynikających ze stosunku pracy Zarzą!i ', 

d ziała przez j edną z osób wymienionych w ust. 2. 

§ 5. Zadania państwowego organu ruchu 100tnicZe!'jo. ' 
(§ 3 ust. 1 rJkt 1) Zarząd wykonuje przez Wyd7.ial Ruchu .', 
Lotniczego , w skład którego wchodzą: 

l) centrum kontroH obszaru oraz kontroLe zbhżania i l ~'ni. " 
ska w portach lotniczych, . . . 

2) centralny oraz rejonowe i strefowe ośrodki koordyna- . 
cji ruchu lotniczego, ' 

· 3) zawiadowcy lotnisk na lotniskach niekomunikacyj'nyc!l:" 
§ 6. 1. Organizację wewn ętrzną i szczególowy' zalż res 

działania Zarządu ustala jego regulamin organizacyjny. 
2. Szczegółowy zakres i sposób działania Zapadu jako , 

państwowego organu ruchu lotniczego (§ 5) określają po
nadto lotnicze przepisy' i instrukcje służbo\ve. 

/ ' , l. 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem O;flosz~nia. 

Minister Komunikacji: P. Lewińs/{i 
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ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ 

'Z dnia 1.5 lipca 1%6 r. 

w sprawie określenia Qrganów właściwych do uzgadniania projektó.J., plilDÓW zagospodarowania ,przestrzennego, loli.li
zacji i projektów wstępnych budowy lub przebudowy 'zakładów pod względem ochrony powietrza atmosferycznego przed 

zanieczyszczaniem.. I 
Na p'odstawie art. 4 .ust. 3 ustawy z dnia 21 kwi,etnia 

1966 r. o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanie
czyszczaniem' (Dz. U. Nr 14, poz. 87) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Centralny Urząd Gospodarki Wodnej właściwy 
jest do uz9adniania pod względem ochrony powietrza atmo
sferyczne~Jo przed zanieczyszczaniem: 

1) projektów regionalnych planów zagospodarowania prze
strzennego, 

2) lokalizacji ogólnej zakładów, których działalność może 

spowodować przekroczenie dopuszczalnych stężeń sub
stancji w powietrzu atmosferycznym, jeżeli lokalizacja 
ta ustalona jest przez Radę Ministrów lub przez Komi-
sję Planowania przy Radzie Ministrów, ' 

3) projektów wstępnych budowy lub pr7ebudowy (ro~bll

dowy, modernizacji) zakładów, o których mowa w pkt 2, 
jeżeli projekty te są zatwierdzane przez Radę Ministrów 
lub przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Ra
dzie Ministrów. 

2, , Uzgodnienie projektów wstępnych określonych w 
ust. 1 pkt 3 następuje po uprzednim ich zaopiniowaniu prze'l 
organy do spraw ochrony powietrza prezydiów właściwych 

wojewódzkich rad narodowych (rad ' narodowyc.h miast wy
łączonych z województw). 

,§ 2. Organy do spraw ochrony powietrza prezydiów , 
właściwych wojewódzkich rad narodow ych (rad narodowycl1 
miast wyłączonych z województw) w!aściwe S,ą do uzgadniil
nia pod względem ochrony powietr~a atmosfer ycznego przed 
zanieczyszczaniem: 

1) projektów miejscowych planów zagospodarowania prze
ptrzennego, obejmujących tereny przewld7.iane pod bu
dowę zakładów, których działalność może spowodować 

przekroczenie dopuszczalnych stężeń substancji w po
wietrzu atmosferycznym, 

2) nie wymienionych w § 1 ust. 1 lokalizacji ogólnej i pro- ' 
jektów wstępnych zakładów, których działalność może 

spowodować przekroczenie dopuszcza lnych stężeń sub/ 
stancji w powietrzu atmosferycznym, a także lokalizacji 
szczegółowej takich zakładów. 

§ 3. 
1966 r. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 
I 

Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodn ej : 
J . GlOchulski 
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