
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZESZKODY LOTNICZEJ ,  

SPRZĘTU BUDOWLANEGO (DŹWIGI) 

 

Dla obiektów mogących stanowić przeszkodę lotniczą lub mogących stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa operacji lotniczych, podmiot wnioskujący musi uzyskać uzgodnienie zarządzającego 

danym lotniskiem oraz PAŻP o ewentualnym wpływie na procedury lotu i wpływ na działanie urządzeń 

radionawigacyjnych. W tym celu należy wypełnić wniosek, który znajduje się na stronie 

https://www.pansa.pl/przeszkody-lotnicze  

Formularz należy wypełnić i wysłać na adres: Manager ds. ochrony środowiska 

w.kucia@airport.wroclaw.pl, oraz do wiadomości Safety Managera m.dziaduch@airport.wroclaw.pl 

Dodatkowe informacje na stronie: https://airport.wroclaw.pl/lotnisko/bezpieczenstwo/ 

NAZWA PODMIOTU WNIOSKUJĄCEGO: 

 

Podaj nazwę firmy, imię nazwisko, e-mail, nr telefonu 

 

 

NAZWA INWESTYCJI: Podaj nazwę inwestycji oraz do czego będzie służyć 

niezbędny sprzęt budowlany 

 

 

1. Miejscowość (adres, nr ewidencyjny działki), 

zał. - mapka lokalizacyjna 

 

2. Lokalizacja przeszkody określona za pomocą 

współrzędne geograficzne (WGS-84) w 

formacie DDoMM’SS’’S.N i DDoMM’SS’’S.E 

 

3. Rodzaj przeszkody (dźwig stacjonarny, żuraw 

samojezdny, pompa betonu) promień zasięgu 

pracy ramienia [m], wysokość [m] 

 

4. Wysokość wzniesienia terenu w miejscu 

posadowienia przeszkody [m n.p.m.] 

 

5. Maksymalna wysokość przeszkody powyżej 

poziomu morza [m n.p.m.] 

 

6. Wysokość powierzchni ograniczającej 

przeszkody w miejscu posadowienia obiektu 

(zgodnie z załączona mapą lotniska) [m n.p.m.] 

 

7. Odległość od progu drogi startowej [m] 

mierzona w osi drogi startowej (na 

wschód/zachód) 
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8. Odległość od progu drogi startowej [m] 

mierzona w osi drogi startowej (na 

północ/południe) 

 

9. Planowany czas pracy urządzenia (od – do) 

data i godzina 

 

 

10. Oznakowanie dzienne:  

11. Oznakowanie nocne:  

12. Liczba urządzeń i dodatkowy opis 

planowanych zmian (informacje o 

przystąpieniu do montażu i demontażu 

obiektu, dodanie nowych urządzeń) 

 

13. Imię i nazwisko osoby sporządzającej 

formularz, stanowisko, nr tel., e-mail 

 
 

 

Proszę zaznaczyć pola: 

         (wymagane) Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za prawdziwość 

i poprawność zamieszczonych danych  

        (wymagane) Potwierdzam zapoznanie się z informacją o administratorze danych, celu 

przetwarzania, podstawie prawnej przetwarzania danych oraz o moich prawach 

 

Data i miejscowość:       Podpis: 

 …………………………………                   ………………………..        
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Informacja: 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002, nr 101, poz. 
926, tekst jednolity) informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest Port Lotniczy Wrocław S.A. ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław (PLWSA) 
2. Cel przetwarzania danych osobowych: Wydanie zgody na użycie sprzętu budowlanego na terenie 

lotniska lub uzgodnienia wysokości i lokalizacji sprzętu w okolicach lotniska w granicach powierzchni 
ograniczających lotniska 

3. Odbiorca danych osobowych: Pracownicy (PLWSA) 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia. 
5. Dane zbierane są w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora na podstawie: 
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. uzasadniającego wymagania oraz 
procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
216/2008, pkt. ADR.OR.D.075 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie warunków jakie powinny 
spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska. 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25  czerwca  2003r.  w  sprawie  sposobu  zgłaszania  
oraz  oznakowania  przeszkód lotniczych. 

6.  Przysługuje  Pani/Panu  wniesienie  w  przypadkach  wymienionych  w  art.  23  ust.  1  pkt  4  i  5  ,  
pisemnego,  umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególna 
sytuację. 

7.  Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust 1 pkt 4 i 
5 , gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec 
przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.  

Rozszerzenie zakresu informacji obowiązujące od 25 maja  2018 roku , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. : 

1. Zamiar przekazania Danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: nie dotyczy 
2.  Miejsce udostępniania Danych oraz możliwość uzyskania kopii Danych :Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. 

Graniczna 190, 54-530 Wrocław 
3. Termin przechowywania Danych: 5 lat zgodnie z pkt. ADR.OR.D.035 (d) „Prowadzenie rejestrów” 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo  usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. 
5. Profilowanie : nie dotyczy; 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


