
















W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 w związku z art. 5 ust. 1 pkt a oraz art. 5 ust. 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informuję że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247)  przy ul. Marcina Flisa 2 

tel. +48225207200 e-mail kancelaria@ulc.gov.pl 

2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres daneosobowe@ulc.gov.pl

3. Urząd Lotnictwa Cywilnego przetwarza Pana/Pani dane w ramach zadania, jakim jest przyjmowanie zgłoszeń o przeszkodach lotniczych, 

zgodnie z ustawą „Prawo Lotnicze” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) art. 87 ustęp 2 i 3.

4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora:

a.   dostępu do Pana/Pani danych osobowych,

b.  sprostowania Pana/Pani danych osobowych,

c.  usunięcia Pana/Pani danych osobowych,

d.  ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,

e.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,

f.  cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych, które podano dobrowolnie.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. 

9. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą służyć do przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu 



Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz 

urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz.U. 2021 poz. 264)

Terminy zgłaszania: 

Zgłoszenie przeszkody lotniczej powinno być dokonane nie później niż 2 miesiące:   

1) przed dniem osiągnięcia przez obiekt wysokości, po której przekroczeniu obiekt stanie się przeszkodą lotniczą; 

2) od dnia osiągnięcia przez obiekt wysokości docelowej.

Nagłe zmiany (w tym awarie oświetlenia):

W przypadku nagłego powzięcia informacji o zmianie wysokości i innych danych o przeszkodzie, a także braku lub awarii oznakowania 

przeszkodowego istniejącej przeszkody lotniczej  należy niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa ULC, właściwy organ nadzoru nad lotnictwem 

wojskowym, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, ale przede wszystkim należy przesłać do Międzynarodowego Biura NOTAM (fax: 22 574-71-79, tel.: 

22 574-71-74) informację zawierającą IDENTYFIKATOR PRZESZKODY, opis obiektu, jego lokalizację (współrzędne WGS-84, wysokość n.p.t., wysokość 

n.p.m.) wskazując co się zmieniło: okres występowania braku/awarii oznakowania i planowany termin usunięcia nieprawidłowości oraz dane osoby 

odpowiedzialnej za ewentualne wyjaśnienia (imię i nazwisko + nr telefonu).  

UWAGI:

1. Zgłoszenie przeszkody lotniczej ma charakter oficjalnego pisma urzędowego, a zatem powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby 

zgłaszającej, a następnie wysłane do Prezesa ULC.

2. Plik .xlsx wymaga niezwłocznego wysłania drogą elektroniczną w postaci archiwum .zip.

4. Prosimy w miarę możliwości o przysyłanie cyfrowych zdjęć zgłaszanej przeszkody lub grupy przeszkód na adres przeszkodytrasowe@ulc.gov.pl. 

Nazwę przysłanego pliku prosimy umieścić we właściwym polu niniejszego kwestionariusza.

5. Zgodnie z art. 211, pkt. 4 Ustawy Prawo lotnicze, kto nie zgłasza przeszkód lotniczych lub ich nie oznakowuje podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Informacjami fakultatywnymi dla Zarządzających Lotniskami w niniejszym formularzu są poniższe punkty: 

- dane właściwe jedynie właścielowi przeszkody (takie jak data przewidywanej rozbiórki),

- typ światła przeszkodowego,

- nazwa producenta oraz model lampy,

- zdjęcie przeszkody.


