Warszawa, 2012.05.28

RZECZPOSPOLITA POLSKA
PREZES
URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Pan

Lech Romański
1

83-200 Starogard Gdański
ULC-LTL-l/511-0106/01l12

1111111111111111111111111111
000000441023

DECYZJA
Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r.
Nr 100, poz. 696 z późno zm.) oraz art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późno zm.) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 7 maja 2012 T., Pana Lecha Romańskiego

postanawiam
zmienić decyzję o wpisaniu lądowiska (decyzja z dnia 12 marca 2012 r. nr ULC-LTL-1I5110061/01112), Linowiec k. Starogardu Gdańskiego, zlokalizowanego na działkach 130/5 i 146/4
obręb Linowiec, gmina Starogard Gdański do ewidencji lądowisk pod nr 111, jako lądowisko
przystosowane do startów ilądowań ultralekkich statków powietrznych i motolotni, w ten
sposób, że:
_ .-=-\\Ldecyzji nr-ULC-LTL-1/511-006110lt12 z dnia 1-2 marca 2012 r. w treści sentencji, słowa
" .. .jako lądowisko przystosowane do startów i lądowań ultralekkich statków powietrznych i
motolotni" zamienić na " .. .jako lądowisko przystosowane do startów i lądowań statków
powietrznych o maksymalnej masie startowej do 5700 kg"
UZASADNIENIE
Pan Lech Romański wystąpił z wnioskiem z dnia 7 maja 2012 r. o wpis lądowiska
"Linowiec k. Starogardu Gdańskiego" do ewidencji lądowisk, zgodnie z wymaganiami art. 93 ust. 2
powołanej ustawy Prawo lotnicze. Po rozpatrzeniu wniosku oraz dołączonych do wniosku
dokumentów, decyzją nr ULC-LTL-1I511-0061/0l/12 z dnia 12 marca 2012., lądowisko "Linowiec
k. Starogardu Gdańskiego" zostało wpisane do ewidencji lądowisk pod nr 111.
Pan Lech Romański pismem z dnia 7 maja 2012 r. zwrócił się do Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego z prośbą o zmianę ww. decyzji w zakresie zmiany sposobu wykorzystania lądowiska.
Po rozpatrzeniu powyższego wniosku stwierdzam, że sposób wykorzystania lądowiska,
Linowiec k. Starogardu Gdańskiego, odpowiada wymaganiom określonym art. 93 ust. 1 pkt. 1 i ust.
4 ustawy Prawo lotnicze i orzekam jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie na podstawie przepisu art. 129 §2, w zwiqzku z art.
127 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, zpóźn. zm.), prawo złożenia do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronom.
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