Załącznik nr 11 do Instrukcji przepustkowej

Numer wniosku:
/wypełnia Zespół Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa/

WNIOSEK O WYDANIE NOWEJ* /ZMIANĘ DANYCH PRZEPUSTKI*/ ZEZWOLENIA DLA POJAZDU
/ należy wypełniać pismem drukowanym /

CZĘŚĆ A: /wypełniana przez Wnioskodawcę/
1. Wnioskuję o wydanie1:
ZEZWOLENIA NA POSTÓJ
PRZEPUSTKI SAMOCHODOWEJ DO STREF:

G

GP

GPD

2. Dane pojazdu:
a) TYP/MARKA
b) NR REJESTRACYJNY2
c) NAZWA UŻYTKOWNIKA POJAZDU

3. Uzasadnienie /przeznaczenie i opis potrzeby operacyjnej wykorzystania pojazdu na terenie lotniska/

Oświadczenia Wnioskodawcy
Jako Wnioskodawca przyjmuję do wiadomości, że Port lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas parkowania na terenie lotniska. Jednocześnie
oświadczam, że pojazd, dla którego występuję o przepustkę*/zezwolenie na postój* jest sprawny technicznie, a
osoba kierująca pojazdem posiadać będzie:
 kwalifikacje stosowne do kategorii pojazdu;
 kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem do prowadzenia pojazdu na polu naziemnego ruchu
lotniczego, udokumentowane odpowiednim zezwoleniem wydanym przez Port lotniczy;
 kwalifikacje (przeszkolenie) do prowadzenia pojazdu na terenie lotniska z wyłączeniem pola naziemnego
ruchu lotniczego;
 kartę identyfikacyjną portu lotniczego zezwalającą jej na pobyt w odpowiednich strefach lotniska;
Osoba kierująca pojazdem przestrzegać będzie wymagań bezpieczeństwa na terenie lotniska, w szczególności
przepisów „Instrukcji przepustkowej PL Poznań-Ławica Sp. z o.o” w zakresie organizacji i kontroli ruchu
osobowego, materiałowego i pojazdów, przepisów ,,Instrukcji poruszania się osób i pojazdów na terenie lotniska
Poznań-Ławica” oraz „Regulaminu porządkowego Portu lotniczego”.

Wnioskodawca: tel. kontaktowy: ..............................

……………….……………………………………………
/data ,pieczęć, podpis/

1

ZEZWOLENIE NA POSTÓJ w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego umożliwia parkowanie pojazdu w strefie
ogólnodostępnej terminala pasażerskiego na czas realizacji dostaw, zaopatrzenia podmiotów prowadzących
działalności na terenie portu lotniczego
G umożliwia poruszanie się pojazdów w obrębie budynków administracyjnych i technicznych lotniska, bez
możliwości wjazdu na płyty postojowe samolotów i dalsze strefy lotniska
GP umożliwia poruszanie się pojazdów na terenie całego lotniska z wyłączeniem pola manewrowego
GPD umożliwia poruszanie się pojazdów na terenie całego lotniska włącznie z polem manewrowym

2

Kopię dowodu rejestracyjnego należy dołączyć do wniosku.
1

Data przyjęcia wniosku:
/DD-MM-RRRR/

Potwierdzam:
a) prawidłowość wypełnienia wniosku oraz kompletność zawartych w nim danych,
b) zgodności wskazanych we wniosku stref dostępu z miejscem wykonywania obowiązków służbowych
(zob. § 28 ust. 3 KPOLC),
Podpis osoby przyjmującej wniosek:
/czytelny podpis albo pieczęć i podpis/

Na podstawie § 27 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 31.07.12. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (t.j. Dz.U. 2016.1519) wydano*/
nie wydano* przepustkę*/ zezwolenie na postój* dla pojazdu
Numer przepustki*/ zezwolenia* ............................ - symbole ................ - data ważności ……….......................

/data/

/czytelny podpis albo pieczęć i podpis Kierownika Zespołu ESB/

Uzasadnienie odmowy wydania przepustki dla pojazdu:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

W przypadku wymiany karty przepustki lub zezwolenia należy sporządzić nowy Wniosek o wydanie
przepustki / zezwolenia na postój.
Dodatkowe adnotacje (np. przyczyn wymiany, kradzieży, zagubienia itp.):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
* Niepotrzebne skreślić

2

