
Akceptuję
z upoważnienia
Prezesa ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego

druk ULC-AOC-05 zm.2 31102015

Zgłoszenie zmian do dokumentacji NIE wymagających
uprzedniego zatwierdzenia  zgodnie ORO.GEN.130

Nazwa operatora

Osoba kontaktowa

Stanowisko

Telefon

e-mail do komunikacji drogą elektroniczną

Dokument

Przyczyna zmian

Forma dostarczenia zmiany

Data obowiązywania

Informacje dodatkowe

Numer SEOD:

LOL-

Wpłyneło (data):

POI: SKPC:

Bez uwag

Oczekuje uzupełnienia dokumentacji i/lub wyjaśnień

POI (nazwisko)

Data:

Podpis akceptacji

Sprzeczne z procedurą. Zmianę należy natychmiast
wycofać.

POI (Nazwisko)

Data:

Podpis odrzucenia

To zgłoszenie nie zawiera żadnych elementów wymagających
uprzedniego zatwierdzenia i jest realizacją procedury
ustanowionej zgodnie z ORO.GEN.130 (c)  i zatwierdzonej przez
Prezesa Urzędu

Data

Rodzaj zmiany Nr i/lub data zmiany

Niniejszy formularz powinien być złożony wraz z listą zgodności CL-965 oraz zgłaszaną zmianą co najmniej 10 dni roboczych przed przewidywaną
datą obowiązywania zmiany do:
 Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Operacyjno-Lotniczy

02-247 Warszawa, ul. Flisa 2, e-mail: lol@ulc.gov.pl
Niniejsza strona zostanie odesłana na podany adres e-mail jako potwierdzenie przyjęcia zmiany (po pozytywnej ocenie)

SAR - decyzja o naruszeniu

Podpis cyfrowy (opcjonalnie)

Arkusz uwag w załączeniu (opcja)

Arkusz uwag w załączeniu (opcja)
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W związku z art. 391 par. 1 KPA wyrażam zgodę na doręczanie pism za pomocą środków
komunikacji  elektronicznej na podany adres e-mail

Lista zgodności CL_965

Zawartość zmiany

ULC potwierdza otrzymanie wymaganej dokumentacji i ocenił
zawartość zgłaszanej zmiany  jako:

Podpis upoważnionej osoby (ACM):

AOC nr PL-



Urząd Lotnictwa Cywilnego Lista wprowadzanych zmian:

Niezgodność nr:
Prosze podać nr NCR

Przyczyna i wyjaśnienie zmiany/dodatku
Proszę krótko opisać przyczynę wprowadzenia zmiany

Dokument:
Dział i rozdział
np. OMA, rozdział 4.2

Przywołanie
przepisu
np. ORO.FC.105

W przypadku potrzeby należy dodać kolejne strony
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ULC-AOC-05
Albert ORTYL
D:20081231192804+01'00'
D:20081231192853+01'00'
aortyl@ulc.gov.pl
Operacyjno-Lotniczy
Załączniki

  Urząd Lotnictwa Cywilnego   
druk ULC-AOC-05                            zm.2                  31102015         
Zgłoszenie zmian do dokumentacji NIE wymagających uprzedniego zatwierdzenia  zgodnie ORO.GEN.130
Numer SEOD:
LOL-
Wpłyneło (data):
POI:
SKPC:
POI (nazwisko)
Data:
Podpis akceptacji
POI (Nazwisko)
Data:
Podpis odrzucenia
Rodzaj zmiany
Nr i/lub data zmiany
 
Niniejszy formularz powinien być złożony wraz z listą zgodności CL-965 oraz zgłaszaną zmianą co najmniej 10 dni roboczych przed przewidywaną datą obowiązywania zmiany do: 
                                              Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Operacyjno-Lotniczy
                                             02-247 Warszawa, ul. Flisa 2, e-mail: lol@ulc.gov.pl
Niniejsza strona zostanie odesłana na podany adres e-mail jako potwierdzenie przyjęcia zmiany (po pozytywnej ocenie)         
Zgłoszenie
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Lista wprowadzanych zmian:
Niezgodność nr:
Prosze podać nr NCR
Przyczyna i wyjaśnienie zmiany/dodatku
Proszę krótko opisać przyczynę wprowadzenia zmiany
 
Dokument:
Dział i rozdział
np. OMA, rozdział 4.2
Przywołanie przepisu 
np. ORO.FC.105
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