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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 wrzeÊnia 2008 r.

w sprawie Komitetu Zarzàdzania Przestrzenià Powietrznà oraz ustalenia zakresu jego dzia∏ania

Na podstawie art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100,
poz. 696, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Komitet Zarzàdzania Przestrzenià Powietrznà,
zwany dalej „Komitetem”, powo∏any rozporzàdze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie powo∏ania Komitetu Zarzàdzania Przestrze-
nià Powietrznà oraz ustalenia zakresu jego dzia∏ania
(Dz. U. Nr 139, poz. 1330 oraz z 2005 r. Nr 219,
poz. 1862), jest wspólnym cywilno-wojskowym orga-
nem doradczym ministra w∏aÊciwego do spraw trans-
portu, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych, odpowiedzialnym
za kszta∏towanie zasad zarzàdzania i wykorzystania
przestrzeni powietrznej przez wszystkich jej u˝yt-
kowników.

§ 2. 1. W zakresie, o którym mowa w § 1, Komitet
wyra˝a opinie i przedstawia propozycje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw transportu, Ministrowi Obrony
Narodowej, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
wewn´trznych, Prezesowi Urz´du Lotnictwa Cywilne-
go, zwanemu dalej „Prezesem Urz´du”, oraz za ich
poÊrednictwem lub bezpoÊrednio innym organom ad-
ministracji rzàdowej odpowiednio do ich w∏aÊciwoÊci.

2. Komitet w szczególnoÊci:

1) opiniuje:

a) wskazane przez ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu projekty aktów prawnych dotyczà-
cych lotnictwa cywilnego i paƒstwowego z za-
kresu ˝eglugi powietrznej,

b) procedury u˝ytkowania polskiej przestrzeni po-
wietrznej,

c) priorytety alokacji przestrzeni powietrznej,

d) zasady mi´dzynarodowej harmonizacji dzia∏aƒ
w zakresie zarzàdzania przestrzenià powietrznà,

e) propozycje zmian w strukturze przestrzeni po-
wietrznej w zakresie zakazów lub ograniczeƒ lo-
tów na czas d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce;

2) dokonuje corocznej oceny:

a) krajowych struktur przestrzeni powietrznej i sie-
ci tras, majàc na uwadze planowanie elastycz-
nych struktur przestrzeni powietrznej i dotyczà-
cych ich procedur,

b) procedur dotyczàcych przestrzeni powietrznej
oraz funkcjonowania elastycznego u˝ytkowania
przestrzeni powietrznej;

3) dokonuje oceny stosowanych mechanizmów kon-
sultacji pomi´dzy osobami lub organizacjami oraz
wszystkimi stosownymi partnerami i organizacja-
mi w celu zapewnienia nale˝ytego spe∏nienia wy-
magaƒ u˝ytkowników przestrzeni powietrznej.

§ 3. 1. W sk∏ad Komitetu, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3,
wchodzà:

1) przewodniczàcy — przedstawiciel ministra w∏aÊci-
wego do spraw transportu;

2) wiceprzewodniczàcy — przedstawiciel Ministra
Obrony Narodowej;

3) cz∏onek — przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych;

4) cz∏onek — przedstawiciel Prezesa Urz´du;

5) cz∏onek — przedstawiciel Dowódcy Si∏ Powietrz-
nych;

6) cz∏onek — przedstawiciel Polskiej Agencji ˚eglugi
Powietrznej;

7) sekretarz.

2. Przedstawiciele Êrodowisk lotniczych uczestni-
czà w pracach Komitetu na prawach cz∏onka w spra-
wach dotyczàcych tych Êrodowisk — na zaproszenie
przewodniczàcego Komitetu.

3. Sekretarz Komitetu koordynuje prace zwiàzane
z obs∏ugà Komitetu.

4. Cz∏onkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1,
sà powo∏ywani i odwo∏ywani przez w∏aÊciwych mini-
strów, z tym ˝e sekretarz jest powo∏ywany i odwo∏y-
wany na wniosek Prezesa Urz´du spoÊród pracowni-
ków Urz´du Lotnictwa Cywilnego.

§ 4. 1. Przewodniczàcy Komitetu mo˝e powo∏ywaç
ekspertów z dziedziny lotnictwa oraz zlecaç wykona-
nie ekspertyz w sprawach o szczególnie z∏o˝onym
charakterze.

2. Prezes Urz´du zapewnia Êrodki na obs∏ug´ prac
Komitetu, a w szczególnoÊci na wynagrodzenia dla
ekspertów oraz na pokrycie kosztów zleconych eks-
pertyz i publikacji materia∏ów.

§ 5. 1. Komitet dzia∏a na podstawie regulaminu za-
twierdzonego przez ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu, okreÊlajàcego organizacj´ i tryb jego dzia-
∏ania.

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141,
poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r.
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97,
poz. 625 i Nr 144, poz. 901.
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2. Prezes Urz´du opracowuje i przedk∏ada do za-
twierdzenia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw trans-
portu projekt regulaminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. Cz∏onkowie Komitetu powo∏ani na mocy do-
tychczasowych przepisów zachowujà swoje funkcje
do czasu powo∏ania nowych cz∏onków Komitetu, nie

d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie po-

wo∏ania Komitetu Zarzàdzania Przestrzenià Powietrznà oraz ustalenia zakresu jego dzia∏ania (Dz. U. Nr 139, poz. 1330 oraz
z 2005 r. Nr 219, poz. 1862), które zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrznej
(Dz. U. Nr 249, poz. 1829) utraci∏o moc z dniem 2 kwietnia 2008 r.


