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POZWOLENIE RADIOWE

na u ywanie pokł adowej stacji lotnidzej
w sł u bie radiokomunikacyjnej lotniczej

Nr PA/0035i09
wa ne do dnia 08.06.2019 r.
Na podstawie art. 104 $ 1 ustawy z dnia 14 Częrwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z2000 r. Nr98, poz. 1071zpoź n'zm.)orazart. 143 ust. 1,2 i3,art. I45,art. 146ust. 1pkt l i ust.2,art' 148 ust. 1 iust.3,
at1.232,art.233 orazali.206 ust. 1 ustawy zdnia16 lipca2004 r. Prawo Tęlękomunikacyjne(Dz. U. Nr 171, poz' 1800
z póź n. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zł o onego w dniu 27 .05.2009 r. udzięlam wnioskodawcy:

Aeroklu

tr

Ziemi Mazowieckiej

ul. Bielska 60
09-400 Plock

pozwolenia radiowego na u ywanie urządzen radiowych wymienionych w zał ączniku do niniejszego pozwolenia'

Datąrozpoczęcia uzyrvania urządzeil, radiowych objęĘ ch niniejszym pozwoleniem oraz wykorzyst}ryania częstotliwoś ci
jest dzień doręczenia niniejszego pozwolenia.
Warunki wykorzystywania częstotliwoŚci, znaki rozpoznawcze i w}rł loł awczęoraz rodzaj, typ i nazwa producenta urządzeń
radiowych są okreś lonew zał ącznlku do niniejszego pozwolenia, stanowiącym jego integralnączęś Ć.
Decyzja niniejsza nie wymaga uzasadnięnia, gdy uwzględnia ona w cał oś ci ądanie strony - art. l01 $ 4 K.p.a.
Wydana decyzja podlega opł acie skarbowej w wysokoś ci 82 zł napodstawie art. 1 ust' 1 pkt l lit. c) i art. 4 orazcz.III ust.
44 pkt 2 zał ączn|ka do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opł acie skarbowej (Dz, U. Nr 225, poz. 1635 z pó n. zm. )

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia uzytkownika od uzyskania innych przewidzianych prawem zezwolęń
administracy.jnych.

i

decyzji

Strona niezadowolona z ntnielszej decyzji mo ę zwrocic się do Prezesa Urzędu l(omunikacji E'lektronicznej z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek mo na skł adać w tętminie 14 dni, licząc od daty doręczenia pozwolenia (art.
127 S 3 i art. 129 $ 2 K.p.a.).
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ZAŁĄCZNIK
P OZWOLENIA RADIOWEGO
na u }Ąvanie pokł adowej stacji lotniczej
w sł u bie radiokomunikacyjnej lotniczej

DO

(Aircraft Station Licenceo Lincence de Station doAóronef,
Licencia de la Station de Aeronave)
Nr PA/0035/09
wa ne do dnia 08.06.2019 r.
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