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Zarządzenie nr 19/2017 

dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego 

z dnia 4 grudnia 2017 r. 

w sprawie warunków i wymagań dotyczących używania bezzałogowych statków 
powietrznych w strefie ograniczeń lotów R - (Restricted Area), obejmującej przestrzeń 

powietrzną znajdującą się nad Wigierskim Parkiem Narodowym 

 

Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 2134 t.j. z późn. zm.), zarządzam co następuje: 
 

§ 1  

Zarządzenie określa warunki i wymagania dotyczące używania bezzałogowych statków 
powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg nad obszarem Wigierskiego Parku 
Narodowego.  

§ 2  

1. Dopuszcza się loty w zasięgu wzroku bezzałogowych statków powietrznych o masie 
startowej do 5 kg nad obszarami objętymi ochroną krajobrazową nie będącymi we władaniu 
parku (za obszary we władaniu parku uznaje się grunty znajdujące się w użytkowaniu 
wieczystym lub będące własnością parku), z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa 
lotniczego. 

2. Dopuszczenie określone w ustępie 1 nie zwalnia z obowiązku uzyskania zgody właściciela 
lub zarządcy terenu nad którym będą prowadzone loty. 

3. Uzyskanie zgody wymienionej w ustępie 2 jest obligatoryjne w przypadku lotów nad: 

1) Pokamedulskim Klasztorem w Wigrach – organizacją właściwą do udzielenia zgody jest 
Fundacja Wigry Pro; 

2) terenami nadleśnictw państwowych, które znajdują się w strefie EP R21 Wigierski Park 
Narodowy – osobą właściwą do udzielenia zgody jest miejscowy nadleśniczy.  

4. Na obszarze wskazanym w ustępie 1, oprócz zakazów określonych w prawie lotniczym, 
zabronione jest wykonywanie lotów w odległości poziomej mniejszej niż 100 m od: 

1) gniazd ptaków w okresie lęgowym; 

2) zwierząt dziko żyjących, hodowlanych i domowych.  

 

§ 3 

1. Wykonywanie lotów w zasięgu wzroku bezzałogowymi statkami powietrznymi 
nad obszarami będącymi we władaniu parku oraz bezzałogowymi statkami powietrznymi 
o masie startowej powyżej 5 kg nad obszarami objętymi ochroną krajobrazową nie będącymi 
we władaniu parku, wymaga zgody dyrektora parku. 

2. Uzyskanie zgody dyrektora parku wymaga złożenia wniosku w formie pisemnej 
lub elektronicznej. 
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3. Zawartość wniosku o wyrażenie zgody na lot bezzałogowym statkiem powietrznym 
w zasięgu wzroku na terenie Wigierskiego Parku Narodowego przedstawia załącznik nr 1 
do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

W przypadku lotów wymienionych w § 3, związanych z fotografowaniem i filmowaniem 
w celach komercyjnych, obowiązuje opłata określona w aktualnym zarządzeniu dyrektora 
Wigierskiego Parku Narodowego w sprawie opłat za wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego 
i jego udostępnienie. Wysokości opłat są ustalone w punktach „fotografowanie z użyciem 
urządzeń wspomagających” i „filmowanie z użyciem urządzeń wspomagających”. 

 

§ 5 

Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest załącznik nr 2 – mapa, która przedstawia obszary 
we władaniu parku oraz obszary objęte ochroną krajobrazową nie będące we władaniu parku. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2017 
dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego 
z dnia 04.12.2017 r. 

 

 

Zawartość wniosku o wyrażenie zgody 
na lot bezzałogowym statkiem powietrznym w zasięgu wzroku 

na terenie Wigierskiego Parku Narodowego 
 

Imię i nazwisko, instytucja: 

Adres: 

Telefon: 

Mail: 

Termin(y) lotów (data, godziny): 

Czas trwania lotów: 

Obszar wykonywania lotów 

 współrzędne punktu(ów) startu(owych): 

 promień: 

Marka, model bezzałogowego statku powietrznego: 

Masa startowa:  

Wysokość wykonywania lotów:  

Cel wykonywania lotów: 

Data, podpis składającego wniosek: 

Świadectwo kwalifikacji operatorów dronów oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC: w załączniku 
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