miejscowość

PLB

-

data

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

WNIOSEK
o wydanie pozwolenia radiowego na używanie osobistego nadajnika ratunkowego PLB
Wnioskowany okres ważności pozwolenia (nie dłuższy niż 10 lat).
Jeśli nie wskazano daty, początkiem ważności jest data doręczenia
pozwolenia wnioskodawcy.

Numer seryjny nadajnika PLB

WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji (jeśli wnioskuje osoba prawna)

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

Telefon kontaktowy

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

E-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny od powyższego)
Adresat

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

OSOBISTY NADAJNIK RATUNKOWY [PLB]
Typ

Producent

Częstotliwości nadawcze

Załączniki do wniosku
1.
2.
3.
4.
5.

Potwierdzenie spełnienia przez urządzenie zasadniczych wymagań CE (deklaracja zgodności),
Zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia z widocznym numerem seryjnym,
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości - 82, 00 zł (osiemdziesiąt dwa złote) na rachunek:
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Pełnomocnictwo lub odpis pełnomocnictwa (w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
Potwierdzenie wniesienia opłaty od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł (jeśli dotyczy).

.......................................................................
podpis wnioskującego

Informacja:
Zgodnie z przepisami, pozwolenie wydawane jest w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Pozwolenie przesyłane jest przesyłką
poleconą pod adres korespondencyjny, wskazany we wniosku. Nie jest wydawane w siedzibie Urzędu.
Osobisty nadajnik ratunkowy (sygnału niebezpieczeństwa) musi być zarejestrowany i prawidłowo zakodowany.
Rejestrację nadajników ratunkowych prowadzi Wydział Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego - link do
strony: www.ulc.gov.pl, zakładka; Poszukiwanie i ratownictwo – Rejestracja – Informacje.

Administratorem danych osobowych osób fizycznych zebranych w toku postępowania o wydanie pozwolenia jest Prezes UKE z siedzibą
w Warszawie przy ul. Giełdowej7/9. Zebrane dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków ustawowych Prezesa UKE związanych z
wydawaniem pozwoleń radiowych i nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści
swoich danych i do ich poprawiania. Mają one obowiązek podania swoich danych, co wynika z ustawy Prawo telekomunikacyjne.

