
RZECZPOSPOLITA POLSKA 

PREZES 
URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO 

REPUBLIC OF POLAND 

PRESIDENT 
OF THE CIVIL A VIA TIONA VTHORITY 

CERTYFIKAT LOTNISKA (ADRC) 
dla którego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o ograniczonej certyfikacji 

AERODROME CERTIFICATE (ADRC) 
for which President of the Civil Aviation Authority issued decision 

Lotnisko Kaniów (EPKW) 
(Nazwa lotniska i oznaczenie lokalizacji ICAO / Aerodrome 's name and ICAO location indicator) 

PL-OOl/EPKW/2021 
(Numer certyfikatu / Certificate number) 

BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
I INNOWACJI Spółka z o.o. 

ul. Stefana Kóski 43 
43-512 Kaniów 

(Nazwa i adres posiadacza certyfikatu / Certificate holder 's legal name and address) 

1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaświadcza, że posiadacz 
tego certyfikatu spełnia wymagania określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 59a ust. 6, art. 83 ust. 1, art. 85, art. 92 ust. 2 pkt 1 i 2 
oraz art. 163 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898) i został uznany 
za zdolnego do prowadzenia działalności w lotnictwie eywilnym 
w zakresie zarządzania lotniskiem zgodnie z tymi przepisami oraz 
warunkami i ograniczeniami wprowadzonymi w towarzyszącej mu 
Specyfikacji Operacyjnej oraz w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego Instrukcji operacyjnej lotniska. 

1. President of the Civil Aviation Authority certifies that the 
holder of this certificate complies with the State certification 
requirements in force in the Republic of Poland that are 
required by article 59a paragraph 6, article 83 paragraph I, 
article 85, article 92 point 4 and 5, article 163 of the Aviation 
Law Act of 3 July 2002 (the Journal of Law of2020, item 1970 
and the Journal of Law of2021, items 784, 847 and 1898) and 
has been recognised as competent to conduct activities in the 
civil aviation in the area of aerodrome management in 
accordance with these requirements and conditions and 
limitations imposed by associated Operation Specification and 
operation manual of the aerodrome approved by the President 
of the Civil Aviation Authority. 

2. Certyfikat nie może być przekazany iimemu podmiotowi i, o ile nie 
zostanie wcześniej zawieszony lub cofnięty, zachowuje ważność do dnia 
podanego poniżej. 

2. This Certificate is not transferable aruJ, unless sooner 
suspended or revoked, shall continue to be in effect until 
below stated date. 
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