RTECZPOSPOLITA POLSKA
REPUBLIC of POLAND
Państwo Członkowskie Unii Europejskiej
A Member of the European Union

poŚwIADCzENIE rRzEGLĄDU ZDATNoŚO Do LoTU
Airw orthine s s Review C ertifi cate

NUMER:
ARC

DLW/18/180

Reference-

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216l2008,Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym zńwiadcza,
że niżej wymieniony statek powietrzny:
Pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council the President of the Civil Aviation Authority hereby certifies
that the following aircraft:

Produceńt statku powietrznego:

Aircraft

manufacturer:

Oznaczenie producen ta statku

Manufacturer's

designation:

p

Pipistrel d.o.o Ajdovśćina
owietrzn ego

Znak rejestracyjny statku powietrzn

Aircraft

registration;

ego

:

Virus SW

:

SP -

Numer seryjny statku powietrznego:
is considered airworthy at the time of the review.

Date of

wydania:

21.09.2018

issue:

Data

ważności:

Date of expiry:

Liczba godzin lotu (FH) płatowca w dniu wydania (z wyjątkiem balonów i sterowców):

Airframe Flight Hours (FH) at dąte of

issue

(Exceptfor balloons and

airship):

'

VIR

vsw1210025

ircraft serial number :
w dniu wykonania przeglądu uznany jest za zdatny do lotu.

A

Data

121

20.09.2aD
03:15

Numer upoważnienia:
Aulhorisation No:

LTT-7/0l 80-0029/1

6

Pierwsze przedłuźenie:Statek powietrzny pozostav,ał przez ostatni rok w środowisku kontrolowanym zgodnie z M,A.90l ZałącznikaI
do Rozporządzenia Komisji(UE) 1321120 l4. W dniu rvydania poświadczenia statek powietrzry jest uznany zazdańy do lotu.
]'| Exlension: The aircrafi hu remained in a controiiecl em,ironmenl in accordance with point M.A.90t ofAnnex I to Commission Regulation (EL|) \-o l32li2|tlfor the

last year. The aircraft is consideredlo be air}|orlhJ. aI lime

oflhe ssue.

Data wydania:

Data ważności:

Dale of issue:

Date of expiry:

tĘ:Aa godEin loiu (Ę) płatowea w dniu qydania (z wyjątkiem balonfq
AltfyryĘWlr rnarś(tUYlt.dgte of lssue (Excepl lor balloons and airship).. '

,".'--..

Podpis:

Signature.

Nazwa

organizacji:

i\Ńdqówl.
...,.
a ] '.\

Numer upoważnienia:

Authorisalion

jr'o;

Numer zatwierdzenia:

Drugie przedłużenie:Statek powietrzny pozostawałprzez ostatni rok w środowisku kontrolowanym zgodnie z M.A.90l Załączntkal do
Rozporządzenia Komisji (UE) l32 l l20l4. W dniu wydania poświadczenia statek powietrzny jest uznany za zdatny do lotu.

2"'l Exlension: The aircraft has remained in a controlled environment in accordance vith poinl M,A.90l ofAnnex I lo Commission Regulation (EU) No I32l/20l4
last year. The aircraf is considered lo be aimorthl at time of the issue.

Data wydania:

Data ważności:

Date of issue;

Date oJexpiry;

Liczba godzin lotu (FH) płatowca w dniu wydania (z wyjątkiem balonów i sterowców):

Airframe Flight Hours (FH) at date ofissue (Exceptfor balloons and airship):

!_Ą.!.Ą

It]!

for

the

