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429 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 27 września 1991 r. 

w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej. 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 
1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504 i z 1991 r. Nr 69, 
poz. 293) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Podmiot, który uzyskał zezwolenie na używanie linii, 
urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej bez prawa świadczenia 
usług za ich pomocą, uiszcza opłatę roczną w kwocie równej 
0,1% wartości brutto tych linii, urządzeń lub sieci telekomunika
cyjnej, ustalonej na koniec danego roku, po uwzględnieniu 
aktualizacji wyceny zarządzonej odrębnymi przepisami. 

2. Podmiot, który uzyskał zezwolenie na świadczenie 
usług za pomocą linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej , 
uiszcza opłatę roczną w wysokości określonej w ust. 1, 
a ponadto od przychodu osiągniętego za świadczone usługi 
telekomunikacyjne w wysokości : 

1) 0,1% w pierwszym i drugim roku działalności , 

2) 0,2% w trzecim roku działalności, 
3) 0,3% w czwartym roku działalności, 
4) 0,4% w piątym roku i w następnych latach działalności . 

3. Przycbodem, o którym mowa w ust. 2, są kwoty 
należności za usługi telekomunikacyjne świadczone w okre 
sie, za który ustalana jest opłata. 

4. Opłata, o której mowa w ust. 2, ulega obniżeniu 
o procent, jaki stanowi udział abonentów telefonicznych na 
wsi w ogólnej liczbie abonentów w danej sieci . 

§ 2. 1. Podmiot, który uzyskał zezwolenie na używanie 
urządzeń radiokomunikacyjnych, uiszcza opłatę roczną 
w wysokości 'określonej w załączniku nr 1. 

2. Podstawę do ustalania wysokości opłaty od danego 
urządzenia stanowią jego parametry techniczne określone 
w świadectwie homologacji. 

3. Jeżeli z zezwolenia wynika, że opłata roczna, o której 
mowa w ust. 1, należy się za okres krótszy, roczną kwotę 
opłaty dzieli się przez 12 i mnoży przez liczbę miesięcy 

objętych zezwoleniem. 

4. W razie wykorzystywania urządzenia radiokomunika
cyjnego wyłącznie dla ratowania życia ludzkiego lub mienia, 
uiszcza s i ę opłatę roczną w wysokości 10% opłaty określonej 
w załączniku nr 1. 

5. Za używanie urządzeń , o których mowa w ust. 1, nie 
uiszcza się opłat przewidzianych w § 1 ust. 1 i 2. 

§ 3. 1. Opłaty określone w § 1 uiszcza się w form ie 
zaliczek za każdy kwartał do końca pierwszego miesiąca 
następnego kwartału . Ostatecznego obliczenia i uiszczenia 
opłat rocznych określonych w § 1 i 2 dokonuje się do końca 
kwietnia następnego roku . 

2. W terminach określonych w ust. 1 podmiot przekazu
je jednostce, która wydała zezwolenie, oświadczenie według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2. 

3. Opłaty określone w § 2 ust. 1 i 4 uiszcza się w ratach 
kwartalnych do końca pierwszego miesiąca kwartału, 

a w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3, jednorazowo 
w ciągu 5 dni od dnia wydania zezwolenia . 

§ 4. Opłaty roczne dokonywane są na rachunek ban
kowy wskazany w zezwoleniu . 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Łączności : wz. S. Szuder 
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Załącznik i do rozporządzenia Ministra 
Łączności z dnia 27 wrześn i a 1991 r. 
(poz. 429) 

OPŁATY ROCZNE ZA UŻYWANIE URZĄDZEŃ RADIOKOMUNIKACYJNYCH 

Określenie urządzenia 

A. Radiokomunikacja ruchoma lądowa 

Stacja stała o mocy wyjściowej nadajnika: 

2 

1) do 10 W: a) pracująca w systemie simpleks 
b) pracująca w systemie dupleks 

2) powyżej 10 W: a) pracująca w systemie simpleks . 
b) pracująca w systemie dupleks 

Stacja przewoźna o mocy wyjściowej nadajnika: 
1) do 10 W: a) pracująca w systemie simpleks 

b) pracująca w systemie dupleks 
2) powyżej 10 W: a) pracująca w systemie simpleks 

b) pracująca w systemie dupleks 

Stacja przenośna lub noszona o mocy wyjściowej nadajnika: 
1) do 2 W: a) pracująca w systemie simpleks 

b) pracująca w systemie dupleks 
2) powyżej 2 W: a) pracująca w systemie simpleks 

b) pracująca w systemie dupleks 

Urządzenie RSŁA (Radiofoniczne Stacjonarne Łącze Abonenckie) : 
1) stacja central owa 
2) stacja abonencka 

Stacja przewoźna satelitarna 

B. Radiokomunikacja stała 

Stacja linii radiowej (wchodząca w skład wyposażenia 1 przęsła linii radiowej) 

Stacja stała pracująca w zakresie częstotliwości do 30 MHz w relacjach : 
1) krajowych 
2) zagranicznych 

Stacja stała satelitarna 

C. Radiokomunikacja morska i żeglugi śródlądowej 

Stacja stała wykorzystywana do łącznośc i w relacji " brzeg-statek", pracująca w zakresie 
częstotliwości : 

1) do 30 MHz 
2) powyżej 30 MHz 

Stacja pokładowa wykorzystywana do łączności w relacj i "statek-brzeg" lub " sta
tek-statek", pracująca w zakresie częstotliwości : 

1) do 30 MHz 
2) powyżej 30 MHz 

Stacja pokładowa wykorzystywana do łączności na statku 

Stacja satelitarna: 
1) stała 
2) pokładowa 

Urządzenie nadawcze, nadawczo-odbiorcze wykorzystywane do nawigacji i instalowane na: 
1) lądzie 
2) statku 
3) morzu 

D . Radiokomunikacja lotnicza 

Stacja stała wykorzystywana do łączności w relacji "ziemia-statek powietrzny", pracująca 
w zakresie częstotliwości przydzielonym: 
1) służbie lotniczej 
2) służb ie ruchomej lądowej 

Stacja pokładowa wykorzystywana do łączności w relacji " statek powietrzny-ziemia" lub 
" statek powietrzny-statek powietrzny" , pracująca w zakresie częstotliwości przydzielonym: 
1) służbie lotniczej 
2) służbie ruchomej lądowej 

Załącznik nr 1 

Kwota w tys. zł 

3 

120,0 
180,0 
240,0 
360,0 

36,0 
54,0 

120,0 
180,0 

12,0 
18,0 
24,0 
36,0 

wg poz. 1 
wg poz. 3 

120,0 

300,0 

240,0 
480,0 

1.200,0 

300,0 
240,0 

60,0 
36,0 

18,0 

wg poz. 8 
wg poz. 5 

120,0 
36,0 
12,0 

300,0 
wg poz. 1 

60,0 
wg poz. 2 
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16 Urządzenie nadawcze, nadawczo-odbiorcze wykorzystywane do nawigacji i instalowane: 
1) na lądzie 120,0 
2) na statku morskim lub powietrznym 36,0 

E. Radiodyfuzja 
17 Stacja radiofoniczna pracująca w zakresach częstotliwości : 

1) fal długich 600,0 
2) fal średnich o mocy nadajnika: 

a) do 1 kW 60,0 
b) powyżej 1 kW do 50 kW 120,0 
c) powyżej 50 kW 240,0 

3) fal krótkich 120,0 
4) fal ultrakrótkich o mocy wyjściowej nadajnika: 

a) do 1 kW 120,0 
b) powyżej 1 kW 240,0 

18 Stacja telewizyjna o mocy wyjściowej nadajnika: 
1) do 50 W 30,0 
2) powyżej 50 W do 1 kW 120,0 
3) powyżej 1 kW 240,0 

F. Radiokomunikacja amatorska 

19 Urządzenia objęte zezwoleniem dla radiooperatorów z: 
1) kategorią I 60,0 
2) kategorią II 36,0 

G. Łączność w paśmie nie chronionym 27,12 MHz 

20 Urządzenie stacjonarne o mocy wyjściowej nadajnika powyżej 150 mW: 
1) do 4 W 60,0 
2) powyżej 4 W 180,0 

21 Urządzenie przewoźne o mocy wyjściowej nadajnika powyżej 150 mW: 
1) do 4 W 36) 
2) powyżej 4 W 120) 

22 Urządzenie przenośne lub noszone o mocy wyjściowej nadajnika powyżej 150 mW: 
1) do 1 W gO 
2) powyżej 1 W 6),0 

H. Radiofonia i telewizja kablowa (przewodowa) 

23 Wyposażenie każdego punktu odbiorczego 10,0 

Zaącznik nr 2 
Oświadczenie 

składane stosownie do pkt ......... zezwolenia na używanie linii, urządzeń lub sieci telekomurikacyjnej 

1. Nazwa podmiotu i adres ...... . ... .. ........ . .. .. .. .. ... .. . . .. ..... .. . . .. ........ .. .... . . .. . . ... .. .. . .. . . .... ... .... .. . ...... ...... . .. . . .. . .. . . . 

2. Wartość ewidencyjna linii , urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej 
na koniec .. ........ kwartału .. .... .... roku 

3. Kwota przychodu (należności) za usługi świadczone za pomocą urządzeń wymienionych w poz. 2 
w .. .. .. .. .. kwartale .......... roku 

4. Opłata roczna obl iczona według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 
27 września 1991 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urzą
dzeń lub sieci telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 97, poz. 429) : 
a) według zasad określonych w § 1 ust. 1 
b) według zasad określonych w § 1 ust. 2 

5. Liczba abonentów telefonicznych w sieci objętej działalnością podmiotu : 
a) ogółem .. ... . .. . ........ .. . .. . 
b) w tym na wsi .... ...... . .. .. 
c) procent (b : a) .. .. .. .... .. .. 

6. a) zmniejszenie opłaty obliczonej wg § 1 ust. 2 
b) kwota opłaty (poz. 4 - razem) pomniejszona o kwotę z poz. 6a 

(podpisy os6~ upoważnionych) 
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