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USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne.

Art. 1. W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo te-
lekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes URT zg∏asza, w drodze decyzji, w ter-
minie 21 dni od dnia wp∏ywu zg∏oszenia,
sprzeciw wobec podj´cia przez przedsi´bior-
c´ zg∏aszanej dzia∏alnoÊci telekomunikacyj-
nej, je˝eli:

1) zg∏oszenie narusza przepisy ustawy,

2) jest niekompletne lub zawarte w nim dane
nie sà zgodne ze stanem faktycznym,

3) podj´cie dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej
obj´tej zg∏oszeniem stwarza zagro˝enie
dla obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa
lub bezpieczeƒstwa i porzàdku publiczne-
go.”,

b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
Prezes URT zg∏asza sprzeciw, po zasi´gni´-
ciu opinii Ministra Obrony Narodowej lub
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Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa, w zakresie
ich w∏aÊciwoÊci. Opinia Ministra Obrony
Narodowej lub Szefa Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa stwierdzajàca, ˝e zachodzà okoliczno-
Êci prowadzàce do zagro˝enia obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa, nie wymaga
uzasadnienia.”;

2) dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Prezes URT zg∏asza, w drodze decyzji,
sprzeciw wobec wykonywanej dzia∏al-
noÊci telekomunikacyjnej obj´tej zg∏o-
szeniem, je˝eli:

1) operator narusza przepisy ustawy
i w terminie okreÊlonym w decyzji
Prezesa URT, wydanej w trybie,
o którym mowa w art. 119, nie
usunà∏ stanu niezgodnego z pra-
wem,

2) zachodzà okolicznoÊci, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, Prezes URT zg∏asza sprzeciw, po
zasi´gni´ciu opinii Ministra Obrony

Narodowej lub Szefa Urz´du Ochrony
Paƒstwa, w zakresie ich w∏aÊciwoÊci.
Opinia Ministra Obrony Narodowej
lub Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa
stwierdzajàca, ˝e zachodzà okoliczno-
Êci prowadzàce do zagro˝enia obron-
noÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa,
nie wymaga uzasadnienia.”;

3) w art. 16 wyrazy „art. 14 ust. 2” zast´puje si´ wyra-
zami „art. 14 ust. 2 i 2a oraz w art. 14a”;

4) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rezerwacji cz´stotliwoÊci dokonuje si´ dla pod-
miotu, który spe∏nia wymagania okreÊlone
ustawà, a tak˝e je˝eli nie zachodzà okolicznoÊci,
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, oraz je˝eli
spe∏nione sà warunki okreÊlone w art. 18 ust. 1
pkt 2.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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