
7) transport,

8) us∏ugi pocztowe,

9) us∏ugi telekomunikacyjne,

10) wytwarzanie,  dystrybucja i przesy∏anie gazu ziem-
nego, paliw p∏ynnych oraz energii elektrycznej.

Art. 4. Organy administracji rzàdowej organizujà
zadania na rzecz obronnoÊci paƒstwa, realizowane
przez przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz sprawujà nadzór nad ich realizacjà.

Art. 5. Organem administracji rzàdowej w∏aÊciwym
do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad re-
alizacjà zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa, wykony-
wanych przez przedsi´biorc´, jest:

1) wobec spó∏ek handlowych, w których Skarb Paƒ-
stwa posiada co najmniej 50% akcji lub udzia∏ów —
minister wykonujàcy prawa z tytu∏u posiadania ak-
cji lub udzia∏ów nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa,
w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym ze wzgl´du
na przedmiot dzia∏ania spó∏ki,

2) wobec pozosta∏ych spó∏ek — w∏aÊciwy terytorial-
nie wojewoda, z zastrze˝eniem pkt 3,

3) wobec przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym — organy wskazane
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w art. 6.

Art. 6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wykaz przedsi´biorców o szczególnym znacze-
niu gospodarczo-obronnym, o których mowa w art. 3.
W rozporzàdzeniu nale˝y okreÊliç organy organizujàce
i nadzorujàce wykonywanie zadaƒ wyszczególnionych
w art. 2 przez poszczególnych przedsi´biorców.

Art. 7. 1. Zadania na rzecz obronnoÊci paƒstwa,
o których mowa w art. 2, sà nak∏adane na przedsi´bior-
c´ w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez or-
gan, o którym mowa w art. 5.

2. Wykonywanie zadaƒ, o których mowa w ust. 1,
nast´puje na podstawie umowy zawartej z przedsi´-
biorcà przez organ, który wyda∏ decyzj´ nak∏adajàcà
obowiàzek ich realizacji, i jest finansowane z bud˝etu
paƒstwa oraz planowane w cz´Êci bud˝etowej organu
b´dàcego stronà umowy, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Prace zwiàzane z prowadzeniem przygotowaƒ
do realizacji zadaƒ na rzecz obronnoÊci i bezpieczeƒ-
stwa zewn´trznego paƒstwa, majàce charakter plani-
styczny, sà finansowane ze Êrodków w∏asnych przed-
si´biorcy.

Art. 8. Ustawa nie narusza okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach zasad i trybu oraz kompetencji orga-
nów administracji rzàdowej i samorzàdowej w zakresie
nak∏adania na przedsi´biorców zadaƒ na rzecz obron-
noÊci paƒstwa, ich finansowania oraz sprawowania
nadzoru nad ich wykonywaniem.

Art. 9. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673,
Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400
i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26,
poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84,
poz. 948 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 63,
poz. 637, Nr 72, poz. 745 i Nr 76, poz. 807) skreÊla si´
art. 20.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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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.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.

o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru.

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o regu-
lacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 8 i 9 skreÊla si´ wyrazy „w okresie roku roz-
liczeniowego”,

b) w pkt 18 skreÊla si´ wyrazy „i wykonujàcy zada-
nia wynikajàce z Porozumienia Bran˝owego” ;

2) w art. 3:

a) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opiniowanie szczegó∏owych zasad wspó∏-
pracy mi´dzy producentami cukru i plantato-
rami buraków cukrowych, okreÊlonych
w drodze rozporzàdzenia, o którym mowa
w ust. 9,”

b) w ust. 8 skreÊla si´ pkt 4,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-

we zasady wspó∏pracy mi´dzy producenta-
mi cukru i plantatorami buraków cukrowych,
w tym:

1) zasady przyznawania prawa do uprawy
i dostawy buraków cukrowych dla po-
szczególnych plantatorów, odpowiednio
do przyznanego producentowi limitu
A i B cukru, oraz zasady zbywania tego
prawa,

2) baz´ dostawy i jakoÊç standardowà bura-
ków cukrowych,

3) warunki produkcji i organizacji dostaw bu-
raków cukrowych,

4) warunki odbioru buraków cukrowych i za-
p∏aty za nie 

— uwzgl´dniajàc zapewnienie jednakowej
ochrony interesów producentów cukru
i plantatorów buraków cukrowych.”,

d) skreÊla si´ ust. 10 — 12;

3) w art. 4 wyrazy „okreÊlonych w Porozumieniu Bran-
˝owym” zast´puje si´ wyrazami „okreÊlonych


