Dziennik Ustaw Nr 233

— 14783 —

Poz. 1956

1956
U S TA W A
z dnia 23 listopada 2002 r.
o restrukturyzacji zobowiàzaƒ koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych.
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb restrukturyzacji zobowiàzaƒ operatorów eksploatujàcych stacjonarne publiczne sieci telefoniczne z tytu∏u op∏at za
udzielenie koncesji na Êwiadczenie strefowych us∏ug
telekomunikacyjnych oraz zwiàzanych z nimi op∏at prolongacyjnych, przez ich:

5) „op∏acie prolongacyjnej” — rozumie si´ przez to
op∏at´ prolongacyjnà, ustalonà na podstawie
art. 57 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên.
zm.3)) w zwiàzku z odroczeniem terminu p∏atnoÊci
raty op∏aty koncesyjnej;

1) umarzanie, w zwiàzku z poniesieniem nak∏adów inwestycyjnych na infrastruktur´ telekomunikacyjnà;

6) „podmiocie dominujàcym” — rozumie si´ przez
to jednostk´ dominujàcà, o której mowa w art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowoÊci;

2) zamian´ na udzia∏y albo akcje lub obligacje.
2. Ustaw´ stosuje si´ do zobowiàzaƒ okreÊlonych
w ust. 1, których termin p∏atnoÊci zosta∏ okreÊlony:
1) w decyzji o udzieleniu koncesji, przekszta∏conej na
podstawie art. 142 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 73, poz. 852, z póên. zm.1)) w zezwolenie telekomunikacyjne, lub
2) w decyzji wydanej przez ministra w∏aÊciwego do
spraw ∏àcznoÊci
i przypada po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy.
3. Ustawy nie stosuje si´ do przedsi´biorców znajdujàcych si´ w likwidacji lub upad∏oÊci.
Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) „grupie kapita∏owej” — rozumie si´ przez to grup´
kapita∏owà, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44
ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694);
2) „Klasyfikacji Ârodków Trwa∏ych” — rozumie si´
przez to klasyfikacj´, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.
Nr 88, poz. 439, z póên. zm.2));

7) „podmiocie powiàzanym” — rozumie si´ przez to
ka˝dy podmiot b´dàcy wraz z operatorem od dnia
z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 2, do
dnia z∏o˝enia dokumentacji, o której mowa w art. 8,
cz∏onkiem tej samej grupy kapita∏owej;
8) „promesie umorzenia” — rozumie si´ przez to przyrzeczenie wydania pozytywnej decyzji o umorzeniu;
9) „racie op∏aty koncesyjnej” — rozumie si´ przez to
rat´ op∏aty, której obowiàzek uiszczenia przez operatora powsta∏ w zwiàzku z przyznaniem operatorowi koncesji na Êwiadczenie strefowych us∏ug telekomunikacyjnych w stacjonarnych publicznych
sieciach telefonicznych;
10) „umorzeniu” — rozumie si´ przez to decyzj´ ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci wydanà na
podstawie przepisów art. 67 ustawy — Ordynacja
podatkowa oraz przepisów niniejszej ustawy.
Art. 3. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci na
wniosek operatora odracza, w drodze decyzji, termin
p∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u rat op∏aty koncesyjnej
lub op∏aty prolongacyjnej, udzielajàc jednoczeÊnie
promesy umorzenia tych zobowiàzaƒ — na zasadach
oraz warunkach okreÊlonych w niniejszej ustawie.

3) „kwocie podwy˝szenia” — rozumie si´ przez to
wartoÊç nominalnà udzia∏ów albo akcji, o którà
podwy˝szony ma zostaç kapita∏ zak∏adowy operatora albo jego podmiotu dominujàcego, w celu zaoferowania Skarbowi Paƒstwa obj´cia udzia∏ów
albo akcji;

2. Wszcz´cie post´powania nast´puje na wniosek
operatora, z∏o˝ony przed up∏ywem terminu p∏atnoÊci,
o którym mowa w art. 1 ust. 2, nie póêniej jednak ni˝
przed dniem 31 grudnia 2004 r.

4) „operatorze” — rozumie si´ przez to przedsi´biorc´ eskploatujàcego stacjonarnà publicznà sieç telefonicznà w rozumieniu przepisów ustawy — Prawo
telekomunikacyjne, na którym cià˝y obowiàzek
uiszczenia op∏aty koncesyjnej;

1) okreÊlenie rodzaju, zakresu i wysokoÊci deklarowanych nak∏adów inwestycyjnych, ze wskazaniem
podmiotów, które b´dà uczestniczyç w ich ponoszeniu, oraz êróde∏ pochodzenia Êrodków przezna-

3. Wniosek powinien zawieraç w szczególnoÊci:

———————
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz
z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.

3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r., Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.
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czonych na finansowanie nak∏adów inwestycyjnych;

niem podmiotów, które b´dà uczestniczyç w ich
ponoszeniu;

2) okreÊlenie wysokoÊci nak∏adów inwestycyjnych,
które majà byç poniesione w ka˝dym roku, je˝eli
ca∏kowity okres ponoszenia tych nak∏adów jest
d∏u˝szy ni˝ jeden rok;

4) wysokoÊç nak∏adów inwestycyjnych, które majà
byç poniesione przez operatora w ka˝dym roku, je˝eli ca∏kowity okres ponoszenia tych nak∏adów jest
d∏u˝szy ni˝ rok;

3) okreÊlenie przedmiotu inwestycji i obszarów, na
których majà byç poniesione nak∏ady inwestycyjne;

5) przedmiot inwestycji i obszary, na których majà byç
poniesione nak∏ady inwestycyjne.

4) harmonogram realizacji inwestycji i ponoszenia nak∏adów inwestycyjnych;
5) oÊwiadczenie o zamiarze skorzystania z innej, przewidzianej w ustawie formy restrukturyzacji.
4. Do wniosku operator do∏àcza informacj´ o swojej bie˝àcej sytuacji finansowej, w tym:
1) dane identyfikujàce d∏u˝ników i wierzycieli;
2) informacj´ o wysokoÊci tych wierzytelnoÊci i wymaganych d∏ugów;
3) harmonogram sp∏aty wymaganych zobowiàzaƒ;
4) kopi´ ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych wraz z informacjà
o ustanowionych na nich obcià˝eniach.
5. Do wniosku operator powinien do∏àczyç plan inwestycyjny oraz oÊwiadczenie zawierajàce zobowiàzanie, ˝e w deklarowanym okresie, nie d∏u˝szym jednak
ni˝ cztery lata od dnia z∏o˝enia wniosku, poniesie on
nak∏ady inwestycyjne o wartoÊci odpowiadajàcej co
najmniej kwocie wymaganych w tym okresie rat op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej lub ˝e poniesie je podmiot powiàzany.
6. W przypadku gdy nak∏ady inwestycyjne ma ponieÊç podmiot powiàzany, do wniosku operator jest
obowiàzany do∏àczyç równie˝ oÊwiadczenie podmiotu
powiàzanego o wyra˝eniu zgody na rozliczenie przez
operatora nak∏adów inwestycyjnych poniesionych
przez ten podmiot. Wyra˝enie zgody nie pozbawia
podmiotu powiàzanego b´dàcego operatorem prawa
do wystàpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2,
z zastrze˝eniem art. 6 ust. 2.
7. Operator, deklarujàc wysokoÊç nak∏adów inwestycyjnych, uwzgl´dnia zasady obliczania ich wartoÊci
okreÊlone w art. 7.
8. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 5 i 6, mo˝e
obejmowaç równie˝ nak∏ady poniesione przed dniem
z∏o˝enia oÊwiadczenia, z wy∏àczeniem nak∏adów poniesionych przed dniem 1 stycznia 2001 r.
Art. 4. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci,
uwzgl´dniajàc w ca∏oÊci lub w cz´Êci wniosek operatora, w decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, okreÊla
w szczególnoÊci:
1) kwot´ raty op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej, która podlega odroczeniu;

2. W decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, minister
w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci udziela równie˝ promesy
umorzenia raty op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 1 pkt 1, pod warunkiem poniesienia nak∏adów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3. W decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, nie udziela si´ op∏at prolongacyjnych.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci odmawia
wydania decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, je˝eli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e operator nie
poniesie zadeklarowanych nak∏adów inwestycyjnych
bàdê te˝ poniesienie zadeklarowanych nak∏adów nie
przyczyni si´ do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej lub do zwi´kszenia konkurencji na rynku us∏ug
telekomunikacyjnych.
Art. 5. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci operatora lub wszcz´cia post´powania likwidacyjnego, decyzja, o której mowa w art. 3 ust. 1, wygasa i nale˝noÊci
z tytu∏u raty op∏aty koncesyjnej i op∏at prolongacyjnych stajà si´ natychmiast wymagalne.
Art. 6. 1. Nak∏adami inwestycyjnymi, o których mowa w art. 3 ust. 3, mogà byç nak∏ady poniesione na:
1) wytworzenie lub ulepszenie Êrodków trwa∏ych lub
Êrodków trwa∏ych w budowie, w rozumieniu przepisów o rachunkowoÊci, zaliczanych wed∏ug Klasyfikacji Ârodków Trwa∏ych do:
a) budynków transportu i ∏àcznoÊci,
b) rurociàgów i linii telekomunikacyjnych oraz linii
elektroenergetycznych dalekiego zasi´gu,
c) rurociàgów sieci rozdzielczej oraz linii kablowych rozdzielczych,
d) zespo∏ów komputerowych,
e) urzàdzeƒ i aparatury radionadawczej,
f) urzàdzeƒ teletransmisji przewodowej,
g) urzàdzeƒ telefonicznych,
h) innych urzàdzeƒ teletechnicznych i radiotechnicznych,
i) elementów wyposa˝enia i osprz´tu niezb´dnych
do prawid∏owego dzia∏ania, jak urzàdzenia zasilajàce, klimatyzacyjne i zabezpieczajàce
— s∏u˝àcych Êwiadczeniu us∏ug telefonii stacjonarnej, transmisji danych, internetu;

2) ca∏kowity okres ponoszenia zadeklarowynych nak∏adów inwestycyjnych:

2) nabycie w drodze zakupu lub w inny odp∏atny sposób Êrodków trwa∏ych lub Êrodków trwa∏ych w budowie, wymienionych w pkt 1.

3) rodzaj, zakres i wysokoÊç nak∏adów inwestycyjnych, które majà zostaç poniesione, ze wskaza-

2. Nie stanowià nak∏adów inwestycyjnych w rozumieniu niniejszej ustawy nak∏ady, o których mowa
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w ust. 1, je˝eli dotyczà nak∏adów, których wartoÊç stanowi∏a wczeÊniej podstaw´ wydania decyzji, o której
mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1.

ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie
oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póên.
zm.5)).

3. Nie stanowià nak∏adów inwestycyjnych wydatki,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, je˝eli sprzeda˝ Êrodków
trwa∏ych oraz Êrodków trwa∏ych w budowie nast´puje
mi´dzy spó∏kami wchodzàcymi w sk∏ad jednej grupy
kapita∏owej.

3. WartoÊç nak∏adów inwestycyjnych przelicza si´
wed∏ug Êredniego kursu euro, ustalanego przez Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcego w ostatnim dniu
miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, w którym nastàpi
z∏o˝enie dokumentacji, o której mowa w art. 8.

Art. 7. 1. WartoÊç nak∏adów inwestycyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 3, poniesionych na Êrodki trwa∏e oraz Êrodki trwa∏e w budowie wymienione w art. 6
ust. 1 pkt 1, stanowi, wyra˝ona w euro, przeliczona stosownie do postanowieƒ ust. 2 i 3, suma:

Art. 8. 1. Operator, który uzyska∏ decyzj´, o której
mowa w art. 3 ust. 1, jest zobowiàzany, w terminie
trzech miesi´cy po up∏ywie ka˝dego roku od dnia wydania tej decyzji albo w terminie trzech miesi´cy od zakoƒczenia okresu, w którym by∏ zobowiàzany ponieÊç
nak∏ady inwestycyjne, je˝eli okres ten jest krótszy od
roku, z∏o˝yç sprawozdanie wraz z dokumentacjà, potwierdzajàce rodzaj, zakres i wysokoÊç poniesionych
nak∏adów inwestycyjnych w danym okresie.

1) kosztów ich wytworzenia;
2) ceny ich nabycia;
3) ceny sprzeda˝y netto tych Êrodków — w przypadku
przej´cia aportu w formie rzeczowej lub w przypadku nabycia przedsi´biorstwa lub jego zorganizowanej cz´Êci.
2. WartoÊç nak∏adów inwestycyjnych operatora
przelicza si´, przyjmujàc jako 1 euro:
1) ka˝de 1 euro nak∏adów inwestycyjnych poniesionych na obszarze miast liczàcych w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy 100 000 mieszkaƒców i wi´cej;
2) ka˝de 0,5 euro nak∏adów inwestycyjnych poniesionych na obszarze miast liczàcych w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy mniej ni˝ 100 000 mieszkaƒców;
3) ka˝de 0,4 euro nak∏adów inwestycyjnych poniesionych na obszarach powiatów (gmin) zagro˝onych
szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym
lub zagro˝onych strukturalnà recesjà i degradacjà
spo∏ecznà w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, z póên. zm.4))
w przypadku, kiedy êród∏em finansowania sà wy∏àcznie Êrodki w∏asne operatora lub kredyty komercyjne lub komercyjne papiery wartoÊciowe;
4) ka˝de 0,35 euro nak∏adów inwestycyjnych poniesionych na obszarach wiejskich;
5) ka˝de 0,25 euro nak∏adów inwestycyjnych poniesionych:
a) na obszarach powiatów (gmin) zagro˝onych
szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym lub zagro˝onych strukturalnà recesjà i degradacjà spo∏ecznà w przypadku kiedy êród∏em
finansowania sà przynajmniej w 25% Êrodki pochodzàce z pomocy bezzwrotnej mi´dzynarodowych instytucji finansowych, których Rzeczpospolita Polska jest cz∏onkiem lub z którymi podpisa∏a umow´ o wspó∏pracy,
b) bezpoÊrednio w zwiàzku z uruchomieniem szerokopasmowego dost´pu do internetu w szko∏ach i placówkach oÊwiatowych w rozumieniu
———————
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080,
Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 675,
Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania wskazujàcego rodzaj, zakres i wysokoÊç poniesionych przez
operatora nak∏adów inwestycyjnych oraz wykaz sk∏adanej z nim dokumentacji, o których mowa w ust. 1, majàc na wzgl´dzie zapewnienie mo˝liwoÊci weryfikacji
faktu poniesienia nak∏adów, ich rodzaju, zakresu i wysokoÊci oraz umiejsowienia, z uwzgl´dnieniem art. 7.
Art. 9. 1. W okresie od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, do dnia umorzenia raty op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e kontrolowaç rodzaj, zakres i wysokoÊç nak∏adów inwestycyjnych ponoszonych przez operatora lub podmiot powiàzany.
2. W ramach kontroli minister w∏aÊciwy do spraw
∏àcznoÊci mo˝e powierzyç wykonanie czynnoÊci kontrolnych dotyczàcych rodzaju i zakresu nak∏adów inwestycyjnych realizowanych przez operatora lub podmiot
powiàzany Prezesowi Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
3. Do kontroli oraz wykonywanych w jej ramach
czynnoÊci kontrolnych stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u VI Ordynacji podatkowej. Koszty bieg∏ego lub
bieg∏ych, powo∏ywanych w toku kontroli w celu zbadania wysokoÊci nak∏adów inwestycyjnych realizowanych przez operatora lub podmiot powiàzany, ponosi
operator.
4. Je˝eli kontrola stwierdzi, ˝e rzeczywiste nak∏ady
inwestycyjne w danym okresie b´dà ni˝sze od kwoty
nak∏adów inwestycyjnych ustalonych w decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw
∏àcznoÊci mo˝e wydaç decyzj´ o zabezpieczeniu zap∏aty raty op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej.
———————
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144,
poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,
Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683.
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5. W decyzji o zabezpieczeniu zap∏aty raty op∏aty
koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej okreÊla si´ przybli˝onà kwot´ zobowiàzania operatora, wyliczonà
zgodnie z art. 10 ust. 5. Art. 33 Ordynacji podatkowej
stosuje si´ odpowiednio.
Art. 10. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
dokonuje weryfikacji z∏o˝onych przez operatora sprawozdania i dokumentacji, o których mowa w art. 8,
w terminie miesiàca od dnia ich z∏o˝enia. Art. 9 ust. 1
stosuje si´ odpowiednio.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, minister
w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci z urz´du, w drodze decyzji, w zale˝noÊci od wyników weryfikacji:
1) umarza raty op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej do wysokoÊci faktycznie poniesionych
w danym okresie lub w danym roku przez operatora lub podmiot powiàzany nak∏adów inwestycyjnych, obliczonych zgodnie z art. 7, lub
2) stwierdza wygaÊni´cie decyzji, o której mowa
w art. 3 ust. 1, w zakresie, w jakim nak∏ady inwestycyjne zadeklarowane w danym okresie lub w danym roku nie znalaz∏y pokrycia w faktycznie poniesionych w tym okresie przez operatora lub podmiot
powiàzany nak∏adach inwestycyjnych, obliczonych
zgodnie z art. 7.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dotyczy
w pierwszej kolejnoÊci rat op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej, które by∏y najwczeÊniej wymagalne.
4. Na wniosek operatora, w szczególnoÊci w przypadku poniesienia przez niego wy˝szych nak∏adów inwestycyjnych od deklarowanych, decyzja o umorzeniu
mo˝e dotyczyç równie˝ rat op∏aty koncesyjnej lub
op∏aty prolongacyjnej, których termin p∏atnoÊci jeszcze nie nastàpi∏.
5. Je˝eli wartoÊç poniesionych przez operatora nak∏adów inwestycyjnych jest ni˝sza od wartoÊci przypadajàcych na dany okres nak∏adów okreÊlonych w decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, operator jest zobowiàzany wp∏aciç t´ ró˝nic´ wraz z odsetkami, naliczonymi
wed∏ug zasad okreÊlonych w ust. 6.
6. W przypadku okreÊlonym w ust. 5, od terminu p∏atnoÊci, o którym mowa w art. 1 ust. 2, nalicza si´ odsetki
w wysokoÊci jak dla zaleg∏oÊci podatkowych. Art. 53 § 3
Ordynacji podatkowej stosuje si´ odpowiednio.
7. Operator jest uprawniony do z∏o˝enia sprawozdania i dokumentacji przed up∏ywem terminu, o którym mowa w art. 8, je˝eli przed tym terminem wartoÊç
poniesionych nak∏adów inwestycyjnych b´dzie co najmniej równa wartoÊci nak∏adów inwestycyjnych przypadajàcych na dany okres, okreÊlonych w decyzji,
o której mowa w art. 3 ust. 1.
8. Je˝eli operator nie z∏o˝y w terminie sprawozdania wraz z dokumentacjà, o której mowa w art. 8, minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w terminie miesiàca
od up∏ywu terminu do ich z∏o˝enia, wydaje decyzj´
stwierdzajàcà wygaÊni´cie w ca∏oÊci albo w cz´Êci decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1.
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9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, operator
jest obowiàzany wp∏aciç kwot´ równà przypadajàcym
na dany okres nak∏adom okreÊlonym w decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, wraz z odsetkami w wysokoÊci przewidzianej dla zaleg∏oÊci podatkowych za okres
od up∏ywu terminu p∏atnoÊci, o którym mowa w art. 1
ust. 2.
10. Na wniosek operatora, uzasadniony wa˝nymi
przyczynami, minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
mo˝e wyd∏u˝yç termin do z∏o˝enia dokumentacji przez
operatora o nie wi´cej ni˝ 30 dni od dnia up∏ywu terminu, o którym mowa w art. 8. Do czasu up∏ywu terminu
przed∏u˝onego w powy˝szym trybie, zawieszeniu ulega bieg terminu do wykonania decyzji przez ministra
w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci.
Art. 11. 1. Zobowiàzanie operatora, b´dàcego spó∏kà kapita∏owà, z tytu∏u rat op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej wygasa w przypadku obj´cia przez
Skarb Paƒstwa udzia∏ów albo akcji w podwy˝szonym
kapitale zak∏adowym operatora albo jego podmiotu
dominujàcego, na zasadach okreÊlonych w ustawie.
2. Obj´cie udzia∏ów albo akcji, o którym mowa
w ust. 1, nast´puje na wniosek operatora albo jego
podmiotu dominujàcego, sk∏adany na r´ce ministra
w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci, do którego powinny
byç za∏àczone nast´pujàce dokumenty:
1) uchwa∏a zgromadzenia wspólników albo walnego
zgromadzenia operatora albo jego podmiotu dominujàcego, podj´ta w trybie przewidzianym
w ustawie z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks
spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 oraz
z 2001 r. Nr 102, poz. 1117), o bezwarunkowym
podwy˝szeniu kapita∏u zak∏adowego wnioskodawcy o kwot´ odpowiadajàcà kwocie podwy˝szenia,
w drodze utworzenia nowych udzia∏ów albo akcji
zaoferowanych Skarbowi Paƒstwa w trybie okreÊlonym w niniejszej ustawie w zamian za wierzytelnoÊç z tytu∏u rat op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej;
2) oÊwiadczenie operatora albo jego podmiotu dominujàcego, ˝e w dniu sk∏adania wniosku nie istniejà
podstawy do og∏oszenia jego upad∏oÊci, jak równie˝ nie sà mu znane okolicznoÊci, które mogà doprowadziç do wystàpienia podstaw do og∏oszenia
upad∏oÊci w najbli˝szej przysz∏oÊci;
3) raport bieg∏ego rewidenta z badania, o którym mowa w art. 12 ust. 6.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e za˝àdaç przedstawienia przez wnioskodawc´ dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczàcych sytuacji
finansowej wnioskodawcy, je˝eli na podstawie dokumentacji za∏àczonej do wniosku nie b´dzie mo˝liwe
stwierdzenie prawdziwoÊci i rzetelnoÊci oÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w terminie jednego miesiàca od dnia otrzymania wniosku albo z∏o˝enia dodatkowych dokumentów lub informacji
w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przekazuje zaakceptowany przez siebie wniosek ministrowi w∏aÊci-
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wemu do spraw Skarbu Paƒstwa albo informuje wnioskodawc´ o nieuwzgl´dnieniu wniosku.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaakceptowanego przez ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci
wniosku, o którym mowa w ust. 2, sk∏ada oÊwiadczenie woli o obj´ciu zaoferowanych Skarbowi Paƒstwa
udzia∏ów albo akcji.
6. W przypadku obj´cia przez Skarb Paƒstwa udzia∏ów albo akcji zgodnie z ust. 5, zobowiàzanie operatora do uiszczenia rat op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej obj´tych wnioskiem, o którym mowa
w ust. 2, wygasa z chwilà uprawomocnienia si´ postanowienia sàdu rejestrowego o wpisaniu do rejestru
przedsi´biorców podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego
wnioskodawcy na podstawie uchwa∏y, o której mowa
w ust. 2 pkt 1.
7. Od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w
ust. 2, do dnia uprawomocnienia si´ postanowienia sàdu rejestrowego o wpisaniu do rejestru przedsi´biorców podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego operatora
albo jego podmiotu dominujàcego, albo do dnia up∏ywu terminu, o którym mowa w ust. 5, lecz nie d∏u˝ej ni˝
szeÊç miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku, zawieszeniu
ulega bieg terminów p∏atnoÊci rat op∏aty koncesyjnej
lub op∏aty prolongacyjnej, której dotyczy wniosek.
8. W przypadku obj´cia przez Skarb Paƒstwa udzia∏ów albo akcji zgodnie z ust. 5, nie stosuje si´ przepisów art. 312 ustawy — Kodeks spó∏ek handlowych.
Art. 12. 1. Kwota podwy˝szenia powinna byç równa wartoÊci nominalnej takiej iloÊci udzia∏ów albo akcji
w kapitale zak∏adowym operatora albo jego podmiotu
dominujàcego b´dàcego wnioskodawcà, która odpowiada ilorazowi kwoty zdyskontowanej rat op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej, obj´tych wnioskiem, o którym mowa w art. 11 ust. 2, oraz wartoÊci
jednego udzia∏u albo akcji operatora albo jego podmiotu dominujàcego, obliczonej stosownie do ust. 4.
2. Kwota zdyskontowana stanowi sum´ zobowiàzaƒ operatora z tytu∏u rat op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej, które, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 3, majà podlegaç restrukturyzacji, przeliczonà wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

gdzie:
i
— oznacza kolejnà rat´,
N
— oznacza ca∏kowità liczb´ pozosta∏ych rat,
Rz
— oznacza kwot´ zdyskontowanà wszystkich rat
op∏at koncesyjnych lub op∏at prolongacyjnych,
Rn — oznacza nominalnà kwot´ raty op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej,
Sw — oznacza:
— rocznà stop´ procentowà WIBOR na okres
trzech miesi´cy, z pierwszego dnia roboczego poprzedzajàcego z∏o˝enie wniosku —

Ld

ki
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w przypadku zobowiàzaƒ z tytu∏u rat op∏aty
koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej
o terminie p∏atnoÊci przypadajàcym nie
póêniej ni˝ 2 lata od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy,
— rocznà stop´ procentowà emitowanych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych obligacji dziesi´cioletnich
o oprocentowaniu sta∏ym i terminie wykupu
w dniu 24 listopada 2010 r. (DS. 1110) —
w przypadku zobowiàzaƒ z tytu∏u rat op∏aty
koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej o terminie p∏atnoÊci przypadajàcym po up∏ywie
2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
— oznacza liczb´ dni mi´dzy dniem z∏o˝enia
wniosku a dniem, w którym up∏ywa termin
p∏atnoÊci raty op∏aty koncesyjnej lub op∏aty
prolongacyjnej obj´tej wnioskiem,
— oznacza stosunek liczby dni przypadajàcych
mi´dzy p∏atnoÊciami dwóch nast´pujàcych po
sobie rat op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej do 365 dni i wynosi:

3. WysokoÊç kwoty zdyskontowanej wyra˝a si´
w z∏otych wed∏ug kursu Êredniego euro ustalonego
przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzajàcym dzieƒ z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 2 lub art. 13 ust. 3.
4. WartoÊç jednego udzia∏u albo akcji, na potrzeby
wyliczenia kwoty podwy˝szenia, o której mowa w ust. 1,
powinna odpowiadaç ilorazowi skorygowanej wartoÊci
aktywów netto wnioskodawcy oraz ca∏kowitej liczby obj´tych i op∏aconych w ca∏oÊci akcji albo udzia∏ów, na którà dzieli si´ kapita∏ zak∏adowy wnioskodawcy.
5. Skorygowanà wartoÊç aktywów netto wnioskodawcy, o której mowa w ust. 4, ustala si´ wed∏ug stanu
na dzieƒ przypadajàcy nie póêniej ni˝ 30 dni przed
dniem z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 2,
jako wartoÊç aktywów netto wnioskodawcy, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy o rachunkowoÊci, bez
uwzgl´dniania zobowiàzaƒ z tytu∏u rat op∏aty koncesyjnej oraz op∏aty prolongacjnej obj´tych wnioskiem.
6. Wycen´ aktywów netto, a tak˝e wyliczenie skorygowanej wartoÊci aktywów netto, wartoÊci jednego
udzia∏u albo akcji oraz kwoty podwy˝szenia wnioskodawca poddaje badaniu bieg∏ego rewidenta pod kàtem poprawnoÊci i rzetelnoÊci.
7. W przypadku gdy wnioskodawca jest podmiotem, wobec którego zosta∏ przyj´ty oraz zatwierdzony
uk∏ad w rozumieniu przepisów rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. —
Prawo o post´powaniu uk∏adowym (Dz. U. Nr 93,
poz. 836, z póên. zm.6)), przewidujàcy zmniejszenie sumy jego d∏ugów, wniosek, o którym mowa w art. 11
———————
6)

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 1950 r. Nr 38, poz. 349, z 1990 r. Nr 55, poz. 320,
z 1996 r. Nr 6, poz. 43 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 96,
poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885.

Dziennik Ustaw Nr 233

— 14788 —

ust. 2, mo˝e byç poprzedzony procedurà zmniejszenia
sumy zobowiàzaƒ wnioskodawcy z tytu∏u rat op∏aty
koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej, b´dàcych podstawà wyliczenia kwoty zdyskontowanej.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, bioràc
pod uwag´ sytuacj´ finansowà wnioskodawcy, mo˝e
wyraziç zgod´ na zmniejszenie zobowiàzaƒ wnioskodawcy z tytu∏u rat op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej, kierujàc si´ stopniem zmniejszenia zobowiàzaƒ przewidzianym w zawartym uprzednio przez
wnioskodawc´ uk∏adzie.
9. Przez okres od dnia wystàpienia przez wnioskodawc´ o zmniejszenie jego zobowiàzaƒ do dnia zaj´cia
przez ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci ostatecznego stanowiska w sprawie, zawieszeniu ulega
bieg terminów p∏atnoÊci rat op∏at koncesyjnych oraz
op∏at prolongacyjnych. Art. 67 Ordynacji podatkowej
stosuje si´ odpowiednio.
Art. 13. 1. Zobowiàzania operatora, b´dàcego spó∏kà kapita∏owà, z tytu∏u op∏aty koncesyjnej lub op∏aty
prolongacyjnej wygasajà w przypadku obj´cia przez
Skarb Paƒstwa w zamian za te zobowiàzania obligacji
wyemitowanych przez operatora.
2. Obligacje, o których mowa w ust. 1, powinny
byç obligacjami imiennymi, o nieograniczonej zbywalnoÊci, zabezpieczonymi, z prawem pierwszeƒstwa,
o maksymalnym terminie wykupu nieprzekraczajàcym
2010 r.
3. Obj´cie obligacji, o których mowa w ust. 1, nast´puje na wniosek operatora.
4. Do wniosku operator za∏àcza dokumenty i informacje wymagane przepisami regulujàcymi zasady
emisji i obrotu obligacjami.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e za˝àdaç przedstawienia przez operatora dodatkowych
dokumentów lub informacji dotyczàcych sytuacji finansowej operatora.
6. WartoÊç nominalna zaoferowanych obligacji nie
mo˝e byç ni˝sza od kwoty zdyskontowanej rat op∏aty
koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej, z zastrze˝eniem
art. 14 ust. 1.
7. Je˝eli operator spe∏nia warunki okreÊlone
w ust. 1—6 i sytuacja finansowa operatora stwarza uzasadnione przypuszczenie, ˝e wywià˝e si´ on z zobowiàzaƒ wynikajàcych z obligacji, minister w∏aÊciwy do
spraw ∏àcznoÊci, dzia∏ajàc w imieniu Skarbu Paƒstwa,
mo˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie woli o dokonaniu subskrypcji obligacji. WygaÊni´cie zobowiàzaƒ operatora z tytu∏u rat op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej nast´puje w dniu wydania obligacji przez operatora.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 7, albo poinformowaç wnioskodawc´ o nieprzyj´ciu oferty obj´cia
wyemitowanych przez niego obligacji w terminie jednego miesiàca od dnia otrzymania wniosku albo z∏o˝enia dodatkowych dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 5.
9. Od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w
ust. 3, lecz nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 3 miesi´cy od te-
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go dnia zawieszeniu ulega bieg terminów p∏atnoÊci rat
op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej, których
dotyczy wniosek.
10. W zakresie nieuregulowanym ustawà, do emisji obligacji majà zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120,
poz. 1300 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824).
Art. 14. 1. W przypadku gdy operator jest podmiotem, wobec którego zosta∏ przyj´ty oraz zatwierdzony
uk∏ad w rozumieniu przepisów rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r.
— Prawo o post´powaniu uk∏adowym, przewidujàcy
zmniejszenie sumy jego d∏ugów, wniosek operatora,
o którym mowa w art. 13 ust. 3, mo˝e byç poprzedzony procedurà zmniejszenia sumy zobowiàzaƒ operatora z tytu∏u rat op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej, b´dàcych podstawà wyliczenia kwoty zdyskontowanej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, bioràc pod
uwag´ sytuacj´ finansowà operatora, mo˝e wyraziç
zgod´ na zmniejszenie zobowiàzaƒ operatora z tytu∏u
rat op∏aty koncesyjnej lub op∏aty prolongacyjnej, kierujàc si´ stopniem zmniejszenia zobowiàzaƒ przewidzianym w zawartym uprzednio przez operatora uk∏adzie.
3. Przez okres od dnia wystàpienia przez operatora
o zmniejszenie jego zobowiàzaƒ do dnia zaj´cia przez
ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci ostatecznego
stanowiska w sprawie, zawieszeniu ulega bieg terminów p∏atnoÊci rat op∏at koncesyjnych oraz op∏at prolongacyjnych. Art. 67 Ordynacji podatkowej stosuje si´
odpowiednio.
Art. 15. Skorzystanie z jednej z form restrukturyzacji zobowiàzaƒ koncesyjnych na zasadach i warunkach
okreÊlonych w niniejszej ustawie nie pozbawia operatora prawa do skorzystania z pozosta∏ych form restrukturyzacji przewidzianych w ustawie oraz w odr´bnych
przepisach.
Art. 16. 1. Kwota umorzona zgodnie z art. 10 ust. 2
pkt 1 nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654,
Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100,
Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r.
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93,
poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199,
poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922), je˝eli
nale˝noÊci te nie zosta∏y zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
2. Spó∏ka przejmujàca albo spó∏ka nowo zawiàzana, o których mowa w tytule IV w dziale I ustawy — Kodeks spó∏ek handlowych, wst´puje w wynikajàce z niniejszej ustawy prawa i obowiàzki spó∏ki przejmowanej albo spó∏ek ∏àczàcych si´ przez zawiàzanie nowej
spó∏ki.
Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

