
9. Operator ∏àcznoÊci bliskiego zasi´gu w s∏u˝bie ra-
diokomunikacyjnej morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej,

10. Operator radiotelefonista w s∏u˝bie radiokomuni-
kacyjnej morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej.

Prezes Urz´du Lotnictwa Cywilnego w zakresie za-
wodów lotniczych

1. Pilot doÊwiadczalny I klasy,

2. Pilot samolotowy zawodowy II klasy,

3. Pilot samolotowy zawodowy I klasy,

4. Pilot samolotowy liniowy,

5. Pilot samolotowy z uprawnieniami instruktora,

6. Pilot Êmig∏owcowy z uprawnieniami instruktora,

7. Pilot Êmig∏owcowy zawodowy,

8. Pilot Êmig∏owcowy liniowy,

9. Nawigator,

10. Mechanik pok∏adowy,

11. Radiooperator pok∏adowy,

12. Mechanik lotniczy obs∏ugi,

13. Mechanik lotniczy napraw,

14. Kontroler ruchu lotniczego,

15. Dyspozytor lotniczy,

16. Instruktor ruchu lotniczego,

17. Pracownik operacyjny s∏u˝b ruchu lotniczego,

18. Technik urzàdzeƒ ruchu lotniczego,

19. Pilot szybowcowy z uprawnieniami instruktora,

20. Pilot balonowy z uprawnieniami instruktora,

21. Pilot doÊwiadczalny II klasy,

22. Operator pok∏adowy urzàdzeƒ specjalnych,

23. Obserwator pok∏adowy prób w locie,

24. Skoczek spadochronowy zawodowy.

G∏ówny Geodeta Kraju w zakresie zawodów geo-
dezyjnych i kartograficznych

1. In˝ynier geodeta,

2. Technik geodeta.

Prezes Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
w zakresie zawodów zwiàzanych z gospodarkà nieru-
chomoÊciami

1. Rzeczoznawca majàtkowy,

2. PoÊrednik w obrocie nieruchomoÊciami,

3. Zarzàdca nieruchomoÊci.

Krajowa Rada Izby Urbanistów w zakresie zawo-
dów zwiàzanych z projektowaniem zagospodarowa-
nia przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej

1. Urbanista.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie op∏at za dokonanie rezerwacji cz´stotliwoÊci oraz za prawo do wykorzystywania cz´stotliwoÊci.

Na podstawie art. 31 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. b ustawy
z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 73, poz. 852, 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) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç, terminy
i sposób uiszczania op∏at za dokonanie rezerwacji cz´-
stotliwoÊci, je˝eli wybór podmiotu nastàpi∏ w drodze
przetargu, oraz za prawo do wykorzystywania cz´sto-
tliwoÊci uiszczane przez podmiot, który uzyska∏ prawo
do wykorzystywania cz´stotliwoÊci, zwany dalej „pod-
miotem”.

2. Op∏aty za prawo do wykorzystywania cz´stotli-
woÊci nalicza si´ od dnia dor´czenia decyzji ustalajàcej
prawo do wykorzystywania cz´stotliwoÊci albo od da-
ty rozpocz´cia wykorzystywania cz´stotliwoÊci, je˝eli
data ta jest okreÊlona w tej decyzji.

§ 2. 1. WysokoÊç op∏aty za dokonanie rezerwacji
cz´stotliwoÊci, je˝eli wybór podmiotu nastàpi∏ w dro-
dze przetargu, wynosi 50% rocznej op∏aty za prawo do
wykorzystywania cz´stotliwoÊci.

2. Op∏at´, o której mowa w ust.1, uiszcza si´ w ter-
minie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji o dokonaniu
rezerwacji cz´stotliwoÊci.

§ 3. WysokoÊç rocznej op∏aty za prawo do wykorzy-
stywania cz´stotliwoÊci jest okreÊlona: 

1) dla radiokomunikacji ruchomej làdowej — w za-
∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 32, poz. 302).



2) dla radiokomunikacji sta∏ej làdowej oraz radioko-
munikacji satelitarnej — w za∏àczniku nr 2 do roz-
porzàdzenia;

3) dla radiokomunikacji lotniczej oraz radiokomunika-
cji morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej — w za∏àczniku
nr 3 do rozporzàdzenia;

4) dla radiofonii i telewizji — w za∏àczniku nr 4 do roz-
porzàdzenia.

§ 4. Op∏at´ za prawo do wykorzystywania cz´stotli-
woÊci, je˝eli jest ona wykorzystywana dla ró˝nych ro-
dzajów ∏àcznoÊci, dla których przewidziane sà zró˝ni-
cowane op∏aty, uiszcza si´ w wysokoÊci najwy˝szej
spoÊród okreÊlonych dla tych rodzajów ∏àcznoÊci.

§ 5. W przypadku gdy kana∏ radiowy wykorzystuje
na tym samym obszarze wi´cej ni˝ jeden podmiot po-
siadajàcy prawo do wykorzystywania (wspó∏u˝ytko-
wania) cz´stotliwoÊci, ka˝dy z tych podmiotów wnosi
op∏at´ za prawo do wykorzystywania cz´stotliwoÊci
w wysokoÊci 50% op∏aty rocznej.

§ 6. 1. Za prawo do wykorzystywania cz´stotliwoÊci:

1) przez nadawcze i nadawczo-odbiorcze stacje zloka-
lizowane na obszarach administracyjnych miast li-
czàcych powy˝ej 100 000 mieszkaƒców,

2) przez nadawcze stacje radiofoniczne i telewizyjne
o mocy promieniowanej wi´kszej od 0,1 kW, zloka-
lizowane na obszarach administracyjnych miast li-
czàcych powy˝ej 100 000 mieszkaƒców oraz na ob-
szarach przylegajàcych do ka˝dego z tych miast
w promieniu do 20 km od Êrodka ka˝dego obszaru
miejskiego

— uiszcza si´ op∏at´ w wysokoÊci 200% op∏aty rocznej.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ w odniesieniu do
cz´stotliwoÊci, które sà wykorzystywane:

1) w s∏u˝bie radiokomunikacji ruchomej làdowej wy-
∏àcznie do Êwiadczenia us∏ug doraênej pomocy
przy ratowaniu ˝ycia i zdrowia ludzkiego przez jed-
nostki s∏u˝by zdrowia;

2) wy∏àcznie do prowadzenia akcji przez jednostki or-
ganizacyjne, których statutowym obowiàzkiem jest
planowanie, prowadzenie i uczestnictwo w akcjach
zapobiegania i ∏agodzenia skutków kl´sk ˝ywio∏o-
wych i katastrof;

3) przez operatorów ogólnokrajowych sieci radioko-
munikacji ruchomej làdowej o jednolitej strukturze
dzia∏ania na obszarze kraju.

§ 7. Za prawo do wykorzystywania cz´stotliwoÊci
w celu przeprowadzenia badaƒ, eksperymentów oraz
dla zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji
ustala si´ op∏at´ w wysokoÊci 50% kwoty równej ilo-
czynowi liczby miesi´cy w okresie obj´tym prawem
do wykorzystywania cz´stotliwoÊci i 1/12 op∏aty rocz-
nej.

§ 8. 1. Op∏at´ rocznà za prawo do wykorzystywania
cz´stotliwoÊci uiszcza si´ w ratach kwartalnych w wy-
sokoÊci równej 1/4 op∏aty rocznej do koƒca stycznia,
kwietnia, lipca i paêdziernika danego roku. Podmiot
mo˝e uiszczaç op∏at´ rocznà jednorazowo za ca∏y rok
do koƒca lutego danego roku albo w ratach pó∏rocz-
nych w wysokoÊci równej 1/2 op∏aty rocznej do koƒca
lutego i sierpnia danego roku.

2. W przypadku gdy decyzja ustalajàca prawo do
wykorzystywania cz´stotliwoÊci zosta∏a wydana
w trakcie kwarta∏u, op∏at´ za ten kwarta∏ uiszcza si´
w kwocie równej iloczynowi liczby miesi´cy obj´tych
w danym kwartale decyzjà o prawie do wykorzystywa-
nia cz´stotliwoÊci i 1/12 op∏aty rocznej.

3. Za okresowe, krótsze ni˝ kwarta∏, prawo do wy-
korzystywania cz´stotliwoÊci op∏at´ uiszcza si´ jedno-
razowo w kwocie równej iloczynowi liczby miesi´cy
wyst´pujàcych w okresie obj´tym prawem do wyko-
rzystywania cz´stotliwoÊci i 1/12 op∏aty rocznej. Mini-
malna op∏ata za okresowe prawo do wykorzystywania
cz´stotliwoÊci wynosi 1/12 op∏aty rocznej.

4. Op∏aty, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 7,
uiszcza si´ w terminie 14 dni od dnia dor´czenia de-
cyzji ustalajàcej prawo do wykorzystywania cz´stotli-
woÊci.

§ 9. Op∏aty wnosi si´ na rachunek Urz´du Regula-
cji Telekomunikacji i Poczty.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.2)

Minister Infrastruktury: M. Pol
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———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra ¸àcznoÊci z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie
wysokoÊci, terminów i sposobu uiszczania op∏at za u˝ywa-
nie cz´stotliwoÊci (Dz. U. Nr 42, poz. 245 oraz z 1999 r. Nr 5,
poz. 36), które, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne, traci moc z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie op∏at za prawo do wykorzystywania cz´stotliwoÊci przez komórki i jednostki organizacyjne dla
potrzeb s∏u˝b rzàdowych.

Na podstawie art. 31 ust. 3 pkt  2 lit. a ustawy z dnia
21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 73, poz. 852, 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) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç, terminy
i sposób uiszczania op∏at za prawo do wykorzystywa-
nia cz´stotliwoÊci przez:

1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne
nadzorowane lub podporzàdkowane Ministrowi
Obrony Narodowej,

2) jednostki organizacyjne nadzorowane lub podleg∏e
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych,

3) jednostki si∏ zbrojnych obcych paƒstw, przebywajà-
cych czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie umów, których Rzeczpospolita
Polska jest stronà — na czas pobytu,

4) jednostki organizacyjne innych zagranicznych or-

ganów paƒstwowych, przebywajàcych czasowo na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
umów, których Rzeczpospolita Polska jest stronà —
na czas pobytu,

zwane dalej „podmiotami”.

§ 2. 1. Ustala si´ dla podmiotów, o których mowa
w § 1 pkt 1 i 3, rocznà op∏at´ za prawo do wykorzysty-
wania cz´stotliwoÊci w wysokoÊci —  300 000 z∏.

2. Ustala si´ dla podmiotów, o których mowa w § 1
pkt 2, rocznà op∏at´ za prawo do wykorzystywania cz´-
stotliwoÊci w wysokoÊci:

1) w zakresie cz´stotliwoÊci poni˝ej 30 MHz — w kwo-
cie zrycza∏towanej 12 000 z∏;

2) w zakresie cz´stotliwoÊci 30 MHz — 1 000 MHz za
ka˝de 25 kHz widma radiowego — 200 z∏;

3) w zakresie cz´stotliwoÊci powy˝ej 1 000 MHz za
1 kana∏ niezale˝nie od d∏ugoÊci relacji, liczby prz´-
se∏ i zakresu cz´stotliwoÊci — 1 500 z∏.

3. Ustala si´ dla podmiotów, o których mowa w § 1
pkt 4, roczne op∏aty za prawo do wykorzystywania cz´-
stotliwoÊci  w wysokoÊci okreÊlonej:

1) dla radiokomunikacji ruchomej làdowej — w ust. 2
pkt 2;

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 32, poz. 302).


