
istnieje przypuszczenie, ˝e u˝ywana przez ten podmiot
aparatura powoduje zak∏ócenia, oraz wyznaczeni
przez nich przedstawiciele.

3. Kierownik komórki wyznaczonej przez w∏aÊciwe-
go ministra, Szefa ABW albo Szefa AW udziela cz∏on-
kom komisji wszelkich potrzebnych informacji oraz za-
pewnia:

1) warunki do przeprowadzenia czynnoÊci pomiaro-
wych;

2) dost´p do danych technicznych aparatury oraz do
obiektów i pomieszczeƒ, w których aparatura ta
si´ znajduje, o ile nie narusza to przepisów
o ochronie informacji niejawnych.

4. Komisja sporzàdza protokó∏ swoich czynnoÊci
podpisany przez cz∏onków komisji i przekazuje go Pre-
zesowi URTiP.

§ 6. 1. Kierownik komórki URTiP niezw∏ocznie in-
formuje u˝ytkownika, którego aparatura jest zak∏óca-
na, o podj´tych dzia∏aniach i spodziewanym terminie
eliminacji zak∏óceƒ.

2. Kierownik komórki URTiP, na wniosek u˝ytkow-
nika, którego aparatura jest zak∏ócana, informuje go
o post´pie prac w zakresie eliminacji zak∏óceƒ.

3. Kierownik komórki wyznaczonej przez w∏aÊciwe-
go ministra, Szefa ABW albo Szefa AW niezw∏ocznie

zawiadamia kierownika komórki URTiP o wyelimino-
waniu zak∏óceƒ.

4. Kierownik komórki URTiP przekazuje informacj´,
o której mowa w ust. 3, u˝ytkownikowi, którego apa-
ratura by∏a zak∏ócana.

§ 7. 1. W∏aÊciwi ministrowie, Szef ABW, Szef AW
oraz Prezes URTiP wyznaczà komórki do bezpoÊred-
niej wspó∏pracy przy eliminacji zak∏óceƒ.

2. O wyznaczeniu komórki w∏aÊciwi ministrowie,
Szef ABW oraz Szef AW poinformujà niezw∏ocznie
Prezesa URTiP.

3. O wyznaczeniu komórki w URTiP  Prezes URTiP
poinformuje niezw∏ocznie w∏aÊciwych ministrów, Sze-
fa ABW oraz Szefa AW. 

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobów post´powania w przypadku stwier-
dzenia, ˝e aparatura wytwarzajàca pole elektromagne-
tyczne powoduje zak∏ócenia pracy innej aparatury (Dz. U.
Nr 239, poz. 2046), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 22 paêdziernika 2003 r.

w sprawie wysokoÊci i terminów uiszczania op∏at za wydanie lub zmian´ zezwolenia telekomunikacyjnego

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç i terminy
uiszczania op∏at za wydanie lub zmian´ zezwolenia te-
lekomunikacyjnego na eksploatacj´:

1) publicznej sieci telefonicznej lub

2) sieci publicznej przeznaczonej do rozpowszechnia-
nia lub rozprowadzania programów radiofonicz-
nych lub telewizyjnych.

§ 2. Op∏ata za wydanie zezwolenia telekomunika-
cyjnego na eksploatacj´:

1) publicznej sieci telefonicznej wynosi dla:

a) stacjonarnej sieci telefonicznej 2 500 euro,

b) ruchomej sieci telefonicznej 5 000 euro;

2) sieci publicznej przeznaczonej do rozpowszechnia-
nia lub rozprowadzania programów radiofonicz-
nych lub telewizyjnych wynosi 1 000 euro.

§ 3. Op∏ata za zmian´ zezwolenia telekomunikacyj-
nego, o którym mowa w § 2, wynosi:

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

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360
oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.



1) w przypadku zmiany, która obejmuje rozszerzenie
uprawnieƒ operatora sieci — 50 % stawki op∏aty
za wydanie danego zezwolenia;

2) w przypadku zmiany siedziby, adresu, nazwy ope-
ratora lub terminu rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ug
telekomunikacyjnych — 10 % stawki op∏aty za wy-
danie danego zezwolenia. 

§ 4. Op∏at´ uiszcza si´ w terminie 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wydaniu lub zmianie ze-
zwolenia telekomunikacyjnego, nie póêniej jednak ni˝
przed jego odbiorem lub wys∏aniem podmiotowi dro-
gà pocztowà.

§ 5. 1. Op∏at´ uiszcza si´ w z∏otych, w wysokoÊci
stanowiàcej równowartoÊç kwoty op∏aty wyra˝onej

w euro, przeliczonej przy zastosowaniu kursu Êrednie-
go euro w z∏otych, og∏aszanego przez Narodowy Bank
Polski i obowiàzujàcego w dniu wnoszenia op∏aty.

2. Kwot´ przeliczonej op∏aty zaokràgla si´ do pe∏-
nego z∏otego wed∏ug ogólnie obowiàzujàcych zasad.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra ¸àcznoÊci
z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoÊci i termi-
nów uiszczania op∏at za wydanie zezwolenia teleko-
munikacyjnego (Dz. U. Nr 121, poz. 1306).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 23 paêdziernika 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Spó∏dzielczy
Instytut Badawczy” w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji

jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Spó∏dziel-
czy Instytut Badawczy” w Warszawie (Dz. U. Nr 233,
poz. 1960 oraz z 2003 r. Nr 73, poz. 666) w § 1 ust. 4
otrzymuje brzmienie:

„4. Termin zakoƒczenia likwidacji jednostki wyznacza
si´ na dzieƒ 31 grudnia 2003 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,
poz. 2052.

1845

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 paêdziernika 2003 r.

w sprawie planów gotowoÊci zwalczania chorób zakaênych zwierzàt

Na podstawie art. 21a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o In-
spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres wspó∏pracy organów administracji rzàdo-
wej i samorzàdowej oraz poszczególnych podmio-
tów w tworzeniu i wykonywaniu planów gotowo-
Êci zwalczania chorób zakaênych zwierzàt, zwa-
nych dalej „planami gotowoÊci”;

2) zakres udzia∏u organów administracji rzàdowej
i samorzàdowej oraz podmiotów w strukturach or-
ganizacyjnych zespo∏ów kryzysowych.

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350
i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 165, poz. 1590.


