
Na podstawie art. 183 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. WysokoÊç rocznej op∏aty telekomunikacyjnej,
zwanej dalej „op∏atà”, stanowi iloczyn rocznych przy-
chodów z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci telekomuni-
kacyjnej przedsi´biorcy telekomunikacyjnego obowià-
zanego do uiszczenia op∏aty, uzyskanych w roku obro-
towym poprzedzajàcym o 2 lata rok, za który ta op∏ata
jest nale˝na, i wskaênika op∏aty, zwanego dalej „wskaê-
nikiem”. 

§ 2. Wskaênik na rok, za który op∏ata jest nale˝na,
obliczany jest wed∏ug nast´pujàcego wzoru: 

ΣWPr–1 + S
pr = —————– x 100

ΣUr–2

gdzie: 

ΣWPr–1 — oznacza sum´ wydatków Prezesa Urz´du
Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwane-
go dalej „Prezesem URTiP”, oraz ministra
w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci zwiàzanych
z wykonywaniem zadaƒ w zakresie teleko-
munikacji, przyj´tych w ustawie bud˝eto-
wej na rok poprzedzajàcy rok, za który ta
op∏ata jest nale˝na,

ΣUr–2 — oznacza sum´ rocznych przychodów z tytu-
∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci telekomunika-
cyjnej wszystkich przedsi´biorców teleko-
munikacyjnych obowiàzanych do uiszcze-
nia op∏aty, uzyskanych w roku obrotowym
poprzedzajàcym o 2 lata rok, za który ta
op∏ata jest nale˝na,

S — oznacza saldo rozliczenia wp∏ywów z op∏aty
z sumà wydatków poniesionych, 

gdzie: 

S = (pr–1 * ΣUr–3) – ΣWZr–2

gdzie: 

pr–1 — oznacza wskaênik na rok poprzedza-
jàcy rok, za który op∏ata jest nale˝na,

ΣUr–3 — oznacza sum´ rocznych przycho-
dów z tytu∏u prowadzenia dzia∏al-

noÊci telekomunikacyjnej wszyst-
kich przedsi´biorców telekomuni-
kacyjnych obowiàzanych do uisz-
czenia op∏aty, uzyskanych w roku
obrotowym poprzedzajàcym o 3 la-
ta rok, za który ta op∏ata jest nale˝-
na,

ΣWZr–2 — oznacza sum´ wydatków zwiàza-
nych z wykonywaniem zadaƒ w za-
kresie telekomunikacji poniesio-
nych przez Prezesa URTiP oraz mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw ∏àczno-
Êci w roku poprzedzajàcym o 2 lata
rok, za który ta op∏ata jest nale˝na

— z tym ˝e w pierwszym roku, za który ta op∏a-
ta jest nale˝na, to jest w roku 2005, saldo roz-
liczenia wynosi 0. 

§ 3. WysokoÊç wskaênika w 2005 r. wynosi 0,0331 %.

§ 4. 1. Op∏at´ uiszcza si´ w ratach kwartalnych
w wysokoÊci równej 1/4 op∏aty rocznej w terminach
do koƒca lutego, maja, sierpnia i listopada danego ro-
ku.

2. Op∏at´ mo˝na uiszczaç w ratach pó∏rocznych,
w wysokoÊci równej 1/2 op∏aty rocznej w terminie do
koƒca lutego i sierpnia, lub jednorazowo do koƒca
sierpnia roku, za który op∏ata ta jest nale˝na, z zastrze-
˝eniem ust. 3.

3. O wyborze sposobu uiszczenia op∏aty rocznej,
jednorazowo lub w ratach pó∏rocznych, podmiot pi-
semnie zawiadamia Prezesa URTiP w terminie do koƒ-
ca lutego danego roku. 

§ 5. 1. Je˝eli 2 lata od rozpocz´cia prowadzenia
dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej up∏ywajà w trakcie
trwania danego roku, za który op∏ata jest nale˝na,
op∏at´ ustala si´ jako iloczyn przychodów z dzia∏alno-
Êci telekomunikacyjnej uzyskanych w roku, w którym
nastàpi∏o rozpocz´cie tej dzia∏alnoÊci, i wysokoÊci
wskaênika.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis
§ 4 stosuje si´ odpowiednio.

§ 6. Op∏at´ uiszcza si´ przelewem bankowym na
rachunek bie˝àcy dochodów Urz´du Regulacji Teleko-
munikacji i Poczty.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie wysokoÊci, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej op∏aty telekomunikacyjnej

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

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).


