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1127

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci

Na podstawie art. 111 ust. 3 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. 1. Ustala si´ Krajowà Tablic´ Przeznaczeƒ Cz´-
stotliwoÊci, zwanà dalej „Tablicà”, stanowiàcà za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Uwagi do przeznaczeƒ cz´stotliwoÊci i zakresów
cz´stotliwoÊci okreÊlonych w Tablicy zawiera za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

3. ObjaÊnienia do Tablicy zawiera za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie Krajowej Tablicy
Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci (Dz. U. Nr 22, poz. 187).

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

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 29 czerwca 2005 r. (poz. 1127)

Za∏àcznik nr 1

KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZE¡ CZ¢STOTLIWOÂCI
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1. Uwagi polskiej administracji ∏àcznoÊci

POL.1 Zakres cz´stotliwoÊci 135,7—137,8 kHz mo˝e byç wykorzystywany przez s∏u˝b´ amatorskà na zasa-
dzie drugiej wa˝noÊci, przy czym dopuszcza si´ prac´ stacji amatorskich z emisjà A1A i z mocà
1 W e.i.r.p. 

POL.6 W cz´Êciach zakresu stacje lotnicze i stacje statków powietrznych mogà u˝ywaç odst´p kana∏owy
8,33 kHz na potrzeby ∏àcznoÊci niezwiàzanej z bezpieczeƒstwem.

POL.7 Zakres cz´stotliwoÊci 137—138 MHz mo˝e byç wykorzystywany przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà
wy∏àcznie do celów eksperymentalnych po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.8 Zakres cz´stotliwoÊci 148,0—149,9 MHz mo˝e byç wykorzystywany przez s∏u˝b´ ruchomà satelitar-
nà wy∏àcznie do celów eksperymentalnych po uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych.

POL.10 Zakres cz´stotliwoÊci 400,05—401,00 MHz mo˝e byç wykorzystywany przez s∏u˝by sta∏e wy∏àcznie
na potrzeby taktycznych linii radiowych. 

POL.12 W zakresie cz´stotliwoÊci 890—942 MHz s∏u˝ba radiolokalizacyjna jest wykonywana wy∏àcznie przez
radary morskie zainstalowane na statkach morskich. Wykorzystanie urzàdzenia radarowego pracu-
jàcego w zasi´gu zak∏óceniowym wód terytorialnych musi byç skoordynowane.

POL.15 S∏u˝ba sta∏a w zakresie cz´stotliwoÊci 1 452—1 492 MHz mo˝e byç wykonywana wy∏àcznie przez
u˝ytkowników rzàdowych, nie póêniej ni˝ do dnia og∏oszenia przetargu na udzielenie zezwolenia te-
lekomunikacyjnego na rozpowszechnianie lub rozprowadzanie sygna∏ów radiodyfuzyjnych w syste-
mie radiofonii cyfrowej DAB. 

POL.20 Zakres cz´stotliwoÊci 2 010—2 015 MHz od dnia 1 stycznia 2006 r. przeznaczony jest na potrzeby
s∏u˝by ruchomej wykonywanej przez u˝ytkowników cywilnych (UMTS). Do czasu og∏oszenia post´-
powania przetargowego w sprawie rozdysponowania przedmiotowego zakresu na potrzeby UMTS
zakres ten mo˝e byç wykorzystywany przez u˝ytkowników podlegajàcych Ministrowi Obrony Naro-
dowej. 

POL.21 Zakres cz´stotliwoÊci 2 500—2 690 MHz od dnia 1 stycznia 2006 r. przeznaczony jest na potrzeby
s∏u˝by ruchomej wykonywanej przez u˝ytkowników cywilnych (UMTS). Do czasu og∏oszenia post´-
powania przetargowego w sprawie rozdysponowania przedmiotowego zakresu na potrzeby UMTS
zakres ten mo˝e byç wykorzystywany przez u˝ytkowników podlegajàcych Ministrowi Obrony Naro-
dowej.

POL.22 Dopuszcza si´ przeznaczenie dla u˝ytkowników cywilnych okreÊlonych cz´stotliwoÊci w uzgodnie-
niu z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.23 U˝ytkownicy rzàdowi mogà wykorzystywaç okreÊlone cz´stotliwoÊci w uzgodnieniu z Prezesem
Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

POL.25 W zakresach cz´stotliwoÊci 153—174 MHz, 1 427—1 452 MHz, 2 025—2 110 MHz, 2 170—2 400 MHz,
2 520—2 690 MHz, 5 925—7 450 MHz, 7 850—8 400 MHz, 12,00—13,75 GHz, 14,0—14,4 GHz 
i 14,50—15,35 GHz jednostki organizacyjne podlegajàce Ministrowi Obrony Narodowej mogà wyko-
rzystywaç okreÊlone cz´stotliwoÊci na potrzeby s∏u˝by radiolokalizacji, której urzàdzenia by∏y w eks-
ploatacji przed dniem 31 grudnia 2002 r. Takie wykorzystywanie wymaga uzgodnieƒ z Prezesem
Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

POL.28 Zakres 5 650—5 850 MHz mo˝e byç wykorzystywany przez cywilnych u˝ytkowników s∏u˝by sta∏ej do
koƒca wa˝noÊci decyzji o przydziale cz´stotliwoÊci wydanych przed dniem 26 lutego 2003 r. 

POL.29 W zakresie cz´stotliwoÊci 960—1 215 MHz dopuszcza si´ u˝ytkowanie wojskowego systemu wymia-
ny informacji JTIDS/MIDS (Joint Tactical Information Distribution System/Multifunctional Informa-
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Za∏àcznik nr 2

UWAGI

DO PRZEZNACZE¡ CZ¢STOTLIWOÂCI I ZAKRESÓW CZ¢STOTLIWOÂCI OKREÂLONYCH W TABLICY1)

———————
1) Uwagi te zwiàzane sà z warunkami wykorzystania cz´stotliwoÊci i zakresów cz´stotliwoÊci na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej i wynikajà z Konstytucji i Konwencji Mi´dzynarodowego Zwiàzku Telekomunikacyjnego, sporzàdzonych w Gene-
wie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111), oraz z uwarunkowaƒ krajowych. Uwagi od 5.53 do 5.565 sà
t∏umaczeniem uwag zawartych w Art. 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z zachowaniem oryginalnej terminologii,
dat i numeracji. Regulamin Radiokomunikacyjny stanowi dokument uzupe∏niajàcy Konstytucj´ i Konwencj´ Mi´dzynaro-
dowego Zwiàzku Telekomunikacyjnego.



tion Distribution System) na potrzeby jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Na-
rodowej, si∏ zbrojnych paƒstw NATO oraz paƒstw uczestniczàcych w programie Partnerstwo dla Po-
koju, na zasadach okreÊlonych w „Porozumieniu pomi´dzy Ministrem Obrony Narodowej a Mini-
strem Infrastruktury w sprawie udost´pnienia zakresu cz´stotliwoÊci 960—1 215 MHz dla systemu
JTIDS/MIDS w obszarze RP”.

POL.30 W zakresie cz´stotliwoÊci 50—52 MHz stacje amatorskie mogà u˝ywaç dowolnych emisji, z wyjàt-
kiem F3E, z mocà nieprzekraczajàcà 100 W e.i.r.p.

POL.31 Zakresy cz´stotliwoÊci 52,0125—52,0875 MHz oraz 67,950—68,000 MHz sà przeznaczone na potrze-
by s∏u˝by ruchomej làdowej wykonywanej przez u˝ytkowników cywilnych

POL.32 Zakres 862—864 MHz mo˝e byç wykorzystany przez cywilnych u˝ytkowników s∏u˝by ruchomej na
potrzeby ∏àcznoÊci reporta˝owej po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Takie wykorzysta-
nie jest mo˝liwe jedynie przez u˝ytkowników posiadajàcych pozwolenia wydane przed dniem
1 stycznia 2005 r. i na warunkach okreÊlonych w tych pozwoleniach.

POL.33 Zakres 864—868 MHz mo˝e byç wykorzystywany przez cywilnych u˝ytkowników s∏u˝by sta∏ej na po-
trzeby telefonii bezprzewodowej CT2 do czasu wygaÊni´cia wa˝noÊci wydanych pozwoleƒ, lecz nie
d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2008 r. Takie wykorzystanie wymaga uzgodnieƒ z Ministrem Obrony
Narodowej.

POL.34 Zakres 869—870 MHz mo˝e byç wykorzystywany przez cywilnych u˝ytkowników s∏u˝by sta∏ej na po-
trzeby radiowego dost´pu abonenckiego CDMA. Takie wykorzystanie wymaga uzgodnieƒ z Mini-
strem Obrony Narodowej.

POL.35 Dopuszcza si´ wykorzystywanie zakresów 876,0—877,5 MHz i 921,0—922,5 MHz przez cywilnych
u˝ytkowników s∏u˝by ruchomej na potrzeby ∏àcznoÊci kolejowej GSM—R. Takie wykorzystanie wy-
maga uzgodnieƒ z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.36 Zakres 883,0—883,5 MHz mo˝e byç wykorzystywany przez cywilnych u˝ytkowników s∏u˝by sta∏ej na
potrzeby radiowego dost´pu abonenckiego do czasu wygaÊni´cia wydanych rezerwacji, lecz nie
d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2018 r. Takie wykorzystanie wymaga uzgodnieƒ z Ministrem Obrony
Narodowej.

2. Uwagi zamieszczone w Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU (wydanie Genewa, 2004 r.)

5.53 Administracje zezwalajàce na u˝ywanie cz´stotliwoÊci poni˝ej 9 kHz powinny zapewniç, ˝e nie spo-
woduje to szkodliwych zak∏óceƒ s∏u˝bom, dla których przeznaczono zakresy powy˝ej 9 kHz.

5.54 Administracje prowadzàce badania naukowe przy wykorzystaniu cz´stotliwoÊci poni˝ej 9 kHz po-
winny powiadomiç o tym inne zainteresowane administracje, by mog∏y one podjàç stosowne dzia-
∏ania dla ochrony tych badaƒ przed szkodliwymi zak∏óceniami.

5.56 Stacje w s∏u˝bach, którym przeznaczono zakresy 14—19,95 kHz i 20,05—70 kHz, a w Regionie 1 tak-
˝e zakresy 72—84 kHz i 86—90 kHz, mogà nadawaç cz´stotliwoÊç wzorcowà i sygna∏ czasu. Stacjom
tym powinno si´ zapewniç ochron´ przed szkodliwymi zak∏óceniami. W Armenii, Azerbejd˝anie, na
Bia∏orusi, w Bu∏garii, Gruzji, Kazachstanie, Mongolii, Uzbekistanie, Kirgistanie, S∏owacji, Czechach,
Rosji, Tad˝ykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie b´dà u˝ytkowane dla tego celu na tych samych
warunkach cz´stotliwoÊci 25 kHz i 50 kHz.

5.57 Wykorzystanie zakresów 14—19,95 kHz, 20,05—70 kHz i 70—90 kHz (72—84 kHz i 86—90 kHz w Re-
gionie 1) przez s∏u˝b´ ruchomà morskà jest ograniczone do stacji nadbrze˝nych (tylko emisje
A1A i F1B). Wyjàtkowo dopuszcza si´ u˝ycie klas emisji J2B i J7B pod warunkiem, ˝e szerokoÊç zaj-
mowanego przez nie pasma nie b´dzie wi´ksza ni˝ w u˝ywanych zazwyczaj w tych zakresach kla-
sach emisji A1A lub F1B.

5.60 W zakresach 70—90 kHz (70—86 kHz w Regionie 1) i 110—130 kHz (112—130 kHz w Regionie 1) mo-
gà byç u˝ytkowane impulsowe systemy radionawigacji pod warunkiem, ˝e nie b´dà powodowaç
szkodliwych zak∏óceƒ w pracy innych s∏u˝b, dla których przeznaczone sà te zakresy.

5.62 Administracje, w których w zakresie 90—110 kHz pracujà stacje s∏u˝by radionawigacyjnej, powinny
dokonywaç odpowiedniej koordynacji parametrów technicznych i operacyjnych tych stacji, tak by
w Êwiadczonych przez nie us∏ugach nie wyst´powa∏y szkodliwe zak∏ócenia.

5.64 Dla stacji s∏u˝by sta∏ej, pracujàcych w zakresach przeznaczonych dla tej s∏u˝by pomi´dzy cz´stotli-
woÊciami 90 kHz i 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1), oraz dla stacji s∏u˝by ruchomej morskiej, pra-
cujàcych w zakresach przeznaczonych dla tej s∏u˝by mi´dzy cz´stotliwoÊciami 110 kHz i 160 kHz
(148,5 kHz w Regionie 1), dopuszcza si´ jedynie klasy emisji A1A lub F1B, A2C, A3C, F1C lub F3C.
Wyjàtkowo, w zakresach mi´dzy cz´stotliwoÊciami 110 kHz i 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1) dla
stacji ruchomej s∏u˝by morskiej dopuszcza si´ tak˝e klasy emisji J2B lub J7B.
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5.73 Zakres 285—325 kHz (283,5—325 kHz w Regionie 1) w s∏u˝bie radionawigacyjnej morskiej mo˝e byç
u˝ytkowany do nadawania dodatkowych informacji przydatnych do nawigacji przy wykorzystaniu
technik wàskopasmowych pod warunkiem, ˝e nie spowoduje to szkodliwych zak∏óceƒ w pracy ra-
diolatarni pracujàcych w s∏u˝bie radionawigacyjnej.

5.74 Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakres 285,3—285,7 kHz przeznaczony jest tak˝e, na zasa-
dzie pierwszej wa˝noÊci, dla s∏u˝by radionawigacyjnej morskiej (innej ni˝ radiolatarnie).

5.76 Cz´stotliwoÊç 410 kHz jest przeznaczona dla s∏u˝by radionawigacyjnej morskiej (radionamierzanie).
Inne s∏u˝by radionawigacyjne, dla których przeznaczono zakres 405—415 kHz, nie mogà powodo-
waç szkodliwych zak∏óceƒ w radionamierzaniu w zakresie 406,5—413,5 kHz.

5.79 U˝ytkowanie zakresów 415—495 kHz i 505—526,5 kHz (505—510 kHz w Regionie 2) przez s∏u˝b´ ru-
chomà morskà dotyczy tylko radiotelegrafii.

5.79A Przy zak∏adaniu stacji nadbrze˝nych pracujàcych w systemie NAVTEX, na cz´stotliwoÊciach 490 kHz,
518 kHz i 4 209,5 kHz, zaleca si´, aby administracje koordynowa∏y ich charakterystyki operacyjne
zgodnie z procedurami IMO (Uchwa∏a 339).

5.82 W s∏u˝bie ruchomej morskiej, z chwilà ca∏kowitego wprowadzenia systemu „GMDSS” (Uchwa-
∏a 331), cz´stotliwoÊç 490 kHz b´dzie u˝ywana wy∏àcznie do nadawania przez stacje nadbrze˝ne ko-
munikatów meteorologicznych i nawigacyjnych oraz pilnych informacji dla statków za pomocà wà-
skopasmowej telegrafii dalekopisowej. Warunki takiego wykorzystania cz´stotliwoÊci 490 kHz okre-
Êlone sà w Artyku∏ach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Administracje u˝ywajàce zakre-
su 415—495 kHz w s∏u˝bie radionawigacyjnej lotniczej zobowiàzane sà do zapewnienia, ˝e na cz´-
stotliwoÊci 490 kHz nie wystàpià szkodliwe zak∏ócenia.

5.83 Cz´stotliwoÊç 500 kHz jest mi´dzynarodowà cz´stotliwoÊcià ratunkowà i wywo∏awczà dla radiotele-
grafii Morse’a. Warunki jej u˝ytkowania okreÊlajà Artyku∏y: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego oraz Za∏àcznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.84 Warunki u˝ytkowania cz´stotliwoÊci 518 kHz przez s∏u˝b´ ruchomà morskà okreÊlajà Artyku∏y: 31
i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz Za∏àcznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.90 W przypadku mo˝liwoÊci powodowania zak∏óceƒ w stacjach radiodyfuzyjnych w Regionie 2, u˝ytko-
wanie stacji ruchomych morskich w Regionie 1 w zakresie 1 605—1 705 kHz powinno byç ograni-
czone do obszaru, który zapewnia propagacja na fali przyziemnej.

5.93 Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejd˝anie, na Bia∏orusi, w Gruzji, na W´grzech, w Ka-
zachstanie, na ¸otwie, Litwie, w Mo∏dowie, Mongolii, Nigerii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, S∏owa-
cjii, Czechach, Rosji, Tad˝ykistanie, Czadzie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakresy 1 625—1 635 kHz,
1 800—1 810 kHz i 2 160—2 170 kHz i w Bu∏garii zakresy 1 625—1 635 kHz i 1 800—1 810 kHz sà tak˝e
przeznaczone dla s∏u˝by sta∏ej i ruchomej làdowej, na zasadzie pierwszej wa˝noÊci, pod warunkiem
uzyskania porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.96 W Niemczech, Armenii, Austrii, Azerbejd˝anie, na Bia∏orusi, w Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, na
W´grzech, w Islandii, Irlandii, Izraelu, Kazachstanie, na ¸otwie, w Liechtensteinie, na Litwie, Malcie,
w Mo∏dowie, Norwegii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, S∏owacji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Ro-
sji, Szwecji, Szwajcarii, Tad˝ykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, administracje mogà przeznaczyç
do 200 kHz w zakresach 1 715—1 800 kHz oraz 1 850—2 000 kHz dla s∏u˝by amatorskiej. Jednak˝e,
administracje dokonujàce przeznaczeƒ w tych zakresach cz´stotliwoÊci dla s∏u˝by amatorskiej po-
winny, po uprzedniej konsultacji z administracjami krajów sàsiadujàcych, podjàç konieczne dzia∏a-
nia dla ochrony s∏u˝b sta∏ych i ruchomych w krajach sàsiadujàcych przed szkodliwymi zak∏ócenia-
mi ze strony rodzimej s∏u˝by amatorskiej. Moc Êrednia jakiejkolwiek stacji amatorskiej nie mo˝e
przekraczaç 10 W.

5.100 W Regionie 1, w krajach ca∏kowicie lub cz´Êciowo po∏o˝onych na pó∏noc od 40° szer. geogr. p∏n., ze-
zwolenie na u˝ytkowanie pasma 1 810—1 830 kHz przez s∏u˝b´ amatorskà powinno byç wydawane
tylko po konsultacji z krajami wymienionymi w ust. 5.98 i 5.99 Regulaminu Radiokomunikacyjnego,
w celu okreÊlenia przedsi´wzi´ç, jakie nale˝y podjàç dla wyeliminowania szkodliwych zak∏óceƒ mi´-
dzy stacjami s∏u˝by amatorskiej i stacjami innych s∏u˝b pracujàcych zgodnie z ust. 5.98 i 5.99 Regu-
laminu Radiokomunikacyjnego.

5.103 Administracje w Regionie 1, przydzielajàce cz´stotliwoÊci stacjom pracujàcym w s∏u˝bie sta∏ej i ru-
chomej w zakresach: 1 850—2 045 kHz, 2 194—2 498 kHz, 2 502—2 625 kHz, 2 650—2 850 kHz, po-
winny uwzgl´dniaç specjalne wymagania s∏u˝by ruchomej morskiej.

5.108 Cz´stotliwoÊç noÊna 2 182 kHz jest mí dzynarodowà cz´stotliwoÊcià ratunkowà i wywo∏awczà dla radiotelefo-
nii. Warunki u˝ytkowania zakresu 2 173,5—2 190,5 kHz sà okreÊlone w Artyku∏ach: 31 i 52 Regulaminu Radio-
komunikacyjnego oraz w Za∏àczniku 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.109 Cz´stotliwoÊci 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz i 16 804,5 kHz sà mi´dzy-
narodowymi cz´stotliwoÊciami ratunkowymi dla cyfrowego selektywnego wywo∏ania. Warunki
u˝ytkowania tych cz´stotliwoÊci sà okreÊlone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
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5.110 Cz´stotliwoÊci 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz i 16 695 kHz sà mi´dzy-
narodowymi cz´stotliwoÊciami ratunkowymi dla wàskopasmowej telegrafii dalekopisowej. Warun-
ki u˝ytkowania tych cz´stotliwoÊci sà okreÊlone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.111 Cz´stotliwoÊci noÊne 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz i 121,5 MHz, 156,8 MHz i 243 MHz
mogà byç tak˝e u˝ywane zgodnie z procedurami obowiàzujàcymi dla naziemnych s∏u˝b radiokomu-
nikacyjnych do dzia∏aƒ poszukiwawczo-ratowniczych zwiàzanych z za∏ogowymi stacjami kosmiczny-
mi. Warunki u˝ytkowania tych cz´stotliwoÊci sà okreÊlone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomuni-
kacyjnego i w Za∏àczniku 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Te same zastosowania majà cz´-
stotliwoÊci 10 003 kHz, 14 993 kHz i 19 993 kHz, ale dla ka˝dej z nich emisje muszà byç ograniczone
do zakresu ± 3 kHz wokó∏ tych cz´stotliwoÊci.

5.115 Cz´stotliwoÊci noÊne (odniesienia) 3 023 kHz, 5 680 kHz mogà byç równie˝ u˝ywane przez stacje
s∏u˝by ruchomej morskiej w∏àczone do dzia∏aƒ poszukiwawczo-ratowniczych, zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Za∏àczniku 13 do Regulaminu
Radiokomunikacyjnego.

5.116 Nalega si´, aby Administracje umo˝liwi∏y u˝ytkowanie zakresu 3 155—3 195 kHz dla utworzenia
wspólnego ogólnoÊwiatowego kana∏u dla bezprzewodowych aparatów korekcji s∏uchu ma∏ej mocy.
Dodatkowe kana∏y dla tych aparatów mogà byç przydzielone przez Administracje w zakresach po-
mi´dzy 3 155 kHz i 3 400 kHz w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e cz´stotliwoÊci w zakresie 3 000—4 000 kHz sà odpowiednie dla aparatów ko-
rekcji s∏uchu krótkiego zasi´gu, funkcjonujàcych w polu indukcyjnym.

5.127 U˝ytkowanie zakresu 4 000—4 063 kHz przez s∏u˝b´ ruchomà morskà jest ograniczone do stacji stat-
kowych u˝ywajàcych radiotelefonii (ust. 52.220 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Za∏àcznik 17
do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.129 Cz´stotliwoÊci z zakresów 4 063—4 123 kHz i 4 130—4 438 kHz mogà byç u˝ywane wyjàtkowo przez
stacje s∏u˝by sta∏ej, prowadzàce korespondencj´ tylko wewnàtrz granic kraju, w którym sà zlokalizo-
wane, przy Êredniej mocy nieprzekraczajàcej 50 W pod warunkiem, ˝e nie spowoduje to szkodliwych
zak∏óceƒ w pracy s∏u˝by ruchomej morskiej.

5.130 Warunki u˝ytkowania cz´stotliwoÊci noÊnych 4 125 kHz i 6 215 kHz sà okreÊlone w Artyku∏ach: 31
i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Za∏àczniku 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.131 Cz´stotliwoÊç 4 209,5 kHz jest u˝ytkowana wy∏àcznie przez stacje nadbrze˝ne do transmisji komuni-
katów meteorologicznych i nawigacyjnych, a tak˝e pilnych informacji dla statków z wykorzystaniem
wàskopasmowych technik dalekopisowych.

5.132 Cz´stotliwoÊci 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz
i 26 100,5 kHz sà mi´dzynarodowymi cz´stotliwoÊciami Morskiej Informacji Bezpieczeƒstwa (MSI).

5.134 Wykorzystanie zakresów 5 900—5 950 kHz, 7 300—7 350 kHz, 9 400—9 500 kHz, 11 600—11 650 kHz,
12 050—12 100 kHz, 13 570—13 600 kHz, 13 800—13 870 kHz, 15 600—15 800 kHz, 17 480—17 550 kHz
i 18 900—19 020 kHz przez s∏u˝b´ radiodyfuzyjnà po dniu 1 kwietnia 2007 r. podlega zastosowaniu
procedury opisanej w Artykule 12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Administracje powinny wy-
korzystaç powy˝sze zakresy do umo˝liwienia wprowadzenia emisji modulowanych cyfrowo, zgodnie
z postanowieniami Uchwa∏y 517. 

5.136 Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakres 5 900—5 950 kHz przeznaczony jest na zasadzie pierwszej wa˝no-
Êci dla s∏u˝by sta∏ej, jak równie˝ dla nast´pujàcych s∏u˝b: w Regionie 1 dla s∏u˝by ruchomej làdo-
wej, na zasadzie pierwszej wa˝noÊci, w Regionie 2 dla s∏u˝by ruchomej z wyjàtkiem ruchomej lotni-
czej (R) na zasadzie pierwszej wa˝noÊci, w Regionie 3 dla s∏u˝by ruchomej z wyjàtkiem ruchomej lot-
niczej (R) na zasadzie drugiej wa˝noÊci i podlega procedurze przedstawionej w Uchwale 21. Po dniu
1 kwietnia 2007 r. cz´stotliwoÊci w tym zakresie mogà byç wykorzystywane przez stacje wymienio-
nych wy˝ej s∏u˝b, prowadzàcych korespondencj´ tylko w obr´bie kraju, w którym si´ znajdujà, pod
warunkiem, ˝e nie b´dà powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ w s∏u˝bie radiodyfuzyjnej. W przypadku
wykorzystywania tego zakresu przez wymienione wczeÊniej s∏u˝by, administracje zobowiàzane sà
do stosowania minimalnej niezb´dnej mocy oraz do uwzgl´dnienia okresowego sposobu u˝ytkowa-
nia cz´stotliwoÊci przez s∏u˝b´ radiodyfuzyjnà publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomu-
nikacyjnym.

5.137 Cz´stotliwoÊci w zakresach 6 200—6 213,5 kHz i 6 220,5—6 525 kHz mogà byç u˝ytkowane wyjàtko-
wo przez stacje s∏u˝by sta∏ej, prowadzàce korespondencj´ wewnàtrz kraju, w którym sà zlokalizowa-
ne, z mocà Êrednià nieprzekraczajàcà 50 W pod warunkiem, ˝e nie spowoduje to szkodliwych zak∏ó-
ceƒ w pracy s∏u˝by ruchomej morskiej. Przy zg∏oszeniu tych cz´stotliwoÊci Biuro Radiokomunikacji
zwróci uwag´ na powy˝sze warunki.

5.138 Nast´pujàce zakresy:

6 765 — 6 795 kHz (cz´stotliwoÊç Êrodkowa 6 780 kHz),
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433,05—434,79 MHz (cz´stotliwoÊç Êrodkowa 433,92 MHz) w Regionie 1 wykluczajàc kraje wymie-
nione w Uwadze 5.280,

61—61,5 GHz (cz´stotliwoÊç Êrodkowa 61,25 GHz),

122—123 GHz (cz´stotliwoÊç Êrodkowa 122,5 GHz),

244—246 GHz (cz´stotliwoÊç Êrodkowa 245 GHz)

sà przeznaczone do zastosowaƒ ISM. U˝ytkowanie tych zakresów dla tych celów mo˝e nastàpiç pod
warunkiem, ˝e zainteresowana administracja udzieli na to specjalnego zezwolenia, w porozumieniu
z innymi administracjami, których s∏u˝by mogà zostaç zak∏ócone. Przy stosowaniu tego postanowie-
nia administracje powinny opieraç si´ na ostatnich wersjach odpowiednich Zaleceƒ ITU-R.

5.138A Do dnia 29 marca 2009 r. zakres 6 765—7 000 kHz jest przeznaczony na zasadzie pierwszej wa˝noÊci
dla s∏u˝by sta∏ej i na zasadzie drugiej wa˝noÊci dla s∏u˝by ruchomej làdowej. Po tej dacie, zakres ten
jest przeznaczony na zasadzie pierwszej wa˝noÊci dla s∏u˝b: sta∏ej i ruchomej z wyjàtkiem ruchomej
lotniczej (R).

5.141C Do dnia 29 marca 2009 r. zakres 7 100—7 200 kHz jest w Regionach 1 i 3 przeznaczony na zasadzie
pierwszej wa˝noÊci dla s∏u˝by radiodyfuzyjnej.

5.143 Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakres 7 300—7 350 kHz przeznaczony jest na zasadzie pierwszej wa˝no-
Êci dla s∏u˝by sta∏ej oraz na zasadzie drugiej wa˝noÊci dla s∏u˝by ruchomej làdowej pod warunkiem
zastosowania procedury okreÊlonej w Uchwale 21. Po dniu 1 kwietnia 2007 r. cz´stotliwoÊci w tym
zakresie mogà byç wykorzystywane przez stacje tych s∏u˝b, prowadzàcych korespondencj´ tylko
w obr´bie kraju, w którym sà zlokalizowane, pod warunkiem ˝e nie b´dà powodowaç szkodliwych
zak∏óceƒ w s∏u˝bie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tego zakresu cz´stotliwoÊci przez
podane wczeÊniej s∏u˝by, administracje zobowiàzane sà do zastosowania minimalnej niezb´dnej
mocy oraz do uwzgl´dnienia okresowego sposobu u˝ytkowania cz´stotliwoÊci przez s∏u˝b´ radio-
dyfuzyjnà publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

5.143B Do dnia 29 marca 2009 r. zakres 7 350—7 450 kHz jest w Regionie 1 przeznaczony na zasadzie pierw-
szej wa˝noÊci dla s∏u˝by sta∏ej i na zasadzie drugiej wa˝noÊci dla s∏u˝by ruchomej làdowej. Po dniu
29 marca 2009 r., pod warunkiem niepowodowania szkodliwych zak∏óceƒ dla s∏u˝by radiodyfuzyj-
nej, cz´stotliwoÊci w zakresie 7 350—7 450 kHz mogà byç wykorzystywane przez stacje s∏u˝b: sta∏ej
i ruchomej làdowej prowadzàce ∏àcznoÊç wy∏àcznie w granicach w∏asnego kraju, przy czym ∏àczna
moc promieniowana przez ka˝dà stacj´ nie mo˝e przekroczyç 24 dBW.

5.143E Do dnia 29 marca 2009 r. zakres 7 450—8 100 kHz jest przeznaczony na zasadzie pierwszej wa˝noÊci
dla s∏u˝by sta∏ej i na zasadzie drugiej wa˝noÊci dla s∏u˝by ruchomej làdowej.

5.145 Warunki u˝ytkowania cz´stotliwoÊci noÊnych 8 291 kHz, 12 290 kHz i 16 420 kHz okreÊlone sà w Ar-
tyku∏ach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz w Za∏àczniku 13 do Regulaminu Radioko-
munikacyjnego.

5.146 Zakresy 9 400—9 500 kHz, 11 600—11 650 kHz, 12 050—12 100 kHz, 15 600—15 800 kHz,
17 480—17 550 kHz i 18 900—19 020 kHz sà przeznaczone dla s∏u˝by sta∏ej na zasadzie pierwszej
wa˝noÊci do dnia 1 kwietnia 2007 r. pod warunkiem zastosowania procedury okreÊlonej w Uchwa-
le 21. Po dniu 1 kwietnia 2007 r. cz´stotliwoÊci w tych zakresach mogà byç wykorzystywane przez
stacje s∏u˝by sta∏ej, prowadzàce korespondencj´ tylko w obr´bie kraju, w którym sà zlokalizowane,
pod warunkiem ˝e nie b´dà powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ w s∏u˝bie radiodyfuzyjnej. W przy-
padku wykorzystywania tych zakresów cz´stotliwoÊci przez s∏u˝b´ sta∏à, administracje sà zobowià-
zane do zastosowania minimalnej niezb´dnej mocy oraz do uwzgl´dnienia okresowego sposobu
u˝ytkowania cz´stotliwoÊci przez s∏u˝b´ radiodyfuzyjnà, publikowanego zgodnie z Regulaminem
Radiokomunikacyjnym.

5.147 Cz´stotliwoÊci w zakresach 9 775—9 900 kHz, 11 650—11 700 kHz i 11 975—12 050 kHz mogà byç
u˝ytkowane przez stacje s∏u˝by sta∏ej, prowadzàce korespondencj´ tylko w obr´bie kraju, w którym
sà zlokalizowane, z ca∏kowità mocà promieniowanà nieprzekraczajàcà 24 dBW, pod warunkiem ˝e
nie spowoduje to szkodliwych zak∏óceƒ w pracy s∏u˝by radiodyfuzyjnej.

5.149 Administracje przygotowujàce przydzia∏y cz´stotliwoÊci dla stacji innych s∏u˝b, dla których sà prze-
znaczone zakresy:

13 360—13 410 kHz, 31,2—31,3 GHz,

25 550—25 670 kHz w Regionach 1 i 3, 31,5—31,8 GHz 

37,5—38,25 MHz, 36,43 —36,5 GHz,

73—74,6 MHz w Regionach 1 i 3, 42,5—43,5 GHz,

150,05—153 MHz w Regionie 1, 42,77—42,87 GHz,
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322—328,6 MHz, 43,07—43,17 GHz,

406,1—410 MHz, 43,37—43,47 GHz,

608—614 MHz w Regionach 1 i 3, 48,94—49,04 GHz,

1 330—1 400 MHz, 76—86 GHz,

1 610,6—1 613,8 MHz, 92—94 GHz,

1 660—1 670 MHz, 94,1—100 GHz,

1 718,8—1 722,2 MHz, 102—109,5 GHz,

2 655—2 690 MHz, 111,8—114,25 GHz,

3 260—3 267 MHz, 128,33—128,59 GHz,

3 332—3 339 MHz, 129,23—129,49 GHz,

3 345,8—3 352,5 MHz, 130—134 GHz,

4 825—4 835 MHz, 136—148,5 GHz,

4 950—4 990 MHz, 151,5—158,5 GHz,

4 990—5 000 MHz, 168,59—168,93 GHz

6 650—6 675,2 MHz, 171,11—171,45 GHz,

10,6—10,68 GHz, 172,31—172,65 GHz,

14,47—14,5 GHz, 173,52—173,85 GHz,

22,01—22,21 GHz, 195,75—196,15 GHz,

22,21—22,5 GHz, 209—226 GHz,

22,81—22,86 GHz, 241—250 GHz,

23,07—23,12 GHz, 252—275 GHz

zobowiàzane sà do podj´cia wszelkich praktycznych Êrodków dla ochrony s∏u˝by radioastronomicz-
nej przed szkodliwymi zak∏óceniami. Zw∏aszcza emisje ze stacji kosmicznych i stacji znajdujàcych si´
na pok∏adach samolotów mogà byç powa˝nym êród∏em zak∏óceƒ dla s∏u˝by radioastronomicznej
(ust. 4.5 i 4.6 oraz Artyku∏ 29 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.150 Nast´pujàce zakresy:

13 553—13 567 kHz (cz´stotliwoÊç Êrodkowa 13 560 kHz),

26 957—27 283 kHz (cz´stotliwoÊç Êrodkowa 27 120 kHz),

40,66—40,70 MHz (cz´stotliwoÊç Êrodkowa 40,68 MHz),

902—928 MHz w Regionie 2 (cz´stotliwoÊç Êrodkowa 915 MHz),

2 400—2 500 MHz (cz´stotliwoÊç Êrodkowa 2 450 MHz),

5 725—5 875 MHz (cz´stotliwoÊç Êrodkowa 5 800 MHz) i

24 — 24,25 GHz (cz´stotliwoÊç Êrodkowa 24,125 GHz)

przeznaczone sà równie˝ do zastosowaƒ ISM. S∏u˝by radiokomunikacyjne pracujàce w tych zakre-
sach muszà zaakceptowaç szkodliwe zak∏ócenia, jakich mogà doznaç podczas pracy urzàdzeƒ ISM.
Warunki pracy urzàdzeƒ ISM operujàcych w tych zakresach okreÊlone sà w ust. 15.13 Regulaminu
Radiokomunikacyjnego.

5.151 Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakresy 13 570—13 600 kHz i 13 800—13 870 kHz sà przeznaczone na za-
sadzie pierwszej wa˝noÊci dla s∏u˝by sta∏ej oraz na zasadzie drugiej wa˝noÊci dla s∏u˝by ruchomej
z wyjàtkiem ruchomej lotniczej (R) pod warunkiem zastosowania procedury okreÊlonej w Uchwa-
le 21. Po tym terminie cz´stotliwoÊci w tych zakresach mogà byç wykorzystywane przez stacje tych
s∏u˝b, prowadzàcych korespondencj´ tylko w obr´bie kraju, w którym sà zlokalizowane, pod warun-
kiem ˝e nie b´dà powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ w s∏u˝bie radiodyfuzyjnej. W przypadku wyko-
rzystywania tych zakresów przez podane wy˝ej s∏u˝by, administracje obowiàzane sà do zastosowa-
nia minimalnej niezb´dnej mocy oraz do uwzgl´dnienia okresowego sposobu u˝ytkowania cz´sto-
tliwoÊci przez s∏u˝b´ radiodyfuzyjnà, publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyj-
nym.

5.155B Zakres 21 870—21 924 kHz jest u˝ytkowany przez s∏u˝b´ sta∏à dla zastosowaƒ w systemach zapew-
niajàcych bezpieczeƒstwo ruchu lotniczego.
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5.157 U˝ytkowanie zakresu 23 350—24 000 kHz przez s∏u˝b´ ruchomà morskà dotyczy tylko radiotelegra-
fii pomi´dzy statkami.

5.162A Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Austrii, Belgii, BoÊni i Hercegowinie, Chinach, Watykanie,
Danii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, Irlandii, Islandii, we W∏oszech, na ¸otwie, w By∏ej Jugo-
s∏owiaƒskiej Republice Macedonii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, Mo∏dowie, Monako,
Norwegii, Niderlandach, Polsce, Portugalii, S∏owacji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwecji
i Szwajcarii, zakres 46—68 MHz jest tak˝e przeznaczony dla s∏u˝by radiolokalizacyjnej, na zasadzie
drugiej wa˝noÊci. Przeznaczenie to jest ograniczone do wykorzystania przez radary profilu wiatru,
zgodnie z Uchwa∏à 217.

5.164 Przeznaczenie dodatkowe: w Albanii, Niemczech, Austrii, Belgii, BoÊni i Hercegowinie, Botswanie,
Bu∏garii, Czadzie, na Wybrze˝u KoÊci S∏oniowej, w Danii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, Gabo-
nie, Grecji, Irlandii, Izraelu, we W∏oszech, w Jordanii, Libanie, Libii, Liechtensteinie, Luksemburgu,
na Madagaskarze, w Mali, na Malcie, w Maroku, Mauretanii, Monako, Nigerii, Norwegii, Niderlan-
dach, Polsce, Wielkiej Brytanii, Serbii i Czarnogórze, S∏owenii, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Syrii, To-
go, Tunezji i Turcji zakres 47—68 MHz, w Rumunii zakres 47—58 MHz, w Republice Po∏udniowej
Afryki zakres 47—50 MHz i w Czechach zakres 66—68 MHz przeznaczony jest tak˝e, na zasadzie
pierwszej wa˝noÊci, dla s∏u˝by ruchomej làdowej. Stacje s∏u˝by ruchomej làdowej pracujàce w wy-
mienionych krajach i przeznaczonych im zakresach nie powinny powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ
ani ˝àdaç ochrony przed istniejàcymi lub planowanymi stacjami radiodyfuzyjnymi w krajach niewy-
mienionych w tej uwadze.

5.180 Cz´stotliwoÊç 75 MHz przydzielona jest dla radiolatarni pozycyjnych. Administracje powinny zanie-
chaç przydzielania cz´stotliwoÊci, zawartych w zakresie ochronnym tej cz´stotliwoÊci, dla stacji in-
nych s∏u˝b, które ze wzgl´du na ich moc lub po∏o˝enie geograficzne mog∏yby powodowaç szkodli-
we zak∏ócenia dla radiolatarni. Powinny byç podj´te dzia∏ania dla dalszej poprawy charakterystyk
odbiorników pok∏adowych i dla ograniczenia mocy promieniowanej przez stacje pracujàce blisko
cz´stotliwoÊci 74,8 MHz i 75,2 MHz.

5.197A Zakres 108—117,975 MHz mo˝e równie˝ byç wykorzystywany na zasadzie pierwszej wa˝noÊci przez
s∏u˝b´ ruchoma lotniczà (R), ograniczonà do systemów przekazywania informacji nawigacyjnych
wspierajàcych dzia∏anie nawigacji lotniczej i nadzoru, zgodnie z przyj´tymi mi´dzynarodowymi nor-
mami lotniczymi. Wykorzystanie powy˝sze powinno byç zgodne z postanowieniami Uchwa∏y 413
i nie mo˝e powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ ani ˝àdaç ochrony od stacji w s∏u˝bie radionawigacyj-
nej lotniczej pracujàcych zgodnie z mi´dzynarodowymi normami lotniczymi.

5.198 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 117,975—137 MHz przeznaczony jest tak˝e, na zasadzie drugiej
wa˝noÊci, dla s∏u˝by ruchomej lotniczej satelitarnej (R) pod warunkiem osiàgni´cia porozumienia
zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.199 Zakresy 121,45—121,55 MHz i 242,95—243,05 MHz sà przeznaczone tak˝e dla s∏u˝by ruchomej sate-
litarnej do odbioru na pok∏adzie satelitów sygna∏ów radiop∏aw do lokalizacji awarii, nadajàcych na
cz´stotliwoÊciach 121,5 MHz i 243 MHz (Za∏àcznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.200 Cz´stotliwoÊç 121,5 MHz, w zakresie 117,975—136 MHz, jest lotniczà cz´stotliwoÊcià bezpieczeƒ-
stwa, a cz´stotliwoÊç 123,1 MHz mo˝e byç u˝yta w potrzebie, jako pomocnicza cz´stotliwoÊç bezpie-
czeƒstwa w lotnictwie. Stacje ruchome s∏u˝by ruchomej morskiej mogà komunikowaç si´ na tych
cz´stotliwoÊciach dla celów bezpieczeƒstwa ze stacjami s∏u˝by ruchomej lotniczej. Warunki takiej
komunikacji okreÊlone sà w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Za∏àczniku 13 do
Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.201 Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejd˝anie, na Bia∏orusi, w Bu∏garii, Estonii, Gru-
zji, na W´grzech, w Iranie, Iraku, Japonii, Kazachstanie, na ¸otwie, w Mo∏dowie, Mongolii, Mozam-
biku, Uzbekistanie, Nowej Gwinei, Polsce, Kirgistanie, S∏owacji, Czechach, Rumunii, Rosji, Tad˝yki-
stanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 132—136 MHz przeznaczony jest tak˝e, na zasadzie s∏u˝-
by pierwszej wa˝noÊci, dla s∏u˝by ruchomej lotniczej (OR). Administracje przygotowujàce przydzia-
∏y cz´stotliwoÊci dla stacji s∏u˝by ruchomej lotniczej (OR) powinny braç pod uwag´ cz´stotliwoÊci
przydzielone stacjom s∏u˝by ruchomej lotniczej (R).

5.202 Przeznaczenie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejd˝anie, na Bia∏orusi, w Bu∏garii,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji, Iranie, Jordanii, na ¸otwie, w Mo∏dowie, Omanie, Uz-
bekistanie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, na S∏owacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tad˝ykistanie, Turk-
menistanie i na Ukrainie, zakres 136—137 MHz jest przeznaczony, na zasadzie pierwszej wa˝noÊci,
tak˝e dla s∏u˝by ruchomej lotniczej (OR). Administracje przygotowujàce przydzia∏y cz´stotliwoÊci dla
stacji s∏u˝by ruchomej lotniczej (OR) powinny braç pod uwag´ cz´stotliwoÊci przydzielone stacjom
s∏u˝by ruchomej lotniczej (R).

5.206 Odmienna kategoria s∏u˝by: w Armenii, Azerbejd˝anie, na Bia∏orusi, w Bu∏garii, Egipcie, Finlandii,
Francji, Gruzji, Grecji, Kazachstanie, Libanie, Mo∏dowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgista-
nie, Syrii, S∏owacji, Czechach, Rumunii, Rosji, Tad˝ykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, za-
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kres 137—138 MHz przeznaczony jest, na zasadzie pierwszej wa˝noÊci, dla s∏u˝by ruchomej lotni-
czej (OR) (ust. 5.33 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.208 Wykorzystanie zakresu 137—138 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà podlega koordynacji zgod-
nie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.208A Administracje, przygotowujàc przydzia∏y cz´stotliwoÊci dla stacji kosmicznych s∏u˝by ruchomej sa-
telitarnej w zakresach 137—138 MHz, 387—390 MHz i 400,15—401 MHz, powinny podjàç wszelkie
mo˝liwe dzia∏ania w celu ochrony s∏u˝by radioastronomicznej w zakresach 150,05—153 MHz, 
322—328,6 MHz, 406,1—410 MHz i 608—614 MHz przed szkodliwymi zak∏óceniami powodowanymi
przez promieniowania niepo˝àdane. W Tabeli 1 Zalecenia ITU-R RA.769—1 podane sà wartoÊci pro-
gowe zak∏óceƒ dla ochrony s∏u˝by radioastronomicznej.

5.209 Wykorzystanie zakresów 137—138 MHz, 148—150,05 MHz, 399,9—400,05 MHz, 400,15—401 MHz,
454—456 MHz i 459—460 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà jest ograniczone do satelitarnych
systemów niegeostacjonarnych.

5.218 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 148—149,9 MHz jest tak˝e przeznaczony dla s∏u˝by kosmicznej
operacyjnej (Ziemia—kosmos) na zasadzie pierwszej wa˝noÊci, zgodnie z porozumieniem wed∏ug
ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Pasmo ka˝dej transmisji nie powinno przekraczaç
±25 kHz.

5.219 Wykorzystanie zakresu 148—149,9 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà podlega koordynacji zgod-
nie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. S∏u˝ba ruchoma satelitarna nie powinna utrud-
niaç rozwoju i wykorzystania zakresu 148—149,9 MHz przez s∏u˝by: sta∏à, ruchomà i operacyjnà ko-
smicznà.

5.220 Wykorzystanie zakresów 149,9—150,05 MHz i 399,9—400,05 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà
podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. S∏u˝ba ruchoma sa-
telitarna nie powinna utrudniaç rozwoju i wykorzystania zakresów 149,9—150,05 MHz 
i 399,9—400,05 MHz przez s∏u˝b´ radionawigacyjnà satelitarnà.

5.221 Stacje s∏u˝by ruchomej satelitarnej w zakresie 148—149,9 MHz nie powinny powodowaç szkodli-
wych zak∏óceƒ ani domagaç si´ ochrony od stacji s∏u˝b sta∏ych lub ruchomych pracujàcych zgodnie
z Tablicà Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci w nast´pujàcych krajach: w Albanii, Algierii, Niemczech, Arabii
Saudyjskiej, Australii, Austrii, Bahrajnie, Bangladeszu, na Barbadosie, na Bia∏orusi, w Belgii, Beni-
nie, BoÊni i Hercegowinie, Botswanie, Brunei Darussalam, Bu∏garii, Kamerunie, Chinach, na Cyprze,
w Kongu, Korei Po∏udniowej, Wybrze˝u KoÊci S∏oniowej, Chorwacji, na Kubie, w Danii, Egipcie,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei, Hiszpanii, Estonii, Etiopii, Finlandii, Francji, Gabonie,
Ghanie, Grecji, Gwinei, Gwinei Bissau, na W´grzech, w Indiach, Iranie, Irlandii, Islandii, Izraelu, we
W∏oszech, na Jamajce, w Japonii, Jordanii, Kazachstanie, Kenii, Kuwejcie, Lesotho, na ¸otwie, w By-
∏ej Jugos∏owiaƒskiej Republice Macedonii, Libanie, Libii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksembur-
gu, Malezji, Mali, na Malcie, w Mauretanii, Mo∏dowie, Mongolii, Mozambiku, Namibii, Norwegii, No-
wej Zelandii, Omanie, Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie, Panamie, Papui-Nowej Gwinei, Paragwa-
ju, Niderlandach, na Filipinach, w Polsce, Portugalii, Katarze, Syrii, Kirgistanie, na S∏owacji, w Ru-
munii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Senegalu, Serbii i Czarnogórze, Sierra Leone, Singapurze, S∏owenii,
Sri Lance, Republice Po∏udniowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Tanzanii, Czadzie, Tajlandii, To-
go, Tonga, Trynidadzie i Tobago, Tunezji, Turcji, na Ukrainie, w Wietnamie, Jemenie, Zambii i Zim-
babwe.

5.222 Emisje ze stacji s∏u˝by radionawigacyjnej satelitarnej w zakresach 149,9—150,05 MHz 
i 399,9—400,05 MHz mogà byç tak˝e wykorzystywane przez stacje odbiorcze s∏u˝by badaƒ kos-
mosu.

5.223 JeÊli administracje stwierdzà, ˝e u˝ytkowanie zakresu 149,9—150,05 MHz przez s∏u˝by sta∏e i rucho-
me mo˝e spowodowaç szkodliwe zak∏ócenia w s∏u˝bie radionawigacyjnej satelitarnej, to zobowià-
zane sà do niewydawania zezwoleƒ na takie u˝ytkowanie cz´stotliwoÊci, zgodnie z ust. 4.4 Regula-
minu Radiokomunikacyjnego.

5.224A Wykorzystanie zakresów 149,9—150,05 MHz i 399,9—400,05 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà
(Ziemia—kosmos) jest ograniczone do s∏u˝by ruchomej làdowej satelitarnej (Ziemia—kosmos) do
dnia 1 stycznia 2015 r. 

5.224B Przeznaczenie zakresów 149,9—150,05 MHz i 399,9—400,05 MHz dla s∏u˝by radionawigacji satelitar-
nej obowiàzuje do dnia 1 stycznia 2015 r.

5.226 Cz´stotliwoÊç 156,8 MHz jest mi´dzynarodowà cz´stotliwoÊcià w niebezpieczeƒstwie i wywo∏awczà
dla radiotelefonicznej s∏u˝by ruchomej morskiej na falach ultrakrótkich. Warunki u˝ytkowania tej
cz´stotliwoÊci sà okreÊlone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Za∏àczniku 13 do
Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
W zakresach 156—156,7625 MHz, 156,8375—157,45 MHz, 160,6—160,975 MHz i 161,475—162,05 MHz
ka˝da administracja powinna udzielaç pierwszeƒstwa tylko na tych cz´stotliwoÊciach, które sà przy-
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dzielone dla stacji s∏u˝by ruchomej morskiej przez te administracje (Artyku∏y: 31 i 52 Regulaminu
Radiokomunikacyjnego oraz Za∏àcznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).
W obszarach, gdzie mo˝e to powodowaç szkodliwe zak∏ócenia dla s∏u˝by ruchomej morskiej w pa-
Êmie VHF, powinno si´ unikaç jakiegokolwiek u˝ytkowania cz´stotliwoÊci z ww. zakresów przez sta-
cje innych s∏u˝b, dla których zakresy te sà przydzielone.
Jednak˝e cz´stotliwoÊç 156,8 MHz i zakresy cz´stotliwoÊci, w których pierwszeƒstwo przyznano
s∏u˝bie ruchomej morskiej, mogà byç u˝ytkowane przez radiokomunikacj´ na wewn´trznych dro-
gach wodnych, zgodnie z porozumieniem pomi´dzy zainteresowanymi administracjami, uwzgl´d-
niajàcym bie˝àce wykorzystanie cz´stotliwoÊci i inne istniejàce porozumienia. 

5.227 W s∏u˝bie ruchomej morskiej w zakresie VHF na falach ultrakrótkich, cz´stotliwoÊç 156,525 MHz mo-
˝e byç u˝ywana wy∏àcznie dla cyfrowego selektywnego wywo∏ania dla celów bezpieczeƒstwa, ra-
townictwa i wywo∏ania (Uchwa∏a 323). Warunki takiego u˝ytkowania okreÊlone sà w Artyku∏ach: 31
i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Za∏àcznikach: 13 i 18 do Regulaminu Radiokomunika-
cyjnego.

5.254 Zakresy 235—322 MHz i 335,4—399,9 MHz mogà byç wykorzystywane przez s∏u˝b´ ruchomà sateli-
tarnà zgodnie z osiàgni´tym porozumieniem stosownie do ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego, pod warunkiem ˝e stacje w tej s∏u˝bie nie powodujà szkodliwych zak∏óceƒ w tych z pozosta-
∏ych s∏u˝b, które dzia∏ajà lub sà planowane zgodnie z Tablicà Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci, z wy∏àcze-
niem dodatkowych przeznaczeƒ wymienionych w Uwadze 5.256A.

5.255 W zakresach 312—315 MHz (Ziemia—kosmos) i 387—390 MHz (kosmos—Ziemia) w s∏u˝bie rucho-
mej satelitarnej mogà byç równie˝ wykorzystywane niegeostacjonarne systemy satelitarne. Takie
wykorzystanie podlega procedurze koordynacji okreÊlonej w ust. 9.11A Regulaminu Radiokomuni-
kacyjnego.

5.256 Cz´stotliwoÊç 243 MHz jest w tym zakresie cz´stotliwoÊcià dla stacji jednostek ratownictwa i dla
urzàdzeƒ ratowniczych (Za∏àcznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.258 Zakres 328,6—335,4 MHz mo˝e byç wykorzystywany wy∏àcznie przez systemy làdowania wed∏ug
wskazaƒ przyrzàdów (Êcie˝ka schodzenia).

5.260 Administracje, które uznajà, ˝e u˝ytkowanie zakresu 399,9—400,05 MHz przez s∏u˝by sta∏e i rucho-
me mo˝e spowodowaç szkodliwe zak∏ócenia w pracy s∏u˝by radionawigacyjnej satelitarnej, sà zo-
bowiàzane do nieudzielania zezwoleƒ na takie u˝ytkowanie post´pujàc zgodnie z ust. 4.4 Regulami-
nu Radiokomunikacyjnego.

5.261 Wokó∏ cz´stotliwoÊci wzorcowej 400,1 MHz emisje powinny zawieraç si´ w granicach ± 25 kHz od
tej cz´stotliwoÊci.

5.263 Zakres 400,15—401 MHz jest tak˝e przeznaczony dla s∏u˝by badaƒ kosmosu dla kierunku kosmos—
kosmos dla ∏àcznoÊci z za∏ogowymi pojazdami kosmicznymi. W tym zastosowaniu s∏u˝ba badaƒ ko-
smosu nie b´dzie uwa˝ana za s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa.

5.264 Wykorzystanie zakresu 400,15—401 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà podlega procedurom ko-
ordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ograniczenia g´stoÊci strumie-
nia mocy wskazane w Aneksie 1 Za∏àcznika 5 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinny obo-
wiàzywaç a˝ do momentu dokonania zmian przez kompetentnà Konferencj´. 

5.266 U˝ytkowanie zakresu 406—406,1 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà dotyczy tylko stacji satelitar-
nych radiop∏aw ma∏ej mocy do lokalizacji awarii (tak˝e Artyku∏ 31 Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego i Za∏àcznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.267 Zabronione sà wszelkie emisje mogàce powodowaç szkodliwe zak∏ócenia u upowa˝nionych u˝yt-
kowników zakresu 406—406,1 MHz.

5.277 Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejd˝anie, na Bia∏orusi, w Kamerunie, Kongu,
D˝ibuti, Gruzji, na W´grzech, w Izraelu, Kazachstanie, Mali, Mo∏dowie, Mongolii, Uzbekistanie, Pol-
sce, Kirgistanie, na S∏owacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Rwandzie, Tad˝ykistanie, Czadzie, Turkme-
nistanie i na Ukrainie, zakres 430—440 MHz jest tak˝e przeznaczony, na zasadzie pierwszej wa˝no-
Êci, dla s∏u˝by sta∏ej.

5.282 W zakresach 435—438 MHz, 1 260—1 270 MHz, 2 400—2 450 MHz, 3 400—3 410 MHz (tylko w Re-
gionach 2 i 3) i 5 650—5 670 MHz mogà pracowaç urzàdzenia s∏u˝by amatorskiej satelitarnej pod
warunkiem, ˝e nie spowoduje to szkodliwych zak∏óceƒ w pracy innych s∏u˝b dzia∏ajàcych zgodnie
z Tablicà Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci (ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). Administracje
udzielajàce zezwoleƒ na takie u˝ytkowanie powinny natychmiast eliminowaç szkodliwe zak∏ócenia
powodowane przez s∏u˝b´ amatorskà satelitarnà wy∏àcznie do transmisji Ziemia—kosmos.

5.287 Cz´stotliwoÊci 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz i 467,575 MHz
mogà byç u˝ywane w s∏u˝bie ruchomej morskiej przez stacje ∏àcznoÊci pok∏adowej. W razie potrze-
by, urzàdzenia przeznaczone dla odst´pu kana∏owego 12,5 kHz wykorzystujàce równie˝ dodatkowe
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cz´stotliwoÊci 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz i 467,5625 MHz mogà byç wprowadzo-
ne do komunikacji pok∏adowej. U˝ytkowanie tych cz´stotliwoÊci na wodach terytorialnych mo˝e na-
stàpiç na podstawie regulacji krajowych zainteresowanej administracji. Charakterystyki u˝ywanych
do takiej ∏àcznoÊci urzàdzeƒ powinny odpowiadaç wymaganiom Zalecenia ITU-R M.1174 (Uchwa-
∏a 341).

5.289 Zakresy 460—470 MHz i 1 690—1 710 MHz mogà byç tak˝e u˝ytkowane przez s∏u˝b´ satelitarnà ba-
daƒ Ziemi dla zastosowaƒ innych ni˝ przewidziane w ramach s∏u˝by meteorologicznej satelitarnej,
do transmisji kosmos—Ziemia pod warunkiem, ˝e nie spowoduje to szkodliwych zak∏óceƒ w pracy
innych stacji dzia∏ajàcych zgodnie z Tablicà Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci.

5.306 Dodatkowe przeznaczenie: w Regionie 1, z wyjàtkiem Afrykaƒskiej Strefy Radiodyfuzyjnej (ust. 5.10
do 5.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) i w Regionie 3 zakres 608—614 MHz przeznaczony jest
tak˝e, na zasadzie drugiej wa˝noÊci, dla s∏u˝by radioastronomicznej.

5.311 W zakresie 620—790 MHz mo˝liwe jest przydzielanie cz´stotliwoÊci dla stacji telewizyjnych w s∏u˝-
bie radiodyfuzyjnej satelitarnej stosujàcych modulacj´ cz´stotliwoÊci, pod warunkiem zawarcia po-
rozumieƒ mi´dzy zainteresowanymi administracjami i administracjami wykonujàcymi s∏u˝by zgod-
nie z Tablicà Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci, które mogà zostaç zak∏ócone (Uchwa∏y 33 i 507). Stacje ta-
kie nie mogà wytwarzaç na terytorium innych krajów g´stoÊci strumienia mocy przekraczajàcego
wartoÊç 129 dB(W/m2) dla kàtów nadejÊcia wiàzki mniejszych od 20o (Zalecenie 705 Regulaminu Ra-
diokomunikacyjnego), bez zgody administracji tych krajów. Znajduje zastosowanie Uchwa∏a 545.

5.312 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejd˝anie, na Bia∏orusi, w Bu∏garii, Gruzji, na W´grzech,
w Kazachstanie, Mo∏dowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na S∏owacji, w Czechach,
Rumunii, Rosji, Tad˝ykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 645—862 MHz przeznaczony jest
tak˝e, na zasadzie pierwszej wa˝noÊci, dla s∏u˝by radionawigacyjnej lotniczej.

5.317A Administracje, pragnàce wprowadziç Mi´dzynarodowy System ¸àcznoÊci Ruchomej—2000 (IMT—
2000), mogà wykorzystaç te cz´Êci zakresu 806—960 MHz, które sà przeznaczone dla s∏u˝by rucho-
mej na zasadzie pierwszej wa˝noÊci (Uchwa∏a 224). Ustalenie to nie wyklucza u˝ytkowania tych za-
kresów przez wszelkie zastosowania innych s∏u˝b, dla których te zakresy sà przewidziane, jak te˝ nie
wprowadza zasady pierwszeƒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

5.323 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejd˝anie, na Bia∏orusi, w Bu∏garii, na W´grzech, w Ka-
zachstanie, Mo∏dowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na S∏owacji, w Czechach, Rumu-
nii, Rosji, Tad˝ykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 862—960 MHz przeznaczony jest tak˝e,
na zasadzie s∏u˝by pierwszej wa˝noÊci, dla s∏u˝by radionawigacyjnej lotniczej. Takie u˝ytkowanie za-
le˝ne jest od uzyskanego porozumienia, zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego,
z zainteresowanymi administracjami i ograniczone do radiolatarni naziemnych dzia∏ajàcych w dniu
27 paêdziernika 1997 r. a˝ do koƒca pracy tych urzàdzeƒ.

5.328 U˝ytkowanie zakresu 960—1 215 MHz przez s∏u˝b´ radionawigacji lotniczej jest zarezerwowane
w skali Êwiatowej dla wykorzystania i rozwoju pok∏adowych pomocy elektronicznych dla nawigacji
lotniczej i bezpoÊrednio zwiàzanych z nimi urzàdzeƒ naziemnych.

5.328A Stacje w s∏u˝bie radionawigacji satelitarnej w zakresie 1 164—1 215 MHz sà obowiàzane pracowaç
zgodnie z postanowieniami Uchwa∏y 609 i nie mogà ˝àdaç ochrony od stacji s∏u˝by radionawigacji
lotniczej pracujàcych w zakresie 960—1 215 MHz. Nie ma zastosowania ust. 5.43 Regulaminu Radio-
komunikacyjnego. Znajdujà zastosowanie postanowienia ust. 21.18 Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego.

5.328B Wykorzystanie zakresów 1 164—1 300 MHz, 1 559—1 610 MHz i 5 010—5 030 MHz przez systemy i sie-
ci s∏u˝by radionawigacyjnej satelitarnej, dla których Biuro Radiokomunikacji otrzyma∏o odpowiednio
kompletnà informacj´ koordynacyjnà lub notyfikacyjnà po dniu 1 stycznia 2005 r., podlega zastoso-
waniu postanowieƒ ust. 9.12, 9.12A i 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Znajduje równie˝ za-
stosowanie Uchwa∏a 610.

5.329 U˝ytkowanie zakresu 1 215—1 300 MHz przez s∏u˝b´ radionawigacyjnà satelitarnà mo˝e nastàpiç
pod warunkiem, ˝e nie spowoduje to szkodliwych zak∏óceƒ w pracy s∏u˝by radionawigacyjnej i nie
b´dzie wymagana ochrona ze strony tej s∏u˝by, która jest upowa˝niona do dzia∏ania na podstawie
Uwagi 5.331 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ponadto, u˝ytkowanie zakresu 1 215—1 300 MHz
przez s∏u˝b´ radionawigacyjnà satelitarnà mo˝e nastàpiç pod warunkiem, ˝e nie spowoduje to szko-
dliwych zak∏óceƒ w pracy s∏u˝by radiolokalizacyjnej. W stosunku do s∏u˝by radiolokalizacyjnej nie
ma zastosowania ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Znajduje zastosowanie Uchwa∏a
608.

5.329A U˝ytkowanie systemów w s∏u˝bie radionawigacji satelitarnej (kosmos—kosmos) pracujàcej w zakre-
sie 1 215—1 300 MHz nie ma na celu ustanowienia zastosowaƒ s∏u˝by bezpieczeƒstwa i nie powin-
no nak∏adaç ˝adnych dodatkowych ograniczeƒ w innych systemach lub s∏u˝bach pracujàcych zgod-
nie z Tablicà.
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5.331 Przeznaczenie dodatkowe: w Algierii, Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Australii, Austrii, Bahrajnie, na
Bia∏orusi, w Belgii, Beninie, BoÊni i Hercegowinie, Brazylii, Burkina Faso, Burundi, Kamerunie, Chi-
nach, Korei Po∏udniowej, Chorwacji, Danii, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Estonii,
Rosji, Finlandii, Francji, Ghanie, Grecji, Gwinei, Gwinei Równikowej, na W´grzech, w Indiach, Indo-
nezji, Iranie, Iraku, Irlandii, Izraelu, Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Lesotho, na ¸otwie, w By∏ej Jugos∏o-
wiaƒskiej Republice Macedonii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, na Madagaskarze,
w Mali, Mauretanii, Nigerii, Norwegii, Omanie, Niderlandach, Polsce, Portugalii, Katarze, Syrii, na
S∏owacji, w Wielkiej Brytanii, Serbii i Czarnogórze, S∏owenii, Somalii, Sudanie, Sri Lance, Republi-
ce Po∏udniowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, Togo, Turcji, Wenezueli i Wietnamie, za-
kres 1 215—1 300 MHz jest równie˝ przeznaczony na zasadzie pierwszej wa˝noÊci dla s∏u˝by radio-
nawigacyjnej. W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych zakres 1 240—1 300 MHz jest równie˝ przezna-
czony dla s∏u˝by radionawigacyjnej; wykorzystanie przez s∏u˝b´ radionawigacyjnà powinno byç
ograniczone do s∏u˝by radionawigacyjnej lotniczej.

5.332 W zakresie 1 215—1 260 MHz aktywne czujniki pok∏adowe na satelitach badania Ziemi i w s∏u˝bach
badaƒ kosmosu nie mogà powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ i ˝àdaç ochrony lub w inny sposób na-
k∏adaç ograniczenia na prac´ lub rozwój s∏u˝b radiolokalizacji, radionawigacji satelitarnej i innych
s∏u˝b ustanowionych na zasadzie pierwszej wa˝noÊci.

5.335A W zakresie 1 260—1 300 MHz aktywne czujniki pok∏adowe na satelitach badania Ziemi i w s∏u˝bach
badaƒ kosmosu nie mogà powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ i ˝àdaç ochrony lub w inny sposób na-
k∏adaç ograniczenia na prac´ lub rozwój s∏u˝by radiolokalizacji i innych s∏u˝b pierwszej wa˝noÊci
okreÊlonych uwagami.

5.337 U˝ytkowanie zakresów 1 300—1 350 MHz, 2 700—2 900 MHz i 9 000—9 200 MHz przez s∏u˝b´ radio-
nawigacyjnà lotniczà dotyczy tylko naziemnych radarów i towarzyszàcych im lotniczych transpon-
derów pok∏adowych, które nadajà wy∏àcznie na cz´stotliwoÊciach w tych zakresach i tylko wtedy,
kiedy sà pobudzone przez radary pracujàce w tym samym zakresie.

5.337A U˝ytkowanie zakresu 1 300—1 350 MHz przez stacje naziemne w s∏u˝bie radionawigacji satelitarnej
i przez stacje w s∏u˝bie radiolokalizacji nie mo˝e powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ w s∏u˝bie radio-
nawigacji lotniczej i nie mo˝e ograniczaç jej pracy i rozwoju.

5.339 Zakresy: 1 370—1 400 MHz, 2 640—2 655 MHz, 4 950—4 990 MHz i 15,20—15,35 GHz sà równie˝ prze-
znaczone dla s∏u˝b: badaƒ kosmosu (pasywnej) i satelitarnego badania Ziemi (pasywnej), na zasa-
dzie drugiej wa˝noÊci.

5.339A Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1 390—1 392 MHz jest równie˝ przeznaczony na zasadzie drugiej
wa˝noÊci dla s∏u˝by sta∏ej satelitarnej (Ziemia—kosmos) i zakres 1 430—1 432 MHz jest równie˝
przeznaczony na zasadzie drugiej wa˝noÊci dla s∏u˝by sta∏ej satelitarnej (kosmos—Ziemia). Przezna-
czenia te sà ograniczone do wykorzystania przez ∏àcza dosy∏owe w niegeostacjonarnych sieciach sa-
telitarnych w s∏u˝bie ruchomej satelitarnej z ∏àczami s∏u˝bowymi poni˝ej 1 GHz. Znajduje zastoso-
wanie Uchwa∏a 745.

5.340 Zabrania si´ wszelkich emisji w zakresach:

1 400—1 427 MHz,

2 690—2 700 MHz, z wyjàtkiem tych, na które pozwala Uwaga 5.422 Regulaminu Radiokomuni-
kacyjnego,

10,68—10,7 GHz, z wyjàtkiem tych, na które pozwala Uwaga 5.483 Regulaminu Radiokomuni-
kacyjnego,

15,35—15,4 GHz, z wyjàtkiem tych, na które pozwala Uwaga 5.511 Regulaminu Radiokomuni-
kacyjnego,

23,6—24 GHz,

31,3—31,5 GHz,

31,5—31,8 GHz, w Regionie 2,

48,94—49,04 GHz, dotyczy stacji pracujàcych na pok∏adach statków powietrznych,

50,2—50,4 GHz,

52,6—54,25 GHz,

86—92 GHz,

100—102 GHz,

109,5—111,8 GHz,

114,25—116 GHz,

148,5—151,5 GHz,
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164—167 GHz,

182—185 GHz,

190—191,8 GHz,

200—209 GHz,

226—231,5 GHz,

250—252 GHz

5.341 Niektóre kraje prowadzà w zakresach 1 400—1 727 MHz, 101—120 GHz i 197—220 GHz pasywne ba-
dania w ramach programu poszukiwania docelowych êróde∏ emisji pozaziemskich.

5.345 U˝ytkowanie zakresu 1 452—1 492 MHz przez s∏u˝b´ radiodyfuzyjnà satelitarnà oraz s∏u˝b´ radiody-
fuzyjnà jest ograniczone do radiofonii cyfrowej i zale˝y od postanowieƒ Uchwa∏y 528. 

5.347A W zakresach:

1 452—1 492 MHz,

1 525—1 559 MHz,

1 613,8—1 626,5 MHz,

2 655—2 690 MHz,

2 670—2 690 MHz,

21,4—22,0 GHz

znajduje zastosowanie Uchwa∏a 739.

5.348 U˝ytkowanie zakresu 1 518—1 525 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà podlega koordynacji zgod-
nie z ust. 9.11A. Stacje s∏u˝by ruchomej satelitarnej pracujàce w zakresie 1 518—1 525 MHz nie mo-
gà ˝àdaç ochrony przed zak∏óceniami ze strony stacji s∏u˝by sta∏ej. Nie ma zastosowania ust. 5.43A.

5.348A W zakresie 1 518—1 525 MHz próg koordynacyjny wyra˝ony w wartoÊciach g´stoÊci strumienia mocy
na powierzchni Ziemi, odnoszàcy si´ do stosowania ust. 9.11A dla stacji kosmicznych w s∏u˝bie rucho-
mej satelitarnej (kosmos—Ziemia), w zastosowaniu do wykonywania na terytorium Japonii s∏u˝by ru-
chomej làdowej przez specjalizowane stacje ruchome bàdê w zwiàzku z publicznà komutowanà siecià
telekomunikacyjnà (PSTN), powinien wynosiç —150 dB (W/m2) w dowolnym paÊmie o szerokoÊci 4 kHz
dla wszystkich kàtów nadejÊcia wiàzki, co zast´puje wartoÊci podane w Tablicy 5—2 Za∏àcznika 5 do Re-
gulaminu Radiokomunikacyjnego. Na terytorium Japonii stacje s∏u˝by ruchomej satelitarnej pracujàce
w zakresie 1 518—1 525 MHz nie mogà ˝àdaç ochrony przed zak∏óceniami ze strony stacji s∏u˝by rucho-
mej. Nie ma zastosowania ust. 5.43A.

5.348C Przy u˝ytkowaniu zakresów 1 518—1 525 MHz i 1 668—1 675 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà
znajduje zastosowanie Uchwa∏a 225.

5.351 Zakresy: 1 525—1 544 MHz, 1 545—1 559 MHz, 1 626,5—1 645,5 MHz i 1 646,5—1 660,5 MHz nie mo-
gà byç u˝ywane dla ∏àczy dosy∏owych ˝adnej s∏u˝by. Jednak w wyjàtkowych przypadkach, admini-
stracja mo˝e upowa˝niç do pracy w tych zakresach znajdujàcà si´ w okreÊlonym, sta∏ym punkcie
stacj´ naziemnà s∏u˝by ruchomej satelitarnej do komunikacji poprzez stacje satelitarne.

5.351A U˝ytkowanie zakresów 1 525—1 544 MHz, 1 545—1 559 MHz, 1 610—1 626,5 MHz, 1 626,5—1 645,5 MHz,
1 646,5—1 660,5 MHz, 1 980—2 010 MHz, 2 170—2 200 MHz, 2 483,5—2 500 MHz, 2 500—2 520 MHz
i 2 670—2 690 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà musi byç zgodne z Uchwa∏ami 212 i 225.

5.353A Przy stosowaniu procedur Sekcji II Artyku∏u 9 Regulaminu Radiokomunikacyjnego do s∏u˝by rucho-
mej satelitarnej w zakresach 1 530—1 544 MHz i 1 626,5—1 645,5 MHz, pierwszeƒstwo powinno byç
dane dostosowaniu potrzeb widmowych dla ∏àcznoÊci alarmowej i bezpieczeƒstwa GMDSS. ¸àcz-
noÊç alarmowa i bezpieczeƒstwa w s∏u˝bie ruchomej morskiej satelitarnej powinna mieç pierwszeƒ-
stwo dost´pu i natychmiastowà dost´pnoÊç przed wszystkimi innymi po∏àczeniami w ramach sieci
radiokomunikacji ruchomej satelitarnej. Systemy ruchome satelitarne nie powinny powodowaç nie-
dajàcych si´ zaakceptowaç zak∏óceƒ ani domagaç si´ ochrony od ∏àcznoÊci alarmowej i bezpieczeƒ-
stwa GMDSS. Powinno si´ wziàç pod uwag´ pierwszeƒstwo ∏àcznoÊci zwiàzanej z bezpieczeƒstwem
w innych s∏u˝bach ruchomych satelitarnych. (Znajdujà tu zastosowanie postanowienia Uchwa-
∏y 222).

5.354 U˝ytkowanie zakresów 1 525—1 559 MHz i 1 626,5—1 660,5 MHz przez s∏u˝by ruchome satelitarne
podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.356 U˝ytkowanie zakresu 1 544—1 545 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà (kosmos—Ziemia) dotyczy
tylko ∏àcznoÊci bezpieczeƒstwa i alarmowej (Artyku∏ 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.357 Transmisje w zakresie 1 545—1 555 MHz od ziemskich stacji lotniczych bezpoÊrednio do stacji stat-
ków powietrznych lub pomi´dzy stacjami statków powietrznych w s∏u˝bie ruchomej lotniczej (R) sà
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równie˝ usankcjonowane, kiedy transmisje takie sà wykorzystane do rozbudowania lub uzupe∏nienia
∏àczy satelita — statek powietrzny.

5.357A Przy stosowaniu procedur Sekcji II Artyku∏u 9 Regulaminu Radiokomunikacyjnego do s∏u˝by rucho-
mej satelitarnej w zakresach 1 545—1 555 MHz i 1 646,5—1 656,5 MHz powinno si´ udzieliç pierw-
szeƒstwa dla potrzeb widmowych s∏u˝by ruchomej lotniczej satelitarnej (R) zapewniajàcej transmi-
sje wiadomoÊci z pierwszeƒstwem od 1 do 6 w Artykule 44 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
¸àcznoÊç s∏u˝by ruchomej lotniczej satelitarnej (R) z pierwszeƒstwem od 1 do 6 w Artykule 44 Re-
gulaminu Radiokomunikacyjnego powinna mieç pierwszeƒstwo dost´pu i natychmiastowà dost´p-
noÊç przez prawo pierwokupu, jeÊli to konieczne, przed wszystkimi innymi po∏àczeniami w ramach
sieci radiokomunikacji ruchomej satelitarnej. Systemy ruchome satelitarne nie powinny powodo-
waç niedajàcych si´ zaakceptowaç zak∏óceƒ lub domagaç si´ ochrony od s∏u˝b ∏àcznoÊci ruchomej
satelitarnej (R) z pierwszeƒstwem od 1 do 6 w Artykule 44 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Po-
winno si´ wziàç pod uwag´ pierwszeƒstwo ∏àcznoÊci zwiàzanej z bezpieczeƒstwem w innych s∏u˝-
bach ruchomych satelitarnych. (Znajdujà tu zastosowanie postanowienia Uchwa∏y 222).

5.359 Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Armenii, Austrii, Azerbejd˝anie, na Bia-
∏orusi, w Beninie, BoÊni i Hercegowinie, Bu∏garii, Kamerunie, Hiszpanii, Francji, Gabonie, Gruzji,
Grecji, Gwinei, Gwinei Bissau, na W´grzech, w Jordanii, Kazachstanie, Kuwejcie, Libanie, Libii, na
Litwie, w Mauretanii, Mo∏dowie, Mongolii, Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie, Polsce, Syrii, Kirgi-
stanie, Korei Pó∏nocnej, Rumunii, Rosji, Suazi, Tad˝ykistanie, Tanzanii, Tunezji, Turkmenistanie i na
Ukrainie zakresy 1 550—1 559 MHz, 1 610—1 645,5 MHz i 1 646,5—1 660 MHz sà tak˝e przeznaczo-
ne dla s∏u˝by sta∏ej na zasadzie pierwszej wa˝noÊci. Administracje sà zobowiàzane do podj´cia
wszystkich praktycznych dzia∏aƒ dla unikni´cia wprowadzania nowych stacji s∏u˝by sta∏ej w tych za-
kresach. 

5.362B Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1 559—1 610 MHz jest tak˝e przeznaczony dla s∏u˝by sta∏ej, na za-
sadzie pierwszej wa˝noÊci, do dnia 1 stycznia 2005 r.: w Niemczech, Armenii, Azerbejd˝anie, na Bia-
∏orusi, w Beninie, BoÊni i Hercegowinie, Bu∏garii, Hiszpanii, Francji, Gabonie, Gruzji, Grecji, Gwinei,
Gwinei Bissau, na W´grzech, w Kazachstanie, na Litwie, w Mo∏dowie, Mongolii, Nigerii, Ugandzie,
Uzbekistanie, Pakistanie, Polsce, Kirgistanie, Korei Pó∏nocnej, Rumunii, Rosji, Senegalu, Suazi, Ta-
d˝ykistanie, Tanzanii, Turkmenistanie i na Ukrainie i do dnia 1 stycznia 2010 r.: w Arabii Saudyjskiej,
Kamerunie, Jordanii, Kuwejcie, Libanie, Libii, Mali, Mauretanii, Syrii i Tunezji. Po tej dacie, s∏u˝ba
sta∏a mo˝e kontynuowaç prac´ na zasadzie drugiej wa˝noÊci do dnia 1 stycznia 2015 r., a po tej da-
cie powy˝sze przeznaczenie traci wa˝noÊç. Administracje sà zobowiàzane do podj´cia wszelkich
praktycznych kroków dla ochrony s∏u˝by radionawigacji satelitarnej i s∏u˝by radionawigacji lotniczej
i sà obowiàzane nie autoryzowaç nowych przydzia∏ów cz´stotliwoÊci dla systemów s∏u˝by sta∏ej
w tym zakresie.

5.364 U˝ytkowanie zakresu 1 610—1 626,5 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà (Ziemia—kosmos) i s∏u˝-
b´ radiolokacyjnà satelitarnà (Ziemia—kosmos) podlega procedurom koordynacji zgodnie
z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ruchoma stacja naziemna pracujàca w którejkol-
wiek s∏u˝bie w tym zakresie nie mo˝e wytwarzaç emisji, której szczytowa g´stoÊç e.i.r.p. jest wi´k-
sza od —15 dB(W/4 kHz), w cz´Êci zakresu wykorzystywanego przez systemy pracujàce zgodnie z po-
stanowieniami Uwagi 5.366 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (dla których ma zastosowanie
ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego), o ile zainteresowane administracje nie uzgodni∏y ina-
czej. W cz´Êci zakresu, w którym takie systemy nie pracujà, Êrednia g´stoÊç e.i.r.p. stacji ruchomej
naziemnej nie powinna przekraczaç — 3 dB(W/4 kHz). Stacje s∏u˝by ruchomej satelitarnej nie mogà
˝àdaç ochrony od stacji s∏u˝by radionawigacyjnej lotniczej, stacji pracujàcych zgodnie z postanowie-
niami Uwagi 5.366 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz stacji s∏u˝by sta∏ej, pracujàcych zgod-
nie z postanowieniami Uwagi 5.359 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Administracje odpowie-
dzialne za koordynacje sieci ruchomych satelitarnych powinny podejmowaç wszelkie mo˝liwe sta-
rania, aby zapewniç ochron´ stacji pracujàcych zgodnie z Uwagà 5.366 Regulaminu Radiokomuni-
kacyjnego.

5.365 U˝ytkowanie zakresu 1 613,8 —1 626,5 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà (kosmos—Ziemia)
podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.366 Zakres 1 610—1 626,5 MHz jest zarezerwowany na powierzchni ca∏ej kuli ziemskiej dla wykorzysta-
nia i rozwoju pok∏adowych pomocy elektronicznych do nawigacji lotniczej i innych, zwiàzanych z ni-
mi urzàdzeƒ zainstalowanych na Ziemi czy na satelitach. Takie satelitarne u˝ytkowanie zale˝y od po-
rozumienia osiàgni´tego zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.367 Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 1 610—1 626,5 MHz i 5 000—5 150 MHz sà równie˝ przeznaczone
do s∏u˝by ruchomej lotniczej satelitarnej (R), na zasadzie pierwszej wa˝noÊci, zgodnie z osiàgni´tym
porozumieniem stosownie do ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.368 W zakresie cz´stotliwoÊci 1 610—1 626,5 MHz w odniesieniu do s∏u˝b radiolokacyjnej satelitarnej
oraz ruchomej satelitarnej nie majà zastosowania postanowienia ust. 4.10 Regulaminu Radiokomu-
nikacyjnego (z wyjàtkiem s∏u˝by radionawigacyjnej satelitarnej).
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5.371 Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakresy 1 610—1 626,5 MHz (Ziemia—kosmos) oraz 
2 438,5—2 500 MHz (kosmos—Ziemia) sà tak˝e przeznaczone dla s∏u˝by radionawigacyjnej satelitar-
nej, na zasadzie drugiej wa˝noÊci, pod warunkiem uzyskania porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Re-
gulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.372 Stacje s∏u˝b radiolokalizacyjnej satelitarnej oraz ruchomej satelitarnej nie mogà byç przyczynà szkodli-
wych zak∏óceƒ w stacjach s∏u˝by radioastronomicznej, wykorzystujàcych zakres 1 610,6—1 613,8 MHz
(zastosowanie ma ust. 29.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.374 Stacje ruchome naziemne w s∏u˝bie ruchomej satelitarnej pracujàce w zakresach 1 631,5—1 634,5 MHz
i 1 656,5—1 660 MHz nie mogà powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ w stacjach s∏u˝by sta∏ej pracujà-
cych w krajach wymienionych w Uwadze 5.359 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.375 U˝ytkowanie zakresu 1 645,5—1 646,5 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà (Ziemia—kosmos) i dla
∏àczy mi´dzysatelitarnych dotyczy tylko ∏àcznoÊci bezpieczeƒstwa i alarmowej (Artyku∏ 31 Regulami-
nu Radiokomunikacyjnego).

5.376 Transmisje w zakresie 1 646,5—1 656,5 MHz ze stacji statków powietrznych w s∏u˝bie ruchomej lot-
niczej (R) bezpoÊrednio do naziemnych stacji lotniczych lub mi´dzy stacjami statków powietrznych
sà równie˝ dozwolone, jeÊli transmisje te sà wykorzystane do rozbudowania lub uzupe∏nienia ∏àczy
satelita-statek powietrzny.

5.376A Stacje ruchome làdowe pracujàce w zakresie 1 660—1 660,5 MHz nie powinny powodowaç szkodli-
wych zak∏óceƒ w pracy stacji w s∏u˝bie radioastronomicznej.

5.379A Ponagla si´ administracje do ochrony zakresu 1 660,5 —1 668,5 MHz dla przysz∏ych badaƒ radio-
astronomicznych, szczególnie przez jak najszybsze wyeliminowanie emisji powietrze—ziemia
w s∏u˝bie pomocy meteorologicznych w zakresie 1 664,4—1 668,4 MHz.

5.379B Wykorzystanie zakresu 1 668—1 675 MHz wymaga koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Ra-
diokomunikacyjnego.

5.379C W celu ochrony s∏u˝by radioastronomicznej w zakresie 1 668—1 670 MHz, wartoÊç zespolonej g´-
stoÊci strumienia mocy (pfd) wytwarzanego przez ruchome stacje naziemne w sieciach s∏u˝by ru-
chomej satelitarnej pracujàce w powy˝szym zakresie nie powinna przekraczaç —181 dB(W/m2)
w paÊmie 10 MHz oraz —194 dB(W/m2) w dowolnym paÊmie o szerokoÊci 20 kHz, w miejscu lokali-
zacji dowolnej stacji radioastronomicznej zarejestrowanej w G∏ównym Mi´dzynarodowym Rejestrze
Cz´stotliwoÊci (MIFR), przez wi´cej ni˝ 2 % ca∏kowitego czasu wynoszàcego 2 000 s.

5.379D W przypadku wspó∏u˝ytkowania zakresu 1 668—1 675 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà i s∏u˝-
by: sta∏à, ruchomà i badaƒ kosmosu (pasywnà) znajduje zastosowanie Uchwa∏a 744.

5.380 Zakresy 1 670—1 675 MHz i 1 800—1 805 MHz sà przeznaczone do u˝ytkowania na ca∏ym Êwiecie
przez administracje zamierzajàce wdro˝yç publicznà korespondencj´ lotniczà. U˝ytkowanie zakresu
1 670—1 675 MHz przez stacje w systemach publicznej korespondencji ze statkiem powietrznym jest
ograniczone do transmisji ze stacji lotniczych, a u˝ytkowanie zakresu 1 800—1 805 MHz jest ograni-
czone do transmisji ze stacji pok∏adowych.

5.382 Odmienna kategoria s∏u˝by: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejd˝anie, Bahrajnie, na Bia∏orusi,
w BoÊni i Hercegowinie, Bu∏garii, Kongu, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei, Etio-
pii, Gwinei, na W´grzech, w Iraku, Izraelu, Jordanii, Kazachstanie, Kuwejcie, By∏ej Jugos∏owiaƒskiej
Republice Macedonii, Libanie, Mauretanii, Mo∏dowie, Mongolii, Omanie, Uzbekistanie, Polsce, Ka-
tarze, Syrii, Kirgistanie, Rumunii, Rosji, Somalii, Tad˝ykistanie, Tanzanii, Turkmenistanie, na Ukra-
inie, w Jemenie oraz Serbii i Czarnogórze, zakres 1 690—1 700 MHz przeznaczony jest, na zasadzie
pierwszej wa˝noÊci, dla s∏u˝b sta∏ych i ruchomych, z wyjàtkiem s∏u˝by ruchomej lotniczej (ust. 5.33),
a w Korei Pó∏nocnej zakres 1 690—1 700 MHz przeznaczony jest dla s∏u˝by sta∏ej na zasadzie pierw-
szej wa˝noÊci (ust. 5.33 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) i dla s∏u˝by ruchomej, z wyjàtkiem ru-
chomej lotniczej, na zasadzie drugiej wa˝noÊci.

5.384A Zakresy lub cz´Êci zakresów 1 710—1 885 MHz i 2 500—2 690 MHz sà ustalone dla wykorzystania
przez administracje, pragnàce wprowadziç Mi´dzynarodowy System ¸àcznoÊci Ruchomej—2000
(IMT—2000), zgodnie z Uchwa∏à 223. Ustalenie to nie wyklucza u˝ytkowania tych zakresów przez
wszelkie zastosowania innych s∏u˝b, dla których te zakresy sà przewidziane, jak te˝ nie wprowadza
zasady pierwszeƒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. 

5.385 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1 718,8—1 722,2 MHz jest równie˝ przeznaczony dla s∏u˝by radio-
astronomicznej, jako drugiej wa˝noÊci, do obserwacji linii spektralnych.

5.388 Zakresy 1 885—2 025 MHz i 2 110—2 200 MHz sà przeznaczone do u˝ytkowania, na ogólnoÊwiato-
wych zasadach, przez administracje pragnàce wprowadziç system IMT—2000. Takie wykorzystanie
nie wyklucza u˝ytkowania tych zakresów przez inne s∏u˝by, dla których te zakresy sà przewidziane.
Zakresy te powinny byç dost´pne dla IMT—2000 zgodnie z Uchwa∏à 212 (tak˝e Uchwa∏a 223).
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5.388A W Regionach 1 i 3, zakresy 1 885—1 980 MHz, 2 010—2 025 MHz i 2 110—2 170 MHz, oraz w Regio-
nie 2 zakresy 1 885—1 980 MHz i 2 110—2 160 MHz mogà byç u˝ytkowane przez stacje na platfor-
mach stratosferycznych jako stacje bazowe w systemie IMT—2000, zgodnie z Uchwa∏à 221. Wyko-
rzystanie stacji na platformach stratosferycznych jako stacji bazowych w systemie IMT—2000 nie
wyklucza u˝ytkowania tych zakresów przez wszelkie stacje w s∏u˝bach, dla których te zakresy sà
przeznaczone, i nie wprowadza zasady pierwszeƒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

5.389A Wykorzystanie zakresów 1 980—2 010 MHz i 2 170—2 200 MHz przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà
podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego i postanowieniami
Uchwa∏y 716. U˝ytkowanie tych zakresów nie powinno rozpoczàç si´ przed dniem 1 stycznia 2000 r.,
jednak˝e u˝ytkowanie zakresu 1 980—1 990 MHz w Regionie 2 nie powinno rozpoczàç si´ przed
dniem 1 stycznia 2005 r.

5.391 Przygotowujàc przydzia∏y dla s∏u˝b ruchomych w zakresach 2 025—2 110 MHz i 2 200—2 290 MHz,
administracje nie powinny wprowadzaç systemów ruchomych o du˝ym zag´szczeniu, opisanych
w Zaleceniu ITU-R SA.1154, i powinny wziàç pod uwag´ to Zalecenie przy wprowadzaniu systemów
ruchomych innego typu.

5.392 Administracje zobowiàzane sà do dokonywania wszelkich mo˝liwych pomiarów dla zapewnienia, ˝e
transmisje kosmos—kosmos pomi´dzy dwoma lub wi´cej niegeostacjonarnymi satelitami s∏u˝b: ba-
daƒ kosmosu, operacyjnej kosmicznej i satelitarnego badania Ziemi w zakresach 2 025—2 100 MHz
i 2 200—2 290 MHz nie spowodujà ˝adnych ograniczeƒ w transmisjach: Ziemia—kosmos, kosmos—
Ziemia i innych transmisjach kosmos—kosmos w ramach tych s∏u˝b i w tych zakresach pomi´dzy
satelitami geostacjonarnymi i niegeostacjonarnymi.

5.398 W zakresie 2 483,5—2 500 MHz postanowienia ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma-
jà zastosowania w odniesieniu do s∏u˝by radiolokacyjnej satelitarnej.

5.399 W Regionie 1, w krajach innych ni˝ wymienione w Uwadze 5.400 Regulaminu Radiokomunikacyjne-
go, stacje s∏u˝by radiolokacyjnej satelitarnej nie mogà byç przyczynà szkodliwych zak∏óceƒ ani ˝à-
daç ochrony od stacji s∏u˝b radiolokalizacyjnych.

5.402 U˝ytkowanie zakresu 2 483,5—2 500 MHz przez s∏u˝by: ruchomà satelitarnà i radiolokacyjnà satelitarnà
podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Admini-
stracje zobowiàzane sà do podj´cia wszelkich mo˝liwych dzia∏aƒ w celu ochrony s∏u˝by radioastrono-
micznej przed szkodliwymi zak∏óceniami powodowanymi przez emisje w zakresie 2 483,5 —2 500 MHz,
szczególnie te, których druga harmoniczna mog∏aby wypaÊç w zakresie 4 990—5 000 MHz przeznaczo-
nym ogólnoÊwiatowo dla s∏u˝by radioastronomicznej.

5.403 Po przeprowadzeniu uzgodnieƒ wg procedury okreÊlonej w ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunika-
cyjnego, zakres 2 520—2 535 MHz (do dnia 1 stycznia 2005 r. zakres 2 500—2 535 MHz) mo˝e byç
równie˝ wykorzystywany przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà (kosmos—Ziemia), z wyjàtkiem s∏u˝by
ruchomej lotniczej satelitarnej, pracujàcej w obr´bie granic paƒstwowych. Stosuje si´ postanowie-
nia ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.409 Administracje powinny podjàç wszelkie praktyczne dzia∏ania w celu unikni´cia rozwoju nowych tro-
posferycznych systemów skateringowych w zakresie 2 500—2 690 MHz.

5.410 Zakres 2 500—2 690 MHz mo˝e byç u˝ytkowany w systemach skateringowych w Regionie 1, zale˝-
nie od osiàgni´tego porozumienia stosownie do ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.411 Przy planowaniu nowych skateringowych ∏àczy linii radiowych w zakresie 2 500—2 690 MHz, wszyst-
kie mo˝liwe Êrodki powinny byç podj´te w celu unikni´cia kierowania anten tych ∏àczy w kierunku
orbity geostacjonarnej.

5.413 Przy projektowaniu systemów s∏u˝by radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresach pomi´dzy 2 500 MHz
i 2 690 MHz, administracje sà zobowiàzane do podj´cia wszelkich mo˝liwych dzia∏aƒ dla ochrony
s∏u˝by radioastronomicznej w zakresie 2 690—2 700 MHz.

5.414 Przeznaczenie cz´stotliwoÊci w zakresie 2 500—2 520 MHz dla s∏u˝by ruchomej satelitarnej (ko-
smos—Ziemia) powinno wejÊç w ˝ycie od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega procedurom koordyna-
cji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.416 U˝ytkowanie zakresu 2 520—2 670 MHz przez s∏u˝b´ radiodyfuzyjnà satelitarnà jest ograniczone do
narodowych i regionalnych systemów odbioru zbiorowego, stosownie do porozumieƒ zawartych
w oparciu o ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 

5.417C U˝ytkowanie zakresu 2 605—2 630 MHz przez niegeostacjonarne systemy satelitarne w s∏u˝bie ra-
diodyfuzyjnej satelitarnej (dêwi´k), stosownie do Uwagi 5.417A, dla których pe∏nà dokumentacj´ ko-
ordynacyjnà lub informacj´ notyfikacyjnà zgodnà z Za∏àcznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunika-
cyjnego otrzymano po dniu 4 lipca 2003 r., jest podmiotem zastosowania postanowieƒ ust. 9.12 Re-
gulaminu Radiokomunikacyjnego.
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5.417D U˝ytkowanie zakresu 2 605—2 630 MHz przez geostacjonarne systemy satelitarne, dla których pe∏-
nà dokumentacj´ koordynacyjnà zgodnà z Za∏àcznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego
lub informacj´ notyfikacyjnà otrzymano po dniu 4 lipca 2003 r., jest podmiotem zastosowania po-
stanowieƒ ust. 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego z uwzgl´dnieniem niegeostacjonarnych
systemów satelitarnych w s∏u˝bie radiodyfuzyjnej satelitarnej (dêwi´k) stosownie do Uwagi 5.417A.
Nie znajduje zastosowania ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.418B U˝ytkowanie zakresu 2 630—2 655 MHz przez systemy satelitarne niegeostacjonarne w s∏u˝bie ra-
diodyfuzyjnej satelitarnej (dêwi´k), stosownie do Uwagi 5.418, dla których pe∏na dokumentacja ko-
ordynacyjna zgodna z Za∏àcznikiem 4 lub informacja notyfikacyjna, otrzymana po dniu 2 czerwca
2000 r., jest podmiotem zastosowania postanowieƒ ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 

5.418C U˝ytkowanie zakresu 2 630—2 655 MHz przez sieci satelitarne geostacjonarne, dla których pe∏na do-
kumentacja koordynacyjna zgodna z Za∏àcznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub in-
formacja notyfikacyjna, otrzymana po dniu 2 czerwca 2000 r., jest podmiotem zastosowania posta-
nowieƒ ust. 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ze wzgl´du na niegeostacjonarne systemy sa-
telitarne w s∏u˝bie radiodyfuzji satelitarnej (dêwi´k), stosownie do Uwagi 5.418 Regulaminu Radio-
komunikacyjnego i ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania. 

5.419 Przeznaczenie zakresu 2 670—2 690 MHz dla s∏u˝by ruchomej satelitarnej wchodzi w ˝ycie od dnia
1 stycznia 2005 r. Przy wprowadzaniu systemów s∏u˝by ruchomej satelitarnej w tym zakresie, admi-
nistracje powinny podjàç wszelkie konieczne dzia∏ania w celu ochrony systemów satelitarnych dzia-
∏ajàcych w tym zakresie przed dniem 3 marca 1992 r. Koordynacja ruchomych systemów satelitar-
nych w tym zakresie powinna byç dokonywana zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunika-
cyjnego.

5.420 Zakres 2 655—2 670 MHz (do dnia 1 stycznia 2005 r. zakres 2 655—2 690 MHz) mo˝e byç tak˝e u˝yt-
kowany przez s∏u˝b´ ruchomà satelitarnà (Ziemia—kosmos), z wyjàtkiem s∏u˝by lotniczej ruchomej
satelitarnej, dzia∏ajàcà w obr´bie granic paƒstwowych, zale˝nie od osiàgni´tego porozumienia,
zgodnie z Artyku∏em 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Stosuje si´ koordynacj´ zgodnie
z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.423 W zakresie 2 700—2 900 MHz radary naziemne u˝ywane dla celów meteorologicznych majà równo-
wa˝ne prawo dzia∏ania ze stacjami s∏u˝by radionawigacyjnej lotniczej.

5.424A W zakresie 2 900—3 100 MHz stacje s∏u˝by radiolokalizacyjnej nie powinny powodowaç szkodliwych
zak∏óceƒ ani ˝àdaç ochrony od systemów radarowych w s∏u˝bie radionawigacyjnej.

5.425 W zakresie 2 900—3 100 MHz u˝ycie statkowego systemu z przekaênikiem zapytujàcym (SIT) powin-
no byç ograniczone do podzakresu 2 930—2 950 MHz.

5.426 U˝ytkowanie zakresu 2 900—3 100 MHz przez s∏u˝b´ radionawigacyjnà lotniczà dotyczy tylko rada-
rów naziemnych.

5.427 W zakresach 2 900—3 100 MHz i 9 300—9 500 MHz odpowiedê z radarowych przekaêników musi byç
odró˝niana od odpowiedzi pochodzàcej z radiolatarni radarowych (racons) i nie powinna powodo-
waç zak∏óceƒ w dzia∏aniu radarów statkowych i lotniczych w s∏u˝bie radionawigacyjnej, z uwzgl´d-
nieniem postanowieƒ ust. 4.9 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.438 U˝ytkowanie zakresu 4 200—4 400 MHz przez radionawigacj´ lotniczà jest zarezerwowane dla radio-
wysokoÊciomierzy pok∏adowych i skojarzonych transponderów naziemnych, niemniej jednak do-
puszcza si´ w tym zakresie pasywny odczyt w s∏u˝bie satelitarnego badania Ziemi i badaniach ko-
smosu na zasadzie drugiej wa˝noÊci (bez ochrony od wp∏ywu radiowysokoÊciomierzy).

5.440 Satelitarna s∏u˝ba cz´stotliwoÊci wzorcowej i sygna∏ów czasu mo˝e byç upowa˝niona do u˝ytkowa-
nia cz´stotliwoÊci 4 202 MHz do transmisji kosmos—Ziemia i cz´stotliwoÊci 6 427 MHz do transmi-
sji Ziemia—kosmos. Takie transmisje powinny byç zawarte w granicach ±2 MHz od wymienionych
cz´stotliwoÊci, zale˝nie od osiàgni´tego porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomu-
nikacyjnego.

5.441 U˝ytkowanie zakresów 4 500—4 800 MHz (kosmos—Ziemia), 6 725—7 025 MHz (Ziemia—kosmos)
przez s∏u˝b´ sta∏à satelitarnà powinno byç zgodne z postanowieniami Za∏àcznika 30B do Regulami-
nu Radiokomunikacyjnego. 
U˝ytkowanie zakresów 10,7—10,95 GHz (kosmos—Ziemia), 11,2—11,45 GHz (kosmos—Ziemia)
i 12,75—13,25 GHz (Ziemia—kosmos) przez systemy satelitów geostacjonarnych w s∏u˝bie sta∏ej sa-
telitarnej powinno byç zgodne z postanowieniami Za∏àcznika 30B do Regulaminu Radiokomunika-
cyjnego. 
U˝ytkowanie zakresów 10,7—10,95 GHz (kosmos—Ziemia), 11,2—11,45 GHz (kosmos—Ziemia)
i 12,75—13,25 GHz (Ziemia—kosmos) przez systemy satelitarne niegeostacjonarne w s∏u˝bie sta∏ej
satelitarnej powinno byç zgodne z postanowieniami ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego
dla koordynacji z innymi systemami satelitarnymi niegeostacjonarnymi w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej. 
Systemy satelitarne niegeostacjonarne w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej nie mogà ˝àdaç ochrony od sieci
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satelitarnych geostacjonarnych w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej pracujàcej zgodnie z Regulaminem Ra-
diokomunikacyjnym, bez wzgl´du na dat´ otrzymania przez Biuro Radiokomunikacji kompletnej in-
formacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej dla systemów satelitarnych niegeostacjonar-
nych w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej oraz kompletnej informacji koordynacyjnej lub informacji notyfika-
cyjnej dla sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego nie ma zastosowania. 
Systemy satelitarne niegeostacjonarne w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej w powy˝szych zakresach powin-
ny pracowaç w sposób zapewniajàcy szybkà eliminacj´ nieakceptowalnych zak∏óceƒ mogàcych wy-
stàpiç podczas pracy.

5.442 W zakresach 4 825—4 835 MHz i 4 950—4 990 MHz przeznaczenie dla s∏u˝by ruchomej dotyczy tyl-
ko s∏u˝by ruchomej z wyjàtkiem lotniczej.

5.443B W celu unikni´cia szkodliwych zak∏óceƒ dla mikrofalowych systemów làdowania pracujàcych powy-
˝ej 5 030 MHz, ca∏kowita g´stoÊç strumienia mocy wytwarzana na powierzchni Ziemi w zakresie 
5 030—5 150 MHz przez wszystkie stacje kosmiczne danego systemu w s∏u˝bie radionawigacyjnej
satelitarnej (kosmos—Ziemia) pracujàcego w zakresie 5 010—5 030 MHz nie mo˝e przekraczaç —
124,5 dB(W/m2) w paÊmie 150 kHz. 

Aby nie powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ dla s∏u˝by radioastronomicznej w zakresie 4 990—5 000 MHz,
systemy s∏u˝by radionawigacyjnej satelitarnej pracujàce w zakresie 5 010—5 030 MHz powinny prze-
strzegaç ograniczeƒ w zakresie 4 990—5 000 MHz okreÊlonych w Uchwale 741. 

5.444 Zakres 5 030—5 150 MHz planowany jest do wykorzystania przez mi´dzynarodowy system standar-
dowy (mikrofalowy system làdowania) dla precyzyjnego zbli˝ania si´ i làdowania. Wymagania tego
systemu powinny mieç pierwszeƒstwo w stosunku do wymagaƒ innych u˝ytkowników tego zakre-
su. U˝ytkownicy tego zakresu powinni stosowaç si´ do postanowieƒ Uwagi 5.444A Regulaminu Ra-
diokomunikacyjnego i Uchwa∏y 114.

5.444A Przeznaczenie dodatkowe: zakres 5 091—5 150 MHz przeznaczony jest tak˝e, na zasadzie s∏u˝by
pierwszej wa˝noÊci, dla s∏u˝by sta∏ej satelitarnej (Ziemia—kosmos). To przeznaczenie ograniczone
jest do ∏àczy dosy∏owych dla niegeostacjonarnych ruchomych systemów satelitarnych w s∏u˝bie ru-
chomej satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
Dodatkowo, w u˝ytkowaniu zakresu 5 091—5 150 MHz majà zastosowanie nast´pujàce warunki:
— przed dniem 1 stycznia 2018 r., wykorzystanie zakresu 5 091—5 150 MHz przez ∏àcza dosy∏owe

systemów satelitów niegeostacjonarnych w s∏u˝bie ruchomej satelitarnej powinno byç zgodne 
z Uchwa∏à 114,

— przed dniem 1 stycznia 2018 r., potrzeby istniejàcych i planowanych mi´dzynarodowych typo-
wych systemów s∏u˝by radionawigacyjnej lotniczej, które nie mogà byç spe∏nione w zakresie 
5 000—5 091 MHz, powinny mieç pierwszeƒstwo w stosunku do innych sposobów wykorzystania
tego zakresu,

— po dniu 1 stycznia 2012 r., nie powinno dokonywaç si´ nowych przydzia∏ów dla stacji naziemnych
utrzymujàcych ∏àcza dosy∏owe systemów ruchomych satelitów niegeostacjonarnych,

— po dniu 1 stycznia 2018 r., s∏u˝ba sta∏a satelitarna stanie si´ s∏u˝bà drugiej wa˝noÊci w stosunku
do s∏u˝by radionawigacyjnej lotniczej.

5.446 Przeznaczenie dodatkowe: w krajach wyszczególnionych w Uwagach 5.369 i 5.400 Regulaminu Ra-
diokomunikacyjnego, zakres 5 150—5 216 MHz jest tak˝e przeznaczony, na zasadzie pierwszej wa˝-
noÊci, dla s∏u˝by radiolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos—Ziemia), pod warunkiem uzyskania poro-
zumienia okreÊlonego w ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
Ten zakres w Regionie 2 jest równie˝ przeznaczony, na zasadzie pierwszej wa˝noÊci, dla s∏u˝by ra-
diolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos—Ziemia). 
W Regionach 1 i 3, z wyjàtkiem krajów wymienionych w Uwagach 5.369 i 5.400 Regulaminu Radio-
komunikacyjnego, zakres ten jest równie˝ przeznaczony, na zasadzie drugiej wa˝noÊci, dla s∏u˝by ra-
diolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos—Ziemia). Takie u˝ytkowanie przez s∏u˝b´ radiolokalizacyjnà
satelitarnà dotyczy tylko ∏àczy dosy∏owych w po∏àczeniu ze s∏u˝bà radiolokalizacyjnà satelitarnà
operujàcà w zakresach 1 610—1 626,5 MHz lub 2 483,5—2 500 MHz. Ca∏kowita g´stoÊç strumienia
mocy na powierzchni Ziemi nie powinna przekraczaç —159 dB(W/m2) w jakimkolwiek paÊmie o sze-
rokoÊci 4 kHz dla wszystkich kàtów nadejÊcia wiàzki. 

5.446A U˝ytkowanie zakresów 5 150—5 350 MHz i 5 470—5 725 MHz przez stacje s∏u˝by ruchomej musi byç
zgodne z postanowieniami Uchwa∏y 229.

5.446B W zakresie 5 150—5 250 MHz stacje s∏u˝by ruchomej nie mogà ˝àdaç ochrony od stacji naziemnych
s∏u˝by sta∏ej satelitarnej. Nie znajduje zastosowania ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego
w odniesieniu do stacji naziemnych s∏u˝by sta∏ej satelitarnej.

5.447A Przeznaczenie dla s∏u˝by sta∏ej satelitarnej (Ziemia—kosmos) ograniczone jest do ∏àczy dosy∏owych
niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w s∏u˝bie ruchomej satelitarnej i podlega koordynacji
zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Dziennik Ustaw Nr 134 — 8493 — Poz. 1127



5.447B Przeznaczenie dodatkowe: zakres 5 150—5 216 MHz jest tak˝e przeznaczony dla s∏u˝by sta∏ej sateli-
tarnej (kosmos—Ziemia) jako s∏u˝by pierwszej wa˝noÊci. To przeznaczenie dotyczy tylko ∏àczy dosy-
∏owych niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w s∏u˝bie ruchomej satelitarnej i zale˝y od po-
stanowieƒ ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
G´stoÊç strumienia mocy wytwarzanego na powierzchni ziemi przez stacje kosmiczne s∏u˝by sta∏ej
satelitarnej pracujàcej w kierunku kosmos—Ziemia w zakresie 5 150—5 216 MHz nie powinna w ˝ad-
nym przypadku przekraczaç —164 dB(W/m2) w jakimkolwiek paÊmie o szerokoÊci 4 kHz dla wszyst-
kich kàtów padania fali.

5.447C Administracje odpowiedzialne za sieci s∏u˝by sta∏ej satelitarnej w zakresie 5 150—5 250 MHz, pracu-
jàce zgodnie z Uwagami 5.447A i 5.447B Regulaminu Radiokomunikacyjnego, powinny dokonywaç
koordynacji na zasadzie równowa˝noÊci, zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego,
z administracjami odpowiedzialnymi za niegeostacjonarne sieci satelitarne pracujàce na podstawie
postanowienia Uwagi 5.446 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i wprowadzone do u˝ytku przed
dniem 17 listopada 1995 r. 
Sieci satelitarne pracujàce na podstawie postanowienia Uwagi 5.446 Regulaminu Radiokomunika-
cyjnego wprowadzone do u˝ytku po dniu 17 listopada 1995 r. nie powinny ˝àdaç ochrony i nie mo-
gà powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ w pracy stacji s∏u˝b sta∏ych satelitarnych, pracujàcych na pod-
stawie postanowieƒ Uwag 5.447A i 5.447B Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.447D Przeznaczenie zakresu 5 250—5 255 MHz dla s∏u˝by badaƒ kosmosu na zasadzie pierwszej wa˝noÊci
jest ograniczone do czujników statków kosmicznych. Inne u˝ytkowanie pasma przez s∏u˝b´ badaƒ ko-
smosu odbywa si´ na zasadzie drugiej wa˝noÊci.

5.447F W zakresie 5 250—5 350 kHz stacje s∏u˝by ruchomej nie mogà ˝àdaç ochrony od s∏u˝by radiolokali-
zacyjnej, s∏u˝by satelitarnego badania Ziemi (aktywnego) i s∏u˝by badaƒ kosmosu (aktywnych).
S∏u˝by te nie mogà stosowaç w stosunku do s∏u˝by ruchomej kryteriów ochrony surowszych,
w oparciu o charakterystyki systemu i kryteria zak∏óceniowe, ni˝ okreÊlono w Zaleceniach 
ITU-R M.1638 i ITU-R SA.1632.

5.448A S∏u˝ba satelitarnego badania Ziemi (aktywna) i s∏u˝ba badania kosmosu (aktywna) w zakresie cz´-
stotliwoÊci 5 250—5 350 MHz nie mo˝e ˝àdaç ochrony od s∏u˝by radiolokalizacyjnej. Ust. 5.43A Re-
gulaminu Radiokomunikacyjnego nie znajduje zastosowania.

5.448B S∏u˝ba satelitarnego badania Ziemi (aktywna) pracujàca w zakresie 5 350—5 460 MHz i s∏u˝ba bada-
nia kosmosu (aktywna) pracujàca w zakresie 5 460—5 570 MHz nie mo˝e powodowaç szkodliwych
zak∏óceƒ w s∏u˝bie radionawigacji lotniczej w zakresie 5 350—5 460 MHz, s∏u˝bie radionawigacyjnej
w zakresie 5 460—5 470 MHz i s∏u˝bie radionawigacyjnej morskiej w zakresie 5 470—5 570 MHz.

5.448D W zakresie 5 350—5 470 MHz stacje s∏u˝by radiolokalizacyjnej nie powinny powodowaç szkodliwych
zak∏óceƒ ani ˝àdaç ochrony od systemów radarowych w s∏u˝bie radionawigacyjnej lotniczej, pracu-
jàcych zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.449.

5.449 U˝ytkowanie zakresu 5 350—5 470 MHz przez s∏u˝b´ radionawigacyjnà lotniczà dotyczy tylko pok∏a-
dowych radarów i skojarzonych radiolatarni pok∏adowych.

5.450B W zakresie 5 470—5 650 MHz stacje s∏u˝by radiolokalizacyjnej, z wyjàtkiem radarów naziemnych wy-
korzystywanych w celach meteorologicznych w zakresie 5 600—5 650 MHz, nie powinny powodo-
waç szkodliwych zak∏óceƒ ani ˝àdaç ochrony od systemów radarowych w s∏u˝bie radionawigacyj-
nej morskiej.

5.452 W zakresie 5 600—5 650 MHz radary naziemne u˝ytkowane do celów meteorologicznych sà dopusz-
czone do pracy na zasadzie równowa˝noÊci ze stacjami s∏u˝by radionawigacyjnej morskiej.

5.457A W zakresach 5 925—6 425 MHz i 14—14,5 GHz stacje naziemne na pok∏adach statków mogà komu-
nikowaç si´ ze stacjami kosmicznymi s∏u˝by sta∏ej satelitarnej. U˝ytkowanie takie musi byç zgodne
z postanowieniami Uchwa∏y 902.

5.458 W zakresie 6 425—7 075 MHz pomiary mikrofalowym czujnikiem biernym wykonywane sà nad oceana-
mi. Pomiary mikrofalowym czujnikiem pasywnym wykonywane sà tak˝e w zakresie 7 075—7 250 MHz.
Administracje powinny mieç na uwadze potrzeby s∏u˝b: satelitarnego badania Ziemi (pasywnej)
i s∏u˝by badania kosmosu (pasywnej) wynikajàce z ich przysz∏oÊciowego planowania w tych zakre-
sach.

5.458A Przy tworzeniu przydzia∏ów w zakresie 6 700—7 075 MHz dla s∏u˝by sta∏ej satelitarnej, administra-
cje sà zobowiàzane do podj´cia wszelkich praktycznych dzia∏aƒ w celu ochrony obserwacji linii wid-
ma w ramach s∏u˝by radioastronomicznej w zakresie 6 650—6 675,2 MHz przed szkodliwymi zak∏ó-
ceniami ze strony promieniowaƒ niepo˝àdanych.

5.458B Przeznaczenie kierunku kosmos—Ziemia dla s∏u˝by sta∏ej satelitarnej w zakresie 6 700—7 075 MHz
dotyczy tylko ∏àczy dosy∏owych dla niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w s∏u˝bie rucho-
mej satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
U˝ytkowanie pasma 6 700—7 075 MHz (kosmos—Ziemia) przez ∏àcza dosy∏owe dla niegeostacjonar-
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nych systemów satelitarnych w s∏u˝bie ruchomej satelitarnej nie podlega postanowieniom ust. 22.2
Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.458C Administracje, przygotowujàce przydzia∏y w zakresie 7 025—7 075 MHz (Ziemia—kosmos) dla geo-
stacjonarnych systemów satelitarnych w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej po dniu 17 listopada 1995 r., po-
winny konsultowaç si´ na podstawie stosownych Zaleceƒ ITU-R z administracjami, które powiado-
mi∏y i wprowadzi∏y do u˝ytku satelitarne systemy niegeostacjonarne w tym zakresie cz´stotliwoÊci
przed dniem 18 listopada 1995 r., na proÊb´ tych ostatnich administracji. Ta konsultacja powinna byç
przeprowadzona z myÊlà o u∏atwieniu wspólnych operacji satelitarnych systemów geostacjonar-
nych w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej i satelitarnych systemów niegeostacjonarnych w tym zakresie.

5.460 U˝ytkowanie zakresu 7 145—7 190 MHz przez s∏u˝b´ badania kosmosu (Ziemia—kosmos) jest ogra-
niczone do dalekiego kosmosu; nie dopuszcza si´ nadawaƒ w kierunku dalekiego kosmosu w zakre-
sie 7 190—7 235 MHz. Satelity geostacjonarne w s∏u˝bie badania kosmosu pracujàce w zakresie 
7 190—7 235 MHz nie mogà ˝àdaç ochrony od istniejàcych i przysz∏ych stacji w s∏u˝bach sta∏ej i ru-
chomej, nie ma zastosowania ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.461 Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 7 250—7 375 MHz (kosmos—Ziemia) i 7 900—8 025 MHz (Ziemia—
kosmos) sà przeznaczone tak˝e, na zasadzie pierwszej wa˝noÊci, dla s∏u˝by ruchomej satelitarnej, za-
le˝nie od uzyskanego porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.461A U˝ytkowanie zakresu 7 450—7 550 MHz przez s∏u˝b´ meteorologicznà satelitarnà (kosmos—Ziemia)
jest ograniczone do systemów satelitarnych geostacjonarnych. Systemy meteorologiczne satelitar-
ne niegeostacjonarne w tym zakresie zarejestrowane przed dniem 30 listopada 1997 r. mogà konty-
nuowaç prac´ na zasadzie pierwszej wa˝noÊci do koƒca ich czasu ˝ycia.

5.461B U˝ytkowanie zakresu 7 750—7 850 MHz przez s∏u˝b´ meteorologicznà satelitarnà (kosmos—Ziemia)
jest ograniczone do systemów satelitarnych niegeostacjonarnych.

5.462A W Regionach 1 i 3 (z wyjàtkiem Japonii), w zakresie 8 025—8 400 MHz, s∏u˝ba satelitarna badaƒ Zie-
mi wykorzystujàca satelity geostacjonarne nie powinna wytwarzaç g´stoÊci strumienia mocy prze-
kraczajàcej nast´pujàcych prowizorycznych wartoÊci dla kàtów padania (θ), bez zezwolenia zaintere-
sowanej administracji:
— 174 dB(W/m2) dla pasma o szerokoÊci 4 kHz dla 0°≤θ<5°
— 174 + 0,5 (θ—5) dB(W/m2) dla pasma o szerokoÊci 4 kHz dla 5°≤θ<25°
— 164 dB(W/m2) dla pasma o szerokoÊci 4 kHz dla 25°≤θ≤90°
WartoÊci te sà przedmiotem studiów na podstawie Uchwa∏y 124.

5.463 Stacje statków powietrznych nie mogà nadawaç w zakresie 8 025—8 400 MHz.

5.465 W s∏u˝bie satelitarnego badania kosmosu, u˝ytkowanie zakresu 8 400—8 450 MHz jest ograniczone
do dalekiego kosmosu.

5.469 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejd˝anie, na Bia∏orusi, w Bu∏garii, Gruzji, na W´grzech,
Litwie, w Mo∏dowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Czechach, Rumunii, Rosji, Tad˝yki-
stanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 8 500—8 750 MHz przeznaczony jest tak˝e, na zasadzie
pierwszej wa˝noÊci, dla s∏u˝b ruchomej làdowej i radionawigacyjnej.

5.469A W zakresie 8 550—8 650 MHz stacje w s∏u˝bie satelitarnego badania Ziemi (aktywnej) i w s∏u˝bie ba-
daƒ kosmosu (aktywnej) nie mogà powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ lub ograniczaç u˝ytkowanie
i rozwój stacji s∏u˝by radiolokalizacji.

5.470 U˝ytkowanie zakresu 7 850—8 850 MHz przez s∏u˝b´ radionawigacyjnà lotniczà dotyczy tylko pok∏a-
dowych pomocy nawigacyjnych Dopplera z cz´stotliwoÊcià Êrodkowà 8 800 MHz.

5.472 W zakresach 8 850—9 000 MHz i 9 200—9 225 MHz s∏u˝ba radionawigacyjna morska jest ograniczo-
na do radarów nadbrze˝nych.

5.473 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Austrii, Azerbejd˝anie, na Bia∏orusi, w Bu∏garii, na Kubie,
w Gruzji, na W´grzech, w Mo∏dowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Rumunii, Rosji, Ta-
d˝ykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakresy 8 850—9 000 MHz i 9 200—9 300 MHz przeznaczo-
ne sà tak˝e, na zasadzie pierwszej wa˝noÊci, dla s∏u˝by radionawigacyjnej.

5.474 W zakresie 9 200—9 500 MHz mogà byç u˝ytkowane przekaêniki poszukiwawczo-ratownicze (SART) pod
warunkiem uwzgl´dnienia stosownego Zalecenia ITU-R (tak˝e Artyku∏ 31 Regulaminu Radiokomunika-
cyjnego).

5.475 U˝ytkowanie zakresu 9 300—9 500 MHz przez s∏u˝b´ radionawigacyjnà lotniczà dotyczy tylko pok∏a-
dowych radarów meteorologicznych i radarów naziemnych. Dodatkowo dopuszcza si´ u˝ycie radio-
latarni naziemnych w s∏u˝bie radionawigacyjnej lotniczej w zakresie 9 300—9 320 MHz pod warun-
kiem, ˝e nie spowodujà one szkodliwych zak∏óceƒ w s∏u˝bie radionawigacyjnej morskiej. W zakre-
sie 9 300—9 500 MHz radary naziemne u˝ywane dla celów meteorologicznych majà pierwszeƒstwo
przed innymi urzàdzeniami radiolokalizacyjnymi.
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5.476A W zakresie 9 500—9 800 MHz stacje s∏u˝by satelitarnego badania Ziemi (aktywnej) i s∏u˝by badania
kosmosu (aktywnej) nie mogà powodowaç zak∏óceƒ lub przeszkadzaç w wykorzystaniu i rozwoju
stacji s∏u˝b radionawigacyjnych i radiolokalizacyjnych.

5.479 Zakres 9 975—10 025 MHz jest tak˝e przeznaczony dla s∏u˝by meteorologicznej satelitarnej, na zasa-
dzie drugiej wa˝noÊci, do u˝ytku przez radary meteorologiczne.

5.482 W zakresie 10,6—10,68 GHz maksymalna e.i.r.p. stacji pracujàcych w s∏u˝bach sta∏ych i ruchomych,
z wyjàtkiem ruchomych lotniczych, powinna byç ograniczona do 40 dBW, a moc dostarczana do an-
teny nie powinna przekraczaç —3 dBW. 
Limity te mogà byç przekroczone pod warunkiem uzyskania porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Regu-
laminu Radiokomunikacyjnego. Jakkolwiek, w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejd˝anie, Bahraj-
nie, Bangladeszu, na Bia∏orusi, w Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji, Indiach, In-
donezji, Iranie, Iraku, Japonii, Kazachstanie, Kuwejcie, Libanie, Mo∏dowie, Nigerii, Pakistanie, na Fi-
lipinach, w Katarze, Syrii, Kirgistanie, Rosji, Tad˝ykistanie i Turkmenistanie, ograniczenia te nie obo-
wiàzujà w s∏u˝bach sta∏ej i ruchomej, z wyjàtkiem ruchomej lotniczej.

5.484 W Regionie 1 u˝ytkowanie zakresu 10,7—11,7 GHz przez s∏u˝b´ sta∏à satelitarnà (Ziemia—kosmos)
dotyczy tylko ∏àczy dosy∏owych dla s∏u˝by radiodyfuzyjnej satelitarnej.

5.484A U˝ytkowanie zakresów 10,95—11,2 GHz (kosmos—Ziemia), 11,45—11,7 GHz (kosmos—Ziemia),
11,7—12,2 GHz (kosmos—Ziemia) w Regionie 2, 12,2—12,75 GHz (kosmos—Ziemia) w Regionie 3,
12,5—12,75 GHz (kosmos—Ziemia) w Regionie 1, 13,75—14,5 GHz (Ziemia—kosmos), 17,8—18,6 GHz
(kosmos—Ziemia), 19,7—20,2 GHz (kosmos—Ziemia), 27,5—28,6 GHz (Ziemia—kosmos), 29,5—30 GHz
(Ziemia—kosmos) przez satelitarne systemy niegeostacjonarne — w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej jest
podmiotem zastosowania postanowieƒ ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego odnoÊnie do
koordynacji z innymi satelitarnymi systemami niegeostacjonarnymi w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej.
Systemy satelitarne niegeostacjonarne w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej nie mogà ˝àdaç ochrony od sie-
ci satelitarnych geostacjonarnych w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej pracujàcych zgodnie z postanowienia-
mi Regulaminu Radiokomunikacyjnego, niezale˝nie od daty otrzymania przez Biuro Radiokomuni-
kacji kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla systemów satelitarnych niege-
ostacjonarnych w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej i kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyj-
nej dla sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego nie ma zastosowania. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej
w powy˝szych zakresach powinny pracowaç w sposób zapewniajàcy szybkà eliminacj´ nieakcepto-
walnych zak∏óceƒ mogàcych wystàpiç podczas ich pracy.

5.487 W zakresie 11,7—12,5 GHz w Regionach 1 i 3 s∏u˝by: sta∏a, sta∏a satelitarna, ruchoma z wyjàtkiem
ruchomej lotniczej i radiodyfuzyjna, zgodnie z ich odpowiednimi przeznaczeniami, nie powinny po-
wodowaç szkodliwych zak∏óceƒ w stacjach radiodyfuzji satelitarnej pracujàcych zgodnie z postano-
wieniami Planu dla Regionów 1 i 3 zawartymi w Za∏àczniku 30 do Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego lub ˝àdaç od nich ochrony.

5.487A Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakres 11,7—12,5 GHz, w Regionie 2 zakres 12,2—12,7 GHz
i w Regionie 3 zakres 11,7—12,2 GHz sà tak˝e przeznaczone dla s∏u˝by sta∏ej satelitarnej (kosmos—
Ziemia) na zasadzie pierwszej wa˝noÊci, ograniczone do systemów satelitarnych niegeostacjonar-
nych i podlegajà zastosowaniom postanowieƒ ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego przy
koordynacji z innymi systemami niegeostacjonarnymi w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej. 
Systemy satelitarne niegeostacjonarne w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej nie mogà ˝àdaç ochrony od sie-
ci satelitarnych geostacjonarnych w s∏u˝bie radiodyfuzji satelitarnej pracujàcych zgodnie z Regula-
minem Radiokomunikacyjnym, niezale˝nie od daty otrzymania przez Biuro Radiokomunikacyjne
kompletnej dokumentacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej, dla systemów satelitarnych
niegeostacjonarnych w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej i kompletnej dokumentacji koordynacyjnej lub in-
formacji notyfikacyjnej, dla sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu
Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w s∏u˝bie sta-
∏ej satelitarnej w powy˝szych zakresach powinny pracowaç w sposób zapewniajàcy szybkie wyeli-
minowanie nieakceptowalnych zak∏óceƒ mogàcych wystàpiç podczas ich pracy.

5.492 Przydzia∏y cz´stotliwoÊci dla s∏u˝by radiodyfuzyjnej satelitarnej, które sà zgodne z odpowiednim
Planem regionalnym lub sà zawarte na LiÊcie dla Regionów 1 i 3 w Za∏àczniku 30 do Regulaminu
Radiokomunikacyjnego, mogà tak˝e byç wykorzystywane do transmisji w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej
(kosmos—Ziemia), pod warunkiem ˝e takie transmisje nie spowodujà zwi´kszenia zak∏óceƒ lub b´-
dà wymagaç wi´kszej ochrony przed zak∏óceniami ni˝ transmisje s∏u˝by radiodyfuzyjnej satelitarnej
pracujàcej zgodnie z odpowiednim Planem lub Listà.

5.497 U˝ytkowanie zakresu 13,25—13,4 GHz przez s∏u˝b´ radionawigacyjnà lotniczà dotyczy tylko pomocy
nawigacyjnych Dopplera.
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5.498A S∏u˝by satelitarnego badania Ziemi (aktywna) i badaƒ kosmosu (aktywna) pracujàce w zakresie
13,25—13,4 GHz nie mogà powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ w s∏u˝bie radionawigacji lotniczej lub
ograniczaç jej u˝ytkowanie i rozwój. 

5.501A Przeznaczenie zakresu 13,4—13,75 GHz dla s∏u˝by badaƒ kosmosu na zasadzie pierwszej wa˝noÊci
jest ograniczone do aktywnych czujników statków kosmicznych. Inne u˝ytkowanie tego zakresu
przez s∏u˝b´ badaƒ kosmosu odbywa si´ na zasadzie drugiej wa˝noÊci.

5.501B W zakresie 13,4—13,75 GHz s∏u˝by satelitarna badaƒ Ziemi (aktywna) i badaƒ kosmosu (aktywna)
nie mogà powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ ani ograniczaç u˝ytkowania i rozwoju s∏u˝by radioloka-
lizacyjnej.

5.502 W zakresie 13,75—14 GHz Êrednica anteny stacji naziemnej w sieci s∏u˝by sta∏ej satelitarnej nie mo-
˝e byç mniejsza od 1,2 m, zaÊ Êrednica anteny stacji naziemnej w niegeostacjonarnym systemie
s∏u˝by sta∏ej satelitarnej nie mo˝e byç mniejsza od 4,5 m. Ponadto, moc e.i.r.p. promieniowana przez
stacje w s∏u˝bach: radiolokalizacyjnej lub radionawigacyjnej, uÊredniona w czasie jednej sekundy,
nie mo˝e przekraczaç 59 dBW dla kàtów elewacji powy˝ej 2o i 65 dBW dla mniejszych kàtów. Przed
wprowadzeniem przez administracj´ do u˝ytkowania stacji naziemnej w geostacjonarnej sieci sate-
litarnej w powy˝szym zakresie przy wielkoÊci anteny mniejszej od 4,5 m, administracja ta powinna
zapewniç, ˝e g´stoÊç strumienia mocy wytwarzana przez takà stacj´ naziemnà nie przekracza:
— –115 dB(W/(m2 •10 MHz)) przez wi´cej ni˝ 1 % czasu, na wysokoÊci 36 m nad poziomem morza

przy najni˝szym poziomie wody, oficjalnie okreÊlonym przez paƒstwo nadbrze˝ne,
— –115 dB(W/(m2 • 10 MHz)) przez wi´cej ni˝ 1 % czasu, na wysokoÊci 3 m nad poziomem gruntu

na granicy terytorium administracji uruchamiajàcej lub planujàcej uruchomiç w powy˝szym za-
kresie ruchome radary làdowe, jeÊli uprzednio nie zawarto odpowiedniego porozumienia.

W przypadku stacji naziemnych w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej majàcych anteny o Êrednicy wi´kszej lub
równej 4,5 m, moc e.i.r.p. dowolnej emisji powinna wynosiç co najmniej 68 dBW i nie mo˝e prze-
kraczaç 85 dBW.

5.503 Geostacjonarne stacje kosmiczne s∏u˝by badaƒ kosmosu w zakresie 13,75—14 GHz, co do których
Biuro Radiokomunikacji otrzyma∏o informacje wymagane do wst´pnej publikacji przed dniem 
31 stycznia 1992 r., powinny pracowaç na zasadzie równowa˝noÊci ze stacjami s∏u˝by sta∏ej sateli-
tarnej; po tej dacie nowe kosmiczne stacje geostacjonarne w s∏u˝bie badaƒ kosmosu b´dà dzia∏aç
na zasadzie s∏u˝by drugiej wa˝noÊci. Do czasu zaprzestania pracy w tym zakresie przez stacje ko-
smiczne geostacjonarne w s∏u˝bie badaƒ kosmosu, dla których Biuro Radiokomunikacji otrzyma∏o
informacje wymagane do wst´pnej publikacji przed dniem 31 stycznia 1992 r.:
— g´stoÊç e.i.r.p. emisji dla ka˝dej stacji naziemnej s∏u˝by sta∏ej satelitarnej wspó∏pracujàcej ze sta-

cjà kosmicznà na orbicie satelitarnej geostacjonarnej nie mo˝e przekraczaç:
i) 4,7D + 28 dB (W/40 kHz), gdzie D jest Êrednicà (m) anteny stacji naziemnej w s∏u˝bie sta∏ej sa-

telitarnej, dla Êrednicy anteny równej lub wi´kszej od 1,2 m, lecz mniejszej od 4,5 m,
ii) 49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), gdzie D jest Êrednicà (m) anteny stacji naziemnej w s∏u˝bie

sta∏ej satelitarnej, dla Êrednicy anteny równej lub wi´kszej od 4,5 m, lecz mniejszej od 31,9 m,
iii) 66,2 dB(W/40 kHz) dla dowolnej stacji naziemnej w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej dla Êrednicy an-

teny 4,5 m lub wi´kszej,
iv) 56,2 dB(W/4 kHz) dla emisji wàskopasmowych (u˝yteczna szerokoÊç pasma mniejsza od 

40 kHz) stacji naziemnych w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej dla dowolnej stacji naziemnej w s∏u˝bie
sta∏ej satelitarnej z antenà o Êrednicy 4,5 m lub wi´kszej,

— g´stoÊç e.i.r.p. emisji dla ka˝dej stacji naziemnej s∏u˝by sta∏ej satelitarnej wspó∏pracujàcej ze sta-
cjà kosmicznà na orbicie satelitarnej niegeostacjonarnej nie mo˝e przekraczaç 51 dBW na ka˝de
pasmo o szerokoÊci 6 MHz w zakresie cz´stotliwoÊci 13,772—13,778 GHz. 

Automatyczna kontrola mocy mo˝e byç wykorzystana do zwi´kszenia g´stoÊci e.i.r.p. w tym zakre-
sie cz´stotliwoÊci, aby wyrównaç straty spowodowane dodatkowym t∏umieniem, wywo∏anym przez
opady atmosferyczne w stopniu, w którym g´stoÊç strumienia mocy wytwarzana na stacji kosmicz-
nej s∏u˝by sta∏ej satelitarnej nie przekroczy wartoÊci wynikajàcej z u˝ycia przez stacj´ naziemnà mo-
cy e.i.r.p. odpowiadajàcej powy˝szym poziomom w warunkach bezchmurnego nieba.

5.504 U˝ytkowanie zakresu 14—14,3 GHz przez s∏u˝b´ radionawigacyjnà powinno byç takie, aby zapewniç
wystarczajàcà ochron´ dla stacji kosmicznych s∏u˝by sta∏ej satelitarnej. 

5.504A W zakresie 14—14,5 GHz stacje naziemne na pok∏adach statków powietrznych w s∏u˝bie rucho-
mej lotniczej satelitarnej, o statusie drugiej wa˝noÊci, mogà równie˝ komunikowaç si´ ze stacja-
mi kosmicznymi s∏u˝by sta∏ej satelitarnej. Znajdujà zastosowanie postanowienia ust. 5.29, 5.30
i 5.31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.506A W zakresie 14—14,5 GHz stacje naziemne na pok∏adach statków pracujàce z e.i.r.p. wi´kszà ni˝ 
21 dBW powinny pracowaç na takich samych warunkach, jakie przewidziano dla stacji naziemnych
na pok∏adach statków w Uchwale 902. Niniejsza Uwaga nie ma zastosowania do stacji naziemnych
na pok∏adach statków, dla których pe∏nà informacj´ zgodnà z Za∏àcznikiem 4 do Regulaminu Radio-
komunikacyjnego, Biuro Radiokomunikacji otrzyma∏o przed dniem 5 lipca 2003 r.
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5.511A Zakres 15,43—15,63 GHz jest tak˝e przeznaczony dla s∏u˝by sta∏ej satelitarnej (kosmos—Ziemia) na
zasadzie pierwszej wa˝noÊci. U˝ytkowanie zakresu 15,43—15,63 GHz przez s∏u˝b´ sta∏à satelitarnà
(kosmos—Ziemia i Ziemia—kosmos) — dotyczy tylko ∏àczy dosy∏owych niegeostacjonarnych syste-
mów s∏u˝by ruchomej satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radioko-
munikacyjnego. 
U˝ytkowanie zakresu 15,43—15,63 GHz przez s∏u˝b´ sta∏à satelitarnà (kosmos—Ziemia) jest ogra-
niczone do ∏àczy dosy∏owych systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w s∏u˝bie ruchomej
satelitarnej, dla których informacja wymagana do wst´pnej publikacji zosta∏a otrzymana przez
Biuro Radiokomunikacji przed dniem 2 czerwca 2000 r. W kierunku kosmos—Ziemia, minimalny
kàt elewacji stacji naziemnej w odniesieniu do lokalnej p∏aszczyzny poziomej i zysk w kierunku
tej p∏aszczyzny oraz minimalne odleg∏oÊci koordynacji w celu zabezpieczenia stacji naziemnej
przed szkodliwymi zak∏óceniami powinny byç zgodne z Zaleceniem ITU-R S.1341. 
W celu ochrony s∏u˝by radioastronomicznej przed szkodliwymi zak∏óceniami w zakresie 15,35—15,4 GHz,
ca∏kowita g´stoÊç strumienia mocy wytworzona w zakresie 15,35—15,40 GHz w dowolnej siedzibie
obserwatorium astronomicznego przez wszystkie stacje kosmiczne danego niegeostacjonarnego
systemu ∏àczy dosy∏owych w s∏u˝bie ruchomej satelitarnej (kosmos—Ziemia) pracujàcego w zakre-
sie 15,43—15,63 GHz nie mo˝e przekroczyç poziomu —156 dB(W/m2) w paÊmie 50 MHz przez wi´-
cej ni˝ 2 % czasu.

5.511C Stacje pracujàce w s∏u˝bie radionawigacyjnej lotniczej powinny ograniczyç skutecznà e.i.r.p. zgod-
nie z Zaleceniem ITU-R S.1340. Minimalna odleg∏oÊç koordynacyjna wymagana dla ochrony stacji
radionawigacji lotniczej (dotyczy ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) przed szkodliwymi
zak∏óceniami ze strony ∏àczy dosy∏owych stacji naziemnych i maksymalna e.i.r.p. transmitowana
w kierunku lokalnej p∏aszczyzny poziomej przez naziemnà stacj´ ∏àczy dosy∏owych powinny byç
zgodne z Zaleceniem ITU-R S.1340.

5.511D Systemy s∏u˝by sta∏ej satelitarnej, dla których Biuro Radiokomunikacji otrzyma∏o informacj´ do
wst´pnej publikacji do dnia 21 listopada 1997 r., mogà pracowaç w zakresach 15,4—15,43 GHz
i 15,63—15,7 GHz w kierunku kosmos—Ziemia i 15,63—15,65 GHz w kierunku Ziemia—kosmos.
W zakresach 15,4—15,43 GHz i 15,65—15,7 GHz emisje ze stacji kosmicznych niegeostacjonarnych
nie powinny przekraczaç granicznej wartoÊci g´stoÊci strumienia mocy na powierzchni Ziemi 
—146 dB(W/(m2 • MHz)) dla dowolnego kàta padania. 
W zakresie 15,63—15,65 GHz, gdy administracja planuje emisj´ z niegeostacjonarnej stacji ko-
smicznej, która przekracza poziom —146 dB(W/(m2 • MHz)) dla dowolnego kàta padania, powinna
jà skoordynowaç stosownie do ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego z zainteresowany-
mi administracjami. Stacje w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej pracujàce w zakresie 15,63—15,65 GHz
w kierunku Ziemia—kosmos nie powinny powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ w pracy stacji w s∏u˝-
bie radionawigacyjnej lotniczej (ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ma tu zastosowa-
nie).

5.513A Aktywne czujniki pok∏adowe pracujàce w zakresie 17,2—17,3 GHz nie mogà ograniczaç rozwoju
s∏u˝b radiolokalizacyjnych oraz nie mogà powodowaç zak∏óceƒ s∏u˝bom radiolokalizacyjnym lub in-
nym ustanowionym na zasadzie pierwszej wa˝noÊci.

5.516 U˝ytkowanie zakresu 17,3—18,1 GHz przez geostacjonarne systemy s∏u˝by sta∏ej satelitarnej (Zie-
mia—kosmos) dotyczy tylko ∏àczy dosy∏owych dla s∏u˝by radiodyfuzyjnej satelitarnej. U˝ytkowanie
zakresu 17,3—17,8 GHz w Regionie 2 przez systemy w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej (Ziemia—kosmos)
dotyczy tylko satelitów geostacjonarnych. Warunki u˝ytkowania zakresu 17,3—17,8 GHz w Regio-
nie 2 przez ∏àcza dosy∏owe dla s∏u˝by radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresie 12,2—12,7 GHz sà okre-
Êlone w Artykule 11 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
U˝ytkowanie zakresów 17,3—18,1 GHz (Ziemia—kosmos) w Regionach 1 i 3 oraz 17,8—18,1 GHz
(Ziemia—kosmos) w Regionie 2 przez niegeostacjonarne systemy satelitarne s∏u˝by sta∏ej satelitar-
nej powinno odpowiadaç postanowieniom ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego odnoÊnie
do koordynacji z innymi systemami satelitarnymi niegeostacjonarnymi w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej.
Systemy satelitarne niegeostacjonarne w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej nie mogà ˝àdaç ochrony od sie-
ci satelitarnych geostacjonarnych w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej pracujàcej zgodnie z Regulaminem
Radiokomunikacyjnym, niezale˝nie od daty otrzymania przez Biuro Radiokomunikacji kompletnej in-
formacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w s∏u˝-
bie sta∏ej satelitarnej oraz kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla sieci sateli-
tarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zasto-
sowania. 
Systemy satelitarne niegeostacjonarne w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej w powy˝szych zakresach powin-
ny pracowaç w sposób zapewniajàcy szybkà eliminacj´ nieakceptowalnych zak∏óceƒ mogàcych wy-
stàpiç podczas ich pracy.

5.516A W zakresie 17,3—17,7 GHz stacje naziemne s∏u˝by sta∏ej satelitarnej (kosmos—Ziemia) w Regionie 1
nie mogà ˝àdaç ochrony od stacji naziemnych obs∏ugujàcych ∏àcza dosy∏owe s∏u˝by radiodyfuzyj-
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nej satelitarnej, pracujàcych zgodnie z postanowieniami Za∏àcznika 30A do Regulaminu Radiokomu-
nikacyjnego, ani te˝ nak∏adaç ograniczenia lub restrykcje odnoÊnie do lokalizacji stacji naziemnych
obs∏ugujàcych ∏àcza dosy∏owe s∏u˝by radiodyfuzyjnej satelitarnej gdziekolwiek w obszarze obs∏ugi-
wanym przez ∏àcza dosy∏owe.

5.516B Poni˝sze zakresy sà przeznaczone do u˝ytkowania przez zastosowania o du˝ym zag´szczeniu w s∏u˝-
bie sta∏ej satelitarnej (HDFSS):

17,3—17,7 GHz (kosmos—Ziemia) w Regionie 1

18,3—19,3 GHz (kosmos—Ziemia) w Regionie 2

19,7—20,2 GHz (kosmos—Ziemia) we wszystkich Regionach

39,5—40 GHz (kosmos—Ziemia) w Regionie 1

40—40,5 GHz (kosmos—Ziemia) we wszystkich Regionach

40,5—42 GHz (kosmos—Ziemia) w Regionie 3

47,5—47,9 GHz (kosmos—Ziemia) w Regionie 1

48,2—48,54 GHz (kosmos—Ziemia) w Regionie 1

49,44—50,2 GHz (kosmos—Ziemia) w Regionie 1

oraz

27,5—27,82 GHz (Ziemia—kosmos) w Regionie 1

28,35—28,45 GHz (Ziemia—kosmos) w Regionie 2

28,45—28,94 GHz (Ziemia—kosmos) we wszystkich Regionach

28,94—29,1 GHz (Ziemia—kosmos) w Regionie 2 i 3

29,25—29,46 GHz (Ziemia—kosmos) w Regionie 2

29,46—30 GHz (Ziemia—kosmos) we wszystkich Regionach

48,2—50,2 GHz (Ziemia—kosmos) w Regionie 2.

Przeznaczenie powy˝sze nie wyklucza wykorzystania tych zakresów przez inne zastosowania w s∏u˝-
bie sta∏ej satelitarnej lub przez inne s∏u˝by majàce w tych zakresach równowa˝ne przeznaczenia
pierwszej wa˝noÊci oraz nie ustanawia w Regulaminie Radiokomunikacyjnym pierwszeƒstwa
mi´dzy u˝ytkownikami. Powinno to byç wzi´te pod uwag´ przez administracje, przy ustalaniu po-
stanowieƒ regulacyjnych w odniesieniu do powy˝szych zakresów (Znajduje zastosowanie Uchwa-
∏a 143).

5.519 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 18,1—18,3 GHz jest tak˝e przeznaczony, na zasadzie pierwszej wa˝-
noÊci, dla s∏u˝by meteorologicznej satelitarnej (kosmos—Ziemia). Takie u˝ytkowanie dotyczy tylko
satelitów geostacjonarnych i powinno byç zgodne z postanowieniami Artyku∏u 21, Tabeli 21—4 Re-
gulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.520 U˝ytkowanie zakresu 18,1—18,4 GHz przez s∏u˝b´ sta∏à satelitarnà (Ziemia—kosmos) dotyczy tylko
∏àczy dosy∏owych systemów satelitarnych geostacjonarnych dla s∏u˝by radiodyfuzyjnej satelitarnej.

5.522A Emisje s∏u˝by sta∏ej i s∏u˝by sta∏ej satelitarnej w zakresie 18,6—18,8 GHz sà ograniczone do warto-
Êci podanych odpowiednio w ust. 21.5A i 21.16.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.522B U˝ytkowanie zakresu 18,6—18,8 GHz przez s∏u˝b´ sta∏à satelitarnà jest ograniczone do systemów
geostacjonarnych i systemów z orbità o apogeum wi´kszym ni˝ 20 000 km.

5.523A U˝ytkowanie zakresów: 18,8—19,3 GHz (kosmos—Ziemia) i 28,6—29,1 GHz (Ziemia—kosmos) przez
geostacjonarne i niegeostacjonarne sieci s∏u˝b sta∏ych satelitarnych wymaga wprowadzenia posta-
nowieƒ ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ale nie podlega postanowieniom ust. 22.2
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
Administracje posiadajàce sieci geostacjonarne, skoordynowane przed dniem 18 listopada 1995 r.,
powinny wspó∏pracowaç w celu maksymalnego rozszerzenia obowiàzku koordynacji, zgodnie 
z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z sieciami niegeostacjonarnymi, o których Biuro
Radiokomunikacji otrzyma∏o informacj´ notyfikacyjnà przed tà datà, z myÊlà o osiàgni´ciu wyników
akceptowanych przez wszystkie zainteresowane strony. 
Sieci niegeostacjonarne nie powinny powodowaç niedajàcych si´ zaakceptowaç zak∏óceƒ w geosta-
cjonarnych sieciach s∏u˝by sta∏ej satelitarnej, dla których informacje zawarte w Za∏àczniku 4 do Re-
gulaminu Radiokomunikacyjnego sà traktowane jako otrzymane przez Biuro Radiokomunikacji
przed dniem 18 listopada 1995 r.
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5.523B U˝ytkowanie zakresu 19,3—19,6 GHz (Ziemia—kosmos) przez s∏u˝b´ sta∏à satelitarnà jest ograniczo-
ne tylko do linii dosy∏owych dla niegeostacjonarnych systemów s∏u˝by ruchomej satelitarnej. Takie
u˝ytkowanie wymaga zastosowania postanowieƒ ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego
i nie stosuje si´ do niego postanowieƒ ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.523C Ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinien byç nadal stosowany w zakresach 
19,3—19,6 GHz i 29,1—29,4 GHz pomi´dzy liniami dosy∏owymi sieci niegeostacjonarnych s∏u˝by ru-
chomej satelitarnej i tymi sieciami s∏u˝by sta∏ej satelitarnej, dla których pe∏na informacja koordyna-
cyjna Za∏àcznika 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub notyfikacja uznawana jest jako otrzy-
mana przez Biuro Radiokomunikacji przed dniem 18 listopada 1995 r.

5.523D U˝ytkowanie zakresu 19,3—19,7 GHz (kosmos—Ziemia) przez systemy geostacjonarne s∏u˝by sta∏ej
satelitarnej i przez linie dosy∏owe dla niegeostacjonarnych systemów satelitarnych s∏u˝by ruchomej
satelitarnej wymaga zastosowania postanowieƒ ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ale
nie stosuje si´ do niego postanowieƒ ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
U˝ytkowanie tego zakresu przez inne niegeostacjonarne systemy s∏u˝by sta∏ej satelitarnej lub
w przypadkach wskazanych w ust. 5.523C i 5.523E Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie podlega
postanowieniom ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, lecz powinno podlegaç procedu-
rom Artyku∏ów 9 (z wyjàtkiem ust. 9.11A) i 11 oraz postanowieniom ust. 22.2 Regulaminu Radioko-
munikacyjnego.

5.523E Ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinien byç nadal stosowany w zakresach 
19,6—19,7 GHz i 29,4—29,5 GHz pomi´dzy liniami dosy∏owymi niegeostacjonarnych sieci s∏u˝by ru-
chomej satelitarnej i tymi sieciami s∏u˝by sta∏ej satelitarnej, dla których pe∏na informacja o koordy-
nacji Za∏àcznika 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub notyfikacja jest uznawana jako otrzy-
mana przez Biuro Radiokomunikacji do dnia 21 listopada 1997 r.

5.525 W celu u∏atwienia mi´dzyregionalnej koordynacji pomi´dzy sieciami w s∏u˝bach: ruchomej sateli-
tarnej i sta∏ej satelitarnej, te cz´stotliwoÊci noÊne w s∏u˝bie ruchomej satelitarnej, które sà najbar-
dziej podatne na zak∏ócenia, powinny byç, o ile to praktycznie mo˝liwe, umiejscowione w wy˝szych
cz´Êciach zakresów: 19,7—20,2 GHz i 29,5—30 GHz.

5.526 W zakresach 19,7—20,2 GHz i 29,5—30 GHz w Regionie 2 oraz w zakresach 20,1—20,2 GHz i 29,9—30 GHz
w Regionach 1 i 3 sieci, które pracujà zarówno w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej, jak równie˝ w s∏u˝bie rucho-
mej satelitarnej mogà posiadaç ∏àcza pomi´dzy stacjami naziemnymi w okreÊlonych lub nieokreÊlonych
punktach lub w czasie ruchu, wykorzystujàc jeden lub wi´cej satelitów do komunikacji punkt—punkt
i punkt—wiele punktów.

5.527 Postanowienia ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie dotyczà s∏u˝by ruchomej satelitar-
nej w zakresach: 19,7—20,2 GHz i 29,5—30 GHz.

5.528 Przeznaczenie dla s∏u˝by ruchomej satelitarnej z zamiarem wykorzystywania przez sieci, które sto-
sujà anteny o wàskiej wiàzce i inne zaawansowane technologie na stacjach kosmicznych. Admini-
stracje u˝ywajàce systemów w s∏u˝bie ruchomej satelitarnej w zakresie 19,7—20,1 GHz w Regionie 2
i w zakresie 20,1—20,2 GHz podejmà wszelkie praktyczne kroki dla zapewnienia ciàg∏ej dost´pnoÊci
tych zakresów dla administracji u˝ywajàcych systemów sta∏ych i ruchomych zgodnie z postanowie-
niami Uwagi 5.524 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 

5.530 W Regionach 1 i 3 przeznaczenie dla s∏u˝by radiodyfuzji satelitarnej w zakresie 21,4—22 GHz powin-
no byç wprowadzone w ˝ycie do dnia 1 kwietnia 2007 r. Wykorzystanie tego zakresu przez s∏u˝b´ ra-
diodyfuzyjnà satelitarnà po tej dacie i na tymczasowej zasadzie przed tà datà podlega postanowie-
niom Uchwa∏y 525.

5.532 U˝ytkowanie zakresu 22,21—22,5 GHz przez s∏u˝by: satelitarnego badania Ziemi (pasywnà) i badaƒ
kosmosu (pasywnà) nie mo˝e narzucaç ograniczeƒ s∏u˝bom: sta∏ej i ruchomej z wyjàtkiem rucho-
mej lotniczej.

5.535A U˝ytkowanie zakresu 29,1—29,5 GHz (Ziemia—kosmos) przez s∏u˝b´ sta∏à satelitarnà jest ograniczo-
ne tylko do geostacjonarnych systemów satelitarnych i do linii dosy∏owych dla niegeostacjonarnych
systemów satelitarnych w s∏u˝bie ruchomej satelitarnej. Takie u˝ytkowanie wymaga zastosowania
postanowieƒ ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ale nie nale˝y tu stosowaç postano-
wieƒ ust. 22.2, z wyjàtkami wskazanymi w Uwagach 5.523C i 5.523E, gdzie takie u˝ytkowanie nie
podlega postanowieniom ust. 9.11A, choç nadal powinno podlegaç postanowieniom Artyku∏u 9
(z wyjàtkiem ust. 9.11A) i procedurom Artyku∏u 11 oraz postanowieniom ust. 22.2 Regulaminu Ra-
diokomunikacyjnego.

5.536 U˝ytkowanie zakresu 25,25—27,5 GHz przez s∏u˝b´ mi´dzysatelitarnà jest ograniczone do zastoso-
waƒ w s∏u˝bach badaƒ kosmosu i satelitarnych badaƒ Ziemi oraz dla transmisji danych z dzia∏alno-
Êci przemys∏owych i medycznych w kosmosie.

5.536A Administracje instalujàce stacje naziemne s∏u˝àce do wykonywania s∏u˝by satelitarnego badania
Ziemi lub s∏u˝by badania kosmosu nie mogà ˝àdaç ochrony przed zak∏óceniami pochodzàcymi od
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stacji s∏u˝by sta∏ej lub ruchomej pracujàcych na terenach podlegajàcych innym administracjom. Do-
datkowo, u˝ytkowanie stacji naziemnych pracujàcych w s∏u˝bie satelitarnego badania Ziemi lub
s∏u˝bie badania kosmosu powinno uwzgl´dniaç odpowiednio Zalecenia ITU-R SA.1278 i ITU-R
SA.1625.

5.536B W Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Austrii, Belgii, Brazylii, Bu∏garii, Chinach, Korei Po∏udniowej, Da-
nii, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, na W´grzech,
w Indiach, Islamskiej Republice Iranu, Irlandii, Izraelu, we W∏oszech, w Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Li-
banie, Libii, Liechtensteinie, na Litwie, w Mo∏dowie, Norwegii, Omanie, Ugandzie, Pakistanie, na Fi-
lipinach, w Polsce, Portugalii, Syrii, S∏owacji, Czechach, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Singapurze,
Szwecji, Szwajcarii, Tanzanii, Turcji, Wietnamie i Zimbabwe stacje naziemne pracujàce w s∏u˝bie sa-
telitarnej badaƒ Ziemi w zakresie 25,5—27 GHz nie powinny domagaç si´ ochrony lub ograniczaç
u˝ytkowania lub rozwoju stacji s∏u˝b sta∏ych i ruchomych.

5.538 Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 27,500—27,501 GHz i 29,999—30,000 GHz sà przeznaczone tak˝e
dla s∏u˝by sta∏ej satelitarnej (kosmos—Ziemia) na zasadzie pierwszej wa˝noÊci dla transmisji radio-
latarni przeznaczonych do kontroli mocy linii dosy∏owych w kierunku Ziemia—kosmos. Takie trans-
misje kosmos—Ziemia nie powinny przekraczaç +10 dBW e.i.r.p. w kierunku sàsiednich satelitów na
orbicie geostacjonarnej. W zakresie 27,500—27,501 GHz takie transmisje kosmos—Ziemia nie po-
winny wytwarzaç g´stoÊci strumienia mocy, przekraczajàcej na powierzchni Ziemi wartoÊç okreÊlo-
nà w Artykule 21, Tabeli 21—4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.539 Zakres 27,5—30 GHz mo˝e byç u˝ytkowany przez s∏u˝b´ sta∏à satelitarnà (Ziemia—kosmos) dla za-
pewnienia linii dosy∏owych dla s∏u˝by radiodyfuzyjnej satelitarnej.

5.540 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 27,501—29,999 GHz jest przeznaczony tak˝e dla s∏u˝by sta∏ej sate-
litarnej (kosmos—Ziemia), na zasadzie drugiej wa˝noÊci, dla transmisji prowadzonych przez radio-
latarnie przeznaczone do celów kontroli mocy linii dosy∏owych na kierunku Ziemia—kosmos.

5.541 W zakresie 28,5—30 GHz s∏u˝ba satelitarna badaƒ Ziemi jest ograniczona do przesy∏ania danych
mi´dzy stacjami i nie jest przeznaczona w pierwszej kolejnoÊci do gromadzenia informacji za pomo-
cà czujników aktywnych lub biernych.

5.541A Linie dosy∏owe niegeostacjonarnych sieci s∏u˝by ruchomej satelitarnej i geostacjonarnych sieci
s∏u˝by sta∏ej satelitarnej pracujàce w zakresie 29,1—29,5 GHz (Ziemia—kosmos) powinny stosowaç
adaptacyjnà kontrol´ mocy na kierunku Ziemia—kosmos lub inne metody kompensacji zaników, po-
zwalajàce na prowadzenie transmisji stacji naziemnej na poziomie mocy wystarczajàcym by zapew-
niç po˝àdanà jakoÊç ∏àczy i jednoczeÊnie zmniejszyç poziom wzajemnych zak∏óceƒ mi´dzy sieciami. 
Te metody powinny byç stosowane przez sieci, dla których informacja o koordynacji wg Za∏àczni-
ka 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest uznawana jako otrzymana przez Biuro Radiokomu-
nikacji po dniu 17 maja 1996 r. i do czasu, a˝ b´dà zmienione przez przysz∏à kompetentnà Konferen-
cj´. Administracje przedk∏adajàce informacje zawarte w Za∏àczniku 4 do Regulaminu Radiokomuni-
kacyjnego do koordynacji przed tà datà zach´ca si´, by wykorzystywa∏y te techniki w maksymalnym
stopniu.

5.543 Zakres 29,95—30 GHz mo˝e byç u˝ytkowany dla ∏àczy kosmos—kosmos w s∏u˝bie satelitarnych ba-
daƒ Ziemi do celów telemetrii, Êledzenia i sterowania, na zasadzie drugiej wa˝noÊci.

5.546 Odmienna kategoria s∏u˝by: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejd˝anie, na Bia∏orusi, w Egipcie,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Gruzji, na W´grzech, w Iranie, Izra-
elu, Jordanii, na ¸otwie, w Libanie, Mo∏dowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, Ru-
munii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Republice Po∏udniowej Afryki, Tad˝ykistanie, Turkmenistanie i Turcji,
zakres 31,5—31,8 GHz przeznaczony jest dla s∏u˝by sta∏ej i ruchomej z wyjàtkiem ruchomej lotniczej,
na zasadzie pierwszej wa˝noÊci (ust. 5.33 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.547 Zakresy 31,8—33,4 GHz, 37—40 GHz, 40,5—43,5 GHz, 51,4—52,6 GHz, 55,78—59 GHz i 64—66 GHz
udost´pnia si´ dla zastosowaƒ o du˝ym zag´szczeniu w s∏u˝bie sta∏ej (Uchwa∏y 75 i 79). Administra-
cje powinny wziàç powy˝sze pod uwag´ przy rozpatrywaniu postanowieƒ regulacyjnych w odnie-
sieniu do tych zakresów. Ze wzgl´du na potencjalne ulokowanie w zakresach 39,5—40 GHz 
i 40,5—42 GHz zastosowaƒ o du˝ym zag´szczeniu w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej (patrz Uwaga 5.516B),
administracje powinny ponadto braç odpowiednio pod uwag´ potencjalne zagro˝enia dla zastoso-
waƒ o du˝ym zag´szczeniu w s∏u˝bie sta∏ej.

5.547A Administracje powinny poczyniç praktyczne dzia∏ania w celu zminimalizowania potencjalnych zak∏ó-
ceƒ pomi´dzy stacjami w s∏u˝bie sta∏ej i pok∏adowymi stacjami statków powietrznych w s∏u˝bie ra-
dionawigacyjnej w zakresie 31,8—33,4 GHz, bioràc pod uwag´ potrzeby operacyjne systemów rada-
rów lotniczych.

5.548 Administracje projektujàce systemy dla s∏u˝b: mi´dzysatelitarnej w zakresie 32,3—33 GHz, radiona-
wigacyjnej w zakresie 32—33 GHz oraz badaƒ kosmosu (daleki kosmos) w zakresie 31,8—32,3 GHz
powinny podjàç wszelkie mo˝liwe Êrodki dla unikni´cia szkodliwych zak∏óceƒ pomi´dzy tymi s∏u˝-
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bami, majàc na uwadze aspekty bezpieczeƒstwa s∏u˝by radionawigacyjnej (Zalecenie 707 Regulami-
nu Radiokomunikacyjnego).

5.549A W zakresie 35,5—36,0 GHz Êrednia g´stoÊç strumienia mocy na powierzchni Ziemi, generowana
przez dowolny czujnik s∏u˝by satelitarnych badaƒ Ziemi (aktywnej) lub s∏u˝by badania kosmosu (ak-
tywnej), dla dowolnego kàta odchylonego wi´cej ni˝ 0,8o od Êrodka wiàzki nie powinna przekroczyç
w tym zakresie  — 73,3 dB(W/m2).

5.551H Równowa˝na g´stoÊç strumienia mocy (epfd) wytwarzana w zakresie 42,5—43,5 GHz przez wszyst-
kie stacje kosmiczne w dowolnym niegeostacjonarnym systemie satelitarnym s∏u˝by sta∏ej satelitar-
nej (kosmos—Ziemia) lub s∏u˝by radiodyfuzyjnej satelitarnej (kosmos—Ziemia), pracujàcej w zakre-
sie 42—42,5 GHz, nie powinna przekraczaç nast´pujàcych wartoÊci w miejscu po∏o˝enia dowolnej
stacji radioastronomicznej przez wi´cej ni˝ 2 % czasu pracy:

— –230 dB(W/m2) w dowolnym paÊmie 1 GHz i —246 dB(W/m2) w dowolnym paÊmie 500 kHz zakre-
su 42,5—43,5 GHz w miejscu po∏o˝enia dowolnej stacji radioastronomicznej z zarejestrowanym
radioteleskopem o pojedynczej antenie satelitarnej; i

— –209 dB(W/m2) w dowolnym paÊmie 500 kHz zakresu 42,5—43,5 GHz w miejscu po∏o˝enia dowol-
nej stacji radioastronomicznej zarejestrowanej jako stacja interferometryczna o bardzo d∏ugiej li-
nii bazowej.

Powy˝sze wartoÊci epfd powinny byç ustalane przy zastosowaniu metodologii podanej w Zaleceniu
ITU-R S.1586 oraz charakterystyce odniesienia anteny i maksymalnym zysku anteny w s∏u˝bie radio-
astronomicznej podanych w Zaleceniu ITU-R RA.1631 i powinny byç stosowane dla ca∏ego niebo-
sk∏onu i kàtów elewacji wi´kszych od minimalnego kàta pracy radioteleskopu θmin (dla którego przy
braku zg∏oszonej informacji nale˝y przyjàç wartoÊç typowà 5°).
Powy˝sze wartoÊci stosuje si´ do dowolnej stacji radioastronomicznej, która:
— by∏a czynna przed zakoƒczeniem Konferencji WRC-03 i by∏a notyfikowana w ITU przed dniem 

4 stycznia 2004 r. bàdê
— by∏a notyfikowana przed datà otrzymania odpowiednio pe∏nej dokumentacji koordynacyjnej

zgodnej z Za∏àcznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informacji notyfikacyjnej,
dotyczàcej stacji kosmicznej, której dotyczà limity.

Pozosta∏e stacje radioastronomiczne notyfikowane po powy˝szych datach mogà zawrzeç porozumie-
nie z administracjami uruchamiajàcymi stacje kosmiczne. W Regionie 2 znajduje zastosowanie
Uchwa∏a 743. Limity podane w niniejszej Uwadze mogà zostaç przekroczone w miejscu po∏o˝enia sta-
cji radioastronomicznej dowolnego kraju, którego administracja wyrazi na to zgod´.

5.551I G´stoÊç strumienia mocy wytwarzana w zakresie 42,5—43,5 GHz przez dowolnà geostacjonarnà sta-
cj´ kosmicznà w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej (kosmos—Ziemia) lub s∏u˝bie radiodyfuzyjnej satelitarnej
(kosmos—Ziemia) pracujàcej w zakresie 42—42,5 GHz nie powinna przekraczaç nast´pujàcych war-
toÊci w miejscu po∏o˝enia dowolnej stacji radioastronomicznej:
— –137 dB(W/m2) w dowolnym paÊmie 1 GHz i —153 dB(W/m2) w dowolnym paÊmie 500 kHz zakre-

su 42,5—43,5 GHz w miejscu po∏o˝enia dowolnej stacji radioastronomicznej z zarejestrowanym
radioteleskopem o pojedynczej antenie satelitarnej; i

— –116 dB(W/m2) w dowolnym paÊmie 500 kHz zakresu 42,5—43,5 GHz w miejscu po∏o˝enia dowol-
nej stacji radioastronomicznej zarejestrowanej jako stacja interferometryczna o bardzo d∏ugiej li-
nii bazowej.

Powy˝sze wartoÊci stosuje si´ do dowolnej stacji radioastronomicznej, która:
— by∏a czynna przed zakoƒczeniem Konferencji WRC-03 i by∏a notyfikowana w ITU przed dniem 

4 stycznia 2004 r. bàdê
— by∏a notyfikowana przed datà otrzymania odpowiednio pe∏nej dokumentacji koordynacyjnej

zgodnej z Za∏àcznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informacji notyfikacyjnej,
dotyczàcej stacji kosmicznej, której dotyczà limity.

Pozosta∏e stacje radioastronomiczne notyfikowane po powy˝szych datach mogà zawrzeç porozu-
mienie z administracjami autoryzujàcymi stacje kosmiczne. W Regionie 2 znajduje zastosowanie
Uchwa∏a 743. Limity podane w niniejszej uwadze mogà zostaç przekroczone w miejscu po∏o˝enia
stacji radioastronomicznej dowolnego kraju, którego administracja wyrazi na to zgod´.

5.552 Przeznaczenie widma dla s∏u˝by sta∏ej satelitarnej w zakresie 42,5—43,5 GHz i 47,2—50,2 GHz dla
transmisji Ziemia—kosmos jest wi´ksze ni˝ w zakresie 37,5—39,5 GHz dla transmisji kosmos—Zie-
mia w celu umo˝liwienia realizacji ∏àczy dosy∏owych do satelitów radiodyfuzyjnych. Administracje
zobowiàzuje si´ do podj´cia wszelkich mo˝liwych dzia∏aƒ dla rezerwacji zakresu 47,2—49,2 GHz dla
∏àczy dosy∏owych w s∏u˝bie radiodyfuzji satelitarnej pracujàcej w zakresie 40,5—42,5 GHz.

5.552A Przeznaczenie dla s∏u˝by sta∏ej w zakresach 47,2—47,5 GHz i 47,9—48,2 GHz b´dzie wykorzystywa-
ne przez platformy stratosferyczne.

5.553 W zakresach 43,5—47 GHz i 66—71 GHz dopuszcza si´ prac´ stacji s∏u˝by ruchomej làdowej pod wa-
runkiem, ˝e nie b´dà powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ w s∏u˝bach radiokomunikacji kosmicznej,
dla których te zakresy sà przeznaczone (ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).
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5.554 W zakresach 43,5—47 GHz, 66—71 GHz, 95—100 GHz, 125—130 GHz, 191,8—200 GHz i 252—265 GHz
dopuszczone sà tak˝e ∏àcza satelitarne ∏àczàce stacje naziemne w okreÊlonych, sta∏ych punktach, je-
˝eli sà wykorzystywane w po∏àczeniu ze s∏u˝bà ruchomà satelitarnà lub s∏u˝bà radionawigacyjnà sa-
telitarnà.

5.554A U˝ytkowanie zakresów 47,5—47,9 GHz, 48,2—48,54 GHz i 49,44—50,2 GHz przez s∏u˝b´ sta∏à sateli-
tarnà (kosmos—Ziemia) jest ograniczone do satelitów geostacjonarnych.

5.555 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 48,94—49,04 GHz jest przeznaczony tak˝e dla s∏u˝by radioastrono-
micznej na zasadzie pierwszej wa˝noÊci.

5.555B G´stoÊç strumienia mocy w zakresie 48,94—49,04 GHz wytwarzana przez dowolnà geostacjonarnà sta-
cj´ kosmicznà w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej (kosmos—Ziemia) pracujàcà w zakresach 48,2—48,54 GHz
i 49,44—50,2 GHz nie powinna przekraczaç —151,8 dB(W/m2) w dowolnym paÊmie o szerokoÊci 
500 kHz w miejscu lokalizacji dowolnej stacji radioastronomicznej.

5.556 W zakresach 51,4—54,25 GHz, 58,2—59 GHz i 64—65 GHz mogà byç przeprowadzane obserwacje ra-
dioastronomiczne, zgodnie z porozumieniami krajowymi.

5.556A Wykorzystanie zakresów 54,25—56,9 GHz, 57—58,2 GHz i 59—59,3 GHz przez s∏u˝b´ mi´dzysateli-
tarnà jest ograniczone do satelitów na orbicie geostacjonarnej. Jednostkowa g´stoÊç strumienia
mocy dla wszystkich wysokoÊci od 0 km do 1 000 km powy˝ej poziomu powierzchni Ziemi wytwo-
rzona przez stacje s∏u˝by mi´dzysatelitarnej, dla wszystkich warunków i wszystkich metod modula-
cji, nie powinna przekraczaç —147 dB(W/(m2 •100 MHz)) dla wszystkich kàtów nadejÊcia wiàzki.

5.557A W zakresie 55,78—56,26 GHz, w celu ochrony stacji w s∏u˝bie satelitarnej badania Ziemi (pasywnej),
maksymalna g´stoÊç strumienia mocy dostarczona przez nadajnik do anteny stacji sta∏ej satelitar-
nej jest ograniczona do —26 dB(W/MHz).

5.558 W zakresach 55,78—58,2 GHz, 59—64 GHz, 66—71 GHz, 122,25—123 GHz, 130—134 GHz, 167—174,8 GHz
i 191,8—200 GHz mogà pracowaç stacje w s∏u˝bie ruchomej lotniczej pod warunkiem, ˝e nie b´dà
powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ w s∏u˝bie mi´dzysatelitarnej (ust. 5.43 Regulaminu Radiokomu-
nikacyjnego).

5.558A U˝ytkowanie zakresu 56,9—57 GHz przez systemy mi´dzysatelitarne jest ograniczone do ∏àczy po-
mi´dzy satelitami na orbicie geostacjonarnej i do transmisji z satelitów niegeostacjonarnych na wy-
sokiej orbicie ziemskiej do satelitów znajdujàcych si´ na niskiej orbicie ziemskiej. Dla ∏àczy pomi´-
dzy satelitami na orbicie geostacjonarnej jednostkowa g´stoÊç strumienia mocy dla wszystkich wy-
sokoÊci od 0 km do 1 000 km powy˝ej powierzchni Ziemi, dla wszystkich warunków i dla wszystkich
metod modulacji, nie mo˝e przekraczaç —147 dB(W/(m2 • 100 MHz)) dla wszystkich kierunków na-
dejÊcia wiàzki.

5.559 W zakresie 59—64 GHz dopuszcza si´ prac´ radarów umieszczonych na pok∏adach statków powietrz-
nych w s∏u˝bie radiolokalizacyjnej pod warunkiem, ˝e nie spowoduje to szkodliwych zak∏óceƒ
w s∏u˝bie mi´dzysatelitarnej (ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.559A Zakres 75,5—76 GHz jest tak˝e przeznaczony dla s∏u˝b amatorskiej i amatorskiej satelitarnej na za-
sadzie pierwszej wa˝noÊci do roku 2006.

5.560 W zakresie 78—79 GHz dopuszcza si´ prac´ radarów umieszczonych na stacjach kosmicznych, na
zasadzie pierwszej wa˝noÊci, w s∏u˝bie satelitarnego badania Ziemi i w s∏u˝bie badaƒ kosmosu.

5.560A Zakres 81—81,5 GHz jest tak˝e przeznaczony dla s∏u˝b amatorskiej i amatorskiej satelitarnej na za-
sadzie drugiej wa˝noÊci.

5.561 W zakresie 74—76 GHz stacje s∏u˝b: sta∏ej, ruchomej i radiodyfuzyjnej nie powinny powodowaç
szkodliwych zak∏óceƒ w stacjach s∏u˝by sta∏ej satelitarnej lub w stacjach s∏u˝by radiodyfuzyjnej sa-
telitarnej, pracujàcych zgodnie z decyzjami odpowiedniej konferencji planowania przydzia∏ów cz´-
stotliwoÊci dla s∏u˝by radiodyfuzyjnej satelitarnej.

5.562 U˝ytkowanie zakresu 94—94,1 GHz przez s∏u˝by satelitarnego badania Ziemi (aktywnà) i badaƒ ko-
smosu (aktywnà) jest ograniczone do radarów Êledzàcych chmury umieszczonych na pok∏adach
statków kosmicznych.

5.562A W zakresach 94—94,1 GHz i 130—134 GHz transmisje ze stacji s∏u˝by satelitarnych badaƒ Ziemi (ak-
tywnej), które sà skierowane bezpoÊrednio do g∏ównej wiàzki anteny radioastronomicznej, stwarza-
jà potencjalne niebezpieczeƒstwo zniszczenia niektórych odbiorników radioastronomicznych. Agen-
cje kosmiczne u˝ywajàce nadajników i zainteresowane stacje radioastronomiczne powinny wzajem-
nie uzgadniaç swe dzia∏ania w celu unikni´cia w mo˝liwie najwi´kszym stopniu takich sytuacji.

5.562B W zakresach 105—109,5 GHz, 111,8—114,25 GHz, 155,5—158,5 GHz i 217—226 GHz wykorzystanie
tego przeznaczenia jest ograniczone tylko do s∏u˝by radioastronomicznej na pok∏adach statków ko-
smicznych.
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5.562C Wykorzystanie zakresu 116—122,25 GHz przez s∏u˝b´ mi´dzysatelitarnà jest ograniczone do sateli-
tów na orbicie geostacjonarnej. Jednostkowa g´stoÊç strumienia mocy wytwarzana przez stacj´
w s∏u˝bie mi´dzysatelitarnej, dla wszystkich warunków i wszystkich metod modulacji, na wszystkich
wysokoÊciach od 0 km do 1 000 km powy˝ej powierzchni Ziemi i w sàsiedztwie wszystkich pozycji
orbitalnych geostacjonarnych zajmowanych przez czujniki pasywne, nie mo˝e przekroczyç
–148 dB(W/(m2 • MHz)) dla wszystkich kàtów nadejÊcia wiàzki.

5.562E Przeznaczenie dla s∏u˝by satelitarnych badaƒ Ziemi (pasywnej) jest ograniczone do zakresu 
133,5—134 GHz.

5.562F Przeznaczenie zakresu 155,5—158,5 GHz dla s∏u˝b: satelitarnych badaƒ Ziemi (pasywnej) i badaƒ ko-
smosu (pasywnej) wygasa z dniem 1 stycznia 2018 r.

5.562G Przeznaczenie zakresu 155,5—158,5 GHz dla s∏u˝b sta∏ej i ruchomej wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2018 r.

5.562H Wykorzystanie zakresów 174,8—182 GHz i 185—190 GHz przez s∏u˝b´ mi´dzysatelitarnà jest ograni-
czone do satelitów na orbicie geostacjonarnej. Jednostkowa g´stoÊç strumienia mocy wytwarzana
przez stacj´ w s∏u˝bie mi´dzysatelitarnej, dla wszystkich warunków i wszystkich metod modulacji,
na wszystkich wysokoÊciach od 0 do 1 000 km powy˝ej powierzchni Ziemi i w sàsiedztwie wszyst-
kich pozycji orbitalnych geostacjonarnych zajmowanych przez czujniki pasywne, nie mo˝e przekra-
czaç —144 dB(W/(m2 • MHz)) dla wszystkich kàtów nadejÊcia wiàzki.

5.563A W zakresach 200—209 GHz, 235—238 GHz, 250—252 GHz i 265—275 GHz czujniki atmosferyczne pa-
sywne umieszczone na Ziemi przeprowadzajà monitorowanie sk∏adowych atmosferycznych.

5.563B Zakres 237,9—238 GHz jest tak˝e przeznaczony dla s∏u˝by satelitarnych badaƒ Ziemi (aktywnej) i dla
s∏u˝by badaƒ kosmosu (aktywnej) tylko dla radarów pok∏adowych badajàcych chmury.

5.565 Administracje mogà u˝ytkowaç zakres cz´stotliwoÊci 275—1 000 GHz dla badaƒ i rozwoju ró˝nych
s∏u˝b: aktywnych i pasywnych. W tym zakresie istnieje potrzeba pomiarów nast´pujàcych linii wid-
mowych dla s∏u˝b pasywnych:
— s∏u˝ba radioastronomiczna: 275—323 GHz, 327—371 GHz, 388—424 GHz, 426—442 GHz, 

453—510 GHz, 623—711 GHz, 795—909 GHz i 926—945 GHz;
— s∏u˝ba satelitarnych badaƒ Ziemi (pasywna) i s∏u˝ba badaƒ kosmosu (pasywna): 275—277 GHz,

294—306 GHz, 316—334 GHz, 342—349 GHz, 363—365 GHz, 371—389 GHz, 416—434 GHz, 
442—444 GHz, 496—506 GHz, 546—568 GHz, 624—629 GHz, 634—654 GHz, 659—661 GHz, 
684—692 GHz, 730—732 GHz, 851—853 GHz i 951—956 GHz.

Przysz∏e prace w zakresie tej, w wi´kszoÊci niezbadanej, cz´Êci widma mogà ujawniç dodatkowe li-
nie widma i pasma ciàg∏e, istotne dla s∏u˝b pasywnych. Zaleca si´ administracjom podj´cie wszel-
kich praktycznych dzia∏aƒ dla ochrony tych s∏u˝b pasywnych przed szkodliwymi zak∏óceniami, do
czasu ustanowienia Tablicy przeznaczeƒ dla powy˝szego zakresu cz´stotliwoÊci.
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Za∏àcznik nr 3

OBJAÂNIENIA DO TABLICY

Krajowà Tablic´ Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci
(KTPC) opracowano z uwzgl´dnieniem Regulaminu
Radiokomunikacyjnego (RR), b´dàcego dokumentem
uzupe∏niajàcym Konstytucj´ i Konwencj´ Mi´dzynaro-
dowego Zwiàzku Telekomunikacyjnego (ITU), których
jednolity tekst opublikowano w Dzienniku Ustaw
z 2003 r. Nr 10, poz. 111. Tablica uwzgl´dnia ponadto:

— zharmonizowane wykorzystanie cz´stotliwoÊci ra-
diowych w krajach cz∏onkowskich Europejskiej
Konferencji Administracji Pocztowych i Teleko-
munikacyjnych (CEPT) zawarte w projekcie Euro-
pejskiej Tablicy Przeznaczeƒ i Wykorzystania Cz´-
stotliwoÊci (ECA),

— wojskowe wykorzystanie cz´stotliwoÊci wynikajà-
ce z cz∏onkowstwa Polski w Sojuszu Pó∏nocno-

atlantyckim (NATO) — Wspólne cywilno-wojsko-
we Porozumienie w Sprawie Wykorzystania Cz´-
stotliwoÊci (NJFA),

— potrzeby u˝ytkowników krajowych, uwarunkowa-
nia krajowe oraz faktyczne wykorzystanie s∏u˝b ra-
diokomunikacyjnych w Polsce.

ZawartoÊç poszczególnych kolumn Krajowej Ta-
blicy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci

W kolumnie 1 podano numer kolejny zakresu cz´-
stotliwoÊci, który u∏atwia pos∏ugiwanie si´ Tablicà.

W kolumnie 2 i 3 podano cz´stotliwoÊci graniczne:
dolne i górne zakresów cz´stotliwoÊci.



W kolumnie 4 podano przeznaczenie dla s∏u˝b ra-
diokomunikacyjnych (patrz Wykaz s∏u˝b radiokomuni-
kacyjnych) oraz, gdzie by∏o to zasadne, przytoczono
mi´dzynarodowe uwagi do Regulaminu Radiokomu-
nikacyjnego (oznaczenie 5.XXX) oraz uwagi krajowe
(oznaczenie POL.XX). Uwagi krajowe precyzujà wyko-
rzystanie zakresów lub s∏u˝b radiokomunikacyjnych
na terytorium Polski.

W kolumnie 5 podano u˝ytkowanie, wskazujàce na
rodzaj u˝ytkowników mogàcych wykonywaç danà
s∏u˝b´ radiokomunikacyjnà. 

„U˝ytkowanie cywilne” polega na wykonywaniu
s∏u˝by radiokomunikacyjnej dla zaspokojenia potrzeb
spo∏ecznych zwiàzanych z ∏àcznoÊcià bezprzewodowà
realizowanych w szczególnoÊci przez publicznych i ko-
mercyjnych dostawców us∏ug telekomunikacyjnych
oraz nadawców radiowych i telewizyjnych. 

Poprzez „u˝ytkowanie rzàdowe” rozumie si´ wy-
konywanie s∏u˝by radiokomunikacyjnej przez podmio-
ty wymienione w art. 4 ustawy — Prawo telekomuni-
kacyjne dla celów statutowych takich, jak obronnoÊç
kraju, bezpieczeƒstwo wewn´trzne, utrzymanie po-
rzàdku publicznego oraz ochron´ zdrowia i mienia
obywateli.

W zakresach przeznaczonych w KTPC do u˝ytko-
wania cywilnego:

— rezerwacji i przydzia∏ów cz´stotliwoÊci dokonuje
Urzàd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP)
na zasadach okreÊlonych w ustawie — Prawo te-
lekomunikacyjne oraz Przewodniczàcy Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji dla nadawców progra-
mów radiofonicznych i telewizyjnych.

W zakresach przeznaczonych w KTPC do u˝ytko-
wania rzàdowego:

— rezerwacji i przydzia∏ów cz´stotliwoÊci na potrze-
by komórek i jednostek organizacyjnych podle-
g∏ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowanych oraz na czas pobytu dla
jednostek si∏ zbrojnych obcych paƒstw, przebywa-
jàcych czasowo na terytorium Polski na podsta-
wie umów, których Polska jest stronà, dokonuje
Wojskowe Biuro Zarzàdzania Cz´stotliwoÊciami
(WBZC),

— przydzia∏ów cz´stotliwoÊci dla pozosta∏ych u˝yt-
kowników rzàdowych wymienionych w art. 4
ustawy — Prawo telekomunikacyjne dokonuje
URTiP, po uprzednim uzgodnieniu z WBZC.

W zakresach okreÊlonych w KTPC jako cywilno-
-rzàdowe:

— rezerwacji i przydzia∏ów cz´stotliwoÊci na potrze-
by komórek i jednostek organizacyjnych podle-
g∏ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowanych oraz na czas pobytu dla
jednostek si∏ zbrojnych obcych paƒstw, przebywa-
jàcych czasowo na terytorium Polski na podsta-
wie umów, których Polska jest stronà, dokonuje
WBZC, po uprzednim uzgodnieniu z URTiP,

— rezerwacji i przydzia∏ów cz´stotliwoÊci dla u˝yt-
kowników cywilnych oraz dla pozosta∏ych u˝yt-
kowników rzàdowych wymienionych w art. 4
ustawy — Prawo telekomunikacyjne dokonuje
URTiP, po uprzednim uzgodnieniu z WBZC.

Wykaz i kolejnoÊç zamieszczania s∏u˝b radioko-
munikacyjnych

Je˝eli dany zakres w Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ
Cz´stotliwoÊci przeznaczony zosta∏ dla wi´cej ni˝ jed-
nej s∏u˝by, kolejnoÊç zamieszczenia takich s∏u˝b jest
nast´pujàca: 

— w pierwszej kolejnoÊci s∏u˝by pierwszej wa˝noÊci
(pisane wielkimi literami),

— w drugiej kolejnoÊci — s∏u˝by drugiej wa˝noÊci
(pisane ma∏ymi literami),

— s∏u˝by tej samej wa˝noÊci zamieszczane sà w po-
rzàdku zawartym w poni˝szym zestawieniu.

KolejnoÊç zamieszczenia s∏u˝b nie Êwiadczy
o pierwszeƒstwie, a ma jedynie na celu ujednolicenie
zamieszczania s∏u˝b w danych zakresach cz´stotliwo-
Êci.
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Wykaz s∏u˝b radiokomunikacyjnych
w j´zyku angielskim

Wykaz s∏u˝b radiokomunikacyjnych 
w j´zyku polskim

1 2

FIXED STA¸A

FIXED-SATELLITE STA¸A SATELITARNA

MOBILE RUCHOMA

MOBILE except aeronautical mobile RUCHOMA z wyjàtkiem ruchomej lotniczej
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1 2

MOBILE except aeronautical mobile (R) RUCHOMA z wyjàtkiem ruchomej lotniczej (R)

MOBILE except aeronautical mobile (OR) RUCHOMA z wyjàtkiem ruchomej lotniczej (OR)

LAND MOBILE RUCHOMA LÑDOWA

AERONAUTICAL MOBILE RUCHOMA LOTNICZA

AERONAUTICAL MOBILE (R) RUCHOMA LOTNICZA (R)

AERONAUTICAL MOBILE (OR) RUCHOMA LOTNICZA (OR)

MARITIME MOBILE RUCHOMA MORSKA

MOBILE-SATELLITE RUCHOMA SATELITARNA

MOBILE-SATELLITE except aeronautical RUCHOMA SATELITARNA z wyjàtkiem ruchomej

mobile-satellite lotniczej satelitarnej

LAND MOBILE-SATELLITE RUCHOMA LÑDOWA SATELITARNA

AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA

AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R) RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (R)

AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (OR) RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (OR)

MARITIME MOBILE-SATELLITE RUCHOMA MORSKA SATELITARNA

RADIONAVIGATION RADIONAWIGACJA

RADIONAVIGATION-SATELLITE RADIONAWIGACJA SATELITARNA

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION RADIONAWIGACJA LOTNICZA

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION-SATELLITE RADIONAWIGACJA LOTNICZA SATELITARNA

MARITIME RADIONAVIGATION RADIONAWIGACJA MORSKA

MARITIME RADIONAVIGATION-SATELLITE RADIONAWIGACJA MORSKA SATELITARNA

RADIOLOCATION RADIOLOKALIZACJA

RADIOLOCATION-SATELLITE RADIOLOKALIZACJA SATELITARNA

BROADCASTING RADIODYFUZJA

BROADCASTING-SATELLITE RADIODYFUZJA SATELITARNA

AMATEUR AMATORSKA

AMATEUR-SATELLITE AMATORSKA SATELITARNA

RADIO ASTRONOMY RADIOASTRONOMIA

RADIO ASTRONOMY-SATELLITE RADIOASTRONOMIA SATELITARNA

METEOROLOGICAL AIDS POMOCE METEOROLOGICZNE

METEOROLOGICAL-SATELLITE METEOROLOGIA SATELITARNA



Wa˝noÊç s∏u˝b

S∏u˝by pierwszej wa˝noÊci (pisane wielkimi lite-
rami):

— chronione sà przed szkodliwymi zak∏óceniami ze
strony s∏u˝b drugiej wa˝noÊci,

— mogà ˝àdaç ochrony przed szkodliwymi zak∏óce-
niami ze strony stacji tej samej lub innych s∏u˝b
pierwszej wa˝noÊci, którym cz´stotliwoÊci mogà
zostaç przydzielone w póêniejszym terminie.

S∏u˝by drugiej wa˝noÊci (pisane ma∏ymi literami):

— nie mogà powodowaç szkodliwych zak∏óceƒ
w pracy stacji s∏u˝b pierwszej wa˝noÊci, którym
przydzielono cz´stotliwoÊci lub mogà byç przy-
dzielone w póêniejszym terminie,

— nie mogà ˝àdaç ochrony przed szkodliwymi zak∏ó-
ceniami ze strony stacji s∏u˝b pierwszej wa˝noÊci,
którym przydzielono cz´stotliwoÊci lub mogà byç
przydzielone w póêniejszym terminie,

— mogà jednak ˝àdaç ochrony przed szkodliwymi
zak∏óceniami ze strony stacji tej samej lub innych
s∏u˝b drugiej wa˝noÊci, którym cz´stotliwoÊci mo-
gà zostaç przydzielone w póêniejszym terminie.

Wa˝noÊç s∏u˝b mogà regulowaç dodatkowo uwa-
gi do Tablicy.

Umieszczanie uwag

— uwagi dotyczàce s∏u˝by umieszczono przy s∏u˝-
bie, której te uwagi dotyczà,

— uwagi dotyczàce zakresu umieszczono na koƒcu,
w dodatkowym dolnym wierszu,

— je˝eli dopuszczono wykonywanie s∏u˝by na pod-
stawie uwagi do Regulaminu Radiokomunikacyj-

nego (5.XXX), to s∏u˝ba taka zosta∏a wymieniona
z nazwy w danym zakresie cz´stotliwoÊci, a uwa-
g´, na podstawie której zamieszczono s∏u˝b´
w Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci,
umieszczono przy tej s∏u˝bie,

— je˝eli dopuszczono wykonywanie s∏u˝by na pod-
stawie uwagi krajowej (POL.XX), to s∏u˝ba taka
nie zosta∏a wymieniona z nazwy w danym zakre-
sie cz´stotliwoÊci, a uwag´, na podstawie której
dopuszczono jej prac´, zamieszczono na koƒcu,
w dodatkowym dolnym wierszu.

Znaczenie skrótów i okreÊleƒ

1) (OR) — ∏àcznoÊç g∏ównie poza krajowymi i mi´-
dzynarodowymi trasami lotnictwa cywilnego;

2) (R) — ∏àcznoÊç g∏ównie wzd∏u˝ krajowych i mi´-
dzynarodowych tras lotnictwa cywilnego;

3) DAB — Radiofonia Cyfrowa;

4) e.i.r.p. — zast´pcza izotropowa moc promieniowa-
nia; 

5) fdolna — dolna cz´stotliwoÊç graniczna okreÊlone-
go zakresu cz´stotliwoÊci;

6) fgórna — górna cz´stotliwoÊç graniczna okreÊlone-
go zakresu cz´stotliwoÊci;

7) GMDSS — Âwiatowy Morski System ¸àcznoÊci
Alarmowej i Bezpieczeƒstwa;

8) IMO — Mi´dzynarodowa Organizacja Morska;

9) IMT — 2000 — Mi´dzynarodowy System ¸àczno-
Êci Ruchomej — 2000;
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1 2

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL WZORCOWY SYGNA¸ CZ¢STOTLIWOÂCI I CZASU

STANDARD FREQUENCY AND TIME WZORCOWY SATELITARNY SYGNA¸ CZ¢STOTLI-

SIGNAL-SATELLITE WOÂCI I CZASU

EARTH EXPLORATION-SATELLITE SATELITARNE BADANIA ZIEMI

SPACE RESEARCH BADANIA KOSMOSU

SPACE OPERATIONS OPERACJE KOSMICZNE

INTER-SATELLITE MI¢DZYSATELITARNA



Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
22 kwietnia 2005 r. w sprawie dotacji przedmiotowej
do Êwiadczonych us∏ug pocztowych podlegajàcych
ustawowemu zwolnieniu z op∏at pocztowych (Dz. U.
Nr 70, poz. 629) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po § 7 dodaje si´ § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Udzielenie dotacji dla operatora innego
ni˝ mikroprzedsi´biorca lub ma∏y przed-
si´biorca:

1) b´dàcego w trudnej sytuacji ekono-
micznej, który spe∏nia kryteria okre-
Êlone w przepisach prawa Unii Euro-
pejskiej3), lub

2) znajdujàcego si´ w okresie restruktu-
ryzacji przeprowadzanej z wykorzysta-
niem pomocy publicznej

— podlega notyfikacji do Komisji Euro-
pejskiej jako pomoc indywidualna.

2. Udzielenie dotacji nie podlega notyfikacji
do Komisji Europejskiej jako pomoc in-

dywidualna, w przypadku gdy operator,
o którym mowa w ust. 1:

1) zamierza skorzystaç lub korzysta z in-
dywidualnej pomocy na restruktury-
zacj´, je˝eli wraz z notyfikacjà projek-
tu pomocy indywidualnej na restruk-
turyzacj´ zosta∏a przekazana informa-
cja o pomocy w formie dotacji do Ko-
misji Europejskiej;

2) korzysta z pomocy na restrukturyzacj´
udzielanej na podstawie zatwierdzo-
nego przez Komisj´ Europejskà pro-
gramu pomocowego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2
pkt 1, dotacja mo˝e byç udzielona po za-
twierdzeniu przez Komisj´ Europejskà po-
mocy indywidualnej na restrukturyza-
cj´.”;

2) dodaje si´ odnoÊnik nr 3 w brzmieniu:

„3) Kryteria, o których mowa w pkt 9—11 Wytycz-
nych wspólnotowych dotyczàcych pomocy
paƒstwa w celu ratowania i restrukturyzacji za-
gro˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C 244
z 1.10.2004).”.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Dziennik Ustaw Nr 134 — 8508 — Poz. 1127 i 1128

10) ITU-R — Sektor Radiokomunikacyjny Mi´dzynaro-
dowego Zwiàzku Telekomunikacyjnego;

11) ISM — przemys∏owe, naukowe i medyczne;

12) JTIDS/MIDS — System Dystrybucji Po∏àczonej In-
formacji Taktycznej/Wielofunkcyjny System Dys-
trybucji Informacji;

13) NAVTEX — Âwiatowy System Ostrze˝eƒ Nawiga-
cyjnych;

14) pfd — g´stoÊç strumienia mocy;

15) Regulamin Radiokomunikacyjny — dokument
uzupe∏niajàcy Konstytucj´ i Konwencj´ Mi´dzyna-
rodowego Zwiàzku Telekomunikacyjnego, sporzà-
dzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U.
z 2003 r. Nr 10, poz. 111);

16) Uchwa∏a — Uchwa∏a Konferencji Radiokomunika-
cyjnej stanowiàca integralnà cz´Êç Regulaminu
Radiokomunikacyjnego;

17) UMTS — Uniwersalny System Telekomunikacji
Ruchomej.
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z dnia 14 lipca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do Êwiadczonych us∏ug pocztowych
podlegajàcych ustawowemu zwolnieniu z op∏at pocztowych

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

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121,
poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.
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