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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 sierpnia 2005 r.

w sprawie urzàdzeƒ radiowych obj´tych obowiàzkiem zawiadomienia Prezesa Urz´du Regulacji
Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu2)

Na podstawie art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rodzaje urzàdzeƒ ra-
diowych, które podlegajà obowiàzkowi zawiadamia-
nia Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty,

zwanego dalej „Prezesem URTiP”, o zamiarze wpro-
wadzenia ich do obrotu, oraz sposób, zakres i tryb do-
konania zawiadomienia.

§ 2. 1. Obowiàzkowi, o którym mowa w § 1, podle-
gajà nast´pujàce rodzaje urzàdzeƒ radiowych:

1) nadawcze,

2) nadawczo-odbiorcze 

— przeznaczone do pracy w zakresach cz´stotliwo-
Êci, których warunki wykorzystania nie zosta∏y zhar-
monizowane na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, zwane dalej „urzàdzeniami”.

2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
urzàdzeƒ radiowych stanowiàcych urzàdzenia klasy 1,
do których pracy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej wyko-

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

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

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postano-
wienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urzàdzeƒ
radiowych i koƒcowych urzàdzeƒ telekomunikacyjnych
oraz wzajemnego uznawania ich zgodnoÊci zawarte
w art. 6 ust. 4 w zakresie nieuwzgl´dnionym w innych
przepisach (Dz. Urz. WE L 91 z 07.04.1999 r.).
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 wrzeÊnia 2005 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Sportu

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
dzia∏ania Ministra Sportu, zwanego dalej „mini-
strem”.

2. Minister kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— kultura fizyczna i sport. 

3. Minister jest dysponentem cz´Êci 25 bud˝etu
paƒstwa.

4. Obs∏ug´ ministra zapewnia Ministerstwo Spor-
tu.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z mocà od dnia 1 wrzeÊnia 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka



rzystywane sà jednakowe zakresy cz´stotliwoÊci oraz
obowiàzujà jednakowe wymagania dotyczàce podsta-
wowych parametrów technicznych urzàdzeƒ, takich
jak: moc, cz´stotliwoÊç, szerokoÊç pasma, cykle pracy,
rodzaj modulacji.

§ 3. Ustala si´ wzór formularza zawiadomienia
o zamiarze wprowadzenia urzàdzenia do obrotu, zwa-
nego dalej „zawiadomieniem”, stanowiàcy za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Zawiadomienie sk∏ada si´ w formie pisem-
nej za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej, za
poÊrednictwem poczty albo bezpoÊrednio w Urz´dzie
Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanym dalej
„URTiP”.

2. Za dzieƒ z∏o˝enia zawiadomienia uwa˝a si´:

1) dzieƒ wys∏ania zawiadomienia do systemu telein-
formatycznego URTiP — w przypadku z∏o˝enia za-
wiadomienia za poÊrednictwem Êrodków komuni-
kacji elektronicznej;

2) dzieƒ nadania zawiadomienia w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego — w przypadku
z∏o˝enia zawiadomienia za poÊrednictwem poczty;

3) dzieƒ przyj´cia zawiadomienia — w przypadku
z∏o˝enia zawiadomienia bezpoÊrednio w URTiP.

§ 5. 1. W przypadku z∏o˝enia wadliwie wype∏nione-
go zawiadomienia Prezes URTiP, w terminie 7 dni od

daty jego otrzymania, wzywa pisemnie zawiadamiajà-
cego do poprawienia lub uzupe∏nienia zawiadomienia
w wyznaczonym terminie. 

2. Zawiadomienie niepoprawione lub nieuzupe∏-
nione w wyznaczonym terminie pozostawia si´ bez
rozpatrzenia.

3. Je˝eli w treÊci zawiadomienia nie wskazano
podmiotu wprowadzajàcego urzàdzenie radiowe do
obrotu lub jego adresu i nie ma mo˝liwoÊci ich ustale-
nia na podstawie posiadanych przez Prezesa URTiP
danych, zawiadomienie pozostawia si´ bez rozpatrze-
nia. 

§ 6. Zmiana treÊci zawiadomienia wymaga z∏o˝e-
nia nowego zawiadomienia.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
4 wrzeÊnia 2005 r.3) 

Minister Infrastruktury: K. Opawski

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

niem Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie urzàdzeƒ radiowych, obj´tych obowiàzkiem za-
wiadomienia Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji
i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu (Dz. U.
Nr 110, poz. 1166), które z dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia traci moc na podstawie art. 223
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyj-
ne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 sierpnia 2005 r. (poz. 1406)

WZÓR FORMULARZA ZAWIADOMIENIA
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