
Na podstawie art. 185 ust. 12 ustawy z dnia 16 lip-
ca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç, terminy
i sposób uiszczania rocznych op∏at za prawo do dys-
ponowania cz´stotliwoÊcià, zwane dalej „op∏atami”,
przez:

1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne
podleg∏e Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowane — na w∏asne potrzeby,

2) organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub
podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych — na w∏asne potrzeby,

3) organy i jednostki organizacyjne podleg∏e mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych —
w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksplo-
atowanej przez te organy i jednostki na potrzeby
Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancela-
rii Senatu i administracji rzàdowej,

4) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego — na w∏asne potrzeby,

5) jednostki organizacyjne Agencji Wywiadu — na
w∏asne potrzeby,

6) jednostki organizacyjne podleg∏e ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw zagranicznych — na w∏asne
potrzeby,

7) jednostki organizacyjne S∏u˝by Wi´ziennej — na
w∏asne potrzeby,

8) komórki organizacyjne przeprowadzajàce czynno-
Êci wywiadu skarbowego, które wchodzà w sk∏ad
jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej
nadzorowanych lub podleg∏ych ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw finansów publicznych — na w∏a-
sne potrzeby

— zwane dalej „podmiotami”.

§ 2. 1. Ustala si´ dla podmiotów, o których mowa
w § 1 pkt 1, rocznà op∏at´ w wysokoÊci 300 000 z∏. 

2. Ustala si´ dla podmiotów, o których mowa
w § 1 pkt 2—4, rocznà op∏at´ w wysokoÊci:

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

2) w zakresie cz´stotliwoÊci 30 MHz—2 000 MHz: 

a) za ka˝de 25 kHz widma radiowego — 200 z∏,

b) za jeden kana∏ dla linii radiowych niezale˝nie od
d∏ugoÊci relacji, liczby prz´se∏ oraz szerokoÊci
kana∏u — 1 500 z∏;

3) w zakresie cz´stotliwoÊci powy˝ej 2 000 MHz za je-
den kana∏ niezale˝nie od d∏ugoÊci relacji, liczby
prz´se∏ oraz szerokoÊci kana∏u — 1 500 z∏.

3. Ustala si´ dla podmiotów, o których mowa
w § 1 pkt 5, rocznà op∏at´ w wysokoÊci 5 000 z∏.

4. Ustala si´ dla podmiotów, o których mowa
w § 1 pkt 6, rocznà op∏at´ w wysokoÊci 77 500 z∏.

5. Ustala si´ dla podmiotów, o których mowa
w § 1 pkt 7, rocznà op∏at´ w wysokoÊci 30 000 z∏.

6. Ustala si´ dla podmiotów, o których mowa
w § 1 pkt 8, rocznà op∏at´ w wysokoÊci 10 700 z∏.

§ 3. W przypadku dysponowania kana∏em radio-
wym na tym samym obszarze przez wi´cej ni˝ jeden
podmiot posiadajàcy prawo do dysponowania
(wspó∏wykorzystywania) cz´stotliwoÊcià, ka˝dy z tych
podmiotów wnosi op∏at´ w wysokoÊci 50 % op∏aty
rocznej.

§ 4. Za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià
w celu:

1) przeprowadzenia badaƒ, 

2) przeprowadzenia eksperymentów,

3) zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji

— podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2—4, uiszcza-
jà op∏at´ w wysokoÊci 50 % kwoty równej iloczynowi
liczby miesi´cy w okresie obj´tym prawem do dys-
ponowania cz´stotliwoÊcià i 1/12 op∏aty rocznej.

§ 5.1. Op∏at´ rocznà uiszcza si´ w ratach kwartal-
nych w wysokoÊci równej 1/4 op∏aty rocznej do koƒca
stycznia, kwietnia, lipca i paêdziernika danego roku.
Podmiot mo˝e uiszczaç op∏at´ rocznà jednorazowo za
ca∏y rok do koƒca lutego danego roku albo w ratach
pó∏rocznych w wysokoÊci równej 1/2 op∏aty rocznej do
koƒca lutego i sierpnia danego roku.

2. W przypadku wydania decyzji ustalajàcej prawo
do dysponowania cz´stotliwoÊcià w trakcie kwarta∏u,
op∏at´ za ten kwarta∏ uiszcza si´ w kwocie równej ilo-
czynowi liczby miesi´cy obj´tych w danym kwartale
decyzjà o prawie do dysponowania cz´stotliwoÊcià
i 1/12 op∏aty rocznej.
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w sprawie rocznych op∏at za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià przez komórki organizacyjne, 
organy i jednostki organizacyjne na potrzeby s∏u˝b rzàdowych 



3. Za okresowe, krótsze ni˝ kwarta∏, prawo do dys-
ponowania cz´stotliwoÊcià op∏at´ uiszcza si´ jednora-
zowo w kwocie równej iloczynowi liczby miesi´cy wy-
st´pujàcych w okresie obj´tym prawem do dyspono-
wania cz´stotliwoÊcià i 1/12 op∏aty rocznej. 

4. Op∏aty, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz § 4,
uiszcza si´ w terminie 14 dni od dnia dor´czenia decy-
zji ustalajàcej prawo do dysponowania cz´stotliwo-
Êcià.

5. Minimalna op∏ata za okresowe prawo do dyspo-
nowania cz´stotliwoÊcià wynosi 1/12 op∏aty rocznej.

6. Przepisów ust. 2—5 nie stosuje si´ do podmio-
tów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 5—8.

§ 6. Op∏aty wnosi si´ na rachunek bie˝àcy docho-
dów Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

§ 7. W przypadku uiszczenia, zgodnie z rozporzà-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r.
w sprawie op∏at za prawo do dysponowania cz´stotli-

woÊcià przez komórki organizacyjne, organy i jednost-
ki organizacyjne na potrzeby s∏u˝b rzàdowych (Dz. U.
Nr 204, poz. 1976), op∏aty za prawo do dysponowania
cz´stotliwoÊcià za III i IV kwarta∏ 2005 r. w wysokoÊci
wy˝szej ni˝ okreÊlona w niniejszym rozporzàdzeniu,
nadp∏at´ uiszczonej op∏aty zalicza si´ na poczet przy-
sz∏ych op∏at za prawo do dysponowania cz´stotliwo-
Êcià lub zwraca na wskazany przez podmiot rachunek
bankowy.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2005 r.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

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

niem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie
op∏at za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià przez ko-
mórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na
potrzeby s∏u˝b rzàdowych (Dz. U. Nr 204, poz. 1976), które
traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzà-
dzenia.
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z dnia 7 czerwca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek op∏at eksploatacyjnych

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek op∏at eksploata-

cyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1746 oraz z 2003 r. Nr 185,
poz. 1804) w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) po lp. 10 dodaje si´ lp. 10a w brzmieniu:

1 2 3 4

„10a Metan z w´gla kamiennego tys. m3 0,00”

2) lp. 32 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

„32 Rudy cynkowo-o∏owiowe t 0,96”

3) lp. 36 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

„36 Siarka rodzima t 1,23”

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,

poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166,
poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703
oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758.


