
Na podstawie art. 183 ust. 7 ustawy z dnia 16 lip-
ca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokoÊci, sposo-
bu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej
op∏aty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 285, poz. 2857
oraz z 2005 r. Nr 264, poz. 2210) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany: 

1) u˝yte w § 2:

a) wyrazy „Prezesa Urz´du Regulacji Telekomuni-
kacji i Poczty” zast´puje si´ wyrazami „Prezesa
Urz´du Komunikacji Elektronicznej”, 

b) w ró˝nym przypadku wyrazy „Prezes URTiP” za-
st´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami „Prezes UKE”;

2) po § 3a dodaje si´ § 3b w brzmieniu:

„§ 3b. WysokoÊç wskaênika w 2007 r. wynosi 
0,05 %.”;

3) u˝yte w § 4 w ust. 3 wyrazy „Prezesa URTiP” zast´-
puje si´ wyrazami „Prezesa UKE”;

4) u˝yte w § 6 wyrazy „Urz´du Regulacji Telekomuni-
kacji i Poczty” zast´puje si´ wyrazami „Urz´du Ko-
munikacji Elektronicznej”. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 13 grudnia 2006 r.

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

———————
1) Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Transportu
(Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600
i Nr 235, poz. 1700.


