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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 9 marca 2007 r.

w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmian´ wpisu do rejestru przedsi´biorców telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
— Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór wniosku o wpis lub
zmian´ wpisu do rejestru przedsi´biorców telekomuni-
kacyjnych, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

———————
1) Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre-

zesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie 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, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249,
poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137 i Nr 50, poz. 331.
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§ 2. Do wniosku o wpis lub zmian´ wpisu do reje-
stru przedsi´biorców telekomunikacyjnych, z∏o˝onego
do Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 3. 1. Do zmiany wpisu, o którym mowa w art. 17
ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekszta∏ce-
niach i zmianach w podziale zadaƒ i kompetencji orga-
nów paƒstwowych w∏aÊciwych w sprawach ∏àcznoÊci,
radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258 oraz
z 2006 r. Nr 51, poz. 377 i Nr 220, poz. 1600), zwanej
dalej „ustawà”, stosuje si´ wzór wniosku, o którym
mowa w § 1.

2. Do wniosku o zmian´ wpisu, o którym mowa
w art. 17 ust. 2 ustawy, do∏àcza si´ kserokopi´ zaÊwiad-
czenia o wpisie do rejestru wydanego przez Przewod-
niczàcego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru wnio-
sku o wpis lub zmian´ wpisu do rejestru przedsi´bior-
ców telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 283, poz. 2831).

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

Minister Transportu: J. Polaczek
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Transportu
z dnia 9 marca 2007 r. (poz. 350)

WZÓR

Prezes Urz´du Komunikacji Elektronicznej

.......................................................................
(adres urz´du)1)

WNIOSEK
O WPIS LUB ZMIAN¢ WPISU DO REJESTRU PRZEDSI¢BIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
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ObjaÊnienia:

1) Wniosek kieruje si´ na adres Urz´du Komunikacji Elektronicznej w Warszawie lub delegatury Urz´du Komunikacji Elektronicznej w∏a-
Êciwej miejscowo ze wzgl´du na siedzib´ przedsi´biorcy.

2) W przypadku wnioskowania o zmian´ wpisu w rejestrze przedsi´biorców telekomunikacyjnych wype∏nia si´ tylko pola, które ulegajà
zmianie.

3) W przypadku wnioskowania o zmian´ wpisu w rejestrze przedsi´biorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urz´du Ko-
munikacji Elektronicznej oraz (lub) w rejestrze prowadzonym do dnia 14 stycznia 2006 r. przez Przewodniczàcego Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji podaje si´ numer(y) w∏aÊciwego rejestru.

4) W przypadku spó∏ki cywilnej podaje si´ imiona i nazwiska wszystkich wspólników spó∏ki.
5) Nale˝y wpisaç adres wnioskodawcy zgodny z adresem podanym do Krajowego Rejestru Sàdowego lub innego w∏aÊciwego rejestru.
6) Wype∏nienie rubryki jest fakultatywne.
7) Inny w∏aÊciwy rejestr oznacza równie˝ rejestr prowadzony w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumie-

nia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym — innym ni˝ Rzeczpospolita Polska. Numer z te-
go rejestru podaje si´, o ile rejestr wyst´puje w danym paƒstwie.

8) Nale˝y wpisaç adres organu ewidencyjnego w przypadku, gdy wnioskodawca zosta∏ zarejestrowany w Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospo-
darczej, ze wzgl´du na obowiàzek na∏o˝ony na Prezesa UKE w art. 36 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177,
poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043
i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699).

9) Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. —  Prawo telekomunikacyjne powinna to byç osoba upowa˝niona do kon-
taktowania si´ w imieniu przedsi´biorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie
odr´bnych przepisów z Prezesem UKE — w przypadku osoby fizycznej nale˝y wype∏niç pola 9 i 10, a w przypadku osoby prawnej —
pola 11 i 12. Pozosta∏e pola 13—18 sà obowiàzkowe.

10) Wype∏nienie rubryki jest fakultatywne.
11) Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 6 ustawy — Prawo telekomunikacyjne powinna to byç osoba fizyczna upowa˝niona do kontaktowania si´

w imieniu przedsi´biorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w nag∏ym przypadku zwià-
zanym z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej lub Êwiadczeniem us∏ugi telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek.

12) W kolumnie R zaznaczyç dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà, którà wnioskodawca zamierza wykonywaç.
13) W kolumnie Z zaznaczyç dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà, której wnioskodawca zaprzesta∏ wykonywaç.
14) Wype∏niç, je˝eli wnioskodawca zamierza wykonywaç dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà na obszarze innym ni˝ obszar ca∏ego kraju.

Obszar planowanej dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej, na którym zlokalizowana b´dzie infrastruktura telekomunikacyjna sieci oraz jej za-
koƒczenia, przy czym dla:
— publicznej sieci telefonicznej — podaç nale˝y nazwy stref numeracyjnych zgodnie z planem numeracji krajowej dla publicznych sie-

ci telefonicznych, a w sytuacji gdy wnioskodawca zamierza wykonywaç dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà na obszarze mniejszym ni˝
strefa numeracyjna — nazwy w∏asne gmin wchodzàcych w sk∏ad danej strefy numeracyjnej, na których terenie zamierza wykony-
waç dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà,

— publicznej sieci telekomunikacyjnej przeznaczanej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub tele-
wizyjnych — podaç nale˝y nazwy województw, a w sytuacji gdy wnioskodawca zamierza wykonywaç dzia∏alnoÊç telekomunikacyj-
nà na obszarze mniejszym ni˝ województwo — nazwy w∏asne gmin wchodzàcych w sk∏ad danego województwa, na których terenie
zamierza wykonywaç dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà, oraz adresy stacji czo∏owych.

15) Niepotrzebne skreÊliç. Wype∏niç w przypadku z∏o˝enia wniosku o wpis obejmujàcego kilka rodzajów dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnych.
Za przewidywanà dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci uznaje si´ dat´ rozpocz´cia wykonywania tej ze zg∏aszanych dzia∏alnoÊci, którà rozpocz-
nie si´ wykonywaç w pierwszej kolejnoÊci. Pole wype∏nia si´ w przypadku zmian danych w polach oznaczonych lit. A, B, C, D, E.

16) W przypadku spó∏ki cywilnej podpisy powinni z∏o˝yç wszyscy wspólnicy spó∏ki.
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