
Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegó∏owych
wymagaƒ dotyczàcych gospodarowania numeracjà
w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 129,
poz. 1082) w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) skróconej, obejmujàcej numery abonenckich

us∏ug specjalnych, zwane dalej numerami
„AUS”, i zharmonizowane europejskie nume-
ry skrócone (Harmonised European Short Co-
des), zwane dalej numerami „HESC”;”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wymagania, jakim powinno odpowiadaç go-
spodarowanie numeracjà skróconà:
1) numery AUS przydziela si´ operatorowi sta-

cjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
2) numery HESC o formacie 118CDU przydzie-

la si´ przedsi´biorcy telekomunikacyjnemu
w celu Êwiadczenia us∏ugi informacji o nu-
merach;

3) numeracja skrócona mo˝e byç przydzielana
i udost´pniana jedynie w celu Êwiadczenia
us∏ug ca∏odobowo.”.

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

Minister Infrastruktury: w z. T. Jarmuziewicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 7 maja 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych gospodarowania numeracjà
w publicznych sieciach telefonicznych

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

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

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, z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17,
poz. 101.


