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Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 1 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. W za∏àczniku do rozporzàdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu nu-
meracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych
(Dz. U. Nr 52, poz. 307) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) format numeru AUS:

a) alarmowy AUS = 9XY (3 cyfry) dla s∏u˝b usta-
wowo powo∏anych do niesienia pomocy,

gdzie: 984 — pogotowie rzeczne,

985 — ratownictwo morskie i górskie,

986 — stra˝ miejska,

991 — pogotowie elektrowni,

992 — pogotowie gazowni,

993 — pogotowie ciep∏owni,

994 — pogotowie wodociàgów,

997 — Policja,

998 — Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna,

999 — pogotowie ratunkowe,

b) informacyjno-koordynacyjny AUS = 987 dla
administracji rzàdowej w województwie na
potrzeby zarzàdzania kryzysowego,

c) strefowy AUS:

AUS = 9XYZ (4 cyfry) — do dnia 15 maja
2009 r.,

AUS = 19XYZ (5 cyfr) — od dnia 15 lutego
2009 r.,

d) mi´dzynarodowy (MAUS) — dla po∏àczeƒ
przychodzàcych:

MAUS = CC + WSN + AUS,

gdzie: AUS = 9XYZ (4 cyfry) — do dnia
15 maja 2009 r.,

AUS = 19XYZ (5 cyfr) — od dnia
15 lutego 2009 r.;”;

2) w § 10: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) od dnia 30 wrzeÊnia 2009 r. rozpoczyna si´
okres przejÊciowy, w trakcie którego funk-
cjonujà równolegle dwa schematy wybiera-
nia — z cyfrà „0” i bez cyfry „0”; w przypad-
ku u˝ycia schematu wybierania z cyfrà „0”
nale˝y zapewniç — dla co najmniej 1 % ta-
kich wywo∏aƒ na poczàtku okresu przejÊcio-
wego, w sposób narastajàcy do 100 % po
jego zakoƒczeniu — bezp∏atnà automatycz-
nà informacj´ s∏ownà o zaistnia∏ych zmia-
nach; od dnia 1 stycznia 2010 r. liczba wy-
wo∏aƒ, do których kierowana jest automa-
tyczna informacja s∏owna, powinna byç
wi´ksza od 15 %, lecz nie mo˝e przekroczyç
20 %, a od dnia 1 marca 2010 r. powinna
byç wi´ksza od 45 %, lecz nie mo˝e przekro-
czyç 50 %; po informacji s∏ownej po∏àczenie
mo˝e zostaç roz∏àczone;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) likwidacja cyfry „0” ze schematu wybiera-
nia nast´puje z dniem 15 maja 2010 r., z tym
˝e do dnia 15 stycznia 2011 r. nale˝y zapew-
niç informacj´ s∏ownà, o której mowa
w pkt 1, po której po∏àczenie powinno zo-
staç roz∏àczone.”; 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 stycznia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci 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 
Infrastruktury (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, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59
i Nr 18, poz. 97.
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3) TABLICA 2 otrzymuje brzmienie:

TABLICA 2

WYKAZ GMIN W STREFACH NUMERACYJNYCH (SN) 
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§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 15 lutego 2009 r.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk


