
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2022 r. 

Poz. 882 

 

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA CYFRYZACJI  

z dnia 6 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie harmonogramu 
rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne  

w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych 
zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym (Dz. U. poz. 1354), 
z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako 
cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym (Dz. U. poz. 232). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 
Ministra Cyfryzacji z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania 
określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym 
(Dz. U. poz. 232), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Minister Cyfryzacji: wz. J. Cieszyński
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji 
z dnia 6 kwietnia 2022 r. (poz. 882) 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA CYFRYZACJI 1) 

z dnia 8 lipca 2019 r. 

w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne 
w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym 

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 
oraz z 2022 r. poz. 501) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się harmonogram rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne 
w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia2). 
  

                                                           
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716). 
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 lipca 2019 r. 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji 
z dnia 8 lipca 2019 r. 

HARMONOGRAM ROZDYSPONOWANIA OKREŚLONYCH ZASOBÓW CZĘSTOTLIWOŚCI 
UŻYTKOWANYCH JAKO CYWILNE W UŻYTKOWANIU CYWILNYM LUB CYWILNO-RZĄDOWYM 

Lp. Pasmo Działanie Termin realizacji 

13) 3,7 GHz (3600–3800 MHz) Wydanie decyzji w sprawie rezerwacji 

częstotliwości przyznających prawo 

do dysponowania częstotliwością 

na obszarze całego kraju 

do dnia 27 sierpnia 2021 r. 

 

                                                           
3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu  
cywilnym lub cywilno-rządowym (Dz. U. poz. 232), które weszło w życie z dniem 18 lutego 2021 r. 
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