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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.  

 

o zmianie ustawy − Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1093) 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1954, 2245 i 2354)  

<Art. 110a. 

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o grupie kapitałowej, rozumie się przez to 

grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 1637, 1669 i 2243 

oraz z 2019 r. poz. 128), przy czym przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 

646, 1479, 1629, 1633 i 2212), a także: 

1) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub 

świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością 

gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców; 

2) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 

prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu; 

3) osobę fizyczną, która posiada kontrolę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, 

choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; 

4) związek przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów.> 
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Art. 111. 

1. Przeznaczenie dla poszczególnych służb radiokomunikacyjnych częstotliwości lub 

zakresów częstotliwości, zwanych dalej "częstotliwościami", oraz ich użytkowanie 

określa się w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. 

2. Częstotliwości mogą być użytkowane jako: 

1)   cywilne; 

2)   rządowe; 

3)   cywilno-rządowe. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, Krajową Tablicę Przeznaczeń 

Częstotliwości, realizując politykę państwa w zakresie gospodarki zasobami 

częstotliwości, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej 

oraz telekomunikacji, z uwzględnieniem: 

1)   międzynarodowych przepisów radiokomunikacyjnych; 

2)   kierunków i celów polityki w zakresie planowania strategicznego, koordynacji i 

harmonizacji wykorzystania widma radiowego określonych w wieloletnich 

programach dotyczących polityki w zakresie widma radiowego przyjętych przez 

Parlament Europejski i Radę na mocy art. 8a ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram 

regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. 

WE L 108 z 24.04.2002, str. 33); 

3)   wymagań dotyczących: 

a)  zapewnienia warunków do harmonijnego rozwoju służb radiokomunikacyjnych 

oraz dziedzin nauki i techniki, wykorzystujących zasoby częstotliwości, 

b)  wdrażania nowych, efektywnych technik radiokomunikacyjnych, 

c)  obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

<4. Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, 

harmonogram rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych 

jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym, z uwzględnieniem:  

1) polityki państwa w zakresie gospodarki zasobami częstotliwości; 

2) przeznaczeń częstotliwości określonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń 

Częstotliwości; 

3) wymagań stosowanych przy określaniu Krajowej Tablicy Przeznaczeń 

Częstotliwości.> 
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Art. 112. 

1. Prezes UKE ustala plany zagospodarowania częstotliwości oraz zmiany tych planów z 

własnej inicjatywy lub: 

1)   na wniosek organu, na rzecz którego jest dokonywana rezerwacja częstotliwości, przy 

współpracy z tym organem; 

2)   w miarę potrzeb i możliwości technicznych, w pozostałych zakresach częstotliwości. 

2. W odniesieniu do częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania programów 

radiofonicznych i telewizyjnych Prezes UKE ustala plany zagospodarowania 

częstotliwości oraz zmiany tych planów w uzgodnieniu z Przewodniczącym KRRiT na 

jego wniosek lub z własnej inicjatywy. 

[3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy liczby i rodzaju planowanych częstotliwości 

i sieci oraz zasięgu i lokalizacji stacji nadawczych.] 

4. Plany zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany uwzględniają w szczególności: 

1)   politykę państwa w zakresie gospodarki częstotliwościami; 

2)   politykę państwa w zakresie radiofonii i telewizji oraz telekomunikacji; 

3)   spełnianie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej; 

4)   spełnianie wymagań dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5)   uzgodnione przeznaczenia częstotliwości w ramach Unii Europejskiej; 

6)   potrzebę efektywnego wykorzystania częstotliwości, a także założenia polityki 

wydawania uprawnień wymagających rezerwacji częstotliwości, zawarte we wniosku 

organu, o którym mowa w ust. 2; 

7)   konieczność zapewnienia neutralności technologicznej i usługowej; 

8)   zasadę zmniejszania ograniczeń sposobu wykorzystania widma. 

5. Plany zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany nie mogą naruszać dokonanych 

rezerwacji częstotliwości. 

6. Prezes UKE udziela nieodpłatnie zainteresowanym podmiotom informacji o możliwości 

wykorzystania częstotliwości. 

7. Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej BIP UKE informację o przystąpieniu do 

opracowania planu zagospodarowania określonego zakresu częstotliwości lub do 

opracowania jego zmiany, w tym projekt planu zagospodarowania określonego zakresu 

częstotliwości lub projekt jego zmiany. [Przepisy o postępowaniu konsultacyjnym stosuje 
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się.] <Przepisy o postępowaniu konsultacyjnym stosuje się, z wyjątkiem art. 16 ust. 1 

zdanie drugie.> 

[8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do planu zagospodarowania częstotliwości przeznaczonych 

do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych w 

sposób analogowy.] 

<8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do planu zagospodarowania częstotliwości 

przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów 

radiofonicznych w sposób analogowy.> 

 

Art. 114. 

1. Rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwana dalej "rezerwacją 

częstotliwości", określa częstotliwości lub zasoby orbitalne, które w okresie rezerwacji 

pozostają w dyspozycji podmiotu, na rzecz którego dokonano rezerwacji, przeniesiono 

uprawnienia do częstotliwości lub uprawnienia do dysponowania częstotliwościami na 

cele związane z uzyskiwaniem pozwoleń radiowych. 

2. Rezerwacji częstotliwości dokonuje, zmienia lub cofa Prezes UKE. Rezerwacji 

częstotliwości na cele rozprowadzania lub rozpowszechniania programów 

radiofonicznych lub telewizyjnych, Prezes UKE dokonuje, zmienia lub cofa w 

porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. Niezajęcie stanowiska przez 

Przewodniczącego KRRiT w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu decyzji w 

sprawie rezerwacji częstotliwości jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu. 

[2a. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku dokonania, 

zmiany lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania programów 

radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób analogowy, na które Przewodniczący KRRiT 

odpowiednio: udzielił, zmienił lub cofnął koncesję.] 

<2a. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku 

dokonania, zmiany lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania 

programów radiofonicznych w sposób analogowy, na które Przewodniczący KRRiT 

odpowiednio udzielił, zmienił lub cofnął koncesję.> 

<2b. Zmiana rezerwacji częstotliwości nie może polegać na:  

1) zwiększeniu zasobów częstotliwości pozostających w dyspozycji podmiotu, 

wyrażonych w MHz; 
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2) zamianie zasobów częstotliwości na inne zasoby, chyba że dokonywana jest na 

podstawie art. 123 ust. 1 pkt 9 lub ust. 2c; 

3) rozszerzeniu obszaru, na którym mogą być wykorzystywane częstotliwości. 

2c. Przepisu ust. 2b pkt 3 nie stosuje się do rezerwacji częstotliwości na cele 

rozpowszechniania programów radiofonicznych w sposób analogowy drogą 

rozsiewczą naziemną.> 

3. [Rezerwacji częstotliwości dokonuje się dla podmiotu, który spełnia wymagania określone 

ustawą oraz jeżeli częstotliwości objęte wnioskiem:] 

 <Rezerwacji częstotliwości dokonuje się dla podmiotu, który spełnia wymagania 

określone ustawą oraz jeżeli częstotliwości:> 

[1)   są dostępne;] 

<1) są dostępne, z zastrzeżeniem art. 116 ust. 12 zdanie drugie;> 

2)   zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla 

wnioskowanej służby radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania 

częstotliwości przewiduje ich zagospodarowanie zgodnie z wnioskiem; 

3)   mogą być chronione przed szkodliwymi zakłóceniami; 

4)   mogą być wykorzystywane przez urządzenie radiowe bez powodowania szkodliwych 

zaburzeń elektromagnetycznych lub kolizji z przyznanymi na rzecz innych podmiotów 

rezerwacjami, pozwoleniami radiowymi lub decyzjami, o których mowa w art. 144a i 

art. 144b; 

5)   mogą być wykorzystywane w sposób efektywny; 

6)   zostały międzynarodowo uzgodnione w zakresie i formie określonej w 

międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych lub umowach, których 

Rzeczpospolita Polska jest stroną - w przypadku gdy zachodzi możliwość 

powodowania szkodliwych zakłóceń poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości wydaje Prezes UKE w terminie 6 tygodni od 

dnia złożenia wniosku przez podmiot ubiegający się o rezerwację częstotliwości, z 

zastrzeżeniem ust. 4a. 

4a. Jeżeli dokonanie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia przetargu, aukcji, 

konkursu albo uzgodnień międzynarodowych, Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie 

rezerwacji częstotliwości w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, 

aukcji, konkursu albo zakończenia uzgodnień międzynarodowych. 
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4b. Informację o dokonaniu rezerwacji częstotliwości Prezes UKE niezwłocznie publikuje na 

stronie podmiotowej BIP UKE. Informacja ta zawiera nazwę podmiotu, na rzecz którego 

dokonano rezerwacji częstotliwości, zakres częstotliwości objętych rezerwacją oraz okres, 

na jaki została udzielona rezerwacja. 

5. Rezerwacji częstotliwości dokonuje się na czas określony, nie dłuższy niż 15 lat, biorąc 

pod uwagę: 

1)   charakter usług świadczonych przez podmiot wnioskujący o rezerwację 

częstotliwości; 

2)   inwestycje konieczne dla wykorzystywania rezerwowanych częstotliwości; 

3)   międzynarodowe kierunki rozwoju wykorzystywania częstotliwości. 

6. Dopuszcza się dokonywanie rezerwacji częstotliwości na rzecz kilku użytkowników. 

6a. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Prezes UKE, w drodze decyzji, wydanej w trybie 

art. 114a, ustala warunki współkorzystania z częstotliwości w szczególności w zakresie: 

1)   zapewnienia możliwości zarządzania obsługą użytkownika końcowego przez 

uprawnionego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego i podejmowania rozstrzygnięć 

dotyczących wykonywania usług na jego rzecz; 

2)   przyznawania dostępu do interfejsów, protokołów lub innych kluczowych technologii 

niezbędnych do zapewnienia interoperacyjności usług. 

7. W przypadku częstotliwości użytkowanych jako cywilno-rządowe Prezes UKE dokonuje 

rezerwacji częstotliwości w uzgodnieniu z zainteresowanymi podmiotami, o których 

mowa w art. 4. 

8. Przepisów dotyczących rezerwacji częstotliwości nie stosuje się do podmiotów, o których 

mowa w art. 4, dysponujących częstotliwościami przeznaczonymi w Krajowej Tablicy 

Przeznaczeń Częstotliwości dla użytkowania rządowego. 

 

<Art. 114
1
. 

1. Prezes UKE niezwłocznie informuje na stronie podmiotowej BIP UKE o wszczęciu 

postępowania w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości, wyznaczając 

zainteresowanym podmiotom termin na wypowiedzenie się co do tej zmiany. Termin 

ten nie może być krótszy niż 30 dni.  

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się: 

1) gdy zmiana ma charakter nieistotny i jest dokonywana na wniosek lub za zgodą 

podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości; 
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2) w wyjątkowych przypadkach, wymagających pilnego działania ze względu na 

wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 3. 

3. Za zmianę nieistotną nie można, w szczególności, uznać zmiany, która prowadzi do 

rozszerzenia zakresu uprawnień wynikających z rezerwacji częstotliwości.> 

 

Art. 115. 

1. W rezerwacji częstotliwości określa się: 

1)   uprawniony podmiot, na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości, oraz jego 

siedzibę i adres; 

2)   zakres częstotliwości lub pozycje orbitalne objęte rezerwacją; 

3)   obszar, na którym mogą być wykorzystywane częstotliwości; 

4)   rodzaje służby radiokomunikacyjnej; 

5)   termin, w jakim podmiot jest uprawniony do rozpoczęcia wykorzystywania 

częstotliwości; 

6)   warunki do wydania pozwolenia radiowego uwzględniające warunki wynikające z 

umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną; 

7)   (uchylony); 

8)   okresy wykorzystywania częstotliwości; 

9)   zobowiązania podmiotu podjęte w ramach przetargu, aukcji albo konkursu, o ile 

zostały podjęte. 

<1a. W rezerwacji częstotliwości dotyczącej zajętych zasobów częstotliwości, o których 

mowa w art. 116 ust. 12 zdanie drugie, dokonywanej dla podmiotu wyłonionego w 

drodze przetargu, aukcji albo konkursu określa się okres rezerwacji częstotliwości 

rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu, w którym częstotliwości staną się 

dostępne.> 

2. W rezerwacji częstotliwości można określić w szczególności: 

1)   warunki wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146; 

2)   wymagania dotyczące zapobiegania szkodliwym zaburzeniom elektromagnetycznym 

lub kolizjom z przyznanymi na rzecz innych podmiotów rezerwacjami częstotliwości, 

pozwoleniami lub decyzjami o prawie do wykorzystania częstotliwości; 

2a)  termin, w jakim podmiot jest obowiązany rozpocząć wykorzystywanie częstotliwości; 

3)   obowiązki ochronne w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; 

4)   (uchylony); 
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5)   proporcjonalne i niedyskryminujące ograniczenia sposobu wykorzystywania 

częstotliwości objętych rezerwacją mogące polegać na określeniu rodzaju: 

a)  sieci radiowych lub rodzaju technik dostępu radiowego, które mogą być używane z 

wykorzystaniem tych częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 115
1
 ust. 1, 

b)  usługi telekomunikacyjnej, która powinna być świadczona z wykorzystaniem tych 

częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 115
1
 ust. 2, 

c)  usługi telekomunikacyjnej objętej zakazem świadczenia z wykorzystaniem tych 

częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 115
1
 ust. 3. 

2a. W rezerwacji częstotliwości można zwolnić z obowiązku uzyskania pozwolenia 

radiowego, jeżeli określono warunki wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w 

art. 146. 

3. W rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania 

programów w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną lub rozsiewczą satelitarną 

dokonuje się ponadto: 

1)   określenia programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w 

multipleksie, zwanych dalej "audiowizualnymi składnikami"; 

2)   uporządkowania w multipleksie jego audiowizualnych składników; 

3)   określenia proporcji udziału w multipleksie jego audiowizualnych składników; 

4)   określenia obszaru, na którym mogą być rozpowszechniane lub rozprowadzane 

audiowizualne składniki multipleksu; 

[5)   określenia wykorzystania pojemności systemów transmisyjnych.] 

4. W rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania 

programów w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną dokonuje się ponadto 

określenia: 

1)   parametrów i standardów technicznych cyfrowej transmisji telewizyjnej; 

2)   warunków zarządzania przepływnością dla aktualizacji oprogramowania 

systemowego odbiorników cyfrowych służących do odbioru cyfrowych transmisji 

naziemnych; 

3)   wykorzystania pojemności multipleksu. 

 

[Art. 115b. 

W okresie przejściowym, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o 

wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 649), Prezes UKE wskazuje w 
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rezerwacji częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej na cele rozpowszechniania lub 

rozprowadzania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w 

multipleksie: 

1)   warunki zarządzania przepływnością w multipleksie; 

2)   warunki wykorzystywania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej w okresie 

przejściowym; 

3)   terminy zakończenia wykorzystywania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej do 

rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób analogowy drogą rozsiewczą 

naziemną na obszarze wykorzystania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej; 

4)   terminy rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej do 

rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą 

naziemną na obszarze wykorzystania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej.] 

 

Art. 116. 

1. W przypadku braku dostatecznych zasobów częstotliwości podmiot, dla którego zostanie 

dokonana rezerwacja częstotliwości, jest wyłaniany w drodze: 

1)   konkursu - w przypadku rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania w 

sposób cyfrowy lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych; 

2)   przetargu albo aukcji - w pozostałych przypadkach. 

2. Prezes UKE ogłasza na stronie podmiotowej BIP UKE informację o zajętych zasobach 

częstotliwości oraz aktualizuje ją nie rzadziej niż raz w miesiącu. <Prezes UKE może 

także ogłosić informację o dostępnym zasobie częstotliwości.> 

[3. W przypadku wpłynięcia wniosku o rezerwację częstotliwości, która nie została ujęta w 

informacji, o której mowa w ust. 2, Prezes UKE ogłasza na stronie podmiotowej BIP UKE 

informację o dostępności częstotliwości i wyznacza zainteresowanym podmiotom termin 

14 dni na zgłoszenie zainteresowania rezerwacją częstotliwości oraz informuje o tym 

wnioskodawcę. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE zgłoszone zostanie na 

piśmie lub drogą elektroniczną zainteresowanie przekraczające dostępne zasoby 

częstotliwości, oznacza to brak dostatecznych zasobów częstotliwości.] 

<3. W przypadku wpłynięcia wniosku o rezerwację częstotliwości z dostępnego zasobu 

Prezes UKE ogłasza niezwłocznie na stronie podmiotowej BIP UKE informację o 

wpłynięciu wniosku i wyznacza zainteresowanym podmiotom termin 14 dni na 

złożenie wniosku o rezerwację częstotliwości. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez 
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Prezesa UKE zostanie złożony wniosek o rezerwację częstotliwości, którego 

uwzględnienie spowoduje przekroczenie dostępnego zasobu częstotliwości, oznacza 

to brak dostatecznego zasobu częstotliwości.> 

[4. Zgłoszenie zainteresowania rezerwacją częstotliwości, o którym mowa w ust. 3 w zdaniu 

drugim, nie wymaga złożenia wniosku o rezerwację częstotliwości.] 

5. Termin zakończenia przetargu, aukcji albo konkursu nie może być dłuższy niż 8 miesięcy 

od dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 3 w zdaniu pierwszym. 

6. Przetarg, aukcję i konkurs przeprowadza Prezes UKE. 

7. Przetarg, aukcja oraz konkurs są postępowaniami odrębnymi od postępowania w sprawie 

rezerwacji częstotliwości. Do przetargu, aukcji i konkursu nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

8. [Prezes UKE dokonuje rezerwacji częstotliwości na kolejny okres na wniosek podmiotu, 

który w czasie wykorzystywania przedmiotowych częstotliwości nie naruszył rażąco 

warunków wykorzystywania częstotliwości określonych w ustawie, przepisach 

wykonawczych i decyzji o rezerwacji częstotliwości, a w przypadku nadawcy - także jeżeli 

posiada koncesję na kolejny okres, po przeprowadzeniu postępowania konsultacyjnego w 

tej sprawie, z zastrzeżeniem ust. 9 oraz art. 114 ust. 3.] <Prezes UKE dokonuje 

rezerwacji częstotliwości na kolejny okres na wniosek podmiotu, który w czasie 

wykorzystywania przedmiotowych częstotliwości nie naruszył rażąco warunków 

wykorzystywania częstotliwości określonych w ustawie, przepisach wykonawczych i 

decyzji o rezerwacji częstotliwości, a w przypadku nadawcy – także jeżeli posiada 

koncesję na kolejny okres, po przeprowadzeniu postępowania konsultacyjnego w tej 

sprawie, z zastrzeżeniem ust. 9–9c, art. 114 ust. 3 oraz art. 124.> Przy udzielaniu 

rezerwacji częstotliwości na kolejny okres przetargu, aukcji ani konkursu nie 

przeprowadza się. 

[9. Prezes UKE w porozumieniu z Prezesem UOKiK może, w drodze decyzji, odmówić 

rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, jeżeli przemawia za tym potrzeba zapewnienia 

równoważnej i skutecznej konkurencji lub istotnego zwiększenia efektywności 

wykorzystania częstotliwości, w szczególności w przypadku gdy dokonanie rezerwacji 

częstotliwości na kolejny okres mogłoby doprowadzić do nadmiernego skupienia 

częstotliwości przez dany podmiot lub grupę kapitałową, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 
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1637 i 1669), w której znajduje się dany podmiot. W przypadku wydania decyzji o 

odmowie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres stosuje się ust. 1-7.] 

<9. Prezes UKE w porozumieniu z Prezesem UOKiK może, w drodze decyzji, odmówić 

rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, jeżeli przemawia za tym potrzeba 

zapewnienia równoprawnej i skutecznej konkurencji, w szczególności w przypadku 

gdy dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres mogłoby doprowadzić do 

nadmiernego skupienia częstotliwości przez dany podmiot lub grupę kapitałową, w 

której znajduje się dany podmiot.> 

<9a. Prezes UKE może, w drodze decyzji, odmówić rezerwacji częstotliwości na kolejny 

okres, jeżeli przemawia za tym potrzeba istotnego zwiększenia efektywności 

wykorzystania częstotliwości. 

9b. Prezes UKE odmawia, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości na kolejny okres 

w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 3 lub ust. 

6 pkt 1, 3 lub 6. Przepisy art. 123 ust. 8–11 stosuje się. 

9c. W przypadku wydania przez Prezesa UKE decyzji o odmowie rezerwacji 

częstotliwości na kolejny okres stosuje się przepisy ust. 1–3 i 5–7.> 

[10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, należy złożyć nie wcześniej niż 12 miesięcy przed 

upływem okresu wykorzystywania częstotliwości i nie później niż 6 miesięcy przed 

upływem tego okresu.] 

<10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, należy złożyć nie wcześniej niż 4 lata przed 

upływem okresu wykorzystywania częstotliwości nie później niż rok przed upływem 

tego okresu. W przypadku rezerwacji częstotliwości wydanych na okres roku lub 

krótszy wniosek należy złożyć nie później niż 6 miesięcy przed upływem okresu 

wykorzystywania częstotliwości.> 

<10a. W przypadku gdy w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, toczy się w 

zakresie rezerwacji objętej tym wnioskiem postępowanie wskazane w ust. 11a, 

postępowanie wszczęte na wniosek, o którym mowa w ust. 8, ulega zawieszeniu do 

czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia na podstawie ust. 11a.> 

[11. Wniosek złożony wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem okresu wykorzystywania 

częstotliwości Prezes UKE pozostawia bez rozpoznania. Do wniosku złożonego później niż 

6 miesięcy przed upływem okresu wykorzystywania częstotliwości nie stosuje się ust. 8.] 

<11. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, złożony bez zachowania terminu, o którym 

mowa w ust. 10, Prezes UKE pozostawia bez rozpoznania.> 
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<11a. Prezes UKE może z urzędu wydać decyzję, w której stwierdzi brak możliwości 

dokonania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres z przyczyn wskazanych w ust. 

9 lub 9a lub w art. 123 ust. 1 pkt 3 lub ust. 6 pkt 1, 3 lub 6. Postępowanie w sprawie 

wszczyna się nie wcześniej niż 4 lata przed upływem okresu wykorzystywania 

częstotliwości. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, Prezes UKE wydaje 

decyzję w porozumieniu z Prezesem UOKiK. Postępowania nie wszczyna się w 

przypadku, gdy miałoby ono dotyczyć rezerwacji częstotliwości, w zakresie której 

prowadzone jest postępowanie wszczęte na wniosek, o którym mowa w ust. 8.> 

[12. Prezes UKE może, z własnej inicjatywy, ogłosić przetarg, aukcję albo konkurs na 

rezerwację częstotliwości w przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu dostępnymi 

zasobami częstotliwości, które przekracza dostępne zasoby częstotliwości.] 

<12. Prezes UKE może, z własnej inicjatywy, ogłosić przetarg, aukcję albo konkurs na 

rezerwację częstotliwości. Mogą one dotyczyć także zajętych zasobów częstotliwości, 

w przypadku których termin, w którym staną się one dostępne, będzie znany 

najpóźniej w dniu ogłoszenia przetargu, aukcji albo konkursu.> 

 

[Art. 116a. 

1. W przypadku wystąpienia przez podmiot, który uzyskał rezerwację częstotliwości, z 

wnioskiem o zmianę rezerwacji w celu optymalizacji wykorzystania częstotliwości lub ich 

ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, przepisu art. 116 ust. 1 nie stosuje się, chyba że 

wniosek dotyczy zmiany rezerwacji w zakresie: 

1)   rozszerzenia zakresu częstotliwości objętych rezerwacją; 

2)   rozszerzenia obszaru rezerwacji. 

2. Jeżeli wniosek dotyczy zmiany rezerwacji częstotliwości w zakresie, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1 lub pkt 2, Prezes UKE niezwłocznie publikuje na stronie podmiotowej BIP UKE 

informację o złożeniu wniosku, wyznaczając termin 14 dni na wyrażenie zainteresowania 

rezerwacją częstotliwości w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2. Zgłoszenie 

zainteresowania uzyskaniem rezerwacji częstotliwości nie jest równoznaczne z 

obowiązkiem wzięcia udziału w przetargu, aukcji albo konkursie. 

3. W przypadku gdy zgłosi się co najmniej jeden podmiot wyrażający zainteresowanie, o 

którym mowa w ust. 2, Prezes UKE w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia 

zawiadamia wnioskodawcę o konieczności przeprowadzenia przetargu, aukcji albo 

konkursu. W przypadku niewycofania wniosku przez wnioskodawcę w terminie 30 dni od 
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dnia otrzymania informacji, Prezes UKE ogłasza przetarg, aukcję albo konkurs. Przepis 

art. 123 ust. 6 pkt 4 stosuje się odpowiednio. 

4. Do przetargu, aukcji albo konkursu, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy art. 116 

ust. 5-7 i art. 118-119, przy czym podmioty uczestniczące w przetargu, aukcji albo 

konkursie, inne niż podmiot wnioskujący o zmianę rezerwacji częstotliwości, występują z 

wnioskiem o dokonanie na ich rzecz rezerwacji częstotliwości objętej przetargiem, aukcją 

albo konkursem, a podmiot wnioskujący o zmianę rezerwacji częstotliwości objętej 

przetargiem, aukcją albo konkursem występuje z wnioskiem o wydanie decyzji 

zmieniającej rezerwację częstotliwości dokonanej na rzecz tego podmiotu. Przepis art. 

123 ust. 6 pkt 5 stosuje się odpowiednio.] 

 

<Art. 116b. 

Wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania programów 

radiofonicznych w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną, po udzieleniu 

koncesji na kolejny okres, składa się nie wcześniej niż 3 lata przed upływem okresu 

wykorzystywania częstotliwości określonego w rezerwacji częstotliwości. Prezes UKE 

pozostawia bez rozpoznania wniosek złożony bez zachowania tego terminu.> 

 

Art. 118. 

1. Przetarg, aukcję albo konkurs ogłasza się niezwłocznie po zakończeniu postępowania 

konsultacyjnego w tej sprawie. 

[2. Ogłoszenie o przetargu, aukcji albo konkursie publikuje się na stronie podmiotowej BIP 

UKE. W ogłoszeniu o przetargu, aukcji i konkursie określa się przedmiot i zakres 

przetargu, aukcji albo konkursu, warunki uczestnictwa oraz kryteria oceny ofert zgodnie z 

art. 118a ust. 1, 2a i 3.] 

<2. Ogłoszenie o przetargu, aukcji albo konkursie wraz z dokumentacją przetargową, 

aukcyjną albo konkursową, zwaną dalej „dokumentacją”, oraz projektem 

rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, która zostanie wydana 

po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 118c ust. 3, publikuje się 

na stronie podmiotowej BIP UKE. W ogłoszeniu o przetargu, aukcji albo konkursie 

informuje się o rozpoczęciu przetargu, aukcji albo konkursu oraz terminie na 

złożenie ofert.> 
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2a. [Prezes UKE może odwołać przetarg, aukcję albo konkurs w terminie na złożenie ofert 

określonym w ogłoszeniu o przetargu, aukcji albo konkursie, jeżeli taka możliwość została 

zastrzeżona w treści ogłoszenia. Informację o odwołaniu przetargu, aukcji albo konkursu 

wraz ze wskazaniem przyczyn Prezes UKE zamieszcza na stronie podmiotowej BIP UKE.] 

<Prezes UKE może odwołać przetarg, aukcję albo konkurs w terminie wyznaczonym 

na złożenie ofert, jeżeli taka możliwość została zastrzeżona w treści dokumentacji. 

Informacje o odwołaniu przetargu, aukcji albo konkursu wraz ze wskazaniem 

przyczyn odwołania Prezes UKE zamieszcza na stronie podmiotowej BIP UKE.> 

Prezes UKE nie udziela informacji o podmiotach, które złożyły oferty w odwołanym 

przetargu, aukcji albo konkursie. 

2b. Oferty złożone w ramach odwołanego przetargu, aukcji albo konkursu, zwracane są bez 

otwierania. Zwrot wniesionego wadium następuje w terminie 7 dni od dnia odwołania 

przetargu albo aukcji. 

<2c. Oferta składana w ramach przetargu, aukcji albo konkursu zawiera również 

podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu, aukcji 

albo konkursu oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń, że informacje zawarte w ofercie są zgodne 

z prawdą. Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 

§ 6 Kodeksu karnego oświadczam, że informacje zawarte w ofercie są zgodne z 

prawdą.”.> 

[3. Wraz z ogłoszeniem o przetargu, aukcji albo konkursie Prezes UKE publikuje na stronie 

podmiotowej BIP UKE dokumentację przetargową, aukcyjną albo konkursową, zwaną 

dalej "dokumentacją".] 

[4. Prezes UKE, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, określa w dokumentacji warunki uczestnictwa w 

przetargu, aukcji albo konkursie oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, a 

także kryteria oceny ofert. Prezes UKE może określić w dokumentacji minimum 

kwalifikacyjne. 

4a. Określając warunki uczestnictwa w aukcji, Prezes UKE może wskazać zasoby 

częstotliwości o właściwościach odpowiadających częstotliwościom z zakresu, którego 

dotyczy aukcja, posiadanie których wyłącza od udziału w aukcji podmiot dysponujący tym 

zasobem lub podmioty z grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, dysponującej tym zasobem.] 
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<4. Prezes UKE, z zastrzeżeniem ust. 5, określa w dokumentacji w szczególności: 

1) przedmiot i zakres przetargu, aukcji albo konkursu; 

2) warunki uczestnictwa w przetargu, aukcji albo konkursie; 

3) kryteria oceny ofert; 

4) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta; 

5) minimum kwalifikacyjne albo wskazuje, że minimum kwalifikacyjne nie zostało 

ustalone; 

6) zasady ustalenia wyników przetargu, aukcji albo konkursu. 

4a. Prezes UKE, określając warunki uczestnictwa w przetargu albo aukcji, może w 

szczególności wskazać zasoby częstotliwości, którymi dysponowanie: 

1) wyłącza z udziału w przetargu albo aukcji podmiot dysponujący tym zasobem lub 

podmioty z grupy kapitałowej dysponującej tym zasobem lub 

2) ogranicza zasoby częstotliwości, o których rezerwację może ubiegać się podmiot 

dysponujący tym zasobem lub podmioty z grupy kapitałowej dysponującej tym 

zasobem, lub 

3) uprawnia do udziału w przetargu albo aukcji podmiot dysponujący tym zasobem lub 

podmioty z grupy kapitałowej dysponującej tym zasobem.> 

<4b. Prezes UKE, określając warunki uczestnictwa w przetargu, aukcji albo konkursie, 

może wskazać: 

1) wymagania, jakie powinien spełniać podmiot składający ofertę, w szczególności 

dotyczące jego wiarygodności finansowej lub doświadczenia w wykonywaniu 

działalności telekomunikacyjnej; 

2) że tylko jeden podmiot z danej grupy kapitałowej może uczestniczyć w przetargu, 

aukcji albo konkursie.> 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie w zakresie dodatkowych obowiązków i zadań 

przedsiębiorcy dotyczących zawartości programowej, w tym warunków dotyczących 

transmisji obowiązkowej, określa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek 

Prezesa UKE, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, uwzględniając 

pozaekonomiczne interesy narodowe dotyczące kultury, języka i pluralizmu mediów. 

6. W dokumentacji określa się, które części oferty uczestnika przetargu, aukcji albo konkursu 

będą stanowiły zobowiązania, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9. 

7. Dokumentację udostępnia się za opłatą, która nie może przekroczyć kosztów wykonania 

dokumentacji. Opłata jest pobierana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. 
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Art. 118a. 

1. Kryteriami oceny ofert w przetargu są: 

1)   zachowanie warunków konkurencji; 

2)   wysokość kwoty zadeklarowanej przez uczestnika przetargu; 

3)   inne niż określone w pkt 1 i 2 obiektywne kryteria, jeżeli zostały zamieszczone w 

dokumentacji. 

2. Wyboru najistotniejszego kryterium oceny ofert w przetargu dokonuje Prezes UKE w 

dokumentacji spośród kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mając na uwadze cele 

regulacyjne i stan konkurencji na rynku. 

2a. Kryterium oceny ofert w ramach aukcji jest wysokość kwoty zadeklarowanej przez 

uczestnika aukcji. 

3. Kryteriami oceny ofert w konkursie są: 

1)   zachowanie warunków konkurencji; 

2)   inne niż określone w pkt 1 obiektywne kryteria, jeżeli zostały zamieszczone w 

dokumentacji. 

<3a. W przypadku określenia w dokumentacji konkursowej więcej niż jednego 

kryterium oceny ofert Prezes UKE dokonuje wyboru najistotniejszego kryterium 

oceny ofert, mając na uwadze cele regulacyjne i stan konkurencji na rynku.> 

4. W sprawie zachowania warunków konkurencji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 

1, Prezes UKE zasięga opinii Prezesa UOKiK. 

5. Badanie ofert w przetargu, aukcji albo konkursie odbywa się w dwóch etapach. 

<6. Po zadeklarowaniu kwoty pierwszego postąpienia uczestnik aukcji nie może wycofać 

oferty.> 

Art. 118b. 

1. Podmiotem wyłonionym, o którym mowa w art. 116 ust. 1, jest uczestnik przetargu, aukcji 

albo konkursu, który: 

1)   spełnił warunki uczestnictwa w przetargu, aukcji albo konkursie; 

2)   osiągnął minimum kwalifikacyjne, jeżeli zostało określone w dokumentacji; 

[3)   na liście, o której mowa w art. 118c ust. 1, zajął najwyższą pozycję bądź też - w 

przypadku kiedy przetarg, aukcja albo konkurs dotyczy więcej niż jednej rezerwacji 

częstotliwości - pozycję nie niższą niż liczba rezerwacji częstotliwości, których 

przetarg, aukcja albo konkurs dotyczy.] 
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<3) na liście, o której mowa w art. 118c ust. 1, zajął najwyższą pozycję, 

a w przypadku gdy zgodnie z dokumentacją lista dotyczy więcej niż jednej 

rezerwacji częstotliwości – pozycję nie niższą niż liczba tych rezerwacji 

częstotliwości.> 

[2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji częstotliwości przed jej dokonaniem na rzecz 

podmiotu wyłonionego, w tym niezłożenia wniosku, o którym mowa w art. 118c ust. 4, lub 

wystąpienia po stronie podmiotu wyłonionego okoliczności, o których mowa w art. 123 

ust. 6 pkt 1 i 2, podmiotem wyłonionym staje się uczestnik przetargu, aukcji albo konkursu 

zajmujący kolejną pozycję na liście, o której mowa w art. 118c ust. 1, i spełniający 

warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.] 

<2. W przypadku rezygnacji podmiotu wyłonionego z rezerwacji częstotliwości lub 

wystąpienia po stronie podmiotu wyłonionego okoliczności, o których mowa w art. 

123 ust. 1 pkt 3 lub ust. 6 pkt 1, zanim decyzja w sprawie rezerwacji częstotliwości 

stała się ostateczna, podmiotem wyłonionym staje się uczestnik przetargu, aukcji 

albo konkursu zajmujący kolejną pozycję na liście, o której mowa w art. 118c ust. 1, 

i spełniający warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.> 

 

Art. 118c. 

[1. Wyniki przetargu, aukcji albo konkursu ogłasza się w siedzibie oraz na stronie 

podmiotowej BIP UKE, w formie listy uczestników przetargu, aukcji albo konkursu, którzy 

spełnili warunki uczestnictwa oraz osiągnęli minimum kwalifikacyjne, jeżeli zostało 

określone w dokumentacji, uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby 

uzyskanych punktów. Jeżeli przedmiotem przetargu, aukcji albo konkursu były różne 

zakresy częstotliwości, Prezes UKE sporządza odrębną listę wyników przetargu, aukcji 

albo konkursu dla każdego z zakresu częstotliwości.] 

<1. Wyniki przetargu, aukcji albo konkursu ogłasza się na stronie podmiotowej BIP 

UKE, w formie listy albo list uczestników przetargu, aukcji albo konkursu, którzy 

spełnili warunki uczestnictwa oraz osiągnęli minimum kwalifikacyjne, jeżeli zostało 

określone w dokumentacji, uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby 

uzyskanych punktów.> 

[2. Z zastrzeżeniem ust. 3, po przeprowadzeniu przetargu, aukcji albo konkursu właściwy 

organ prowadzi dla każdej rezerwacji częstotliwości odrębne postępowanie.] 
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[3. Jeżeli przedmiotem przetargu, aukcji albo konkursu była więcej niż jedna rezerwacja, 

właściwy organ prowadzi odrębne postępowanie dla każdej z tych rezerwacji. 

4. Stronami postępowania, o którym mowa w ust. 2 i 3, są uczestnicy przetargu, aukcji albo 

konkursu, którzy złożyli wnioski o rezerwację częstotliwości w terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia wyników przetargu, aukcji albo konkursu.] 

<3. Jeżeli przedmiotem przetargu, aukcji albo konkursu była więcej niż jedna 

rezerwacja częstotliwości, Prezes UKE może wszcząć i prowadzić jedno 

postępowanie dla więcej niż jednej rezerwacji częstotliwości. W przypadku, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, Prezes UKE wydaje odrębne decyzje dla 

każdej z rezerwacji częstotliwości.  

4. Po ogłoszeniu wyników przetargu, aukcji albo konkursu Prezes UKE niezwłocznie 

wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości. Prezes UKE 

dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości na rzecz podmiotu albo 

podmiotów wyłonionych w drodze przetargu, aukcji albo konkursu, o ile nie 

zachodzi żadna z przesłanek, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 pkt 1, 

3 i 6. Stroną postępowania jest podmiot wyłoniony w drodze przetargu, aukcji albo 

konkursu. Decyzji, o której mowa w zdaniu drugim, nadaje się rygor 

natychmiastowej wykonalności.> 

Art. 118d. 

1. Prezes UKE z urzędu lub na wniosek uczestnika przetargu, aukcji albo konkursu złożony w 

terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, aukcji albo konkursu, w drodze 

decyzji, unieważnia przetarg, aukcję albo konkurs, jeżeli zostały rażąco naruszone 

przepisy prawa lub interesy uczestników przetargu, aukcji albo konkursu. 

2. Uczestnikowi przetargu, aukcji albo konkursu od decyzji w sprawie unieważnienia 

przetargu, aukcji albo konkursu przysługuje wniosek do Prezesa UKE o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu - skarga do sądu administracyjnego. 

3. Uczestnikowi przetargu, aukcji albo konkursu nie przysługuje inny tryb kontroli 

rozstrzygnięć podejmowanych w przetargu, aukcji albo konkursie niż określony w ust. 1 i 

2. 

4. Po unieważnieniu przetargu, aukcji albo konkursu, jeżeli jest możliwe usunięcie w ten 

sposób naruszeń przepisów prawa lub interesów uczestników przetargu, aukcji albo 

konkursu, które stanowiły przyczynę unieważnienia przetargu, aukcji albo konkursu, 

Prezes UKE przeprowadza czynności niezbędne do usunięcia tych naruszeń. 
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5. Czynności, o których mowa w ust. 4, przeprowadza się: 

[1)   w oparciu o warunki uczestnictwa w przetargu, aukcji albo konkursie, wymagania, 

jakim powinna odpowiadać oferta oraz kryteria oceny ofert, określone przed 

unieważnieniem przetargu w ogłoszeniu o przetargu, aukcji albo konkursie oraz 

dokumentacji;] 

<1) w oparciu o warunki uczestnictwa w przetargu, aukcji albo konkursie, 

wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, oraz kryteria oceny ofert, 

określone przed unieważnieniem przetargu, aukcji albo konkursu 

w dokumentacji;> 

2)   w stosunku do ofert złożonych w terminie przed unieważnieniem przetargu, aukcji 

albo konkursu. 

6. W przypadku gdy istnieje potrzeba przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 4, 

Prezes UKE ocenia oferty i zasięga opinii Prezesa UOKiK w stosunku do tych ofert. 

7. Zmiana wyników przetargu, aukcji albo konkursu będąca konsekwencją unieważnienia 

przetargu, aukcji albo konkursu stanowi podstawę wznowienia postępowania w sprawie 

rezerwacji częstotliwości dokonanej po przeprowadzeniu tego przetargu, aukcji albo 

konkursu. 

[8. Podmiotem wyłonionym po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 4, nie 

może zostać podmiot, który został wyłoniony przed unieważnieniem przetargu, aukcji albo 

konkursu i zrezygnował z rezerwacji częstotliwości przed jej dokonaniem, w tym nie złożył 

wniosku, o którym mowa w art. 118c ust. 4, lub nie uiścił zadeklarowanej jednorazowej 

opłaty. 

9. W przypadku gdy zgodnie z warunkami przetargu, aukcji albo konkursu uczestnik złożył 

więcej niż jedną ofertę, ust. 8 stosuje się wyłącznie do oferty, w stosunku do której 

podmiot wyłoniony przed unieważnieniem przetargu, aukcji albo konkursu zrezygnował z 

rezerwacji częstotliwości przed jej dokonaniem, w tym nie złożył wniosku, o którym mowa 

w art. 118c ust. 4, lub nie uiścił zadeklarowanej jednorazowej opłaty.] 

<8. Podmiotem wyłonionym po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 4, 

nie może zostać podmiot, który został wyłoniony przed unieważnieniem przetargu, 

aukcji albo konkursu i zrezygnował z rezerwacji częstotliwości zanim decyzja w 

sprawie rezerwacji częstotliwości stała się ostateczna lub nie uiścił zadeklarowanej 

jednorazowej opłaty. 
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9. W przypadku gdy zgodnie z warunkami przetargu, aukcji albo konkursu uczestnik 

złożył więcej niż jedną ofertę, przepis ust. 8 stosuje się wyłącznie do oferty, w 

stosunku do której podmiot wyłoniony przed unieważnieniem przetargu, aukcji albo 

konkursu zrezygnował z rezerwacji częstotliwości, zanim decyzja w sprawie 

rezerwacji częstotliwości stała się ostateczna, lub nie uiścił zadeklarowanej 

jednorazowej opłaty.> 

10. Postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości nie wznawia się, jeżeli od dnia 

ogłoszenia wyników przetargu, aukcji albo konkursu upłynęło 10 lat. 

11. Decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości nie uchyla się, jeżeli od dnia jej doręczenia 

lub ogłoszenia upłynęło 10 lat. 

Art. 118e. 

1. Prezes UKE uznaje, w drodze decyzji, przetarg, aukcję albo konkurs za nierozstrzygnięty: 

1)   jeżeli żaden z uczestników nie spełnił warunków uczestnictwa w przetargu, aukcji 

albo konkursie bądź nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego, jeżeli zostało określone 

w dokumentacji; 

2)   w przypadku gdy w sytuacji, o której mowa w art. 118b ust. 2, nie ma innych 

uczestników. W przypadku przetargu, aukcji albo konkursu, które dotyczyły różnych 

rezerwacji częstotliwości, uznanie przetargu, konkursu lub aukcji za nierozstrzygnięte 

odnosi się tylko do rezerwacji częstotliwości, dla której na liście nie ma innych 

uczestników. 

2. [Przetarg, aukcja albo konkurs są nierozstrzygnięte, jeżeli w terminie wskazanym w 

dokumentacji do przetargu, aukcji albo konkursu nie przystąpił żaden podmiot.] 

<Przetarg, aukcja albo konkurs są nierozstrzygnięte, jeżeli w terminie wskazanym 

w ogłoszeniu o przetargu, aukcji albo konkursie żaden podmiot nie przystąpił do 

przetargu, aukcji albo konkursu.> Informacja w tej sprawie jest publikowana na stronie 

podmiotowej BIP UKE. 

Art. 119. 

[1. W ogłoszeniu o przetargu albo aukcji określa się również wysokość wadium.] 

<1. Prezes UKE określa w dokumentacji przetargowej albo aukcyjnej wysokość 

wadium, biorąc pod uwagę znaczenie społeczne i gospodarcze przedmiotu przetargu 

albo aukcji.> 

2. [Wysokość wadium nie może być niższa niż 5% opłaty rocznej za prawo do dysponowania 

częstotliwością, o której mowa w art. 185 ust. 4, i wyższa niż 200% tej opłaty, jednakże nie 
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niższa niż 500 złotych.] <Wysokość wadium nie może być niższa niż 5% opłaty, o 

której mowa w art. 185 ust. 1, i wyższa niż 5000% tej opłaty, jednakże nie niższa niż 

500 złotych.> W przypadku przetargu i aukcji na kilka rezerwacji - wysokość wadium i 

obowiązek wpłaty dotyczą każdej rezerwacji. 

[3. Wycofanie oferty z przetargu albo aukcji po upływie terminu na składanie ofert, 

niezadeklarowanie kwoty pierwszego postąpienia w aukcji lub rezygnacja przez podmiot 

wyłoniony, o którym mowa w art. 118b ust. 1 lub 2, z uzyskania rezerwacji częstotliwości, 

w tym niezłożenie wniosku, o którym mowa w art. 118c ust. 4, powoduje utratę wadium.] 

<3. Wycofanie oferty z przetargu albo aukcji po upływie terminu na składanie ofert, 

niezadeklarowanie kwoty pierwszego postąpienia w aukcji, niewniesienie 

wymaganego depozytu lub rezygnacja przez podmiot wyłoniony, o którym mowa w 

art. 118b ust. 1 lub 2, z uzyskania rezerwacji częstotliwości powoduje utratę 

wadium.> 

4. W przypadku gdy uczestnik przetargu albo aukcji został podmiotem wyłonionym dla 

więcej niż jednej rezerwacji, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do każdej oferty. 

[5. Wadium wniesione przez podmiot wyłoniony, o którym mowa w art. 118b ust. 1 lub 2, 

podlega zaliczeniu na poczet opłaty za rezerwację częstotliwości. W przypadku gdy 

wadium jest wyższe od tej opłaty, Prezes UKE w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyników przetargu albo aukcji zwraca nadwyżkę. 

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu albo aukcji, który spełnił warunki 

uczestnictwa w przetargu albo aukcji oraz osiągnął minimum kwalifikacyjne, jeżeli zostało 

określone w dokumentacji, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

o dokonaniu rezerwacji częstotliwości dla podmiotu wyłonionego, a w przypadku 

uczestnika przetargu albo aukcji, który nie spełnił warunków uczestnictwa w przetargu 

albo aukcji lub nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego - w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia wyników przetargu albo aukcji albo uznania ich za nierozstrzygnięte.] 

<5. Wadium wniesione przez podmiot wyłoniony, o którym mowa w art. 118b ust. 1 lub 

2, podlega zaliczeniu na poczet dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 185 ust. 4. 

W przypadku gdy wadium jest wyższe od tej opłaty, Prezes UKE w terminie 21 dni 

od dnia, w którym decyzja o dokonaniu rezerwacji częstotliwości stała się ostateczna, 

zwraca nadwyżkę. 

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu albo aukcji, który spełnił warunki 

uczestnictwa w przetargu albo aukcji oraz osiągnął minimum kwalifikacyjne, jeżeli 
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zostało określone w dokumentacji, podlega zwrotowi w terminie 21 dni od dnia, w 

którym decyzja o dokonaniu rezerwacji częstotliwości stała się ostateczna, a w 

przypadku uczestnika przetargu albo aukcji, który nie spełnił warunków 

uczestnictwa w przetargu albo aukcji lub nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego – 

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu albo aukcji albo uznania 

ich za nierozstrzygnięte.> 

<7. W przypadku unieważnienia przetargu albo aukcji przed dokonaniem rezerwacji 

częstotliwości zwrot wadium następuje w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja 

o unieważnieniu przetargu albo aukcji stała się ostateczna.> 

 

<Art. 119a. 

1. Prezes UKE może określić w dokumentacji aukcyjnej wymóg wniesienia depozytu, 

sposób ustalania jego wysokości, w tym wysokość wskaźnika procentowego 

przyjmowanego do ustalania wysokości depozytu, oraz zasady wnoszenia depozytu.  

2. Wysokość depozytu nie może być niższa niż 20% i wyższa niż 100% sumy wszystkich 

ofert danego uczestnika aukcji złożonych w momencie ogłoszenia konieczności 

wniesienia depozytu.  

3. Niewniesienie przez uczestnika aukcji wymaganego depozytu powoduje jego 

wykluczenie. Wykluczony uczestnik nie może składać kolejnych ofert, traci 

wniesiony depozyt, a złożone przez niego oferty tracą ważność. 

4. Rezygnacja przez podmiot wyłoniony, o którym mowa w art. 118b ust. 1, z uzyskania 

rezerwacji częstotliwości powoduje utratę depozytu w kwocie stanowiącej iloczyn 

wskaźnika procentowego przyjmowanego do ustalenia wysokości depozytu i opłaty 

zadeklarowanej przez podmiot za tę rezerwację częstotliwości w momencie 

ostatniego ogłoszenia konieczności wniesienia depozytu. 

5. Depozyt wniesiony przez podmiot wyłoniony, o którym mowa w art. 118b ust. 1 lub 2, 

jeżeli nie zrezygnował on z uzyskania rezerwacji częstotliwości, podlega zaliczeniu na 

poczet opłaty, o której mowa w art. 185 ust. 4, w części, w której ta opłata nie została 

pokryta z wadium. W przypadku gdy depozyt jest wyższy od części opłaty 

niepokrytej z wadium, Prezes UKE w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja 

o dokonaniu rezerwacji częstotliwości stała się ostateczna, zwraca nadwyżkę. 

6. Depozyt wniesiony przez uczestnika aukcji, który nie został podmiotem wyłonionym, 

podlega zwrotowi w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja o dokonaniu 
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rezerwacji częstotliwości stała się ostateczna, albo w terminie 14 dni od dnia uznania 

aukcji za nierozstrzygniętą. 

7. W przypadku unieważnienia aukcji przed dokonaniem rezerwacji częstotliwości 

zwrot depozytu następuje w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja o 

unieważnieniu aukcji stała się ostateczna.> 

 

Art. 120. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb ogłaszania 

przetargu, aukcji oraz konkursu zapewniający właściwe poinformowanie podmiotów 

zainteresowanych uzyskaniem rezerwacji częstotliwości, a także: 

[1)   szczegółowe wymagania co do treści ogłoszenia i zawartości dokumentacji,] 

<1) szczegółowe wymagania co do zawartości dokumentacji,> 

2)   warunki i tryb organizowania, przeprowadzania i zakończenia przetargu, aukcji oraz 

konkursu, w tym: 

a)  powoływania i pracy komisji przetargowej, komisji aukcyjnej oraz komisji 

konkursowej, 

b)  sposób wpłaty i zwrotu wadium - w przypadku przetargu oraz aukcji<,> 

<c) sposób wpłaty i zwrotu depozytu – w przypadku aukcji> 

- kierując się potrzebą zapewnienia obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących 

żadnego uczestnika warunków przetargu, aukcji oraz konkursu, jak również 

przejrzystych warunków podejmowania rozstrzygnięć. 

 

Art. 122. 

1. [Z wyłączeniem rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania programów 

radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób analogowy, Prezes UKE dokonuje zmiany 

podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości, jeżeli:] 

 <Z wyłączeniem rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania programów 

radiofonicznych w sposób analogowy, Prezes UKE dokonuje zmiany podmiotu 

dysponującego rezerwacją częstotliwości, jeżeli:> 

1)   podmiot dysponujący rezerwacją złoży wniosek o zmianę podmiotu dysponującego 

rezerwacją, w którym wskaże podmiot, który będzie dysponował rezerwacją w wyniku 

tej zmiany, 



- 24 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   podmiot wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1, wyrazi zgodę na przejęcie 

uprawnień i obowiązków wynikających ze zmiany podmiotu dysponującego 

rezerwacją oraz 

3)   podmiot wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1, spełnia wymagania 

określone ustawą. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczący części zakresu częstotliwości lub 

pozycji orbitalnych objętych rezerwacją lub części obszaru, na którym mogą być 

wykorzystywane częstotliwości, powinien również określać: 

1)   zakres częstotliwości lub pozycji orbitalnych, którymi dysponował będzie podmiot 

wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2)   obszar, zgodnie z administracyjnym podziałem kraju, na którym będą mogły być 

wykorzystywane częstotliwości przez podmiot wskazany we wniosku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1; 

3)   propozycję podziału uprawnień, innych niż określone w pkt 1 i 2, oraz obowiązków 

wynikających z rezerwacji, w tym zobowiązań, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 

9, odpowiednio do zakresu częstotliwości lub pozycji orbitalnych objętych rezerwacją 

lub obszaru, na którym będą mogły być wykorzystywane częstotliwości przez podmiot 

wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Prezes UKE odmawia zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości w 

zakresie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, jeżeli: 

1)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż wnioskowana zmiana nie przyczyni się do 

osiągnięcia celów określonych w art. 1 ust. 2, lub 

2)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż podmiot, który został wskazany we wniosku, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, nie wywiąże się z obowiązków wynikających 

z rezerwacji częstotliwości, w tym zobowiązań, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 

9, lub 

3)   propozycja podziału uprawnień, innych niż określone w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz 

obowiązków wynikających z rezerwacji częstotliwości, w tym zobowiązań, o których 

mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9, nie odpowiada zakresowi częstotliwości lub pozycji 

orbitalnych objętych rezerwacją lub obszarowi, na którym mają być wykorzystywane 

częstotliwości przez podmiot wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

4. Z wyjątkiem zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości oraz zmian, o 

których mowa w ust. 2, postanowienia rezerwacji częstotliwości nie ulegają zmianie. 
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5. Zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości dokonaną w drodze przetargu, 

aukcji albo konkursu Prezes UKE dokonuje po zasięgnięciu opinii Prezesa UOKiK w 

sprawie zachowania warunków konkurencji. 

6. Decyzję w sprawie zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości na cele 

rozpowszechniania w sposób cyfrowy lub rozprowadzania programów radiofonicznych 

lub telewizyjnych, Prezes UKE podejmuje w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. 

7. Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 4. 

8. Prezes UKE ogłasza niezwłocznie na stronie podmiotowej BIP UKE informację o wydaniu 

decyzji o zmianie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości obejmującą nazwę 

(firmę) podmiotu, na rzecz którego przeniesiono rezerwację częstotliwości, zakres 

częstotliwości, obszar objęty rezerwacją oraz okres obowiązywania rezerwacji. 

 

Art. 122
1
. 

1. Podmiot dysponujący rezerwacją częstotliwości może częstotliwości objęte rezerwacją 

wydzierżawić lub przekazać do użytkowania na podstawie innego tytułu prawnego na 

rzecz innego podmiotu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot, na rzecz którego dokonano rezerwacji 

częstotliwości, zawiadamia Prezesa UKE, a w przypadku częstotliwości przeznaczonych 

na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub 

telewizyjnych - także Przewodniczącego KRRiT, o wydzierżawieniu częstotliwości lub 

przekazaniu ich do użytkowania, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się podmiot, na rzecz którego 

wydzierżawiono lub któremu przekazano do użytkowania częstotliwości objęte 

rezerwacją, jego adres lub siedzibę oraz okres, na jaki umowa została zawarta. Jeżeli 

umowa dotyczy udostępnienia części zakresu częstotliwości objętych rezerwacją lub 

części obszaru, na którym mogą być wykorzystywane częstotliwości, zawiadomienie 

powinno również określać: 

1)   zakres częstotliwości, którymi będzie dysponował podmiot wskazany w 

zawiadomieniu lub 

2)   obszar, na którym będą mogły być wykorzystywane częstotliwości przez podmiot 

wskazany w zawiadomieniu. 
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4. Podmiot, któremu częstotliwości zostały wydzierżawione lub przekazane do użytkowania, 

obowiązany jest wykorzystywać je zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami 

określonymi w rezerwacji częstotliwości. 

5. Prezes UKE może, w drodze decyzji, zmienić warunki wykorzystywania częstotliwości lub 

zakazać ich wykorzystywania przez podmiot, o którym mowa w ust. 4, w przypadku: 

1)   zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 3 i 8; 

[2)   gdy wykorzystywanie tych częstotliwości przez ten podmiot mogłoby doprowadzić do 

zakłócenia konkurencji, w szczególności poprzez nadmierne skupienie częstotliwości 

przez dany podmiot lub przez grupę kapitałową, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - w tym zakresie Prezes UKE zasięga 

opinii Prezesa UOKiK.] 

<2) gdy wykorzystywanie tych częstotliwości przez ten podmiot mogłoby 

doprowadzić do zakłócenia konkurencji, w szczególności poprzez nadmierne 

skupienie częstotliwości przez dany podmiot lub przez grupę kapitałową – w tym 

zakresie Prezes UKE zasięga opinii Prezesa UOKiK.> 

6. W przypadku częstotliwości przeznaczonych na potrzeby rozpowszechniania lub 

rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, Prezes UKE wydaje 

decyzję, o której mowa w ust. 5 pkt 2, w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. 

7. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o 

wydzierżawienie częstotliwości lub ich przekazanie do użytkowania na rzecz innego 

podmiotu. 

8. Prezes UKE niezwłocznie ogłasza na stronie podmiotowej BIP UKE treść zawiadomienia, 

o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 5, 

informację o jej treści. 

9. Podmiot, któremu częstotliwości zostały wydzierżawione lub przekazane do użytkowania i 

któremu wydano decyzję o zakazie wykorzystywania częstotliwości, o której mowa w ust. 

5, nie może ubiegać się o wydanie pozwolenia radiowego z wykorzystaniem tych 

częstotliwości. 

Art. 123. 

1. Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta, w drodze decyzji Prezesa 

UKE, w przypadku: 

1)   stwierdzenia, że używanie urządzenia radiowego zgodnie z rezerwacją powoduje 

szkodliwe zakłócenia lub szkodliwe zaburzenia elektromagnetyczne; 
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2)   zmiany w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości przeznaczenia częstotliwości 

objętych rezerwacją częstotliwości; 

3)   wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

4)   nierozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości objętych rezerwacją w terminie, o 

którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 2a, z przyczyn leżących po stronie podmiotu 

dysponującego rezerwacją częstotliwości; 

5)   zaprzestania wykorzystywania częstotliwości przez co najmniej 6 miesięcy, z 

przyczyn leżących po stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości; 

6)   wystąpienia powtarzających się naruszeń warunków wykorzystania częstotliwości lub 

obowiązku wnoszenia opłat za częstotliwości; 

7)   niewywiązywania się z zobowiązań, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9, z 

przyczyn leżących po stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości; 

8)   częstotliwości objęte rezerwacją są wykorzystywane w sposób nieefektywny [.] <;> 

<9) gdy jest to konieczne dla realizacji zobowiązań wynikających z wiążących 

Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub aktów prawnych Unii 

Europejskiej, dotyczących gospodarowania częstotliwościami; 

10) stwierdzenia, że na skutek transakcji handlowej, w szczególności skutkującej 

przejęciem kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów nad podmiotem dysponującym rezerwacją 

częstotliwości, doszło do nadmiernego skupienia częstotliwości przez podmiot lub 

grupę kapitałową.> 

<1a. Przepisu ust. 1 pkt 10 nie stosuje się, jeżeli strony transakcji handlowej zgłosiły na 

piśmie Prezesowi UKE zamiar jej przeprowadzenia, a Prezes UKE potwierdził, że 

zamierzona transakcja handlowa nie będzie prowadziła do nadmiernego skupienia 

częstotliwości. Prezes UKE zawiadamia strony transakcji handlowej o swoim 

stanowisku w tej sprawie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zamiaru 

przeprowadzenia transakcji. W przypadku niezawiadomienia przez Prezesa UKE 

stron transakcji handlowej w tym terminie uznaje się, że Prezes UKE potwierdził, że 

zamierzona transakcja handlowa nie będzie prowadziła do nadmiernego skupienia 

częstotliwości. 

1b. Przepisu ust. 1 pkt 10 nie stosuje się po upływie 5 lat od dnia dokonania transakcji 

handlowej.> 
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2. Niezależnie od przesłanek, o których mowa w ust. 1, Prezes UKE może zmienić rezerwację 

w zakresie warunków wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146, 

również jeżeli praca urządzenia radiowego jest zakłócana przez inne urządzenia lub sieci 

telekomunikacyjne. 

[2a. Niezależnie od przesłanek, o których mowa w ust. 1 lub 2, Prezes UKE może zmienić 

rezerwację częstotliwości w zakresie, o którym mowa w art. 115b, jeżeli z przyczyn 

technicznych nie jest możliwe dotrzymanie terminów, o których mowa w tym przepisie.] 

[2b. Niezależnie od przesłanek, o których mowa w ust. 1-2a, Prezes UKE zmienia rezerwację 

częstotliwości w zakresie ograniczeń, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5, jeżeli nie 

zachodzi konieczność utrzymywania tych ograniczeń, w szczególności gdy wynika to z 

przeglądu, o którym mowa w art. 192 ust. 4.] 

<2b. Niezależnie od przesłanek, o których mowa w ust. 1 i 2, Prezes UKE zmienia 

rezerwację częstotliwości w zakresie ograniczeń, o których mowa w art. 115 ust. 2 

pkt 5, jeżeli nie zachodzi konieczność utrzymywania tych ograniczeń, w szczególności 

gdy wynika to z przeglądu, o którym mowa w art. 192 ust. 4.> 

<2c. Prezes UKE, w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz 

zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości, może dokonać zmiany 

przydzielonych rezerwacji częstotliwości z danego zakresu częstotliwości poprzez 

zamianę częstotliwości objętych rezerwacją na częstotliwości o analogicznych 

właściwościach. Zmiana może dotyczyć całości lub części częstotliwości objętych 

rezerwacją. 

2d. Prezes UKE, w przypadku, o którym mowa w ust. 2c, może wszcząć i prowadzić 

jedno postępowanie oraz wydać jedną decyzję lub odrębne decyzje dla każdej z 

rezerwacji częstotliwości albo prowadzić odrębne postępowania zakończone 

wydaniem odrębnych decyzji.> 

3. Zmiany warunków wykorzystania lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości przeznaczonych 

do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych 

Prezes UKE dokonuje w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. <Niezajęcie 

stanowiska przez Przewodniczącego KRRiT w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

projektu decyzji jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu decyzji.> 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. Odmowa udzielenia rezerwacji częstotliwości następuje w przypadku, gdy: 
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1)   wnioskodawca nie jest w stanie wywiązać się z warunków związanych z 

wykorzystaniem częstotliwości lub zasobów orbitalnych; 

2)   zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3; 

3)   powodowałoby to naruszenie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita 

Polska jest stroną; 

4)   zachodzi konieczność przeprowadzenia przetargu, aukcji albo konkursu, a wniosek o 

rezerwację częstotliwości złożony został przed ogłoszeniem przetargu, aukcji albo 

konkursu; 

5)   w przetargu, aukcji albo konkursie podmiot nie został wyłoniony jako ten, dla którego 

zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości [.] <;> 

<6) udzielenie rezerwacji częstotliwości uniemożliwiałoby realizację zobowiązań 

wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub 

aktów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących gospodarowania 

częstotliwościami.> 

7. W okresie ważności rezerwacji częstotliwości można odmówić wydania lub cofnąć 

pozwolenie radiowe na używanie urządzenia radiowego wykorzystującego częstotliwości 

objęte rezerwacją z tytułu wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1)   zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku 

publicznego; 

2)   naruszenia umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną; 

3)   zakłócenia pracy urządzeń lub sieci telekomunikacyjnych; 

4)   niespełniania warunków, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2, chyba że uległ 

zmianie stan prawny lub faktyczny przyjęty za podstawę dokonania rezerwacji [.] <;> 

<5) braku możliwości realizacji zobowiązań wynikających z wiążących 

Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub aktów prawnych Unii 

Europejskiej, dotyczących gospodarowania częstotliwościami.> 

8. Odmowa udzielenia rezerwacji częstotliwości, jej zmiana lub cofnięcie w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, a także odmowa wydania pozwolenia radiowego lub jego 

cofnięcie z powodu tych okoliczności, następuje po zasięgnięciu opinii lub na wniosek 

Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, w zakresie ich właściwości. 

9. Jeżeli uzasadnienie opinii lub wniosku organów, o których mowa w ust. 8, wskazujące na 

okoliczności prowadzące do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub 
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bezpieczeństwa i porządku publicznego zawiera informacje niejawne, zamiast 

uzasadnienia doręcza się zawiadomienie, że uzasadnienie takie zostało sporządzone. 

10. Organy, o których mowa w ust. 8, zajmują stanowisko w terminie 21 dni od dnia 

wystąpienia o opinię lub dnia wystąpienia z wnioskiem, o których mowa w ust. 8. 

11. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 8, nie zajmą stanowiska w terminie, o którym mowa 

w ust. 10, uznaje się, że wymóg uzyskania stanowiska został spełniony. 

12. Rezerwacja częstotliwości na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub 

telewizyjnych udzielona w celu wykonywania uprawnień wynikających z koncesji na 

rozpowszechnianie tych programów wygasa w przypadku cofnięcia przez 

Przewodniczącego KRRiT tej koncesji lub jej wygaśnięcia. 

<13. Prezes UKE niezwłocznie doręcza Przewodniczącemu KRRiT ostateczną decyzję o 

zmianie rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub 

rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy 

drogą naziemną, wydaną na podstawie ust. 1 pkt 2 lub 9 lub ust. 2c. 

14. W przypadku zamiany częstotliwości dokonywanej na podstawie ust. 1 pkt 9 lub ust. 

2c przepisu art. 116 ust. 1 nie stosuje się.> 

 

[Art. 124. 

Podmiot, któremu cofnięto rezerwację częstotliwości z powodu niewywiązywania się z 

obowiązku, o którym mowa w art. 185, może wystąpić z wnioskiem o dokonanie rezerwacji na 

jego rzecz nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu rezerwacji.] 

 

<Art. 124. 

1. Podmiotowi, któremu cofnięto rezerwację częstotliwości z powodu niewywiązywania 

się z obowiązku, o którym mowa w art. 185 ust. 1, 4a lub 4c, można udzielić 

rezerwacji częstotliwości nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o 

cofnięciu rezerwacji częstotliwości. 

2. Podmiot, któremu cofnięto rezerwację częstotliwości z powodu niewywiązywania się z 

obowiązku, o którym mowa w art. 185 ust. 4, może uzyskać rezerwację częstotliwości 

lub może zostać uczestnikiem przetargu, aukcji albo konkursu nie wcześniej niż po 

upływie 6 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu rezerwacji częstotliwości. 

3. Podmiot wyłoniony, o którym mowa w art. 116 ust. 1, który zrezygnował z uzyskania 

rezerwacji częstotliwości, może uzyskać rezerwację częstotliwości lub może zostać 
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uczestnikiem przetargu, aukcji albo konkursu nie wcześniej niż po upływie 6 lat od 

dnia ogłoszenia wyników przetargu, aukcji albo konkursu, w którym został 

podmiotem wyłonionym. 

4. Podmiot, który po doręczeniu decyzji o dokonaniu rezerwacji częstotliwości na 

kolejny okres zrezygnował z rezerwacji częstotliwości zanim decyzja stała się 

ostateczna, może uzyskać rezerwację obejmującą te częstotliwości lub może zostać 

uczestnikiem przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację obejmującą te 

częstotliwości nie wcześniej niż po upływie 6 lat od dnia wpływu do Prezesa UKE 

oświadczenia o rezygnacji. Przepisu nie stosuje się, gdy opłata za dokonanie 

rezerwacji częstotliwości ustalona została na podstawie art. 185 ust. 4c lub 

rezerwacja została dokonana na okres krótszy niż wskazany we wniosku, z 

zastrzeżeniem, że okres wskazany we wniosku nie przekraczał maksymalnego okresu 

rezerwacji określonego w art. 114 ust. 5.> 

 

Art. 144c. 

1. Używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, 

niewymagającego pozwolenia na podstawie art. 144 ust. 2 pkt 4, podlega wpisowi do 

rejestru urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia, zwanego dalej "rejestrem 

urządzeń". 

2. Organem prowadzącym rejestr urządzeń jest Prezes UKE. 

3. Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru urządzeń na podstawie złożonego przez podmiot 

uprawniony do dysponowania częstotliwością wniosku zawierającego następujące dane: 

1)   nazwę (firmę) podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością, jego 

siedzibę i adres; 

2)   oznaczenie formy prawnej podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością; 

3)   numer decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości; 

4)   imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktowania się w 

imieniu podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością; 

5)   warunki wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 1; 

6)   przewidywaną datę rozpoczęcia używania urządzenia. 

4. Wraz z wnioskiem podmiot uprawniony do dysponowania częstotliwością składa 

oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że: 



- 32 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru urządzeń są zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne warunki używania urządzenia radiowego, którego dotyczy 

wniosek; 

3)   urządzenie radiowe objęte wnioskiem spełnia odnoszące się do niego wymagania, o 

których mowa w art. 153 ust. 1-1b.". 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno również zawierać: 

1)   nazwę (firmę) podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością, jego 

siedzibę i adres; 

2)   oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu uprawnionego do 

dysponowania częstotliwością ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej 

funkcji. 

[6. Prezes UKE dokonuje wpisu urządzenia do rejestru urządzeń w terminie do 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4.] 

<6. Prezes UKE dokonuje wpisu urządzenia do rejestru urządzeń w terminie do 14 dni 

roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 

ust. 4.> 

7. [Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6, a od dnia 

otrzymania wniosku o wpis do rejestru urządzeń upłynęło 14 dni, podmiot uprawniony do 

dysponowania częstotliwością może rozpocząć jej wykorzystywanie za pomocą 

urządzenia, którego dotyczył wniosek, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa 

UKE.] <Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6, a 

od dnia otrzymania wniosku o wpis do rejestru urządzeń upłynęło 21 dni roboczych, 

podmiot uprawniony do dysponowania częstotliwością może rozpocząć jej 

wykorzystywanie za pomocą urządzenia, którego dotyczył wniosek, po uprzednim 

zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE.> Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes 

UKE wezwał podmiot uprawniony do dysponowania częstotliwością do uzupełnienia 

wniosku przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6. 

8. Do wniosku o wpis do rejestru urządzeń stosuje się odpowiednio art. 64 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

9. Wniosek o wpis do rejestru urządzeń, załączniki dołączane do tego wniosku oraz wpis do 

rejestru urządzeń nie podlegają opłacie skarbowej. 
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10. Rejestr urządzeń obejmuje w szczególności: 

1)   kolejny numer wpisu; 

2)   datę otrzymania wniosku oraz datę dokonania wpisu; 

3)   dane, o których mowa w ust. 3. 

11. Rejestr urządzeń jest prowadzony w systemie informatycznym. 

12. Rejestr urządzeń jest jawny i jest publikowany na stronie podmiotowej BIP UKE. 

 

Art. 144d. 

[1. Wpis może zostać wykreślony z rejestru urządzeń, jeżeli zachodzą okoliczności, o których 

mowa w art. 123 ust. 1 pkt 1-3.] 

<1. Wpis może zostać wykreślony z rejestru urządzeń, jeżeli zachodzą okoliczności, o 

których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 1–3 lub 9.> 

2. Wpis do rejestru urządzeń wykreśla się w przypadku wygaśnięcia rezerwacji 

częstotliwości. 

Art. 145. 

1. Pozwolenie określa: 

1)   uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres; 

2)   rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzeń radiowych, których dotyczy 

pozwolenie; 

3)   warunki wykorzystywania częstotliwości; 

4)   warunki używania urządzenia, w szczególności rodzaj służby radiokomunikacyjnej 

lub sieci telekomunikacyjnej, w której urządzenie może być wykorzystywane; 

5)   okres ważności; 

6)   termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości, jednak nie dłuższy niż 12 

miesięcy od dnia wydania pozwolenia. 

7)   (uchylony). 

2. W pozwoleniu można określić warunki używania urządzenia i obowiązki użytkownika w 

sytuacjach szczególnych zagrożeń. 

3. Pozwolenie może zawierać przydział sygnałów identyfikacyjnych lub znaków 

wywoławczych. 

4. Pozwolenie uprawnia do wykorzystywania objętych pozwoleniem częstotliwości, sygnałów 

identyfikacyjnych oraz znaków wywoławczych. 
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5. Prezes UKE może w pozwoleniu zobowiązać podmiot do informowania o przerwach w 

wykorzystywaniu częstotliwości trwających powyżej 14 dni. 

6. Prezes UKE może cofnąć pozwolenie w przypadku niewywiązania się przez podmiot z 

obowiązku, o którym mowa w ust. 5. 

[7. Przepisu ust. 5 i 6 nie stosuje się do pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej 

amatorskiej.] 

<7. Przepisu ust. 1 pkt 2 w zakresie wyróżnika typu oraz nazwy producenta urządzeń 

radiowych, których dotyczy pozwolenie, oraz przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do 

pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.> 

 

Art. 146. 

1. Warunki wykorzystywania częstotliwości powinny określać w szczególności: 

1)   dla urządzenia radiowego naziemnego lub rezerwacji częstotliwości w celu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą takich urządzeń: 

a)  częstotliwość lub częstotliwości graniczne kanałów lub zakresów częstotliwości 

albo numery kanałów, 

b)  lokalizację urządzenia albo obszar jego przemieszczania, 

c)  moc promieniowaną lub moc wyjściową, 

d)  polaryzację, wysokość zawieszenia i charakterystykę promieniowania anteny 

nadawczej, 

e)  rodzaj sygnału i parametry techniczne jego nadawania; 

2)   dla naziemnej stacji satelitarnej lub rezerwacji częstotliwości dla świadczenia usług 

telekomunikacyjnych za pomocą nadawczo-odbiorczego urządzenia radiowego 

umieszczonego na sztucznym satelicie Ziemi: 

a)  nazwę wykorzystywanego satelity i jego położenie, 

b)  odpowiednio, lokalizację naziemnej stacji satelitarnej lub obszar jej 

przemieszczania, 

c)  częstotliwość lub częstotliwości skrajne zakresów częstotliwości lub kanałów 

częstotliwości albo numery kanałów, wykorzystywane do transmisji sygnałów w 

kierunkach: kosmos - Ziemia i Ziemia - kosmos, 

d)  rodzaj sygnału i parametry techniczne jego nadawania. 

<1a. Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. d i e nie stosuje się do pozwoleń w służbie 

radiokomunikacyjnej amatorskiej.> 
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[2. Warunki wykorzystywania częstotliwości mogą określać datę rozpoczęcia 

wykorzystywania częstotliwości.] 

 

Art. 148. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, pozwolenie wydaje się podmiotowi, który spełnia wymagania 

określone ustawą, oraz jeżeli: 

[1)   nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 7 pkt 1-3;] 

<1) nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 7 pkt 1–3 i 5;> 

2)   częstotliwości objęte wnioskiem: 

a)  są dostępne, 

b)  zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla 

wnioskowanej służby radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania 

częstotliwości przewiduje ich zagospodarowanie zgodne z wnioskiem, 

c)  mogą być wykorzystywane przez urządzenie radiowe bez powodowania 

szkodliwych zaburzeń elektromagnetycznych lub kolizji z przyznanymi na rzecz 

innych podmiotów rezerwacjami, pozwoleniami lub decyzjami o prawie do 

wykorzystywania częstotliwości, 

d)  zostały międzynarodowo uzgodnione w zakresie i formie określonych w 

międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych lub umowach, których 

Rzeczpospolita Polska jest stroną, w przypadku gdy zachodzi możliwość 

powodowania szkodliwych zakłóceń poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

e)  będą wykorzystywane w sposób efektywny; 

3)   urządzenie pracujące w oparciu o tę decyzję może być chronione przed szkodliwymi 

zakłóceniami; 

4)   wnioskodawca przedłoży: 

a)  potwierdzenie spełniania przez urządzenie wymagań, o których mowa w art. 153 

ust. 1-1b, 

b)  dokument potwierdzający uzyskanie zgody operatora satelity na wykorzystywanie 

transpondera w przypadku pozwolenia dla naziemnej stacji w służbie satelitarnej 

[.] <;> 

<5) urządzenie nie jest zlokalizowane na obszarze pracy urządzeń 

kontrolno-pomiarowych UKE.> 
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2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, nie dotyczy urządzeń przeznaczonych do 

wyłącznego używania w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, niebędących 

przedmiotem oferty handlowej. 

3. Pozwolenia radiowe dla służb radiokomunikacyjnych innych niż służba 

radiokomunikacyjna amatorska są wydawane na okres nieprzekraczający 10 lat. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, dla służby 

radiokomunikacyjnej amatorskiej: 

1)   rodzaje pozwoleń, 

2)   wymagania, niezbędne do uzyskania pozwolenia, 

3)   okres ważności pozwoleń, 

4)   sposób identyfikacji stacji 

- biorąc pod uwagę rodzaj posiadanego przez wnioskodawcę świadectwa operatora 

urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. 

 

Art. 154. 

[1. Urządzenie radiowe, wobec którego państwo członkowskie stosuje ograniczenia w 

zakresie wprowadzania go do obrotu lub oddawania do użytku, lub wobec którego 

obowiązują wymagania dotyczące konieczności uzyskania pozwolenia na używanie 

urządzenia radiowego, stanowi urządzenie klasy 2 i przed wprowadzeniem do obrotu lub 

oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel oznakowuje je 

znakiem ostrzegawczym.] 

<1. Urządzenie radiowe, wobec którego państwo członkowskie stosuje ograniczenia w 

zakresie wprowadzania go do obrotu lub oddawania do użytku lub wobec którego 

obowiązują wymagania dotyczące konieczności uzyskania pozwolenia na używanie 

urządzenia radiowego, stanowi urządzenie klasy 2.> 

1a. W przypadku urządzenia klasy 2 informacje dostępne na opakowaniu oraz podane w 

instrukcjach towarzyszących urządzeniom radiowym umożliwiają określenie państwa 

członkowskiego lub obszaru geograficznego w obrębie danego państwa członkowskiego, 

w których istnieją ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do użytku lub 

obowiązują wymagania dotyczące konieczności uzyskania pozwolenia na używanie 

urządzenia. 

2. (uchylony). 
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3. Urządzenia radiowe, wobec których państwa członkowskie nie stosują ograniczeń w 

zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do użytku, stanowią urządzenia klasy 

1. 

4. Prezes UKE umieszcza na stronach internetowych UKE przykładową listę urządzeń 

radiowych stanowiących urządzenia klasy 1. 

[5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 

wzór oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń radiowych stanowiących urządzenia 

klasy 2, mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.] 

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, 

sposób podawania informacji, o których mowa w ust. 1a, mając na uwadze wydane przez 

Komisję Europejską w tym zakresie przepisy, o których mowa w art. 10 ust. 10 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku 

urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE, oraz uwzględniając konieczność 

zapewnienia przejrzystości tych informacji. 

 

Art. 185. 

1. Podmiot, który uzyskał prawo do dysponowania częstotliwością w rezerwacji 

częstotliwości, uiszcza roczne opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością. 

2. Obowiązek ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy podmiotu któremu 

częstotliwości zostały wydzierżawione lub przekazane do użytkowania zgodnie z art. 122
1
 

oraz podmiotu upoważnionego, o którym mowa w art. 143 ust. 4. 

3. Podmiot nieposiadający rezerwacji częstotliwości, który uzyskał prawo do 

wykorzystywania częstotliwości w pozwoleniu, uiszcza roczną opłatę, o której mowa w 

ust. 1. 

3a. Za wykorzystywanie częstotliwości na podstawie decyzji, o której mowa w art. 144a i art. 

144b, uiszcza się roczną opłatę, o której mowa w ust. 1. 

4. Podmiot, na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości w drodze postępowania, o 

którym mowa w art. 116, uiszcza dodatkową opłatę za dokonanie rezerwacji 

częstotliwości w kwocie zadeklarowanej w tym postępowaniu, nie niższej niż opłata 

roczna za prawo do dysponowania częstotliwością, ustalonej zgodnie z warunkami 

podanymi w rezerwacji częstotliwości. 
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4a. Podmiot na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości na kolejny okres w drodze 

postępowania, o którym mowa w art. 116 ust. 8, uiszcza jednorazową opłatę za dokonanie 

rezerwacji częstotliwości na kolejny okres w kwocie stanowiącej iloczyn: 

1)   wartości częstotliwości o szerokości 1 MHz dla takiego samego obszaru i 

wykorzystywania częstotliwości, uzyskanej w wyniku przeprowadzenia ostatniego 

przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości z danego zakresu 

częstotliwości; 

2)   ilości MHz objętych rezerwacją częstotliwości na kolejny okres; 

oraz 

3)   średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 

ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres od roku, w 

którym przeprowadzono ostatni przetarg, aukcję albo konkurs na rezerwację 

częstotliwości, o których mowa w pkt 1, do roku poprzedzającego rok, w którym 

złożono wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres. 

<4aa. W przypadku dokonania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, inny niż 

okres, na który wydano rezerwację częstotliwości, o których mowa w ust. 4a pkt 1, 

opłatę określa się proporcjonalnie do okresu, na jaki dokonywana jest ta rezerwacja 

częstotliwości.> 

4b. Jeżeli w wyniku przetargu, aukcji albo konkursu dokonano więcej niż jednej rezerwacji 

częstotliwości, wartość częstotliwości o szerokości 1 MHz, o której mowa w ust. 4a pkt 1, 

zostaje uśredniona w stosunku do opłat jednorazowych za rezerwację częstotliwości, 

zadeklarowanych przez wyłonione podmioty. 

4c. W przypadku dokonywania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres z zakresu, dla 

którego nie były wcześniej przeprowadzone przetarg, aukcja albo konkurs albo zostały 

przeprowadzone ale nie zostały rozstrzygnięte, kwotę opłaty ustala Prezes UKE na 

podstawie opinii powołanego przez siebie biegłego lub biegłych w przedmiocie wartości 

rynkowej tych częstotliwości. Koszt opinii biegłego lub biegłych ponosi podmiot, który 

złożył wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres. <Przepisu nie 

stosuje się do częstotliwości użytkowanych zgodnie z art. 4 jako częstotliwości 

cywilno-rządowe przez podmioty, o których mowa w art. 4.> 

[4d. Podmiot, który uzyskał zmianę rezerwacji częstotliwości, zgodnie z art. 116a ust. 1, 

uiszcza opłatę za zmianę rezerwacji częstotliwości w wysokości różnicy, o jaką wzrosła 

wartość częstotliwości objętych rezerwacją w stosunku do wartości częstotliwości 



- 39 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

uprzednio posiadanych. Wysokość różnicy, o której mowa w zdaniu poprzednim, ustala 

Prezes UKE na podstawie opinii powołanego przez siebie biegłego lub biegłych. Koszt 

opinii biegłego lub biegłych ponosi podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym.] 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych służbach radiokomunikacyjnych nie 

mogą być wyższe niż: 

1)   w służbie stałej satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną 

stację - 20 000 złotych; 

2)   w służbie satelitarnego badania ziemi za prawo do dysponowania częstotliwością 

przez jedną stację - 5000 złotych; 

3)   w służbie meteorologii satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jedną stację - 5000 złotych; 

4)   w służbie radionawigacji satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jedną stację - 5000 złotych; 

5)   w służbie operacji kosmicznych za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jedną stację - 5000 złotych; 

6)   w służbie badań kosmosu za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną 

stację - 5000 złotych; 

7)   w służbie radiodyfuzji satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jedną stację - 40 000 złotych; 

8)   w służbie ruchomej satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jedną stację - 80 000 złotych; 

9)   w służbie ruchomej satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwościami o 

łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi przez uzupełniające elementy naziemne 

systemów satelitarnej komunikacji ruchomej na obszarze jednej gminy lub mniejszym 

- 500 złotych; 

10)  w służbie radiolokalizacyjnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną 

stację radarową - 1000 zł; 

11)  w służbie lotniczej za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 

1 kHz przez jeden system lotniskowy - 100 złotych; 

12)  w służbie morskiej i żeglugi śródlądowej: 

a)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz przez 

jedną stację nadbrzeżną w relacji łączności brzeg - statek - 100 złotych, 
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b)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz przez 

każdą stację lądową przewoźną lub przenośną w relacji łączności brzeg - statek - 

100 złotych; 

13)  w służbie radiodyfuzji naziemnej: 

a)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na 

obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie poniżej 300 kHz - 0,5 złotych, 

b)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na 

obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie od 300 kHz do 3000 kHz - 110 

złotych, 

c)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na 

obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 3 MHz do 30 MHz - 

400 złotych, 

d)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na 

obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 30 MHz do 174 MHz: 

-  w przypadku gminy wiejskiej - 2,25 złotych, 

-  w przypadku gminy miejsko-wiejskiej - 2,25 złotych, 

-  w przypadku gminy miejskiej, z wyłączeniem miast na prawach powiatu - 6,5 

złotych, 

-  w przypadku miasta na prawach powiatu - 25 złotych, 

e)  za prawo do dysponowania jednym kanałem telewizyjnym przez jedną stację 

telewizyjną analogową w zakresie powyżej 174 MHz - 99 000 złotych, 

f)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz, 

wykorzystywanymi przez system cyfrowy na obszarze jednej gminy lub 

mniejszym, w zakresie powyżej 174 MHz do 862 MHz: 

-  w przypadku gminy wiejskiej - 345 złotych, 

-  w przypadku gminy miejsko-wiejskiej - 345 złotych, 

-  w przypadku gminy miejskiej, z wyłączeniem miast na prawach powiatu - 990 

złotych, 

-  w przypadku miasta na prawach powiatu - 5000 złotych, 

g)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz, 

wykorzystywanymi przez system cyfrowy na obszarze jednej gminy lub 

mniejszym, w zakresie powyżej 862 MHz - 500 złotych; 

14)  w służbie stałej: 
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a)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na 

obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie do 470 MHz - 100 złotych, 

b)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na 

obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 470 MHz do 3400 

MHz - 10 złotych, 

c)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz na 

obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 3400 MHz - 500 

złotych, 

d)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz, w 

zakresie częstotliwości poniżej 30 MHz - 2000 złotych, 

e)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz, w 

jednym przęśle linii radiowej w zakresie od 30 MHz do 1 GHz - 5 złotych, 

f)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz, w 

jednym przęśle linii radiowej, w zakresie powyżej 1 GHz do 11,7 GHz - 5000 

złotych, 

g)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz, w 

jednym przęśle linii radiowej, w zakresie powyżej 11,7 GHz - 2000 złotych; 

15)  w służbie ruchomej lądowej: 

a)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na 

obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie do 470 MHz wykorzystywanymi 

przez urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o szerokości poniżej 200 

kHz - 100 złotych, 

b)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz na 

obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie do 470 MHz, 

wykorzystywanymi przez urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o 

szerokości 200 kHz i większej - 400 złotych, 

c)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na 

obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 470 MHz do 3400 

MHz wykorzystywanymi przez urządzenia radiowe wykorzystujące kanały 

radiowe o szerokości poniżej 200 kHz - 10 złotych, 

d)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz na 

obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 470 MHz do 3400 
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MHz, wykorzystywanymi przez urządzenia radiowe wykorzystujące kanały 

radiowe o szerokości 200 kHz i większej - 400 złotych, 

e)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz na 

obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 3400 MHz - 500 

złotych. 

6. Limity opłat, o których mowa w ust. 5, obniża się do 50% w przypadku wykorzystywania 

częstotliwości wyłącznie do: 

1)   świadczenia doraźnej pomocy przy ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego przez 

jednostki służby zdrowia oraz jednostki ratownictwa górskiego, wodnego i 

górniczego; 

2)   prowadzenia akcji przez jednostki organizacyjne, których statutowym obowiązkiem 

jest planowanie, prowadzenie i uczestnictwo w akcjach zapobiegania i łagodzenia 

skutków klęsk żywiołowych i katastrof; 

3)   systemów radiokomunikacji wykorzystywanych w służbie morskiej i w żegludze 

śródlądowej przez administrację morską i administrację śródlądową oraz Morską 

Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony 

brzegów; 

4)   wykonywania zadań z zakresu łączności kolejowej w ramach Europejskiego Systemu 

Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS); 

5)   rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub 

telewizyjnych niezawierających przekazów handlowych; 

6)    wykonywania zadań, o których mowa w art. 115
3
, przez podmioty, o których mowa 

w art. 115
3
 ust. 2. 

7. Nie pobiera się opłat za prawo do dysponowania częstotliwością: 

1)   w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej: 

a)  w morskim paśmie VHF: 

-  w kanale 16 (156,800 MHz), 

-  w kanale 70 (156,525 MHz), 

b)  w morskim paśmie MF: 2174,5 kHz, 2182 kHz, 2187,5 kHz, 

c)  w zakresie 406,0-406,1 MHz, 

d)  przez jednostki pływające w relacji łączności statek - statek i statek - brzeg; 

2)   wykorzystywaną przez stacje nadawcze w służbie radionawigacyjnej i radiolokacyjnej 

morskiej i żeglugi śródlądowej; 
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3)   w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej: 

a)  za częstotliwości używane w niebezpieczeństwie i dla zapewnienia 

bezpieczeństwa: 121,5 MHz, 123,1 MHz, 243 MHz, 

b)  przez statki powietrzne, w relacji łączności statek powietrzny - Ziemia i statek 

powietrzny - statek powietrzny; 

4)   wykorzystywaną przez stacje nadawcze w służbie radionawigacyjnej i radiolokacyjnej 

lotniczej; 

5)   w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w zakresach częstotliwości 

przydzielonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla służby 

amatorskiej; 

6)    wykorzystywaną na podstawie decyzji, o której mowa w art. 144b, wyłącznie w celu 

przeprowadzenia badań, testów lub eksperymentów związanych z wprowadzaniem 

nowych technologii. 

8. Podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8, wnoszą opłaty za prawo do 

dysponowania częstotliwością. Opłata za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jednostki sił zbrojnych państw obcych, przebywające czasowo na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, zawarta jest w opłacie 

ryczałtowej za prawo do dysponowania częstotliwością, wnoszonej przez Ministra 

Obrony Narodowej. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 8, obowiązek uiszczania opłat za prawo do dysponowania 

częstotliwością ustaje w dniu, w którym złożono wniosek o rezygnację z rezerwacji 

częstotliwości lub pozwolenia. 

9a. W przypadku, gdy we wniosku, o którym mowa w ust. 9, określono termin rezygnacji z 

rezerwacji częstotliwości lub pozwolenia, obowiązek uiszczania opłat za prawo do 

dysponowania częstotliwością ustaje w dniu, w którym przypada ten termin. 

10. W przypadku cofnięcia rezerwacji częstotliwości, pozwolenia lub decyzji, o której mowa 

w art. 144a lub art. 144b, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. W przypadku 

stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości lub pozwolenia lub 

decyzji, o której mowa w art. 144a lub art. 144b, opłaty pobierane za dysponowanie 

częstotliwością nie podlegają zwrotowi, jeżeli częstotliwości były wykorzystywane. 

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w 

ust. 1, terminy i sposób ich uiszczania, mając na uwadze w szczególności: 
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1)   warunki wykorzystywania częstotliwości oraz koszty prowadzenia gospodarki 

częstotliwościami; 

2)   potrzebę zagwarantowania optymalnego i efektywnego wykorzystania zasobów 

częstotliwości; 

3)   konieczność stymulowania rozwoju konkurencji na rynku; 

4)   potrzebę zapobiegania wykluczeniu informacyjnemu, w szczególności na obszarach 

wiejskich; 

5)   specyfikę przeznaczenia i wykorzystywania częstotliwości; 

6)   korzyści społeczne związane z wykorzystaniem danego zasobu częstotliwości. 

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, terminy i sposób uiszczania 

opłat, o których mowa w ust. 8, z uwzględnieniem specyfiki wykorzystywania 

częstotliwości przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8. 

 

Art. 192. 

1. Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności: 

1)   wykonywanie, przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań 

z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki w 

zakresie zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz 

kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej; 

2)   wykonywanie zadań: 

a)  z zakresu regulacji działalności pocztowej, określonych w ustawie z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 

106, 138, 650, 1118 i 1629), 

b)  określonych w ustawie: 

–  z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

–  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. 

zm.), 

–  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), 

–  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 

121, z późn. zm.); 

3)   opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji 

projektów aktów prawnych w zakresie telekomunikacji oraz wskazanych przez 
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ministra właściwego do spraw łączności projektów aktów prawnych w zakresie 

poczty; 

3a)  wykonywanie zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiającego 

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz. 

Urz. UE L 337 z 18.12.2009, str. 1); 

4)   analiza i ocena funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych; 

5)   podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług 

telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń 

telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane 

podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w 

tym podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą ustawą; 

5a)  kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w 

sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. 

Urz. UE L 172 z 30.06.2012, str. 10); 

5aa)  realizacja obowiązków nałożonych na krajowy organ regulacyjny i kontrolowanie 

realizacji pozostałych obowiązków, wynikających z przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. 

ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego 

dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i 

usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) 

nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej 

wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2015, s. 1); 

5b)  wykonywanie kontroli nad operatorami publicznej sieci telekomunikacyjnej i 

dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie realizacji 

obowiązków, o których mowa w art. 180a ust. 1, z wyjątkiem realizacji obowiązków 

dotyczących danych osobowych chronionych zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych; 

5c)  prowadzenie baz danych, o których mowa w art. 71 ust. 4 oraz w art. 180f ust. 2; 

6)   rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie 

właściwości Prezesa UKE; 
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6a)  rozstrzyganie sporów między operatorem multipleksu a nadawcą, o których mowa w 

art. 131a-131f, oraz sporów, o których mowa w art. 136a; 

7)   rozstrzyganie w sprawach uprawnień zawodowych w dziedzinie telekomunikacji, 

określonych w przepisach odrębnych; 

8)   tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez 

zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz 

dostępu do zasobów orbitalnych; 

<8a) realizacja harmonogramu rozdysponowania zasobów częstotliwości, o którym 

mowa w art. 111 ust. 4;> 

9)   wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku 

publicznego; 

10)  prowadzenie rejestrów w zakresie ujętym w ustawie; 

11)  koordynacja rezerwacji częstotliwości w zakresach częstotliwości przeznaczonych 

dla podmiotów, o których mowa w art. 4, w szczególności w zakresach częstotliwości 

przez nich zwalnianych lub dla nich nowo udostępnianych albo 

współwykorzystywanych z innymi użytkownikami; 

12)  (uchylony); 

13)  współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i 

pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw, w zakresie jego właściwości; 

14)  współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw 

podmiotów korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych, 

przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym 

koncentracjom operatorów pocztowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich 

związków; 

15)  współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie określonym ustawą i 

przepisami odrębnymi; 

16)  wykonywanie zadań w sprawach międzynarodowej i wspólnotowej polityki 

telekomunikacyjnej z upoważnienia ministra właściwego do spraw informatyzacji; 

<16a) prowadzenie transgranicznych koordynacji częstotliwości z innymi 

państwami, w tym zawieranie niezbędnych umów lub porozumień, w sposób i w 

terminach pozwalających na realizację zobowiązań wynikających z wiążących 

Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub aktów prawnych Unii 

Europejskiej, dotyczących gospodarowania częstotliwościami;> 
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17)  współpraca z Komisją Europejską i instytucjami Unii Europejskiej, a także z BEREC 

oraz organami regulacyjnymi innych państw członkowskich; 

18)  przedstawianie Komisji Europejskiej, BEREC i organom regulacyjnym innych 

państw członkowskich informacji z zakresu telekomunikacji, w tym wykonywanie 

obowiązków notyfikacyjnych, obejmujących przekazywanie treści rozstrzygnięć, o 

których mowa w art. 23 ust. 1, oraz informacje o przedsiębiorcach 

telekomunikacyjnych, którzy zostali uznani za posiadających znaczącą pozycję 

rynkową, świadczących usługę powszechną i realizujących połączenia sieci 

telekomunikacyjnych oraz nałożonych na nich obowiązkach; 

19)  przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami, w 

szczególności z operatorami, dostawcami usług, użytkownikami, konsumentami oraz 

producentami, w sprawach związanych z zasięgiem, dostępnością oraz jakością usług 

telekomunikacyjnych; 

20)  przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym: 

a)  o nazwie i adresie operatora wyznaczonego świadczącego usługi powszechne, 

b)  o sposobie udostępniania korzystającym z usług powszechnych szczegółowych i 

aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków 

dostępu, cen i minimalnych wymagań w zakresie czasu przebiegu przesyłek 

pocztowych, 

c)  o przyjętych dla obrotu krajowego minimalnych wymaganiach dotyczących czasu 

przebiegu przesyłek pocztowych i przyznanym odstępstwie w tym zakresie, 

d)  o przyznanym odstępstwie od częstotliwości opróżniania nadawczych skrzynek 

pocztowych i doręczania przesyłek z jednoczesnym przekazaniem tej informacji 

pocztowym organom regulacyjnym państw członkowskich Unii Europejskiej, 

e)  danych statystycznych o krajowym rynku pocztowym oraz, na żądanie Komisji 

Europejskiej, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym przez 

operatora wyznaczonego; 

21)  kontrola obowiązku umieszczania oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie z 

obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. 

1a. Prezes UKE, wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, ma prawo wstępu na 

teren nieruchomości, na których znajdują się oddawcze skrzynki pocztowe. 

2. (uchylony). 
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3. Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz innych 

podmiotów dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną lub realizujących inwestycje 

w tym zakresie Prezes UKE, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza raport o stanie rynku 

telekomunikacyjnego za rok ubiegły, uwzględniający pokrycie terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zasięgiem stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci 

telekomunikacyjnych oraz przedstawia prognozy inwestycyjne dotyczące rozwoju tych 

sieci. Raport publikuje się na stronie podmiotowej BIP UKE. 

4. Prezes UKE dokonuje, nie rzadziej niż co dwa lata, regularnego przeglądu konieczności 

stosowania w decyzjach w sprawie rezerwacji częstotliwości ograniczeń, o których mowa 

w art. 115 ust. 2 pkt 5, oraz publikuje jego wyniki na stronie podmiotowej BIP UKE. 

 

Art. 209. 

1. Kto: 

1)   
(85)

 (uchylony), 

2)   wykonuje działalność telekomunikacyjną w zakresie nieobjętym wnioskiem o wpis do 

rejestru, 

3)   (uchylony), 

4)   narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych, 

5)   nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących ofert określających ramowe 

warunki umów o dostępie, 

6)   nie wypełnia warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz rozliczeń z 

tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, 

7)   nie wykonuje obowiązku świadczenia usługi powszechnej, 

8)   (uchylony), 

9)   wykorzystuje częstotliwości, numerację lub zasoby orbitalne, nie posiadając do tego 

uprawnień lub niezgodnie z tymi uprawnieniami, 

9a)  używa urządzenia radiowego bez wymaganego wpisu do rejestru urządzeń, o którym 

mowa w art. 144c ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 144a lub art. 144b, 

9b)  nie wykorzystuje, z przyczyn leżących po jego stronie, częstotliwości przyznanych w 

rezerwacji częstotliwości przez co najmniej 6 miesięcy, 

10)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki lub zadania na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na 

warunkach określonych w ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie, 
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[11)  wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenie radiowe bez wymaganego 

oznakowania znakiem ostrzegawczym lub nie podaje informacji, o których mowa w 

art. 154 ust. 1a,] 

<11) wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenie radiowe, nie podając 

informacji, o których mowa w art. 154 ust. 1a,> 

12)  nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących zapewnienia dostępu 

telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 32, 

12a)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia szczegółowe warunki regulacyjne 

zatwierdzone decyzją, o której mowa w art. 43a, 

13)  nie wypełnia obowiązków regulacyjnych nałożonych na rynkach detalicznych, o 

których mowa w art. 46-48, 

13a)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 36, art. 56, art. 

57 ust. 6, art. 59, art. 60, art. 60a ust. 1, 1b i 4-5 oraz art. 61 ust. 4-6 i 7, 

13b)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 44b-44g, 

14)  nie wypełnia wymagań dotyczących ustalania cen, o których mowa w art. 61 ust. 2, 

14a)  
(86)

 nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 64 i art. 64a, 

14aa)  
(87)

 żąda od abonenta zapłaty niezgodnie z art. 64b, 

14ab)  
(88)

 nie przekazuje w terminie zgłoszenia, zgłoszenia aktualizacyjnego lub 

informacji o terminie zakończenia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, o 

których mowa odpowiednio w art. 65 ust. 1, 1d i 1k, 

14ac)  
(89)

 umożliwia świadczenie usługi o podwyższonej opłacie niezgodnie z art. 65a, 

14b)  nie wykonuje w terminie obowiązku określonego w decyzji, o której mowa w art. 

62a ust. 5, 

15)  uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do zmiany przydzielonego 

numeru, o którym mowa w art. 69, 

16)  uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o 

których mowa w art. 70 i art. 71, 

17)  uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do wyboru dostawcy usług, o 

którym mowa w art. 72, 

18)  (uchylony), 

18a)  nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 78 ust. 1, 2 i 5, 

19)  wykorzystuje numerację niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 126, 
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19a)  nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków operatora multipleksu, o których 

mowa w art. 131a, 

20)  nie wykonuje obowiązków związanych z udostępnianiem lub prowadzeniem 

oddzielnej rachunkowości, o których mowa w art. 133, 

21)  nie realizuje obowiązku zapewnienia dostępu do interfejsu programu aplikacyjnego 

lub elektronicznego przewodnika po programach, o którym mowa w art. 136, 

22)  nie wypełnia obowiązków lub nie stosuje warunków udostępnienia nieruchomości lub 

infrastruktury telekomunikacyjnej określonych w decyzji lub w umowie, o których 

mowa w art. 139, 

22a)  nie wypełnia warunków współkorzystania i dostępu do infrastruktury technicznej 

oraz rozliczeń z tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, zgodnie z ustawą z 

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

22b)  nie wypełnia warunków wynikających z decyzji wydawanych w trybie art. 30 ust. 1 

i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, 

23)  (uchylony), 

24)  narusza obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, o którym mowa w art. 

159, 

25)  
(90)

 nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika 

końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169, art. 172 i art. 174, 

25a)  będąc przedsiębiorcą telekomunikacyjnym nie publikuje na swojej stronie 

internetowej informacji, o których mowa w art. 175e, 

26)  przetwarza dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną, dane abonentów lub dane 

użytkowników końcowych w zakresie niezgodnym z art. 165, 

27)  niezgodnie z przepisami art. 173 przechowuje informacje w urządzeniach końcowych 

abonenta lub użytkownika końcowego lub korzysta z informacji zgromadzonych w 

tych urządzeniach, 

27
1
)   nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 175a ust. 1, 

27a)  nie stosuje się do zakazu określonego w decyzji, o której mowa w art. 175c ust. 3, 

28)  (uchylony), 

29)  nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3-5 oraz art. 6a-6f, art. 7, art. 9, art. 11, 

art. 12, art. 14 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
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531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach 

łączności ruchomej wewnątrz Unii, 

29a)  nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3, art. 4 i art. 5 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. 

ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego 

dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i 

usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) 

nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej 

wewnątrz Unii, 

30)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki regulacyjne związane z 

prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów, 

31)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki opracowania i przedłożenia do 

zatwierdzenia przez Prezesa UKE oraz stosowania oferty ramowej o dostępie 

telekomunikacyjnym, 

32)  utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie czynności kontrolnych przez Prezesa UKE 

- podlega karze pieniężnej. 

1
1
. 

(91)
 Prezes UKE, jeżeli przemawia za tym charakter lub zakres naruszenia, może nałożyć 

karę pieniężną na podmiot, który: 

1)   nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów 

przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych, lub 

dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe; 

2)   nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o 

których mowa w art. 173. 

1a. 
(92)

 Kara, o której mowa w ust. 1 i 1
1
, może zostać nałożona także w przypadku, gdy 

podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE 

uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia. 

2. 
(93)

 Niezależnie od kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 1
1
, Prezes UKE może 

nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę 

pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną 

w wysokości do 300% jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów 

ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. 
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3. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 

2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717) 

 

Art. 26. 

1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej 

spółki akcyjnej Skarbu Państwa, zwanej dalej "spółką". 

2. 
(30)

 Telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", zawiązana w 

celu tworzenia i rozpowszechniania : 

1)   ogólnokrajowych programów ogólnotematycznych I i II, wyspecjalizowanego 

programu informacyjno - publicystycznego oraz programu o tematyce kulturalno-

artystycznej; 

2)   programów skierowanych do odbiorców za granicą; 

3)   regionalnych programów telewizyjnych; 

4)   innych programów i usług realizujących misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 

1, określonych w karcie powinności, w tym programów wyspecjalizowanych, innych 

niż wymienione w pkt 1. 

2a. Terenowe oddziały spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" mają swoje siedziby w: 

Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, 

Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, 

Warszawie, Wrocławiu. 

3. Radiofonię publiczną tworzą: 

1)   spółka "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i 

rozpowszechniania ogólnokrajowych programów radiowych i programów dla 

odbiorców za granicą; 

2)   spółki zawiązane w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów 

radiowych, zwane dalej "spółkami radiofonii regionalnej". 

4. Do spółek wymienionych w ust. 2 i 3 stosuje się, z zastrzeżeniem art. 27-30 ustawy, 

przepisy Kodeksu spółek handlowych z wyjątkiem art. 312 i 402. 
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5. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej 

Rady, dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości niezbędnych do 

wykonywania ustawowych zadań przez spółki oraz określa warunki wykorzystania tych 

częstotliwości. [Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji 

częstotliwości stosuje się przepisy art. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne.] <Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji 

częstotliwości stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, z wyłączeniem art. 116.> 

6. 
(31)

 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym 

Krajowej Rady, zapewnia dla spółek tworzących i rozpowszechniających: 

1)   ogólnokrajowe programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju 

zasięgiem odbioru programów, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 i 4; 

2)   ogólnokrajowe programy radiowe - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju 

zasięgiem odbioru programu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego oraz 

częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania programów radiowych dla odbiorców 

za granicą, a także częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania programów 

określonych w karcie powinności; 

3)   regionalne programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania 

regionalnych programów telewizyjnych, w tym programów określonych w karcie 

powinności; 

4)   regionalne programy radiowe - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania 

regionalnych programów radiowych, w tym programów określonych w karcie 

powinności; 

7. Program TV Polonia jest rozpowszechniany w sposób rozsiewczy satelitarny. 

8. Do rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania 

programów w sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną lub rozsiewczą satelitarną, 

stosuje się art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

 

Art. 37. 

1. Koncesja określa w szczególności: 

1)   nadawcę, jego siedzibę albo miejsce zamieszkania; 

2)   przedmiot działalności objętej koncesją; 
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3)   sposób rozpowszechniania programu (analogowy rozsiewczy naziemny, cyfrowy 

rozsiewczy naziemny w multipleksie, rozsiewczy satelitarny, w sieciach 

telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania 

rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego) oraz: 

–    dla rozpowszechniania analogowego rozsiewczego naziemnego: 

a)  lokalizację stacji, 

b)  wysokość zawieszenia anteny, 

c)  maksymalną moc promieniowaną, 

d)  charakterystykę promieniowania anteny, 

e)  częstotliwość, 

f)  polaryzację, 

–    dla rozpowszechniania cyfrowego rozsiewczego naziemnego w multipleksie: 

g)  multipleks, 

h)  obszar rozpowszechniania, 

i)  parametry sygnalizacyjne - identyfikatory ID, 

–    dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitarnego: 

j)  nazwę wykorzystywanego satelity, 

k)  położenie satelity na orbicie, 

l)  częstotliwość, 

m)  lokalizację stacji dosyłowej, 

–    dla rozpowszechniania w sieciach telekomunikacyjnych innych niż 

wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub 

rozsiewczego satelitarnego: 

n)  lokalizację stacji głównej, 

o)  obszar objęty siecią telekomunikacyjną; 

4)   rodzaj programu i czas jego rozpowszechniania; 

5)   datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu; 

6)   termin wygaśnięcia koncesji. 

2. Koncesja może określać inne warunki prowadzenia działalności, niezbędne dla realizacji 

przepisów ustawy. 

3. Koncesja w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3 jest udzielana w porozumieniu z Prezesem 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zajmuje stanowisko, mając na względzie 
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spełnienie warunków określonych w art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne. 

[3a. Jeżeli do rozpowszechniania programu radiofonicznego lub telewizyjnego jest wymagana 

rezerwacja częstotliwości, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje jej 

niezwłocznie na rzecz nadawcy, który uzyskał koncesję, chyba że program ten będzie 

rozpowszechniany przez operatora multipleksu w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą 

naziemną. Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości 

stosuje się przepisy art. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne oraz nie stosuje się przepisów art. 116 tej ustawy.] 

<3a. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje niezwłocznie rezerwacji 

częstotliwości dla nadawcy, który uzyskał koncesję na rozpowszechnianie programu 

radiofonicznego w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną. Do dokonywania 

lub wprowadzania zmian rezerwacji częstotliwości, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, z wyłączeniem art. 116.> 

4. Krajowa Rada, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, określi, 

w drodze rozporządzenia, dane, które powinien zawierać wniosek, oraz szczegółowy tryb 

postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji. 

 

<Art. 38b. 

1. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji, o której mowa w art. 123 ust. 13 ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Przewodniczący Krajowej Rady wszczyna 

z urzędu postępowanie w sprawie zmiany koncesji w zakresie określonym tą decyzją. 

2. Zmiana koncesji, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zgody strony. 

3. W postępowaniu w sprawie zmiany koncesji, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 

34 i art. 40 nie stosuje się.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, 

1293, 1592, 1669 i 1716) 

 

ZAŁĄCZNIK   
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WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

  

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 

1 2 3 4 

I. Dokonanie czynności 

urzędowej 

   

  1. Sporządzenie aktu 

małżeństwa 

84 zł   

  2. Inne czynności kierownika 

urzędu stanu cywilnego 

11 zł 1) sporządzenie aktu urodzenia 

lub zgonu 

     2) przyjęcie oświadczenia o 

uznaniu ojcostwa lub 

oświadczeń małżonków, że 

dziecko będzie nosiło takie 

samo nazwisko, jakie nosi 

albo nosiłoby ich wspólne 

dziecko 

  3. (uchylony)    

  4. (uchylony)    

  5. Protokół zawierający 

ostatnią wolę 

spadkodawcy, sporządzony 

przez osoby wymienione w 

art. 951 § 1 Kodeksu 

cywilnego 

22 zł   

  6. (uchylony)    

  7. Decyzja o zmianie nazwiska 

i imienia (imion) albo 

nazwiska lub imienia 

(imion) 

37 zł   

  8. Decyzja o warunkach 107 zł   
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zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

  9. Przeniesienie decyzji o 

warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

na rzecz innej osoby 

56 zł   

  9a. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budowy, o 

której mowa w art. 29 ust. 1 

pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 

i 1529 oraz z 2018 r. poz. 

12, 317, 352 i 650), od 

którego właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu 

- 1 zł za każdy m
2 

niemieszkalnej 

powierzchni 

użytkowej 

- nie więcej niż 539 

zł 

przyjęcie zgłoszenia dotyczącego 

budynku zniszczonego lub 

uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

     9b. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budowy sieci, 

o których mowa w art. 29 

ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane: 

   

1) o długości powyżej 1 

kilometra, 

2143 zł   

2) o długości do 1 kilometra 105 zł   

- od którego właściwy organ 

nie wniósł sprzeciwu 

   

  9c. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego przebudowy, o 

której mowa w art. 29 ust. 2 

pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane, 

50% stawki 

określonej w 

ust. 9a 

przyjęcie zgłoszenia dotyczącego 

budynku zniszczonego lub 

uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 
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od którego właściwy organ 

nie wniósł sprzeciwu 

lub klęsk żywiołowych 

      9d. Przyjęcie zawiadomienia o 

zakończeniu budowy 

dotyczącego: 

 przyjęcie zawiadomienia 

dotyczącego zakończenia 

budowy obiektu 

budowlanego zniszczonego 

lub uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

     

1) warsztatów rzemieślniczych, 

stacji obsługi pojazdów, 

myjni samochodowych, 

garaży do pięciu stanowisk 

włącznie, placów 

składowych, postojowych i 

parkingów oraz obiektów 

magazynowych będących 

budynkami składowymi, 

chłodniami, hangarami i 

wiatami - przeznaczonych 

na prowadzenie 

działalności gospodarczej 

innej niż rolnicza i leśna 

25% stawki 

określonej w 

części III ust. 9 

pkt 1 lit. a 

2) placów składowych, 

postojowych i parkingów 

oraz obiektów 

magazynowych będących 

budynkami składowymi, 

chłodniami, hangarami i 

wiatami - służących celom 

gospodarczym w 

gospodarstwie rolnym 

25% stawki 

określonej w 

części III ust. 9 

pkt 1 lit. b 

3) budynków kolejowych, 

takich jak: nastawnie, 

podstacje trakcyjne, 

lokomotywownie, 

25% stawki 

określonej w 

części III ust. 9 

pkt 1 lit. c 
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wagonownie, strażnice 

przejazdowe i myjnie 

taboru kolejowego 

4) stawów rybnych 

- od którego właściwy organ 

nie wniósł sprzeciwu 

25% stawki 

określonej w 

części III ust. 9 

pkt 1 lit. e 

  10. Zatwierdzenie projektu 

budowlanego 

47 zł   

  11. Przeniesienie decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub 

decyzji o pozwoleniu na 

wznowienie robót 

budowlanych na rzecz 

innego podmiotu 

90 zł   

  11a. Decyzja o przeniesieniu 

na rzecz innego podmiotu 

praw i obowiązków 

wynikających ze zgłoszenia 

dotyczącego robót 

budowlanych, o których 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 

1a i 19a oraz ust. 2 pkt 1b 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane, od 

którego właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu 

90 zł   

  12. (uchylony)    

  13. Przyjęcie wymaganego 

przepisami o ochronie 

środowiska zgłoszenia 

instalacji, z której emisja 

120 zł   
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nie wymaga pozwolenia, 

mogącej negatywnie 

oddziaływać na środowisko 

  14. Wymagane przepisami o 

ochronie środowiska: 

   

  1) zatwierdzenie raportu o 

bezpieczeństwie 

1069 zł   

  2) zatwierdzenie zmian w 

raporcie o bezpieczeństwie 

214 zł   

  15. Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia rejestracyjnego 

w podatku akcyzowym 

170 zł   

  16. Potwierdzenie 

zarejestrowania podatnika 

podatku od towarów i usług 

jako podatnika VAT 

czynnego lub podatnika 

VAT zwolnionego 

170 zł   

  17. Zgoda wydawana przez 

organ podatkowy na 

podstawie przepisów prawa 

podatkowego 

30 zł   

  18. (uchylony)    

  19. Dokonanie wpisu do 

rejestru zwierząt 

26 zł   

  20. Przyrzeczenie wydania 

zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 

98 zł   

  21. Przedłużenie terminu 

ważności lub zmiana 

warunków przyrzeczenia 

wydania zezwolenia 

44 zł   
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(pozwolenia, koncesji) 

  22. Wydanie duplikatu 

zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) lub przyrzeczenia 

wydania zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

24 zł   

  23. (uchylony)    

  23a. Wydanie informacji o 

nadaniu numeru 

identyfikacji podatkowej 

podmiotowi, o którego 

numer identyfikacji 

podatkowej wystąpiono 

21 zł   

  24. Wydanie duplikatu 

książeczki wojskowej 

28 zł   

  25. (uchylony)    

  26. Decyzja o nabyciu 

obywatelstwa polskiego 

219 zł   

  27. Decyzja stwierdzająca 

posiadanie lub utratę 

obywatelstwa polskiego 

58 zł   

  28. Dokonanie wpisu 

zaproszenia cudzoziemca 

na pobyt w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

do ewidencji zaproszeń 

27 zł   

  29. Dokonanie wpisu 

przedstawicielstwa 

przedsiębiorcy 

zagranicznego do rejestru 

przedstawicielstw 

przedsiębiorców 

1000 zł   
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zagranicznych 

  30. Decyzja w sprawie 

dokonania wpisu statku 

rybackiego do rejestru 

statków rybackich 

200 zł   

  31. Decyzja w sprawie 

dokonania zmiany wpisu w 

rejestrze statków rybackich 

100 zł   

  32. (uchylony)    

  33. (uchylony)    

  34. Dokonanie wpisu do 

rejestru agentów 

ubezpieczeniowych i 

agentów oferujących 

ubezpieczenia 

uzupełniające 

110 zł   

  35. Zmiana wpisu do rejestru 

agentów 

ubezpieczeniowych i 

agentów oferujących 

ubezpieczenia 

uzupełniające: 

 zmiana wpisu do rejestru 

agentów ubezpieczeniowych i 

agentów oferujących 

ubezpieczenia uzupełniające 

obejmująca: 

  1) jeżeli zmiana nastąpi na 

wniosek zakładu 

ubezpieczeń w związku z 

zawarciem umowy 

agencyjnej z agentem 

ubezpieczeniowym lub 

agentem oferującym 

ubezpieczenia 

uzupełniające, który został 

wpisany do rejestru na 

110 zł 

 

55 zł 

1) imiona i nazwisko, numer 

PESEL lub, jeżeli taki numer 

nie został nadany, numer 

paszportu, numer dowodu 

osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, adres miejsca 

zamieszkania, numer 

identyfikacji podatkowej 

(NIP), numer w rejestrze 
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uprzedni wniosek innego 

zakładu ubezpieczeń 

2) pozostałe zmiany 

przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze 

Sądowym, firmę 

przedsiębiorcy, pod którą 

wykonywana jest działalność 

gospodarcza, siedzibę i adres 

- w przypadku agenta 

ubezpieczeniowego lub 

agenta oferującego 

ubezpieczenia uzupełniające 

będącego osobą fizyczną 

     2) nazwę podmiotu lub firmę, 

siedzibę i adres, numer w 

rejestrze przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze 

Sądowym - w przypadku 

agenta ubezpieczeniowego 

lub agenta oferującego 

ubezpieczenia uzupełniające 

będącego osobą prawną lub 

jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości 

prawnej 

     3) imiona i nazwisko, numer 

PESEL lub, jeżeli taki numer 

nie został nadany, numer 

paszportu, numer dowodu 

osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, adres miejsca 

zamieszkania - w przypadku 

osób fizycznych, przy 
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pomocy których agent 

ubezpieczeniowy lub agent 

oferujący ubezpieczenia 

uzupełniające wykonuje 

czynności agencyjne 

     4) numer dokumentu 

potwierdzającego zawarcie 

umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej 

lub numer umowy gwarancji 

ubezpieczeniowej, datę 

obowiązywania tej umowy 

oraz nazwę zakładu 

ubezpieczeń, z którym 

zawarto tę umowę - w 

przypadku agenta 

ubezpieczeniowego lub 

agenta oferującego 

ubezpieczenia uzupełniające 

działającego na rzecz więcej 

niż jednego zakładu 

ubezpieczeń w zakresie tego 

samego działu ubezpieczeń, 

zgodnie z załącznikiem do 

ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1170, 1089, 

1926, 2102 i 2486) 

     5) wykreślenie agenta 
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ubezpieczeniowego lub 

agenta oferującego 

ubezpieczenia uzupełniające 

na wniosek zakładu 

ubezpieczeń 

  35a. Dokonanie wpisu do 

rejestru organizatorów 

turystyki i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie 

powiązanych usług 

turystycznych: 

   

   1) jeżeli wniosek składa 

organizacja pożytku 

publicznego w rozumieniu 

przepisów o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

30 zł   

  2) pozostałe podmioty 355 zł   

  35b. Zmiana wpisu do rejestru 

organizatorów turystyki i 

przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie 

powiązanych usług 

turystycznych 

17 zł   

   36. Dokonanie wpisu do 

rejestru działalności 

regulowanej: 

 1) dokonanie wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących 

agencje zatrudnienia 

  1) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie 

przepisów o ruchu 

drogowym 

412 zł 2) dokonanie wpisu do rejestru 

działalności regulowanej 

podmiotu produkującego 

tablice rejestracyjne 

  2) podmiotu wykonującego    
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działalność w zakresie: 

  a) wyrobu alkoholu etylowego 11 610 zł   

  b) wyrobu alkoholu etylowego, 

w przypadku gdy 

przedsiębiorca zadeklaruje 

roczną wielkość produkcji 

do 10 000 litrów 100% 

alkoholu 

1005 zł   

  c) oczyszczania alkoholu 

etylowego 

11 610 zł   

  d) skażania alkoholu etylowego 11 610 zł   

  e) odwadniania alkoholu 

etylowego 

jeżeli treścią wpisu jest więcej 

niż jeden rodzaj 

działalności, opłatę 

skarbową pobiera się od 

każdego z nich 

11 610 zł   

  3) podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie 

wytwarzania wyrobów 

tytoniowych 

11 610 zł   

  4) podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie: 

   

  a) wyrobu napojów 

spirytusowych 

11 610 zł   

  b) rozlewu napojów 

spirytusowych 

11 610 zł   

  c) wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych, w 

przypadku gdy 

przedsiębiorca zadeklaruje 

1005 zł   



- 67 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

roczną wielkość produkcji 

do 10 000 litrów 100% 

alkoholu 

jeżeli treścią wpisu jest więcej 

niż jeden rodzaj 

działalności, opłatę 

skarbową pobiera się od 

każdego z nich 

  5) podmiotu wykonującego 

działalność kantorową 

1087 zł   

  6) (uchylony)    

  7) (uchylony)    

  8) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie 

przepisów o środkach 

ochrony roślin w zakresie: 

   

  a) wprowadzania środków 

ochrony roślin do obrotu 

lub konfekcjonowania tych 

środków 

1135 zł   

  b) potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu 

przeznaczonego do 

stosowania środków 

ochrony roślin 

220 zł   

  c) prowadzenia szkoleń w 

zakresie środków ochrony 

roślin 

616 zł   

  9) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie 

ustawy - Prawo pocztowe 

412 zł   

  9a) podmiotu wykonującego 50 zł   
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działalność na podstawie 

ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach 

  10) podmiotu wykonującego 

działalność gospodarczą 

niewymienioną w 

niniejszym ustępie 

616 zł   

  36a. Dokonanie wpisu do 

rejestru podmiotów 

niebędących 

przedsiębiorcami w 

rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. - Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. 646), 

podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie 

przepisów o środkach 

ochrony roślin w zakresie: 

   

  1) potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu 

przeznaczonego do 

stosowania środków 

ochrony roślin 

220 zł   

  2) prowadzenia szkoleń w 

zakresie środków ochrony 

roślin 

616 zł   

  36b. Decyzja w sprawie 

udzielenia upoważnienia do 

prowadzenia badań 

skuteczności działania 

5000 zł   
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środka ochrony roślin 

  36c. Zmiana zakresu 

udzielonego upoważnienia 

do prowadzenia badań 

skuteczności działania 

środków ochrony roślin 

1000 zł   

  36d. Decyzja w sprawie 

udzielenia upoważnienia do 

opracowywania oceny lub 

uwag w rozumieniu 

przepisów o środkach 

ochrony roślin 

1000 zł   

  36e. Zmiana zakresu 

udzielonego upoważnienia 

do opracowywania oceny 

lub uwag w rozumieniu 

przepisów o środkach 

ochrony roślin 

500 zł   

  37. Zmiana wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, 

jeżeli: 

 zmiany wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących 

agencje zatrudnienia 

  1) dotyczy ona rozszerzenia 

zakresu działalności 

50% stawek 

określonych od 

wpisu 

  

  2) treścią zmiany wpisu, o 

którym mowa w ust. 36 pkt 

2 lub 4, jest kolejny rodzaj 

działalności 

100% stawek 

określonych od 

wpisu 

  

  38. (uchylony)    

  39. Zgoda na chów i hodowlę 

zamkniętą zwierząt 

niebędących zwierzętami 

105 zł   
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gospodarczymi do celów 

zasiedleń lub eksportu 

zwierzyny żywej 

  40. (uchylony)    

  41. Zatwierdzenie programu 

szkolenia osób 

wykonujących określone 

czynności w ruchu zakładu 

górniczego - od każdego 

programu 

105 zł   

  42. Zatwierdzenie planów 

ruchu: 

1) podziemnych zakładów 

górniczych 

1005 zł   

  2) odkrywkowych zakładów 

górniczych lub zakładów 

górniczych 

wydobywających kopaliny 

otworami wiertniczymi 

805 zł   

  3) innych zakładów 505 zł   

  43. Nadanie uprawnień 

rzeczoznawcy do spraw 

ruchu górniczego: 

   

  1) osobie prawnej 1005 zł   

  2) osobie fizycznej 505 zł   

  44. (uchylony)    

  45. Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia 

205 zł   

  46. Przeniesienie decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na 

105 zł   
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realizację przedsięwzięcia 

na rzecz innej osoby 

  47. Decyzja zatwierdzająca 

instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów 

505 zł   

  48. (uchylony)    

  48a. Zgoda na podjęcie 

wstrzymanej działalności 

posiadacza odpadów 

100 zł   

  48b. Zgoda na wznowienie 

użytkowania składowiska 

odpadów 

100 zł   

   48c. Zgoda na wydobywanie 

odpadów: 

1) z zamkniętego składowiska 

odpadów nieposiadającego 

instrukcji prowadzenia 

składowiska odpadów 

2) ze zwałowiska odpadów 

  

   500 zł 

  48d. Zgoda na zamknięcie 

składowiska odpadów lub 

jego wydzielonej części 

500 zł   

  48e. Decyzja o przeniesieniu 

praw i obowiązków 

wynikających z decyzji 

dotyczących składowiska 

odpadów na rzecz 

podmiotu 

zainteresowanego 

przejęciem składowiska 

odpadów 

259 zł   
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  49. Decyzja w sprawie uznania 

wyrobu budowlanego za 

regionalny wyrób 

budowlany 

155 zł   

  50. Udostępnienie 

rzeczoznawcy 

majątkowemu przez 

naczelnika urzędu 

skarbowego informacji 

zawierającej dane o 

wartości nieruchomości - 

od każdej nieruchomości 

5 zł udzielenie informacji w związku 

z wyceną dokonywaną przez 

rzeczoznawcę majątkowego 

na zlecenie organu 

administracji publicznej 

  51. Wydanie wypisu lub 

wyrysu ze studium lub 

planu zagospodarowania 

przestrzennego: 

   

  1) od wypisu:    

  a) do 5 stron 30 zł   

  b) powyżej 5 stron 50 zł   

  2) od wyrysu:    

  a) za każdą wchodzącą w skład 

wyrysu pełną lub 

rozpoczętą część 

odpowiadającą stronie 

formatu A4 

20 zł   

  b) nie więcej niż 200 zł   

  52. Decyzja w sprawie 

zwolnienia od obowiązku 

każdorazowego zdawania 

odpadów i pozostałości 

ładunkowych przed 

opuszczeniem portu 

100 zł   
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  52a. (uchylony)    

  52b. (uchylony)    

  52c. Decyzja o przyznaniu 

dodatkowej zdolności 

połowowej 

45 zł   

 <52d. Decyzja w sprawie 

rezerwacji częstotliwości 

100 zł>  

  53. Decyzja inna, niż 

wymieniona w niniejszym 

załączniku, do której mają 

zastosowanie przepisy 

Kodeksu postępowania 

administracyjnego 

10 zł 1) decyzja umarzająca 

postępowanie lub wydawana 

w postępowaniu 

odwoławczym albo w trybie 

szczególnym 

2) decyzja w sprawie przyznania 

dodatku mieszkaniowego 

2a) decyzja w sprawie przyznania 

dodatku energetycznego w 

rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2018 r. poz. 755, 650, 685 i 

771.) 

     3) decyzja w sprawie dotacji 

przedmiotowej na zadania w 

dziedzinie rolnictwa 

     [4) decyzja wydana przez 

Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej w ramach 

realizacji jego zadań w 

zakresie telekomunikacji] 

<4) decyzja wydana przez 

Prezesa Urzędu 

Komunikacji 
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Elektronicznej w ramach 

realizacji jego zadań w 

zakresie telekomunikacji, z 

wyłączeniem decyzji w 

sprawie rezerwacji 

częstotliwości.> 

     5) decyzja w sprawie skargi 

pasażera lotniczego na 

naruszenie przez przewoźnika 

lotniczego przepisów 

rozporządzenia nr 

261/2004/WE z dnia 11 

lutego 2004 r. 

ustanawiającego wspólne 

zasady odszkodowania i 

pomocy dla pasażerów w 

przypadku odmowy przyjęcia 

na pokład albo odwołania lub 

dużego opóźnienia lotów, 

uchylającego rozporządzenie 

(EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. 

UE L 46 z 17.02.2004, s. 1, z 

późn. zm.) 

     6) decyzja o przyznaniu zwrotu 

podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju 

napędowego 

wykorzystywanego do 

produkcji rolnej 

     7) decyzja zwalniająca z 

obowiązku uzyskania 

zezwolenia na przejazd 
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pojazdu nienormatywnego, 

wykonującego przejazd w 

ramach pomocy humanitarnej 

lub medycznej 

 


