miejscowość

RA-5-i

data

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
WNIOSEK
o wydanie pozwolenia kategorii 5 na używanie stacji amatorskiej bezobsługowej indywidualnej
Rodzaj stacji (np. przemiennik cyfrowy,…)
Wnioskowana moc wyjściowa nadajnika *)

Rodzaj emisji **)

Częstotliwość odbiorcza (wejścia)

Częstotliwość nadawcza (wyjścia)

W
WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko

Nr świadectwa (nie mylić z pozwoleniem)

Wydane dnia

ADRES WNIOSKODAWCY
Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Ulica
Telefon kontaktowy

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

E-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI
Adresat

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

LOKALIZACJA STACJI
Województwo
Miejscowość

Powiat

Gmina
Ulica

PROPOZYCJA ZNAKU WYWOŁAWCZEGO ***)

1.

2.

3.

Do wniosku dołączam potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź
elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu).
Rezygnuję z doręczenia pozwolenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej (dotyczy wniosku przesyłanego za pomocą
ePUAP lub PUE, skreślić jeśli pozwolenie ma być przesłane jedynie w formie elektronicznej, z podpisem elektronicznym).

………………………………………………………….
( podpis wnioskodawcy )

*)
nie może być większa niż 50 W dla częstotliwości nie większej niż 30 MHz i 15 W dla częstotliwości większej niż 30 MHz
**) podać oznaczenie emisji radiowej, np.A1A, F3E, F2B, F1B itp.
***) propozycja zostanie uwzględniona w kolejności wpisania znaków, znak przydzielony innej stacji amatorskiej nie będzie brany pod uwagę,
znak wywoławczy zawiera: prefiks SR, cyfrę, kombinację maks. 4 znaków (liter lub cyfr), z których ostatni jest literą

Administratorem danych osobowych osób fizycznych, zebranych w toku postępowania o wydanie pozwolenia, jest Prezes UKE z siedzibą
w Warszawie przy ul. Giełdowej 7/9. Zebrane dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków ustawowych Prezesa UKE związanych
z wydawaniem pozwoleń radiowych i nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich
danych i do ich poprawiania. Mają one obowiązek podania swoich danych, co wynika z ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Informacje przydatne przy wysyłaniu wniosku
Wniosek złożyć do siedziby UKE w Warszawie (przesyłką pocztową lub bezpośrednio w Urzędzie), z oryginalnym
podpisem wnioskodawcy
Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP.
Nie jest akceptowana kopia wniosku, przesłana zwykłą pocztą elektroniczną.
Pozwolenie kategorii 5 wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat oraz posiada świadectwo klasy A lub B operatora
urządzeń radiowych.
Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 5 lat.
Opłatę skarbową 82 zł za wydanie pozwolenia wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik:
bezgotówkowo na konto:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
lub gotówką w kasie:
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa
Tytuł wpłaty: wydanie pozwolenia radiowego.
Potwierdzenie wpłaty (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania
przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe.
Termin ważności pozwolenia radiowego nie podlega przedłużeniu.
W celu kontynuacji uprawnień po terminie ważności pozwolenia radiowego, konieczne jest złożenie wniosku o kolejne
pozwolenie.
Wydanie pozwolenia radiowego następuje w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Pozwolenia wysyłane są
przesyłkami pocztowymi, poleconymi, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku.
POZWOLENIA NIE SĄ WYDAWANE W SIEDZIBIE URZĘDU.
Wniosek stanowi jedynie pierwsza strona niniejszego pliku, z podpisem wnioskodawcy.
Druga strona, zawierająca informacje dla wnioskodawcy, nie musi być przesyłana razem z wnioskiem.

