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Pieczęć wnioskodawcy  

 

 
 
 

 

Numer sprawy DOK 

Data 
wniosku   

  

Numer 
 wniosku  

Prezes 

Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej 
 

 

F O R M U L A R Z  W N I O S K U  
 

o dokonanie rezerwacji cz ęstotliwo ści 
 

 

   NUMER REFERENCYJNY POPRZEDNIEJ REZERWACJI:  
 

A. WNIOSKODAWCA 

  A. 1.  IDENTYFIKATOR (REGON)   A. 2.   NIP 
  

                             
  

  

 

A. 3. NAZWA WNIOSKODAWCY 

 
  

A. 4. ADRES WNIOSKODAWCY ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY  

 miejscowo ść  

 kod pocztowy  

 ulica, numer  

 powiat  

 telefon  

 fax / e-Mail  

 A. 5. IMIĘ, NAZWISKO I DANE KONTAKTOWE 
        pełnomocnika wnioskodawcy 

    

 A. 6. IMIĘ, NAZWISKO I DANE KONTAKTOWE 

        osoby mog ącej udzieli ć dodatkowych informacji 

    

B. OBSZAR REZERWACJI  

B.1. WNIOSKOWANY OBSZAR REZERWACJI CZ ĘSTOTLIWOŚCI 1:  

  

 

                                                           
1 Należy wymienić wszystkie gminy, na których będą wykorzystywane wnioskowane częstotliwości. 
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C. WNIOSKOWANE KANAŁY CZ ĘSTOTLIWOŚCIOWE 

C.1. ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI, W KTÓRYM ZNAJDUJ Ą SIĘ WNIOSKOWANE KANAŁY RADIOWE: 

od      ,      MHz      do       .      MHz 
 

C. 2. LICZBA WNIOSKOWANYCH KANAŁÓW RADIOWYCH:    
 

 

C. 3. PLANOWANY RODZAJ PRACY: Simpleks (S)   dupleks (D)   semidupleks (SD)    
 

C. 4. PLANOWANE UŻYTKOWANIE:  współu żytkowanie (W)  indywidualne (I)    
 

C. 5. RODZAJ TRANSMISJI:  transmisja ci ągła (1)  transmisja nieci ągła (0)    

                                          
C. 6. INNE WYMAGANIA (np.: minimalny wymagany odst ęp pomi ędzy kanałami nadawczymi, liczba kanałów w 
jednym bloku)  

D. INNE 

  D. 1.  RODZAJ SŁUŻBY                               (Instrukcja p. 6)    D. 2.  KATEGORIA SŁU ŻBY                          (Instrukcja p. 7)  
  

 
  

 
  

  
  

 
  

 

  

  D. 3.  RODZAJ EMISJI                         (instrukcja p. 8)    D. 4. SZEROKOŚĆ KANAŁU 
               
  modulacja amplitudy               12,5 kHz 
       - jednowst ęgowa    25,0 kHz 
      - dwuwst ęgowa  

kod cyfrowo - literowy 
  200 kHz 

  modulacja cz ęstotliwo ści      1,25 GHz 
  inny rodzaj modulacji   

         
 

        

     inna 
              

  D. 5.  NAZWA 
SYSTEMU 
RADIOWEGO 

   D. 6. 
STANDARD 

 

 

D.7. WNIOSKOWANY OKRES REZERWACJI 
CZĘSTOTLIWOŚCI: 

D.8. PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA 
WYKORZYSTYWANIA CZĘSTOTLIWOŚCI: 

dzień miesi ąc rok dzie ń miesi ąc rok  
 

 
 

od:           od:            
           

do:           
           

 

 

 

 

   

  - do świadczenia usług w związku z wykonywaniem działalności telekomunikacyjnej. D.9. PRZEZNACZENIE 
CZĘSTOTLIWOŚCI:   - dla zaspokajania potrzeb własnych. 

 

 

Podpis wnioskodawcy  

Nazwisko (drukowane)  

Stanowisko  

Data  

 

 

 

 

 

p i e c z ę ć  
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I N S T R U K C J A  
Przepisy prawne:  

•••• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z póżn. zm.), 
•••• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania 

częstotliwością (Dz. U. Nr  24, poz. 196), 
•••• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 134, poz. 1127, zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 246, poz. 1792), 
•••• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z dnia 8 grudnia 2005 r.). 
W sieciach radiokomunikacyjnych mogą być stosowane wyłącznie urządzenia radiotelefoniczne posiadające dokument lub 
znak potwierdzający, że urządzenie spełnia zasadnicze wymagania (Art. 153 ustawy Prawo telekomunikacyjne).  

Wymagane dokumenty:  

Do wniosku o rezerwację częstotliwości należy dołączyć: 
1. Podstawy prawne Wnioskodawcy (ubiegającego się o rezerwację częstotliwości): 

•••• aktualne na dzień złożenia wniosku pełnomocnictwo dla osoby podpisanej na wniosku, 

2. Założenia techniczno - organizacyjne planowanej sieci, które powinny zawierać: 
•••• Obszar zgodnie z administracyjnym podziałem kraju, na którym planowane jest wykorzystywane częstotliwości, 
•••• Rodzaj sieci telekomunikacyjnej lub usług telekomunikacyjnych, w której częstotliwości objęte rezerwacją mogą być 

wykorzystywane, 
•••• Termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości, 
•••• schemat funkcjonalny - parametry sieci, planowane relacje łączności, 
•••• opis planowanego do zastosowania systemu.  
•••• zamierzenia rozwojowe sieci. 

Określenia i instrukcja wypełniania  

1. Stacją nazywamy dowolną kombinację nadajników i/lub odbiorników połączonych ze wspólną anteną. Lokalizację stacji 
określają współrzędne geograficzne umiejscowienia anteny. 

2. Sieć oznacza zespół stacji współpracujących ze sobą. 

3. Wnioskodawca wypełnia tylko miejsca zaznaczone pojedynczą linią: 
 

 wpisuje odpowiedni tekst 
 

                                          krzyżykiem zaznacza akceptację, 
 

    

                                 wpisuje odpowiedni kod literowy 
 

      

                       wpisuje liczbę 

6. W pola tablicy w punkcie D. 1. należy wpisać kod literowy odpowiadający rodzajowi służby, wg następującej symboliki: 

CO Dostępna wyłącznie dla urzędowej wymiany informacji, 
CP Dostępna wyłącznie dla publicznej wymiany informacji, 
CR Przeznaczona dla publicznej wymiany informacji z ograniczonym dostępem, 
CV Przeznaczona wyłącznie dla wymiany informacji prywatnych instytucji, 
FS Przeznaczona wyłącznie dla służb ratunkowych (sieci dyspozytorskie służące wyłącznie dla ratowania życia), 
OT przeznaczona wyłącznie dla ruchu służbowego odpowiedniej służby. 

7. W pole w punkcie D. 2. należy wpisać kod literowy odpowiedniej kategorii służby, wg następującej symboliki: 

A  Lotniska M  nawigacja (porty, rzeki itp.) 
B  linie kolejowe (wyłączając koleje górskie) N  badania i rozwój 
C  przedstawicielstwa dyplomatyczne P  bezpieczeństwo publiczne (policja, urząd celny) 
D  koleje górskie R  wspomaganie radiodyfuzji (studio, przekazy) 
E  produkcja, transport i dystrybucja energii S  ratownictwo (ambulansy, lekarze, rat. górskie itp.) 
F  straże pożarne T  inne służby zarządzane przez Administrację łączności 

G  wojsko (dla użytku wewnętrznego) U  operatorzy przemysłowi 
H  sieci przywoławcze) V  ruch drogowy 

HH  lokalne systemy przywoławcze W  taksówki i wypożyczalnie samochodów 
I  Pokazy X  inne usługi prywatne 
K  transport publiczny Z  inne prywatne sieci na częstotliwościach wspóln. 
L  ruchome lądowe służby publiczne Y  zarezerwowane (zastosowania specjalne) 
Q  inne służby (np. mikrofony bezprzewodowe)   

Kody mogą być łączone dwójkami (np. XP = prywatna służba policyjna) 

8. Zakreślić odpowiedni kwadrat i podać kod cyfrowo - literowy rodzaju emisji. 


