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Projekt rozstrzygnięć decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, które 

zostaną wydane po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa 

w art. 118c ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne 

1. PROJEKT ROZSTRZYGNIĘCIA REZERWACJI A / B / C / D 

 
PREZES 

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

Marcin Cichy 

DC.WAP.514.…….2020.…… 

Warszawa, dnia …… ………… 2020 r. 

………………………… 
………………………… 
………………………… 

DECYZJA 

Po przeprowadzeniu ogłoszonej dnia 6 marca 2020 r. aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 
3,6 GHz (dalej „Aukcja”) oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu, na podstawie art. 118c ust. 3 i 4 ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2460, z późn. zm., dalej „PT”), 
postępowania w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3480-3560MHz

1
 na rzecz 

…………………………, z zakresu 3560-3640 MHz
2
na rzecz …………………………, z zakresu 3640-3720 MHz

3
 na rzecz 

…………………………, z zakresu 3720-3800 MHz
4
 na rzecz …………………………, działając na podstawie art. 114 ust. 1, 

ust. 2 zdanie 1, ust. 3, ust. 4a i ust. 5, art. 115 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 118b ust. 1 w zw. z art. 116 ust. 
1 pkt 2 i w zw. z art. 118c ust. 3 i ust. 4, art. 185 ust. 4 oraz art. 206 ust. 1 PT oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 256, dalej „K.p.a.”), 

1. Dokonuję na rzecz ………………………… z siedzibą w ………………………… przy ………………………… 
(dalej „…………………………” lub „Dysponent”) rezerwacji częstotliwości obejmującej częstotliwości z zakresu 
3480-3560 MHz

1
/ 3560-3640 MHz

2
/ 3640-3720 MHz

3
 / 3720-3800 MHz

4
(dalej „Rezerwacja”). Rezerwacja 

obejmuje obszar całego kraju. 

2. Przedmiot Rezerwacji został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji „Przedmiot 
Rezerwacji”, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji, gdzie: 

1) zakres częstotliwości 3480-3560 MHz
1
 / 3560-3640 MHz

2
 / 3640-3720 MHz

3
 / 3720-3800 MHz

4
 

podzielono na 16 podzakresów, każdy o szerokości 5 MHz; 

2) dla każdej gminy w Rzeczpospolitej Polskiej wskazano podzakresy częstotliwości objęte Rezerwacją wraz 
z datą rozpoczęcia okresu Rezerwacji oraz terminem, w którym Dysponent będzie uprawniony do 
rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości tego podzakresu. 

3. Częstotliwości objęte Rezerwacją mogą być wykorzystywane do dnia 30 czerwca 2035 r., który jest 
równoważny z datą zakończenia okresu Rezerwacji. 

4. Częstotliwości objęte Rezerwacją będą wykorzystywane do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie 
ruchomej lub stałej. 

                                                                 
1 Dla Rezerwacji A 
2 Dla Rezerwacji B 
3 Dla Rezerwacji C 
4 Dla Rezerwacji D 
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5. Zgodnie z podjętymi w ramach Aukcji zobowiązaniami, Dysponent jest zobowiązany do rozpoczęcia 
wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem Rezerwacji i rozpoczęcia komercyjnego oferowania 
usług telekomunikacyjnych z ich wykorzystaniem w terminie 4 miesięcy od daty doręczenia Rezerwacji. 

6. Zgodnie z podjętymi w ramach Aukcji zobowiązaniami, Dysponent jest zobowiązany do uruchomienia 
w terminie: 

6.1. 4 miesięcy od daty doręczenia Rezerwacji, co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze 1 miasta 
wojewódzkiego wybranego spośród miast wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszej decyzji 
„Wykaz gmin”, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji (dalej „Załącznik nr 2”); 

6.2. do dnia 31 grudnia 2023 r., co najmniej 300 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 
10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych spośród gmin wskazanych 
w Załączniku nr 2, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 9 miast wojewódzkich; 

6.3. do dnia 31 grudnia 2025 r., co najmniej 700 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 
10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin wybranych spośród gmin wskazanych 
w Załączniku nr 2, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich; 

przy czym: 

 przez uruchomienie stacji bazowej rozumie się budowę nowej stacji bazowej, modernizację lub 
rozbudowę istniejącej stacji bazowej polegającą na wymianie urządzeń nadawczo-odbiorczych, instalacji 
urządzeń lub zmianie oprogramowania stacji, umożliwiających wykorzystywanie częstotliwości objętych 
Rezerwacją; 

 do liczby stacji bazowych uruchomionych w celu realizacji zobowiązania wskazanego 
w pkt. 6.2., 6.3. wlicza się stacje bazowe uruchomione w celu realizacji wcześniejszych zobowiązań 
wynikających z Rezerwacji. 

7. Zgodnie z podjętymi w ramach Aukcji zobowiązaniami, Dysponent jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz 
Skarbu Państwa, w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia Rezerwacji, na rachunek bankowy Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej: NBP O/O Warszawa, 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000, dodatkowej opłaty za 
dokonanie Rezerwacji w wysokości zadeklarowanej w ofercie złożonej w Aukcji, tj. kwoty w wysokości 
………………………… (słownie: …………………………) zł. 

8. Określam warunki wykorzystania częstotliwości w sposób określony w Załączniku nr 3 do niniejszej decyzji 
„Warunki wykorzystywania częstotliwości dla zakresu 3480-3800 MHz”, stanowiącym integralną część 
niniejszej decyzji. 

9. Używanie urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości objęte Rezerwacją wymaga uzyskania 
pozwoleń radiowych. Warunki do wydania pozwolenia radiowego określa PT oraz umowy międzynarodowe, 
których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

10. Na podstawie art. 118c ust. 4 PT, nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

UZASADNIENIE 

[…] 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REZERWACJI A / B / C / D 

Załącznik nr 1. „Przedmiot Rezerwacji” do Rezerwacji A będzie zbieżny z Załącznikiem 1A.„Przedmiot Rezerwacji 

A” do dokumentacji aukcyjnej, z zastrzeżeniem pkt. 1.2.2. dokumentacji aukcyjnej. 

Załącznik nr 1. „Przedmiot Rezerwacji” do Rezerwacji B będzie zbieżny z Załącznikiem 1B. „Przedmiot 

Rezerwacji B” do dokumentacji aukcyjnej, z zastrzeżeniem pkt. 1.3.2. dokumentacji aukcyjnej. 

Załącznik nr 1. „Przedmiot Rezerwacji” do Rezerwacji C będzie zbieżny z Załącznikiem 1C. „Przedmiot 

Rezerwacji C” do dokumentacji aukcyjnej, z zastrzeżeniem pkt. 1.4.2. dokumentacji aukcyjnej. 

Załącznik nr 1. „Przedmiot Rezerwacji” do Rezerwacji D będzie zbieżny z Załącznikiem 1D. „Przedmiot 

Rezerwacji D” do dokumentacji aukcyjnej, z zastrzeżeniem pkt. 1.5.2. dokumentacji aukcyjnej. 
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3. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REZERWACJI A / B / C / D 

Załącznik nr 2. „Wykaz gmin” do Rezerwacji A / B / C / D będzie zbieżny z  Załącznikiem 5. „Wykaz gmin” do 

dokumentacji aukcyjnej. 

4.ZAŁĄCZNIK  NR 3 DO REZERWACJI A / B / C / D 

Załącznik nr 3. „Warunki wykorzystywania częstotliwości dla zakresu 3480-3800 MHz” do 

Rezerwacji A / B / C / D będzie zbieżny z  Załącznikiem 3. „Warunki wykorzystywania częstotliwości dla zakresu 

3480-3800 MHz” do dokumentacji aukcyjnej. 


