
 

Zarządzenie Nr 55 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

z dnia 15 października 2009 r.1) 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu  
870 – 876 MHz 

 
 
 
Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, 
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 
1362, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 
66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, 
Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, 
poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, 
poz. 331 i Nr 82 poz. 556, z 2008 r. Nr 17, 

poz. 101, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 
11, poz. 59, Nr 18, poz. 97, Nr 85 poz. 716) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 23 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 
dnia 17 września 2007 r. w sprawie planu 
zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 
870 – 876 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 27, poz. 
141) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w pkt 2.2.1 dotychczasową treść ppkt 3 oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu: 

b) dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 870 – 875 MHz oraz stanowiącego z nim 
logiczną całość zakresu częstotliwości 825 – 830 MHz, objętego odrębnym planem 
zagospodarowania częstotliwości, jako jednego kanału dupleksowego o sumarycznej szerokości 
2x5 MHz oraz dopuszcza się dowolną inną aranŜację kanałów w ramach przedmiotowych zakresów 
częstotliwości.”; 
 
2) w pkt 2.3.1 dotychczasową treść ppkt 3 oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu: 

b) dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 870 – 875 MHz oraz stanowiącego z nim 
logiczną całość zakresu częstotliwości 825 – 830 MHz, objętego odrębnym planem 
zagospodarowania częstotliwości, jako jednego kanału dupleksowego o sumarycznej szerokości 
2x5 MHz oraz dopuszcza się dowolną inną aranŜację kanałów w ramach przedmiotowych zakresów 
częstotliwości.”. 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
 
 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

Anna StreŜyńska 

 
                                                 
1) Informacja o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej nr 3(30)/2009 z dnia 29 maja 2009 r. 


