
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. 

Poz. 2017 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA CYFRYZACJI
1)

 

z dnia 13 grudnia 2016 r. 

w sprawie sposobu ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów  

i sposobu jej uiszczania 

Na podstawie art. 183 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, 

1579, 1823, 1948, 1954 i 2003) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wysokość wskaźnika opłaty, o której mowa w art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomuni-

kacyjne, zwanej dalej „opłatą”, ustalana jest według następującego wzoru: 

 

∑WPr-1 – S 

Pr = ––––––––––––– × 100% 

∑Ur-2 

gdzie: 

Pr – oznacza wysokość wskaźnika opłaty, 

∑WPr-1 – oznacza sumę wydatków Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, 

oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z wykonywaniem zadań w zakresie tele- 

komunikacji, przyjętych w ustawie budżetowej na rok poprzedzający rok, za który ta opłata jest należna, 

∑Ur-2 – oznacza sumę rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wszystkich 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do uiszczenia opłaty, uzyskanych w roku obrotowym 

poprzedzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna, 

S – oznacza saldo rozliczenia wpływów z opłaty z sumą wydatków poniesionych, 

gdzie: 

S = (pr-1·∑Ur-3) – ∑WZr-2 

gdzie: 

pr-1 – oznacza wskaźnik na rok poprzedzający rok, za który opłata jest należna, 

∑Ur-3 – oznacza sumę rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wszyst-

kich przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do uiszczenia opłaty, uzyskanych 

w roku obrotowym poprzedzającym o 3 lata rok, za który ta opłata jest należna, 

                                                           
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090). 
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∑WZr-2 – oznacza sumę wydatków związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji po-

niesionych przez Prezesa UKE oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji w roku poprze-

dzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna. 

§ 2. 1. Opłatę uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej 1/4 opłaty rocznej w terminach do końca lutego, 

maja, sierpnia i listopada danego roku. 

2. Opłatę można uiszczać w ratach półrocznych, w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej w terminie do końca lutego 

i sierpnia, lub jednorazowo do końca sierpnia roku, za który opłata ta jest należna, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. O wyborze sposobu uiszczenia opłaty, jednorazowo lub w ratach półrocznych, przedsiębiorca telekomunikacyjny 

pisemnie zawiadamia Prezesa UKE w terminie do końca lutego danego roku. 

4. Jeżeli 2 lata od rozpoczęcia prowadzenia działalności telekomunikacyjnej upływają w trakcie trwania danego roku, 

za który opłata jest należna, opłata stanowiąca iloczyn przychodów z działalności telekomunikacyjnej uzyskanych w roku, 

w którym nastąpiło rozpoczęcie tej działalności, i wysokości wskaźnika uiszczana jest zgodnie z ust. 1–3. 

§ 3. Opłatę uiszcza się przelewem bankowym na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

§ 4. Do ustalenia wysokości wskaźnika opłaty w 2017 r. określenie wzoru ΣWZr-2 – oznacza sumę wydatków związa-

nych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji poniesionych przez Prezesa UKE, ministra właściwego do spraw 

łączności oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji w roku poprzedzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest 

należna. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
2)

 

Minister Cyfryzacji: A. Streżyńska 

 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokoś- 

ci, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 162 i 2140), które 

traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2003). 




