Dziennik Ustaw Nr 187

— 13208 —

Poz. 1342

1342
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)
z dnia 25 wrzeÊnia 2007 r.
w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o op∏atach abonamentowych (Dz. U. Nr 85,
poz. 728 i Nr 157, poz. 1314) zarzàdza si´, co nast´puje:

2) zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego u˝ytkownikowi odbiorników
radiofonicznych lub telewizyjnych, o którym mowa w § 2 ust. 4.

§ 1. Rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, zwanych dalej „odbiornikami”, dokonuje
si´ w placówkach operatora publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z póên. zm.2)), z wy∏àczeniem agentów pocztowych.

§ 4. O zmianie danych zawartych we wniosku,
o którym mowa w § 2 ust. 2, a tak˝e o zgubieniu lub
zniszczeniu obydwu dowodów zarejestrowania odbiorników, o których mowa w § 3, oraz o zaprzestaniu
u˝ywania odbiorników u˝ytkownik niezw∏ocznie powiadamia operatora publicznego poprzez z∏o˝enie
w placówce operatora publicznego „Formularza zg∏oszenia zmiany danych”, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Odbiorniki podlegajà zarejestrowaniu w terminie 14 dni od dnia wejÊcia w ich posiadanie.
2. Operator publiczny dokonuje rejestracji odbiorników na wniosek osoby posiadajàcej odbiorniki, zwanej dalej „u˝ytkownikiem”. Wzór wniosku okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
3. Operator publiczny przyjmuje wniosek i potwierdza jego przyj´cie datownikiem opatrzonym podpisem. Orygina∏ potwierdzonego wniosku operator
publiczny wydaje u˝ytkownikowi, zostawiajàc sobie
kopi´.
4. W terminie 14 dni od dnia przyj´cia wniosku
operator publiczny zawiadamia u˝ytkownika o nadaniu
indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Wzór zawiadomienia okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 3. Dowodem zarejestrowania odbiorników, z zastrze˝eniem § 5, jest:
1) wniosek o rejestracj´ odbiorników radiofonicznych
lub telewizyjnych, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub
———————
1)

2)

Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800
i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413 oraz z 2007 r. Nr 176,
poz. 1238.

§ 5. 1. Dotychczasowe dowody zarejestrowania
odbiorników w formie imiennej ksià˝eczki op∏aty abonamentowej za u˝ywanie odbiorników stanowià dowód zarejestrowania odbiorników nie d∏u˝ej ni˝ przez
okres dwunastu miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
2. Operator publiczny w terminie dwunastu miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia z urz´du
nadaje posiadaczom imiennych ksià˝eczek, o których
mowa w ust. 1, indywidualny numer identyfikacyjny.
O nadaniu numeru operator publiczny powiadamia
u˝ytkownika, przesy∏ajàc zawiadomienie okreÊlone
w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
3. Do zmiany danych zawartych w imiennej ksià˝eczce op∏aty abonamentowej za u˝ywanie odbiorników oraz do post´powania w przypadku jej zgubienia
lub zniszczenia stosuje si´ przepis § 4.
§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 141, poz. 1190).
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
2 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
Minister Transportu: J. Polaczek
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Opis: t∏o strony 1 wniosku — w kolorze jasnoniebieskim, strony 2 wniosku — w kolorze bia∏ym; czcionka w kolorze ciemnoniebieskim.

WZÓR

Za∏àcznik nr 1

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Transportu
z dnia 25 wrzeÊnia 2007 r. (poz. 1342)

Dziennik Ustaw Nr 187
Poz. 1342

Dziennik Ustaw Nr 187

— 13210 —

Poz. 1342

Dziennik Ustaw Nr 187

— 13211 —
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego u˝ytkownikowi odbiorników
radiofonicznych/telewizyjnych
Zawiadamia si´ (imi´, nazwisko/nazwa) .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania/siedziby — ulica, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowoÊç) ..........................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
b´dàcego/à u˝ytkownikiem odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych zarejestrowanych wg imiennej
ksià˝eczki op∏aty abonamentowej nr*: ..........................................................................................................................
o nadaniu ni˝ej wymienionego indywidualnego numeru identyfikacyjnego u˝ytkownika odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych:
...........................................................................................................................................................................................

zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Transportu z dnia 25 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1342).
*

Wype∏niç, jeÊli dotyczy.

...........................................................
(data i podpis uprawnionego pracownika
operatora publicznego)
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Opis: t∏o wniosku w kolorze jasnoniebieskim, czcionka w kolorze ciemnoniebieskim.

WZÓR

Za∏àcznik nr 3
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