
Prezes
Urzędu Regulacji
Telekomunikacji

i Poczty
Data: ...............................................

Znak: ...............................................

FORMULARZ
do wydania pozwolenia radiowego 

na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych linii radiowych 
w służbie stałej

NOWE POZWOLENIE ZMIANA W POZWOLENIU PONOWNE WYDANIE 
POZWOLENIA

NUMER POPRZEDNIEGO POZWOLENIA LUB DECYZJI*:  

DATA POPRZEDNIEGO POZWOLENIA LUB DECYZJI*:    
CZY DOKONANO REZERWACJI 
CZĘSTOTLIWOŚCI? DATA REZERWACJI CZĘSTOTLIWOŚCI:     

NUMER REZERWACJI CZĘSTOTLIWOŚCI:  

A. WNIOSKODAWCA

NAZWA 

○ PESEL ○ REGON:

NIP:

IMIĘ  I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY

Województwo

Ulica, numer

Miejscowość

Kod pocztowy, 
poczta
Telefon

Fax

E-mail

IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU,
E-MAIL
osoby mogącej udzielić dodatkowych 
informacji

*    Proszę wypełnić w przypadku , gdy celem składania niniejszego formularza jest zmiana lub ponowne wydanie pozwolenia.

(pieczęć wnioskodawcy)

(znaczek opłaty 
skarbowej) LR

(numer sprawy)

(stempel wpływu do URTiP)



Podpis wnioskodawcy i 
pieczątkapieczęć

Imię i nazwisko

Stanowisko

B. INFORMACJE OGÓLNE

Planowane wykorzystanie linii radiowej
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

pozostałe przypadki

Przeznaczenie linii radiowej
do świadczenia usług

do zaspokajania potrzeb własnych

Liczba przęseł linii radiowej

Przesyłanie sygnałów TV lub radiofonicznych                Tak                                                    Nie

Opisowa nazwa do identyfikacji linii radiowej

Data planowanego uruchomienia (dd-mm-rrrr)

Data zakończenia eksploatacji                                                                          bezterminowo               
         (dd-mm-rrrr)

Czas pracy Symbol:                       od:                              do: 

C.  SPOSÓB ODBIORU POZWOLENIA

Sposób odbioru pozwolenia (decyzji) osobiście w URTiP

pocztą

Stwierdzam, że wszystkie informacje podane w formularzu i w załącznikach są 
prawdziwe.

 

                              
 



Załączone dokumenty:

1. Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej

2. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy 

4. Kopia koncesji KRRiT lub Zezwolenie Telekomunikacyjne

5. Dane techniczno-eksploatacyjne stacji linii radiowej (Załącznik 1) .............................................
szt.         

6. Dane techniczno-eksploatacyjne przęsła radiowego (Załącznik 2) ...........................................
szt.      

7. Uzupełniające dane techniczno-eksploatacyjne przęsła radiowego (Dodatek do Załącznika 2)
szt.      

8. Dane techniczno-eksploatacyjne urządzenia nadawczo-odbiorczego (Załącznik 3) .......
szt.      

9. Dane techniczno-eksploatacyjne anteny (Załącznik 4)
 szt.      

10. Kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez urządzenia zasadniczych wymagań ......... szt.     

Inne dokumenty lub dodatkowe informacje:

 
szt. 

  
szt. 

 
szt. 

 
szt.           

Wniosek przyjął: .....................................................................................  dnia .......................

WYDANO POZWOLENIE/DECYZJĘ NR................................................................dnia......................

Ważną do dnia................................................       ......................................................
(podpis)



INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



(pieczęć wnioskodawcy)

Załącznik 1/.........do formularza o znaku  ........................  z dnia..................

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE STACJI LINII RADIOWEJ

Kolejny numer stacji w ramach wniosku

Adres stacji:            miejscowość albo nazwa 
fizjograficzna

ulica i numer

kod pocztowy

gmina

powiat

województwo

Współrzędne geograficzne:                 długość °E ‘
,

”

szerokość °N ‘
,

”

Wysokość terenu w miejscu posadowienia 
anteny lub lustra [m n.p.m.]

Typ stacji           AKTYWNA                                PASYWNA

Kolejny numer stacji w ramach wniosku

Adres stacji:            miejscowość albo nazwa 
fizjograficzna

ulica i numer

kod pocztowy, poczta

gmina

powiat

województwo

Współrzędne geograficzne:                 długość °E ‘
,

”

szerokość °N ‘
,

”

Wysokość terenu w miejscu posadowienia 
anteny lub lustra [m n.p.m.]

Typ stacji              AKTYWNA                                      PASYWNA



 

(pieczęć wnioskodawcy)

                Załącznik 2/.........do formularza o znaku  .............................   z dnia..................

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE PRZĘSŁA  RADIOWEGO

Stacja A Stacja B

Numer stacji w ramach wniosku (załącznik 1)

Lokalizacja stacji (adres lub nazwa fizjograficzna)

Częstotliwość nadawcza [GHz] 10,658

Zakres wartości dla przydziału 
częstotliwości :

częstotliwości dolna 
[GHz]

10,65

częstotliwość górna 
[GHz]

10,68

 Typ anteny MABO 65 MABO 65

Producent anteny MABO Adolf Bogacki MABO Adolf Bogacki
Wysokość środka elektrycznego anteny  [m n.p.t.]

Maksymalna wykorzystywana  moc wyjściowa nadajnika 
[dBm]

60 Nie dotyczy

Tłumienie toru od wyjścia nadajnika do wejścia anteny 
nadawczej [dB]

15 Nie dotyczy

Tłumienie toru od wyjścia anteny odbiorczej do wejścia 
odbiornika [dB]

Nie dotyczy 10

Długość przęsła [km]

Typ urządzenia nadawczo-odbiorczego AVL 105

Producent urządzenia nadawczo-odbiorczego MAVI S.C.

Polaryzacja H

Szerokość kanału radiowego [MHz] 1,75

Rodzaj modulacji  FDMFM

Przepływność∗ [Mbit/s] Nie dotyczy

 Symbol rodzaju modulacji głównej fali nośnej∗ F

 Symbol rodzaju sygnałów modulujących główną falę 
nośną**

1

 Symbol rodzaju przesyłanych informacji** E

 Symbol charakterystyki szczegółowej sygnału** J

 Symbol rodzaju zwielokrotnienia** N

 Symbol charakteru służby** CV

 Dotyczy systemów cyfrowych

∗ Proszę wypełnić wybierając jedną z wartości ze słownika zamieszczonego w Instrukcji wypełniania  formularza do wydania 
pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych linii radiowych i komórkowych



 (pieczęć wnioskodawcy)

Załącznik 3/....... do formularza o znaku ....................... z dnia .........................

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA NADAWCZO-ODBIORCZEGO

Typ AVL 105

Producent MAVI S.C.

Kraj POLSKA

Rodzaj transmisji           ANALOGOWY                                CYFROWY

Szerokość pasma odbiornika [MHz] 2

Współczynnik szumów odbiornika [dB] 0,9

Tłumienie automatycznej kontroli mocy [dB]  Nie dotyczy
Dyskryminacja obwodów wejściowych 1 [dB] Nie dotyczy
Dyskryminacja obwodów wejściowych 2 [dB] Nie dotyczy

Maska nadajnika Selektywności odbiornika

Odstrojenie od 
częstotliwości 

nominalnej
[MHz]

Tłumienie
[dB]

Odstrojenie od 
częstotliwości 

nominalnej
[MHz]

Tłumienie
[dB]

±0,5 0,0 ±0,6 0,0

±0,8 - 30 ±0,9 -30

±0,9 -60 ±1 -60

DOKUMENT LUB ZNAK POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ
Rodzaj dokumentu:

○ Certyfikat zgodności lub znak zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, wydany przez uprawniony 
organ

○ Certyfikat zgodności lub znak zgodności, wydany przez uprawniony organ innego państwa, uznany przez 
polski organ

○ Deklaracja zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, wydana przez producenta albo jego 
przedstawiciela

○ Świadectwo homologacji lub znak wskazujący na posiadanie przez urządzenie takiego świadectwa

Numer dokumentu CLBT/C/102/2002

Data wydania dokumentu 15.03.2003

Termin ważności dokumentu w zakresie 
używania urządzeń*)

Termin ważności dokumentu w zakresie 
zakładania urządzeń*)

Organ wystawiający dokument GP – Centralne Laboratorium badań Technicznych URT

*) jeżeli dotyczy 



(pieczęć wnioskodawcy)

Załącznik 4/....... do formularza  o znaku ....................... z dnia .........................

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE ANTENY

Typ MABO 65

Producent, kraj

Rodzaj       paraboliczna               Ο   semiparaboliczna

Ο  inna   .............................................................. 
Średnica (dotyczy anten parabolicznych) [m] 0,65

Częstotliwości zakresu pracy:         dolna [GHz] 10,0 

górna [GHz] 12,5 

Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej [°] 3,7

Zysk [dBi] 34

CHARAKTERYSTYKI  WYTŁUMIENIA  ANTENY W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ

Polaryzacje zgodne
lub

H-H*)

Polaryzacje 
skrzyżowane

lub H-V*)

V-V**) V-H**)

ϕ [°] A [dB] ϕ [°] A [dB] ϕ [°] A [dB] ϕ [°] A [dB]

0 0 0 0 0 0
1 -1
2 -1,5
3 -1,85
4 -6
5 -10
6 -20
7 -23
8 -26
9 -28

10 -30
11 -34
12 -37
13 -38
14 -39
15 -40

ϕ - odchylenie od kierunku maksymalnego promieniowania w płaszczyźnie poziomej
A - tłumienie w stosunku do wiązki głównej

*) Niepotrzebne skreślić
**) Nie należy wypełniać w przypadku, gdy antena opisana jest charakterystykami dla polaryzacji zgodnych 
i skrzyżowanych



(pieczęć wnioskodawcy)
 

Dodatek do Zał. 2/...... do formularza o znaku ....................... z dnia .........................

UZUPEŁNIAJĄCE DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE
PRZĘSŁA RADIOWEGO 

STACJA A STACJA B

Lokalizacja stacji 
(adres lub nazwa fizjograficzna)

Numer stacji w ramach wniosku 
(patrz załącznik 1)

LUSTRO ANTENY  PERYSKOPOWEJ lub
SAMODZIELNA PŁASZCZYZNA ODBIJAJĄCA ("LUSTRO" STACJI PASYWNEJ)

    Wymiary lustra: 

wysokość lub 
średnica [m]

szerokość  [m]

Wysokość zawieszenia środka lustra 
[m n.p.t.]

EKRAN

Kąty wytłumienia ekranu:

        początkowy [°]

końcowy [°]

ODCHYLENIE KIERUNKU MAKSYMALNEGO PROMIENIOWANIA ANTENY

Wartość odchylenia kierunku maksymalnego promieniowania od osi przęsła:

w płaszczyźnie pionowej [°]

                 w płaszczyźnie poziomej [°] 
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