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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

 

 

 

 

 

ŁT-7 

Zestawienie tabelaryczne 

z danymi o środkach 

technicznych w zakresie 

radiokomunikacji oraz 

o abonentach w sieciach 

telekomunikacyjnych innych 

niż wykorzystywane do 

rozpowszechniania  

rozsiewczego naziemnego lub 

rozsiewczego satelitarnego  

(w sieciach kablowych)  

 
za rok 2016 

Adresat: 

Główny Urząd Statystyczny 

Numer identyfikacyjny – REGON 

 

 

 
Termin przekazania:  

 

– dane wstępne do 28 kwietnia 2017 r. 

– dane ostateczne do 16 sierpnia 2017 r. 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 

rok 2016 (Dz. U.  poz. 1304, z późn. zm.). 

                                   
(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Dział 1.  ŚRODKI TECHNICZNE W ZAKRESIE RADIOKOMUNIKACJI
a
 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
Ogółem 

0 1 2 

Radiofonia analogowa (stacje nadawcze) – emisja AM szt. 01  

Radiofonia analogowa (stacje nadawcze) – emisja FM szt. 02  

Radiofonia cyfrowa (stacje nadawcze) – emisja DRM szt. 03  

Radiofonia cyfrowa (stacje nadawcze) – emisja DAB/DMB szt. 04  

Telewizja cyfrowa (stacje nadawcze) – emisja DVB-T szt. 05  

 w tym stacje doświetlające szt. 06  

Telewizja mobilna (stacje nadawcze)  szt. 07  

Telefonia stacjonarna (stacje bazowe) szt. 08  

Telefonia ruchoma CDMA (stacje bazowe) szt. 09  

Telefonia ruchoma zgodna z technologią 2G (stacje bazowe) szt. 10  

Telefonia ruchoma zgodna z technologią 3G i wyższą  (stacje bazowe) szt. 11  

Sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej szt. 12  

Linie radiowe szt. 13  

Radiokomunikacja stała lądowa typu punkt – wiele punktów szt. 14  

Naziemne stacje satelitarne szt. 15  

a  Na podstawie pozwoleń wydawanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Uwagi:  

  

  
  



Dział 2. ABONENCI TELEWIZJI KABLOWEJ – stan w dniu 31 XII 

Województwa Ogółem 

Z ogółem przypada na usługi 

telefoniczne 
dostępu do 

Internetu 

telewizji 

cyfrowej 

0 1 2 3 4 

OGÓŁEM 01     

dolnośląskie 02     

kujawsko-pomorskie 03     

lubelskie 04     

lubuskie 05     

łódzkie 06     

małopolskie 07     

mazowieckie 08     

opolskie 09     

podkarpackie 10     

podlaskie 11     

pomorskie 12     

śląskie 13     

świętokrzyskie 14     

warmińsko-mazurskie 15     

wielkopolskie 16     

zachodniopomorskie 17     

Dane uzupełniające 

Z ogółem (w. 01 r. 1) przypada na abonentów usług konwergentnych: 

telewizja kablowa + telefonia stacjonarna 
1  

telewizja kablowa + dostęp do sieci Internet  2  

telewizja kablowa + telefonia ruchoma 3  

telewizja kablowa + dostęp do sieci Internet + telefonia stacjonarna 4  

telewizja kablowa + dostęp do sieci Internet + telefonia ruchoma 5  

telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma + telewizja kablowa 6  

telewizja kablowa + dostęp do sieci Internet + telefonia stacjonarna + telefonia 

ruchoma  
7  

Liczba przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie telewizji kablowej 8  

 

Uwagi:  

  

  
 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb 

wypełnienia formularza 
1 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2  

 

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

(imię, nazwisko i telefon osoby 
sporządzającej sprawozdanie) 

 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy)* 

* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej. 

                               


