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Dzierżawa łączy 
 
1. Dzierżawa łączy telefonicznych i kanałów cyfrowych. 
 
Tab. 8.1. Opłaty jednorazowe 
Poz. Rodzaj usługi Netto VAT Brutto 

1 2 3 4 5 

1. Przyznanie abonamentu łącza dzierżawionego (analogowego) 

1. stałego 560,00 128,80 688,80 

2. okresowego 300,00 69,00 369,00 

2. Przyznanie abonamentu kanału cyfrowego 64 kbit/s 

1. stałego 1 000,00 230,00 1230,00 

2. okresowego 600,00 138,00 738,00 

3. Przyznanie abonamentu kanału cyfrowego n x 64 kbit/s gdzie: 

n = 2 ÷ 29 

1. stałego 1000,00 + n x 

75,00 

(1000,00 + n x 

75,00) x 23% 

1230,00 + n x 92,25 

2. okresowego 600,00 + n x 45,00 (600,00 + n x 

45,00) x 23% 

738,00 + n x 55,35 

4. Przyznanie abonamentu kanału cyfrowego 2 Mbit/s 

1. stałego 3 200,00 736,00 3936,00 

2. okresowego 2 000,00 460,00 2460,00 

5. Zmiana abonamentu okresowego na stały  Zgodnie z różnicą pomiędzy abonamentem stałym a 

okresowym 

6. Zmiana miejsca doprowadzenia łącza na jednym jego końcu, 

na obszarze tej samej sieci miejscowej 

120,00 27,60 147,60 

 
 
 
 
Tab. 8.2. Opłaty miesięczne 
Poz. Rodzaj usługi Netto VAT  Brutto 

1 2 3 4 5 

1. Abonament miesięczny za dzierżawę łącza miejscowego: 

1. tor zwykły  

a) opłata stała 32,00 7,36 39,36 

b) za 1 km łącza 16,00 3,68 19,68 

2. tor specjalny (para ekranowana)  

a) opłata stała 67,00 15,41 82,41 

b) za 1 km łącza 19,00 4,37 23,37 

2. Abonament miesięczny za dzierżawę kanału cyfrowego w sieci miejscowej w systemach teletransmisyjnych: 

1. 64 kb/s  

a) opłata stała 88,00 20,24 108,24 

b) za 1km łącza 71,50 16,45 87,95 

2. n x 64 kb/s, gdzie: n=2 ÷ 29  

a) opłata stała 88,00 + n x 52,00 (88,00 + n x 52,00) x 23% 108,24 + n x 63,96 

b) za 1km łącza 71,50 + n x 12,00 (71,50 + n x 12,00) x 23% 87,95 + n x 14,76 

3. 2Mb/s o długości do 3 km:  

a) opłata stała 1 650,00 379,50 2029,50 

b) za 1 km łącza 440,00 101,20 541,20 

4. 2Mb/s o długości powyżej 3 km:  

a) opłata stała 2 750,00 632,50 3382,50 

b) za 1 km łącza 198,00 45,54 243,54 

 

 

 

 
1. Abonament stały łącza dzierżawionego przyznaje się na czas nieokreślony.  

2. Abonament okresowy łącza dzierżawionego przyznaje się na czas określony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące. Jeżeli po upływie 3 

miesięcy Abonent żąda przedłużenia czasu trwania abonamentu, wówczas pobiera się ponownie opłatę jak za przyznanie 

abonamentu okresowego.  

3. W ramach opłaty za przyznanie abonamentu łącza dzierżawionego Petrotel Sp. z o.o. zestawia, uruchamia i oddaje do użytku 

Abonenta zamawiającego - z uwzględnieniem dalszych postanowień - określonej jakości łącza, doprowadzając je do punktów 

wskazanych przez Abonenta, lub do miejsc zainstalowania urządzeń końcowych.  

4. Dla celów ustalania wysokości miesięcznych opłat za dzierżawę łączy, ustala się niżej podane definicje i zasady określania długości 

łączy:  
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a. Urządzenie końcowe, zwane również zakończeniem łącza, jest to urządzenie telefoniczne lub inne urządzenie 

instalowane u Abonenta, dopuszczone do stosowania w krajowej sieci telekomunikacyjnej.  

b. Łącze miejscowe jest to łącze, którego zakończenia znajdują się na obszarze tej samej telefonicznej sieci 

miejscowej.  

c. Jednostką długości łącza dzierżawionego lub jego odcinków jest 1km, przy czym każdy rozpoczęty km liczy się 

jako pełny km. 

5. Opłata miesięczna za dzierżawę łącza obliczana jest na podstawie stawek jednostkowych podanych w tabeli 8.2 i jest sumą 

następujących elementów:  

a. opłaty stałej, którą przyjmuje się w wysokości odpowiadającej rodzajowi łącza dzierżawionego, niezależnie od 

tego z jakich odcinków składa się dane łącze,  

b. opłaty zmiennej, zależnej od długości łącza. Opłatę tę oblicza się jako iloczyn długości odcinka i opłaty 

jednostkowej za 1km łącza, ustalonej dla danego rodzaju łącza. 

6. Jednostkową opłatą za dzierżawę łącza jest opłata za jeden miesiąc kalendarzowy.  

7. Jeżeli czas dzierżawy trwa dłużej niż jeden miesiąc kalendarzowy lub dłużej niż 30 dni, wówczas wysokość opłaty oblicza się ze 

wzoru: 

Sc= Sm* N+ Sm* d/ 30 

 

gdzie: Sc - opłata całkowita za czas dzierżawy,  

Sm - opłata miesięczna, 

N - liczba pełnych miesięcy kalendarzowych, 

d - liczba dni dzierżawy w niepełnych miesiącach kalendarzowych.  

Do czasu dzierżawy nie wlicza się dnia oddania łącza do dyspozycji Abonenta, natomiast dzień zwolnienia łącza 

liczy się jako pełny dzień.  

8. Jeżeli czas dzierżawy trwa krócej niż jeden miesiąc kalendarzowy albo krócej niż 30 dni, wówczas wysokość opłaty za czas 

dzierżawy oblicza się jako sumę następujących składników:  

a. za pierwszy dzień dzierżawy - 20% opłaty miesięcznej,  

b. za każdy z pozostałych dni dzierżawy 1/30 opłaty miesięcznej. Każde rozpoczęte 24 godziny dzierżawy liczy się 

jako 1 dzień. Jeżeli tak obliczona należność przekracza opłatę miesięczną, wówczas pobiera się opłatę równą 

opłacie miesięcznej. 

9. W miarę możliwości technicznych dopuszcza się rezerwację łączy. Za rezerwację pobiera się opłaty miesięczne jak za dzierżawę 

łączy. 

10. W przypadku dzierżawy łącza z odgałęzieniami - za każdy odcinek stanowiący odgałęzienie łącza, pobiera się następujące 

dodatkowe opłaty:  

a. za oddanie odgałęzienia do użytku Abonenta - 50% opłaty wg tabeli 8.1 poz. 1, 2 i 4.  

b. abonament miesięczny - jak za łącze dzierżawione, przy czym długość odgałęzienia ustala się pomiędzy punktem 

odgałęzienia a urządzeniem końcowym odcinka odgałęzionego. 

11. Za przerwy w pracy łącza dzierżawionego spowodowane uszkodzeniami, a nie wynikłe z winy Abonenta udziela się bonifikaty w 

opłatach miesięcznych, której wysokość określa się wg następujących zasad:  

a. bonifikaty udziela się tylko w przypadkach, gdy przerwa jednorazowa trwa co najmniej 24 godziny, przy czym przy 

trwaniu przerwy ponad 24 godziny, każde następne rozpoczęte 24 godziny liczy się jako pełną dobę. Bonifikaty 

udziela się w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za każdą dobę przerwy;  

b. bonifikaty nie udziela się, jeżeli przerwa w pracy łącza została spowodowana klęską żywiołową lub koniecznością 

dokonania niezbędnych pomiarów technicznych, przy czym w tym ostatnim przypadku termin dokonania 

pomiarów należy uzgodnić z Abonentem. 

12. W przypadku rezygnacji z dzierżawy łącza dzierżawionego na czas nieokreślony, Abonent powinien powiadomić Petrotel Sp. z o.o. 

co najmniej na 7 dni przed żądanym terminem zakończenia dzierżawy. Jeżeli Abonent nie dopełni terminu złożenia rezygnacji, 

wówczas do czasu dzierżawy dolicza się 7 dni i za ten czas pobiera się opłatę.  

13. Za dzierżawę łącza dla systemu powszechnego ostrzegania obrony cywilnej pobiera się opłatę jak za dzierżawę łącza 

telefonicznego. 

  


