
 
PRZEWODNICZ CA 

Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji 

 

O G Ł O S Z E N I  E 
z dnia 21 czerwca 2005 roku 

o mo liwo ci uzyskania koncesj i na rozpowszechnianie programu radiowego 
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji  
(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z pó n. zm.), w porozumieniu z Prezesem Urz du Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty, ogłaszam informacj  o mo liwo ci uzyskania koncesji na rozpowszechnianie 
programu radiowego. 
 
I . Ogłoszenie stanowi podstaw  do składania wniosków o: 

1. Udzielenie jednej koncesji na okres siedmiu lat na rozpowszechnianie programu radiowego o zasi gu 
lokalnym i o charakterze uniwersalnym, tj. programu zawieraj cego ró ne gatunki i formy radiowe oraz 
ró norodn  problematyk . Program musi zawiera  tak e ró ne rodzaje audycji słownych i innych 
przekazów słownych oraz elementów słownych w audycjach słowno-muzycznych po wi conych tematyce 
lokalnej odnosz cych si  do miejscowo ci obj tych zasi giem nadawania, przy czym udział ww. słownych 
pozycji programu ma wynosi  nie mniej ni  10 % tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 
6.00-23.00. Program b dzie rozpowszechniany za pomoc  stacji nadawczej o nast puj cych parametrach 
technicznych: 

Województwo Lokalizacja stacj i Cz stotliwo  [MHz] ERP [kW] 
małopolskie Krynica Góra Jaworzyna 104,6 1,0 

 

2. Rozszerzenie koncesji, na okres do czasu wyga ni cia koncesji wskazanej we wniosku, na 
rozpowszechnianie programu radiowego o zasi gu lokalnym i o charakterze uniwersalnym tzn. programu 
zawieraj cego ró ne gatunki i formy radiowe oraz ró norodn  problematyk . Program musi zawiera  tak e 
ró ne rodzaje audycji słownych i innych przekazów słownych oraz elementów słownych w audycjach 
słowno-muzycznych po wi conych tematyce lokalnej odnosz cych si  do miejscowo ci obj tych zasi giem 
nadawania, przy czym udział ww. słownych pozycji programu ma wynosi  nie mniej ni  10 % 
tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00. Program b dzie rozpowszechniany za 
pomoc  stacji nadawczej o nast puj cych parametrach technicznych: 

Województwo Lokalizacja stacj i Cz stotliwo  [MHz] ERP [kW] 
pomorskie Ko cierzyna 100,7 0,8 

 

I I . W post powaniu stosuje si  formularze wniosków, które mo na uzyska  w siedzibie KRRiT  
w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszy skiego 9, w dni robocze w godzinach 10.00 - 15.00. 
Formularze dost pne s  tak e na stronie internetowej www.krrit.gov.pl. 

Wnioski mo na nadsyła  poczt  lub składa  w kancelarii KRRiT pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w 
dni robocze w godz. 10.00 - 15.00. Wnioski nale y składa  w dwóch egzemplarzach. 

Informacje dotycz ce post powania mo na uzyska  pod numerem telefonu 597-30-89 w Warszawie. 

I I I . Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego Ogłoszenia upływa z dniem  
22 sierpnia 2005 roku. 

IV. Niezwłocznie po wszcz ciu post powania lista wnioskodawców uczestnicz cych w post powaniu 
opublikowana zostanie w internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
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