
ZAŁĄCZNIK Nr 7

A.3  Planowany termin rozpoczęcia działalności po uzyskaniu koncesji             

(w miesiącach)

długość

kW

* niepotrzebne skreślić

udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na 

rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w 

sposób analogowy

Województwo

B.5.1 Wysokość terenu w punkcie lokalizacji anteny m n.p.m

szerokość

B.5.2 Wysokość zawieszenia anteny

)

Nr domu

m n.p.t

)))
N

Nr faksu

e-mail

str. 1 z 3

B. Stacja wnioskowana

B.1 Wnioskowana (ogłoszona) częstotliwość [MHz] (radio) / nr kanału (telewizja) *

B.2 Wnioskowana (ogłoszona) skuteczna moc promieniowania ERP

B.4 Współrzędne geograficzne w układzie 1942

Ulica Nr lokalu

B.3 Adres wnioskowanej lokalizacji stacji nadawczej

Kod pocztowy

Miejscowość

INFORMACJE TECHNICZNE

Nr wniosku

Data przyjęcia

A.1 Nazwa wnioskodawcy   

A. Wnioskodawca

Uwaga: Informacje o kolejnych stacjach nadawczych należy sporządzić na 

kolejnych egzemplarzach niniejszego formularza

Nazwa w pełnym brzmieniu 

Nazwisko

A.1.1 Osoba prawna lub osobowa spółka handlowa A.1.2 Osoba fizyczna

egzemplarzy

Nr telefonu

egzemplarz nr z

A.2 Osoba odpowiedzialna za sprawy techniczne

Nazwisko

Imiona

Imię

))
E



B.8 Offset (dotyczy telewizji)B.7 Polaryzacja V

opisać wartości i kierunki wytłumień bądź załączyć wykres charakterystyki

maszt wolnostojącyB.9.1 Posadowienie anteny

telewizja (standard 

emisji PAL/D1)

C.2 Pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych dla operatora

C. Operator stacji nadawczej

C.1 Nazwa operatora

teletekst

** nie wypełniać dla stacji w obiekcie profesjonalnym

Liczba załączników

budynek mieszkalny

radio monoB.11 System emisji

profesjonalny obiekt nadawczy

wieża

B.9 Charakterystyka lokalizacji stacji

B.6 Charakterystyka  kierunkowa anteny ND

B.10 Sposób doprowadzenia 

sygnałów ze studia do nadajnika

B.9.3 Dodatkowe informacje dotyczące lokalizacji stacji **

retransmisja ze stacji 

(lokalizacja)

B.9.2 Typ zabudowy** miejska zwarta

łącze kablowe / 

światłowodowe

komin

nazwa obiektu

D

dźwięk

H

teren otwarty

łącze satelitarne

D. Wykaz dokumentów, które wnioskodawca jest obowiązany załączyć 

B.12 Godziny pracy stacji w ciągu doby (od-do)

Numer                                           

pozwolenia 

Data 

wystawienia

Data                      

ważności
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budynek 

biurowy

stereo + RDS

Nazwa organu,                                                          

który wystawił pozwolenie 

D.1 Wstępna zgoda właściciela obiektu lub władz lokalnych

budynek użyteczności 

publicznej (w tym kościół)

na częstotliwości

odległość od najbliższej 

zabudowy

linia radiowa

stereo
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E.4

Liczba załączników

E. Inne dokumenty załączone do formularza

E.9

E.10

E.1

E.5

E.3

E.2

E.6

E.7

Pieczęć

D.3 Opis planów rozwojowych

Data wypełnienia wniosku

E.8

Podpis

D.2 Opis własnej,  dzierżawionej lub planowanej bazy technicznej, w tym wyposażenia: emisyjnego, produkcyjnego, 

reporterskiego, informatycznego i oprogramowania, transmisji i dosyłu programu oraz telekomunikacyjnego


