
 
PRZEWODNICZĄCY 

Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji 

 
O G Ł O S Z E N I E 

o możliwości uzyskania koncesji  
na rozpowszechnianie programów radiowych 

 
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2001 r. 
Nr 101, poz. 1114) w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji, ogłaszam informację o 
możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych. 
 
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o: 

1. Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych o charakterze uniwersalnym i 
udziale tematyki lokalnej w dziennej porze nadawania, w wymiarze nie mniejszym niż 10 % tygodniowego 
czasu nadawania, za pomocą stacji nadawczych o następujących parametrach technicznych: 

Lp. Województwo Lokalizacja f  [MHz] ERP [kW] 
1 podkarpackie Przemyśl 90,3 0,1 
2 łódzkie Pabianice 101,3 0,15 

Postępowanie będzie prowadzone odrębnie dla każdej z w/w stacji nadawczych. 

2. Zmianę (rozszerzenie) koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych za pomocą stacji 
nadawczych o następujących parametrach technicznych: 

Lp. Województwo Lokalizacja f  [MHz] ERP [kW] 
1 mazowieckie Siedlce 91,3 0,1 
2 warmińsko-mazurskie Elbląg 94,1 1,0 
3 warmińsko-mazurskie Morąg 96,4 0,1 
4 warmińsko-mazurskie Olsztyn 91,9 0,5 
5 warmińsko-mazurskie Olsztynek 100,9 0,1 
6 warmińsko-mazurskie Wysoka Wieś 89,4 0,1 

Postępowanie będzie prowadzone odrębnie dla każdej z w/w stacji nadawczych. 

II. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie KRRiT w 
Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 10.00 - 15.00. 

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii KRRiT pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w 
dni robocze w godz. 10.00 - 15.00. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach. 

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 838 26 42 w Warszawie. 

III. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego Ogłoszenia upływa z dniem 9 maja 2002 
roku. 

IV. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu 
opublikowana zostanie w internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
 

 

JULIUSZ BRAUN 


