
 
PRZEWODNICZĄCA 

Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji 

 
O G Ł O S Z E N I E 

o możliwości udzielenia koncesji  
na rozpowszechnianie programu radiowego 

 
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 z późn. zm.) w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, 
ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. 
 
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o: 

1. Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego wyspecjalizowanego – o charakterze 
informacyjno-publicystycznym, w którym warstwa słowna, tworzona przez audycje informacyjne  
i publicystyczne, stanowić będzie  (bez płatnych elementów programu) nie mniej niż 70 % tygodniowego 
czasu nadawania programu w porze dziennej, tj, w godzinach 6.00 – 22.00, rozpowszechnianego za pomocą 
stacji nadawczych o wymienionych niżej parametrach: 

Lp. Województwo Lokalizacja f  [MHz] ERP [kW] 
1. dolnośląskie Wrocław 95,8 0,1
2. łódzkie Łódź 97,4 0,2
3. małopolskie Kraków 102,9 1,0
4. mazowieckie Warszawa 97,7 0,1
5. pomorskie Gdańsk 97,8 0,1
6. pomorskie Gdynia 95,2 0,1
7. śląskie Katowice 97,4 0,1
8. wielkopolskie Poznań 97,7 0,1
9. zachodnio-pomorskie Szczecin 99,3 0,1

 Postępowanie będzie prowadzone łącznie dla w/w częstotliwości.  
 

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  
29 maja 2003 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, przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9. 
 

 

DANUTA WANIEK 


