
 
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 lub rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu. 
 
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o: 

1. Rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, docierającego do ponad 80 % 
ludności Polski, o stacje nadawcze o następujących parametrach technicznych: 

Lp. Województwo Lokalizacja f  [MHz] ERP [kW] 
1. lubuskie Gorzów Wielkopolski 96,1 1,0 
2. lubuskie Żagań Wichów 97,5 30,0 
3. łódzkie Łódź 92,6 15,0 
4. łódzkie Przysucha Kozłowiec 102,9 12,0 
5. małopolskie Rabka / Luboń Wlk. 104,7 3,0 
6. opolskie Kluczbork 99,5 1,0 
7. podkarpackie Rzeszów 89,9 0,1 
8. pomorskie Słupsk 100,9 10,0 
9. pomorskie Słupsk 92,1 0,3 

10. warmińsko-mazurskie Iława Kisielice 98,7 10,0 

Postępowanie będzie prowadzone odrębnie dla każdego punktu tabeli. 
Przydzielenie częstotliwości w Łodzi (punkt 3 w tabeli) wiązać się będzie z rezygnacją z 
dotychczas użytkowanej. 

 
2. Rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, za pomocą sieci co  
najmniej 7 nadajników, o stacje nadawcze o następujących parametrach technicznych: 

Lp. Województwo Lokalizacja f  [MHz] ERP [kW] 
1. dolnośląskie Wrocław 101,5 0,1 
2. lubuskie Zielona Góra 92,9 0,1 
 lubuskie Zielona Góra Jemiołów 98,4 0,4 

3. łódzkie Łódź 104,5 0,1 
4. opolskie Opole 96,9 0,1 
5. śląskie Katowice Mysłowice 95,5 0,1 

Postępowanie będzie prowadzone odrębnie dla każdego punktu tabeli. 
Za wyjątkiem punktu 4 w tabeli (Opole) postępowanie nie dotyczy zmian koncesji wymienionych  
w pkt. 1 Ogłoszenia. 

 
3. Rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, o charakterze uniwersalnym i 
udziale tematyki lokalnej w dziennej porze nadawania, w wymiarze nie mniejszym niż 10 % tygodniowego 
czasu nadawania, o stacje nadawcze o następujących parametrach technicznych: 

Lp. Województwo Lokalizacja f  [MHz] ERP [kW] 
1. kujawsko-pomorskie Chełmno 105,5 0,5 
2. lubelskie Hrubieszów 107,5 1,0 
 lubelskie Hrubieszów Białopole 104,6 1,0 

3. łódzkie Skierniewice Bartniki 96,7 1,0 
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4. śląskie Skoczów 95,2 0,5 
5. śląskie Tyniok 99,9 1,0 
 śląskie Ustroń 103,3 0,05 

6. warmińsko-mazurskie Morąg 96,4 0,1 
 warmińsko-mazurskie Olsztynek 100,9 0,1 

Postępowanie będzie prowadzone odrębnie dla każdego punktu tabeli. 

 
4. Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowanym ze 
względu na poruszaną tematykę i odbiorcę, koncentrujących się na problemach i działalności środowiska 
akademickiego, za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach: 

Lp. Województwo Lokalizacja f  [MHz] ERP [kW] 
1. świętokrzyskie Kielce 103,9 0,1 

 

5. Udzielenie lub rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, o charakterze 
wyspecjalizowanym muzycznym – muzyka jazzowa lub poważna, za pomocą stacji nadawczych o 
następujących parametrach technicznych: 

Lp. Województwo Lokalizacja f  [MHz] ERP [kW] 
1. dolnośląskie Wrocław 99,3 0,1 
2. pomorskie Gdańsk 88,2 0,1 

Postępowanie będzie prowadzone odrębnie dla każdego punktu tabeli. 

6. Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego 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. podlaskie Białystok 101,0 0,1 
2. dolnośląskie Świdnica 98,1 0,2 
3. warmińsko-mazurskie Giżycko 107,0 1,0 

Postępowanie będzie prowadzone odrębnie 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  
23 października 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 


