
 
PRZEWODNICZĄCA 

Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji 

 
O G Ł O S Z E N I E 

o możliwości udzielenia koncesji 
na rozpowszechnianie programów telewizyjnych 

 
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 udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych. 
 
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o: 

1. Udzielenie jednej koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze 
wyspecjalizowanym – społeczno-religijnym, łącznie za pomocą sieci stacji nadawczych o następujących 
parametrach technicznych: 
 

Lp. Województwo Lokalizacja Kanał ERP [kW] 
1.  łódzkie Łódź 59 1 
2.  łódzkie Skierniewice / Bartniki 52 1 
3.  małopolskie Gorlice 36 1 
4.  małopolskie Kraków / Krzemionki 25 0,3 
5.  mazowieckie Warszawa 41 5 
6.  opolskie Opole 47 1 
7.  śląskie Bielsko Biała 27 0,5 
8.  śląskie Częstochowa 29 1 

 

2. Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie uniwersalnych programów telewizyjnych o tematyce 
lokalnej, nadawanych codziennie, przez 2 godziny na dobę. Do czasu nadawania programu nie wlicza się 
przekazów planszowych. Program własny lub produkowany na wyłączne zamówienie koncesjonariusza 
powinien zawierać minimum 1 godzinę dziennie audycji premierowych. 

Koncesje obejmować będą, w pozostałym czasie, prawo do rozprowadzania programu, innego naziemnego 
nadawcy krajowego, którego sygnał nie jest dostępny drogą naziemną, na obszarze objętym zasięgiem 
stacji nadawczej rozprowadzającej program. Przedmiotem postępowania będą stacje nadawcze  
o następujących parametrach technicznych: 

Lp. Województwo Lokalizacja Kanał ERP [kW] 
1. lubuskie Gorzów Wlkp. 40 1 

Koszalin/Góra Chełmska 52 0,6 2. zachodnio-pomorskie 
Szczecin 25 1 

3. łódzkie Radomsko 9 1 
Głogów 56 1 
Legnica 57 1 

4. dolnośląskie 

Lubin 22 1 
Świdnica 39 1 dolnośląskie 
Wrocław 31 1 

5. 

opolskie Opole 30 0,2 
6. lubuskie Zielona Góra 51 1 
7. dolnośląskie Jelenia Góra 43 1 

Postępowanie będzie prowadzone odrębnie dla każdego punktu tabeli. 
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3. Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie uniwersalnego programu telewizyjnego o tematyce lokalnej, 
nadawanego codziennie, przez 2 godziny na dobę. Do czasu nadawania programu nie wlicza się przekazów 
planszowych. 

Koncesja obejmować będzie, w pozostałym czasie, prawo do rozprowadzania programu, innego 
naziemnego nadawcy krajowego, którego sygnał nie jest dostępny drogą naziemną, na obszarze objętym 
zasięgiem stacji nadawczej rozprowadzającej program lub krajowego nadawcy satelitarnego. Przedmiotem 
postępowania będzie stacja nadawcza o następujących parametrach technicznych: 

Lp. Województwo Lokalizacja Kanał ERP [kW] 
1. dolnośląskie Lubań 51 0,2 

 
4. Udzielenie lub rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego za pomocą stacji 
nadawczej o następujących parametrach technicznych: 

Lp. Województwo Lokalizacja Kanał ERP [kW] 
1. zachodnio-pomorskie Szczecin 40 1,0 

 
UWAGA: 

Maksymalny okres wykorzystania w/w kanału przez telewizję analogową wynosi 5 lat od daty 
ukazania się Ogłoszenia. 
 

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  
30 stycznia 2004 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. 
 

 

 

DANUTA WANIEK 


