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PRZEWODNICZĄCY 

Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji 

 Warszawa, dnia 11 marca 2022 r. 

   

DR.414.51.11.2021 

DR.414.54.10.2021 

 

Multimedia Sp. z o.o. 

al. Jerzego Waszyngtona 1 

30-204 Kraków  

 

D E C Y Z J A Nr DR - 142/2022 - 4/189/K 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1-3 oraz art. 40 ust. 1 i 7 ustawy z dnia  

29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020 r. poz. 805 ze zm.),  

w związku z art. 104, art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu 

wniosków z dnia 9 listopada 2021 r. (sygn. DR.414.51.2021) oraz z dnia  

18 listopada 2021 r. (sygn. DR.414.54.2021) spółki Multimedia Sp. z o.o.  

z siedzibą w Krakowie, po porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania oraz  

w wykonaniu uchwał Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 296/2021 z dnia  

9 grudnia 2021 r. i Nr 315/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. 

postanawia się 

zmienić literę g w pkt. I koncesji Nr 189/K/2012-R z dnia 12 grudnia 2012 r., 

poprzez zmianę treści wpisów zawartych w pozycjach numer 4 i 5 w tabeli, 

określających warunki techniczne rozpowszechniania programu dotyczących stacji 

nadawczych Pińczów (99,8 MHz) i Włoszczowa (101,1 MHz), przez co lit. g  

w pkt. I otrzymuje następujące brzmienie: 

„g) po dokonaniu, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na wniosek 

nadawcy, rezerwacji lub zmiany rezerwacji częstotliwości, rozpowszechniany  

w sposób rozsiewczy naziemny za pomocą stacji nadawczych o następujących 

parametrach technicznych: 

Lp. 
Lokalizacja 

(województwo) 

Obiekt/ 
właściciel 
obiektu 

f 
[MHz] 

Współrzędne 
geograficzne 

Hter 
[m] 

Hant 
[m] 

ERP 
[kW] 

Polary-
zacja  

Charakterystyka 
promieniowania anteny 

1. 
Kielce 

ul. Hubalczyków 30 
(świętokrzyskie) 

 98,0 
20E 37’05’’ 
50N 53’54’’ 

280 200 0,1 V ND 

2. 
Kielce 

Św. Krzyż 
(świętokrzyskie) 

RTCN 
EmiTel 

106,5 
21E 03’02’’ 
50N 51’39’’ 

592 99 20 V 

D – zgodna  
z załącznikiem  

do decyzji  
DR-161/2015- 3/189/K 
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3. 
Końskie 

ul. Gimnazjalna 
(świętokrzyskie) 

 89,7 
20E 23’45’ 
51N 11’42’’ 

250 22 0,1 V ND 

4. 
Pińczów 

ul. Przemysłowa 11 
(świętokrzyskie) 

 99,8 

20E 31’40’’ 
50N 31’34’’ 

[Pułkowo 1942] 

20E 31’33’’ 
50N 31’33’’ 
[WGS 84] 

261 40 0,1 V ND 

5. 
Dobromierz 

(świętokrzyskie) 
SLR 

Dobromierz 
101,1 

19E 55’37’’ 
51N 00’00’’ 

[Pułkowo 1942] 

19E 55’30’’ 
50N 59’59’’ 
[WGS 84] 

310 57 2,0 V 

D – zgodna  
z załącznikiem  
do decyzji Nr 

DR - 142/2022 - 4/189/K 

gdzie: Hter – wysokość terenu u podstawy masztu mierzona w metrach nad poziomem morza; 
Hant  – wysokość zawieszenia środka elektrycznego anteny mierzona w metrach od poziomu 
terenu u podstawy masztu. 

Maksymalna dewiacja częstotliwości  75 kHz 

System z tonem pilotującym 

Sygnał będzie dosyłany do stacji nadawczych za pośrednictwem linii radiowej.” 

U Z A S A D N I E N I E 

Spółka Radio TAK Sp. z o.o. (obecnie: Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą  

w Krakowie uzyskała w dniu 12 grudnia 2012 r. koncesję na kolejny okres  

Nr 189/K/2012-R, na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „RMF 

MAXXX”. 

W piśmie z dnia 9 listopada 2021 r. i 18 listopada 2021 r. Koncesjonariusz wystąpił 

o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu, 

polegającą na przeniesieniu lokalizacji stacji nadawczych: 

 - Pińczów (99,8 MHz) z dotychczasowej lokalizacji na masz kratowy posadowiony 

na terenie nieruchomości przy ul. Przemysłowej 11 wraz ze zmniejszeniem 

wysokości terenu u podstawy masztu do 261 m n.p.m; 

- Włoszczowa (101,1 MHz) z komina ciepłowni zakładu Domidor Sp. z o.o. Sp.k. 

na profesjonalny obiekt nadawczy spółki Emitel S.A. w Dobromierzu  

(SLR Dobromierz) wraz ze zmniejszeniem wysokości zawieszenia anteny do  

57 m n.p.t., zwiększeniem wysokości terenu u podstawy masztu do 310 m n.p.m. 

oraz zmianą charakterystyki promieniowania anteny. 

Wnioski zostały podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji. 

W odniesieniu do stacji nadawczej w Pińczowie (99,8 MHz) zmiana została 

uzasadniona wysoką ceną najmu obecnego obiektu nadawczego. W przypadku stacji 

we Włoszczowej (101,1 MHz) zmiana wynika z wypowiedzenia umowy najmu 

powierzchni komina przez Zarząd spółki Domidor Sp. z o.o. Sp.k. 
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Zgodnie z art. 155 k.p.a. organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić 

decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: strona 

wyraziła zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji, przepisy szczególne nie 

sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu takiej decyzji oraz za uchyleniem lub zmianą 

decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony. 

W przypadku wniosków z dnia 9 listopada 2021 r. i 18 listopada 2021 r. organ 

uznał, iż zachodzą przesłanki wskazane w ww. artykule, pozwalające na zmianę 

koncesji Nr 189/K/2012-R z dnia 12 grudnia 2012 r.  

W związku z wnioskami Koncesjonariusza oraz w wykonaniu uchwał Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Nr 296/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.  

i Nr 315/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Przewodniczący KRRiT pismami z dnia  

10 i 30 grudnia 2021 r., na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, 

wystąpił do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), który uzgodnił 

warunki techniczne rozpowszechniania programu postanowieniami: 

- Nr DC.WRT.5120.122.2021.3 z dnia 20 stycznia 2022 r. w zakresie stacji 

nadawczej w Pińczowie (99,8 MHz) w województwie świętokrzyskim; 

- Nr DC.WRT.5120.1.2022.3 z dnia 31 stycznia 2022 r. w zakresie stacji nadawczej 

w Dobromierzu (101,1 MHz) w województwie świętokrzyskim. 

Pismami z dnia 28 lutego i 4 marca 2022 r. Prezes UKE zawiadomił, że 

Koncesjonariusz nie złożył wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od ww. 

postanowień. 

Liczba mieszkańców w zasięgu programu została obliczona na podstawie  

§ 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia KRRiT z dnia 15 listopada 2012 r. 

w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze  

objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny  

(Dz.U. z 2012 r. poz. 1284 i z 2016 r. poz. 2026).  

Miasta i gminy objęte w całości lub w części zasięgiem programu ze stacji 

nadawczych: Kielce (98,0 MHz), Kielce Św. Krzyż (106,5 MHz), Końskie  

(89,7 MHz) i Pińczów (99,8 MHz), po dokonaniu zmiany: 

Annopol, Baćkowice, Bałtów, Baranów Sandomierski, Białaczów, Bieliny, Bliżyn, Bodzechów, 

Bodzentyn, Bogoria, Borkowice, Brody, Busko-Zdrój, Chęciny, Chlewiska, Chmielnik, 

Chotcza, Ciepielów, Ćmielów, Daleszyce, Dwikozy, Gnojno, Gowarczów, Górno, Gózd, Iłża, 

Imielno, Iwaniska, Jastrząb, Jędrzejów, Józefów nad Wisłą, Kazanów, Kielce, Kije, Klimontów, 

Końskie, Koprzywnica, Kowala, Kunów, Lipnik, Lipsko, Łagów, Łaziska, Łączna, Łoniów, 

Łopuszno, Łubnice, Małogoszcz, Masłów, Michałów, Miedziana Góra, Mirów, Mirzec, Mniów, 

Morawica, Nowa Słupia, Obrazów, Oleśnica, Opatów, Orońsko, Osiek, Ostrowiec 

Świętokrzyski, Ożarów, Padew Narodowa, Pawłów, Piekoszów, Pierzchnica, Pińczów, 

Połaniec, Przysucha, Raków, Ruda Maleniecka, Rytwiany, Rzeczniów, Sadowie, Samborzec, 

Sienno, Sitkówka-Nowiny, Skaryszew, Skarżysko Kościelne, Skarżysko-Kamienna, Smyków, 

Sobków, Solec nad Wisłą, Starachowice, Staszów, Stąporków, Stopnica, Strawczyn, 

Suchedniów, Szydłowiec, Szydłów, Tarłów, Tczów, Tuczępy, Waśniów, Wąchock, Wieniawa, 

Wierzbica, Wilczyce, Wiślica, Wojciechowice, Wolanów, Zagnańsk, Zawichost, Zwoleń.  
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Liczba mieszkańców w zasięgu stacji nadawczych: Kielce, 

Kielce Św. Krzyż, Końskie i Pińczów, po dokonaniu zmiany: 
1.071.100 osób 

Liczba mieszkańców w zasięgu stacji nadawczych: Kielce, 

Kielce Św. Krzyż, Końskie i Pińczów, określona w decyzji  

Nr DR -161/2015-3/189/K: 

1.066.700 osób 

Wzrost liczby mieszkańców w zasięgu stacji nadawczych: 

Kielce, Kielce Św. Krzyż, Końskie i Pińczów, po dokonaniu 

zmiany: 

4.400 osób 

 

Miasta i gminy objęte w całości lub w części zasięgiem programu ze stacji 

nadawczej Dobromierz (101,1 MHz), po dokonaniu zmiany: 
Fałków, Kluczewsko, Kobiele Wielkie, Krasocin, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Przedbórz, 

Ręczno, Słupia Konecka, Wielgomłyny, Włoszczowa, Żytno.  

Liczba mieszkańców w zasięgu stacji nadawczej Dobromierz, 

po dokonaniu zmiany: 
44.100 osób 

Liczba mieszkańców w zasięgu stacji nadawczej Włoszczowa, 

określona w koncesji Nr 189/K/2012-R: 
43.300 osób 

Wzrost liczby mieszkańców w zasięgu stacji nadawczej 

Dobromierz, po dokonaniu zmiany: 
800 osób 

 

Liczba mieszkańców w zasięgu programu określona w decyzji 

Nr DR – 176/2014-1/189/K 
1.147.900 osób 

Dotychczasowa liczba mieszkańców w zasięgu programu 

określona w decyzji Nr DR – 161/2015-3/189/K 
1.110.000 osób 

Liczba mieszkańców w zasięgu programu, ustalona jako liczba 

mieszkańców określona w decyzji Nr DR – 161/2015-3/189/K, 

po przeliczeniu zasięgu stacji nadawczych: Kielce, Kielce Św. 

Krzyż, Końskie, Pińczów i Dobromierz: 

1.115.200 osób 

W pismach z dnia 9 i 18 listopada 2021 r. Koncesjonariusz zadeklarował uiszczenie 

opłaty za zmianę koncesji w sposób jednorazowy jednakże wnioskowane zmiany nie 

skutkują naliczeniem opłaty wynikającej ze zmiany koncesji. 

Wobec tego należało postanowić jak na wstępie. 

Zgodnie z art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, Stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego KRRiT w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia niniejszej decyzji. Na podstawie art. 52 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 1,  

art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329), Strona może bez 

skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wnieść 

skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem 

Przewodniczącego KRRiT w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia niniejszej 

decyzji. Wpis od skargi wynosi 200 zł. 
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Zgodnie z art. 243 § 1 w zw. z art. 244 § 1, a także zgodnie z art. 252 § 2 oraz  

art. 254 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  

Strona może złożyć wniosek o przyznanie prawa pomocy, obejmującego zwolnienie 

od kosztów sądowych i/lub ustanowienie w sprawie adwokata albo radcy prawnego. 

Wniosek ten jest wolny od opłat. Wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na urzędowym formularzu. 

Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze 

właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie może złożyć 

wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym. 

W myśl art. 127a w zw. z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego,  

w trakcie terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do złożenia 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do 

złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się na piśmie 

Przewodniczącemu KRRiT. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do sądu. 

 

 

Witold Kołodziejski 

Dokument podpisany elektronicznie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Charakterystyka promieniowania anteny stacji nadawczej Dobromierz (101,1 MHz).  

 
 

Otrzymują: 

1. Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-204), al. Jerzego Waszyngtona 1;  

2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

3. a/a. 



Strona 6 z 6 

Decyzja Nr DR- 142/2022- 4/189/K 

Decyzja wydana w formie dokumentu elektronicznego i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

Załącznik do decyzji Nr DR - 142/2022 - 4/189/K 
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