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PRZEWODNICZĄCY 

Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji 

 

DR.414.57.2020 

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2021 r. 

 

Imperium Media Sp. z o.o.  

ul. Floriańska 23 

44-100 Gliwice 

 

D E C Y Z J A Nr DR – 72/2021 – 1/770 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.  

o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) w związku z art. 104, art. 107  

i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 września 

2020 r. (sygn. DR.414.57.2020) Czesława Chlewickiego zamieszkałego  

w Gliwicach, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IMPERIUM 

Telecom Czesław Chlewicki oraz w wykonaniu uchwał Krajowej Rady Radiofonii  

i Telewizji Nr 12/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. 

postanawia się 

dokonać zmiany pkt. 1 koncesji Nr 770/2020-R z dnia 21 lutego 2020 r., udzielonej 

Czesławowi Chlewickiemu zamieszkałemu w Gliwicach, prowadzącemu 

działalność gospodarczą pod firmą IMPERIUM Telecom Czesław Chlewicki,  

na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „RADIO IMPERIUM”, 

który otrzymuje brzmienie: 

„1. Udzielić spółce Imperium Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach - zwanej 

dalej Koncesjonariuszem, koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego pod 

nazwą „RADIO IMPERIUM” - zwanego dalej „programem”. Program będzie: 

a) oznaczany na antenie przez jego nazwę zapisaną w koncesji; 

b) rozpowszechniany codziennie, przez 24 godziny na dobę; 

c) miał charakter uniwersalny tzn. będzie zawierał różne gatunki i formy radiowe 

poświęcone różnorodnej problematyce; 

d) tworzony zgodnie z warunkami zadeklarowanymi we wniosku o udzielenie 

koncesji, w części „Informacje Programowe” oraz w załącznikach, do których 

przestrzegania po uzyskaniu koncesji Wnioskodawca się zobowiązał  

(formularz „Informacje Programowe” stanowi załącznik Nr 1 do koncesji),  

w tym w szczególności: 
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- udział warstwy słownej wyniesie nie mniej niż 7,5% w tygodniowym czasie 

nadawania w godz. 6.00-23.00,  

- udział tematyki lokalnej w programie, odnoszącej się do Gliwic, realizowanej 

poprzez różne rodzaje audycji, będzie wynosił nie mniej niż 2% 

tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00. 

Za podstawę obliczania udziału tematyki lokalnej w programie przyjmuje się 

tygodniowy czas nadawania programu (z wyłączeniem okresu wakacyjnego,  

tj. lipca, sierpnia) w porze dziennej, tj. w godz. 6.00-23.00 (łącznie z czasem 

emisji reklam i telesprzedaży), czyli 119 godzin emisji w tygodniu; 

e) zawierał reklamy, które nie mogą zajmować więcej niż 6 minut w ciągu godziny 

zegarowej; 

f) rozpowszechniany w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie 

cyfrowym DAB+, przy zachowaniu następujących warunków technicznych 

Lp. 
Nazwa 

(oznaczenie multipleksu) 
Numer bloku 

częstotl. 
Obszar rozpowszechniania* EID** SID*** 

1. Katowice 12C 

Siemianowice Śląskie (247401), 
Chorzów (246301), Czeladź 
(240102), Świętochłowice (247601), 
Katowice (246901) 

0x31B5 0x3A0E 

* gminy objęte w całości zasięgiem multipleksu sygnałem o wartości minimum 66 dBµV/m; 
** identyfikator multipleksu; 
*** identyfikator usługi. 

 
Minimalna przepływność gwarantowana na jeden program radiowy wynosi  

96 kbps. 

Multipleks tworzyć będzie nie więcej niż 12 programów radiowych, wyłącznie tych, 

które otrzymają koncesje na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy 

naziemny lub rozszerzenie koncesji o prawo do rozpowszechniania w sposób 

cyfrowy rozsiewczy naziemny.” 

U z a s a d n i e n i e 

Czesław Chlewicki zamieszkały w Gliwicach, prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą IMPERIUM Telecom Czesław Chlewicki, uzyskał w dniu 21 lutego  

2020 r. koncesję Nr 770/2020-R na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy 

rozsiewczy naziemny programu radiowego pod nazwą „RADIO IMPERIUM”  

w multipleksie cyfrowym DAB+ Katowice. 

Pismem z dnia 4 września 2020 r. Koncesjonariusz wniósł o wyrażenie zgody na 

przeniesienie uprawnień z koncesji Nr 770/2020-R z dnia 21 lutego 2020 r. na 

spółkę Imperium Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.  
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Na podstawie art. 38a ust. 3a i 4 ustawy o radiofonii i telewizji oraz w wykonaniu 

uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 11/2021 z dnia 28 stycznia  

2021 r. Przewodniczący KRRiT w dniu 5 marca 2021 r. wydał decyzję Nr 60/2021 

(data doręczenia - 11 marca 2021 r.), w której wyraził zgodę na przeniesienie 

uprawnień wynikających z koncesji Nr 770/2020-R na spółkę Imperium Media  

Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 

W piśmie z dnia 4 września 2020 r. Czesław Chlewicki zwrócił się także  

o dokonanie zmiany pkt. 1 koncesji Nr 770/2020-R poprzez wskazanie spółki 

Imperium Media Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do wykonywania koncesji.  

Zgodnie z art. 155 k.p.a. organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić 

decyzję ostateczną, na mocy której strona nabyła prawo, jeżeli spełnione są łącznie 

następujące przesłanki: strona wyraziła zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji, 

przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji oraz 

za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes 

strony. 

W następstwie wyrażenia zgody na przeniesienie uprawnień organ koncesyjny 

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

koncesji Nr 770/2020-R z dnia 21 lutego 2020 r. 

Niniejsza decyzja została wydana na podstawie uchwały KRRiT Nr 12/2021 z dnia 

28 stycznia 2021 r, która upoważnia Przewodniczącego KRRiT do dokonania 

zmiany pkt. 1 w koncesji 770/2020-R z dnia 21 lutego 2020 r. na 

rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „RADIO IMPRERIUM”, 

polegającej na zmianie podmiotu uprawnionego do wykonywania koncesji na 

spółkę Imperium Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 

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 2019 r. poz. 2325 ze zm.), 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. 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Czesław Chlewicki, ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice; 

2. Impreium Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Floriańskiej 23; 

3. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

4. a/a. 
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