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PRZEWODNICZĄCY 

Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji 

DR.414.7.4.2021 

              Warszawa, dnia 10 maja 2021 r. 

LOCTRA Sp. z o.o. 

ul. Dominikańska 9  

02-738 Warszawa 

 

D E C Y Z J A Nr DR – 88/2021 – 1/788 
 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1 - 3 oraz art. 40 ust. 1, 6-11 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 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu 

wniosku z dnia 3 marca 2021 r. (sygn. DR.414.7.2021) spółki LOCTRA Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii  

i Telewizji Nr 73/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

postanawia się 

1. Uchylić lit. e w pkt. 1 koncesji Nr 788/2020-R z dnia 1 lipca 2020 r., udzielonej 

spółce LOCTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu 

radiowego pod nazwą „KONIN FM”. 

2. Opłata za zmianę koncesji wynosi 6.355 (słownie: sześć tysięcy trzysta 

pięćdziesiąt pięć) złotych i jest płatna jednorazowo.  

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

Spółka LOCTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzyskała w dniu 1 lipca 2020 r. 

koncesję Nr 788/2020-R na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą 

„KONIN FM”. 

Zgodnie z treścią lit. e w pkt. 1 ww. koncesji reklamy nie mogą zajmować więcej niż 

3 minuty w ciągu godziny zegarowej. Ograniczenie, o którym mowa powyżej było 

podstawą naliczenia zniżki w opłacie za udzielenie koncesji. 

Pismem z dnia 3 marca 2021 r. Koncesjonariusz wniósł o uchylenie lit. e w pkt. 1 

koncesji oraz umożliwienie nadawania pełnego limitu reklam określonego w art. 16 

ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym reklamy i telesprzedaż nie 

mogą zajmować więcej niż 12 minut w ciągu godziny zegarowej. 
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Według Koncesjonariusza wniosek o zmianę limitu reklam wynika z konieczności 

zapewnienie rozwoju radia. Koncesjonariusz wskazał, że można zauważyć rosnące 

zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców reklamowaniem swojej działalności. 

Jednocześnie podkreślił, że zmiana będzie korzystana dla reklamodawców i rozwoju 

gospodarczego regionu, ułatwi poszerzenie oraz uatrakcyjnienie oferty programowej. 

Wniosek został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji. 

Z wykładni gramatycznej przepisu art. 155 wynika, że organ administracji publicznej 

może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

przesłanki: 1) strona wyraziła zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji,  

2) przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu takiej decyzji,  

3) za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes 

strony (por. A. Wróbel Komentarz do art. 155 k.p.a., LEX/el., 2020). 

W przypadku wniosku z dnia 3 marca 2021 r. organ uznał, że zachodzą przesłanki 

wskazane w ww. artykule, pozwalające na zmianę koncesji Nr 788/2020-R z dnia  

1 lipca 2020 r. 

W związku z powyższym, w dniu 15 kwietnia 2021 r. Krajowa Rada Radiofonii  

i Telewizji (dalej: KRRiT) podjęła uchwałę Nr 73/2021, w której upoważniła 

Przewodniczącego KRRiT do: 1) uchylenia lit. e w pkt. 1 koncesji, 2) naliczenia 

opłaty za zmianę koncesji, 3) określenia, że opłata zostanie uiszczona jednorazowo. 

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). 

Opłata za zmianę koncesji została ustalona na podstawie § 1 pkt 2, § 7 i 8 w związku 

z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia KRRiT z dnia 4 października 2018 r. w sprawie 

wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych 

i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1953). 

Wysokość opłaty została wyliczona w następujący sposób:  

(370 × 45) × 0,5 × 0,8 × 9/10 = 5.994 zł 

370 zł – współczynnik dla zakresu UKF;  

45 – liczba mieszkańców w zasięgu programu w pełnych tysiącach; 

0,5 – współczynnik związany z rezygnacją z ograniczenia limitu emisji reklam do  

3 minut w ciągu godziny; 

0,8 – współczynnik zniżki z tytułu braku w całkowitym zasięgu programu radiowego 

rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny miasta o liczbie 

mieszkańców ponad 200 tys.; 

9/10 – współczynnik zniżki proporcjonalny do okresu pozostałego do wygaśnięcia 

koncesji, po zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej oznaczającej liczbę lat. 
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Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy o radiofonii i telewizji wysokość opłat za udzielenie 

koncesji podlega waloryzacji w każdym roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku gdy wskaźnik ten ma 

wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie. 

Na podstawie art. 40 ust. 9 ww. ustawy, Przewodniczący KRRiT, nie później niż do 

dnia 31 października każdego roku, ogłasza na rok następny w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość opłat za udzielenie koncesji, 

zaokrąglając je w górę do pełnych złotych. 

W pkt. III Ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT z dnia 12 października 2020 r.  

w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów 

radiowych i telewizyjnych w 2021 r. (M. P. poz. 954) wskazano, iż opłata za 

udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób rozsiewczy 

naziemny stanowi iloczyn opłaty ustalonej na podstawie rozporządzenia KRRiT  

z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na 

rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich 

wyliczania oraz liczb 1,02, 1,016 i 1,023, zaokrąglony w górę do pełnych złotych.  

W związku z powyższym, wysokość opłaty będzie wynosić: 

5.994 zł × 1,02 × 1,016 × 1,023 = 6.355 zł 

Do zapłaty: 6.355 (słownie: sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) złotych. 

Art. 40 ust. 10 ustawy o radiofonii i telewizji stanowi, że opłatę za udzielenie koncesji 

uiszcza się jednorazowo lub w równych rocznych ratach płatnych w kolejnych latach 

obowiązywania koncesji. Sposób uiszczania opłaty określa się, na podstawie 

wniosku, w decyzji o udzieleniu koncesji. Natomiast zgodnie z art. 40 ust. 11 ww. 

ustawy opłatę albo pierwszą ratę opłaty, o której mowa w ust. 10, uiszcza się  

w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu koncesji.  

Zgodnie z art. 40 ust. 1 zd. 2 ustawy o radiofonii i telewizji przez udzielenie koncesji 

rozumie się również jej zmianę. 

We wniosku z dnia 3 marca 2021 r. spółka LOCTRA Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie wskazała, że opłata zostanie uiszczona jednorazowo. 

Opłatę należy uiścić w terminie 60 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji na 

rachunek KRRiT: 

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie 

Nr 13101010100095372231000000 
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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 

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. LOCTRA Sp. z o.o. w Warszawie (02-738), przy ul. Dominikańskiej 9; 

2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

3. a/a.  
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