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Warszawa, dnia 9 września 2021 r. 

OGŁOSZENIE
	

PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
	

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego 

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 805) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób ana-
logowy rozsiewczy naziemny. 

I.		 Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o: 

a)		 udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze uniwersal-
nym, tj. programu zawierającego różne gatunki i formy radiowe oraz różnorodną problematykę. 

Program będzie rozpowszechniany codziennie przez 24 godziny na dobę i będzie oznaczany nazwą określoną 
w koncesji. 

Audycje i inne przekazy niepochodzące od koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez koncesjonariusza ani na 
jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadaw-
cy, nie mogą stanowić więcej niż 33% dobowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00–23.00 

bądź 

b)		 dokonanie zmiany, w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491), jednej koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. Zmiana będzie 
polegała na rozszerzeniu koncesji o kolejną stację nadawczą, na okres do wygaśnięcia zmienianej koncesji, na 
rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze uniwersalnym. 

Program będzie rozpowszechniany ze stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych: 

Poz. 829 

Województwo Lokalizacja stacji Częstotliwość [MHz] ERP [kW] 

świętokrzyskie Sandomierz 99,7 0,1 

Gminy objęte w całości lub części zasięgiem rozpowszechniania programu: Sandomierz (2609011); gminy wiej-
skie: Dwikozy (2609022), Gorzyce (1820022), Obrazów (2609062), Samborzec (2609072), Wilczyce (2609082). 

Wykaz został określony z uwzględnieniem działających na dzień dzisiejszy polskich stacji radiofonii analogowej, 
zagranicznych stacji radiofonii analogowej oraz telewizji analogowej w paśmie II z uzgodnionymi międzynaro-
dowo parametrami, dla parametrów określonych w piśmie Prezesa UKE nr DZC.WRT.503.28.2018.16 z dnia 
29 kwietnia 2019 r. Częstotliwość została dodana do planu zagospodarowania z polaryzacją poziomą (H). 

II.		 Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowa-
nych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie bądź zmianę polegającą na rozszerzeniu koncesji informacji 
programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie udziele-
nia/rozszerzenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków progra-
mowych po udzieleniu/rozszerzeniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. 

http:DZC.WRT.503.28.2018.16
http:6.00�23.00
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III.		 W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji w Warszawie przy Skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego 9 w dni robocze w godzinach 10.00–15.00. Formularze 
dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl. 

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – pokój A1. Kancela-
ria przyjmuje wnioski w dni robocze w godzinach 10.00–15.00. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu. 

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów 
technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-74. 

IV.		 Wnioski mogą być składane w ciągu 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. 

V.		 Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie przedmiotu postępowania, określenia charakteru 
programu lub warunków technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV będą pozostawiane 
bez rozpoznania. 

VI.		 Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zo-
stanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji. 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski 

www.krrit.gov.pl
http:10.00�15.00
www.krrit.gov.pl
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