
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r.

Poz. 568

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 2 lipca 2014 r.

o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 226, z późn. zm.1)), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłaszam informację o możliwości 
uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o dokonanie zmiany, w trybie art. 155 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, jednej koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

Zmiana będzie polegała na rozszerzeniu, posiadanej przez wnioskodawcę, koncesji na rozpowszechnianie programu 
telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, na obszarze pokrywającym się w całości lub w części z obsza-
rem multipleksu telewizji lokalnej L2, poprzez przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą na-
ziemną w sposób cyfrowy w multipleksie lokalnym L2, w okresie do daty wygaśnięcia obecnie obowiązującej koncesji.

Obszar rezerwacji częstotliwości ORNONTOWICE/RYBNIK, na którym będzie wykorzystywana częstotliwość 
z zakresu 470–790 MHz (kanał TV nr 47), stanowiącej multipleks telewizji lokalnej L2, obejmuje następujące gminy:

miasto na prawach powiatu: Rybnik (2473011),

miejskie z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Knurów (2405011), Łaziska Górne (2408011), Mikołów 
(2408021), Orzesze (2408031),

wiejskie: Gierałtowice (2405032), Ornontowice (2408042), Świerklany (2412052),

miejsko-wiejską: Czerwionka-Leszczyny (2412013).

Zmiana będzie dotyczyła koncesji na program telewizyjny o charakterze uniwersalnym poświęcony tematyce lokalnej 
tzn. będzie zawierał różne gatunki i formy telewizyjne oraz różnorodną problematykę dotyczącą mieszkańców obję-
tych zasięgiem nadawania. Audycje poświęcone tematyce lokalnej zajmą nie mniej niż 4 godziny na dobę, w godzi-
nach 600–2300.

Program będzie nadawany codziennie przez 24 godziny na dobę.

Audycje poświęcone tematyce lokalnej zawierać będą nie mniej niż 50% audycji premierowych w dobowym czasie 
nadawania programu w godzinach 600–2300.

Audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez Koncesjonariusza ani na jego 
wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą 
stanowić więcej niż 85% dobowego czasu nadawania programu Koncesjonariusza.

Program rozpowszechniany na podstawie decyzji wydanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego 
wobec wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem będzie niekodowany i udostępniany odbiorcom bezpłatnie.

W przypadku gdy wnioskodawca nie posiada decyzji na rezerwację częstotliwości z zakresu 470–790 MHz (kanał TV 
nr 47) na obszarze ORNONTOWICE/RYBNIK, dostarczy wstępną zgodę lub umowę z podmiotem posiadającym 
ww. decyzję.

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, 
poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315.
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II. 1.  Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklaro-
wanych przez wnioskodawcę we wniosku o rozszerzenie koncesji informacji programowych i związanych z tym 
załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie rozszerzenia koncesji wnioskodawca się 
zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po rozszerzeniu koncesji będzie 
stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

2.  Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków technicznych będzie ustalenie parametrów 
sygnalizacyjnych – identyfikatorów ID.

III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000–1500. Formularze 
dostępne są także na stronie internetowej www krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kancelaria przyjmuje 
wnioski w dni robocze w godz. 1000–1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów 
technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-49.

IV. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 16 września 2014 r.

V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru 
programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV, będą pozosta-
wiane bez rozpoznania.

VI. 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.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak




