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ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 15 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu post´powania w sprawach podzia∏u czasu nieodp∏atnego 
rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu 

upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie trybu
post´powania w sprawach podzia∏u czasu nieodp∏at-
nego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposo-
bu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu

upowszechniania informacji o terminach emisji audy-
cji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast (Dz. U. Nr 164, poz. 1351) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pe∏nomocnicy komitetów wyborczych przed-
stawiajà dyrektorom terenowych oddzia∏ów
Telewizji Polskiej oraz prezesom zarzàdów
spó∏ek radiofonii regionalnej, w terminie 5 dni
od up∏ywu terminu na zg∏aszanie do zareje-
strowania kandydatów na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast, wnioski o przy-
dzia∏ nieodp∏atnego czasu antenowego.”;

2) w § 7 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie:

„Telewizja Polska i spó∏ki radiofonii regionalnej
w terminie 7 dni od up∏ywu terminu na zg∏asza-
nie do zarejestrowania kandydatów na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast poinformujà
pisemnie pe∏nomocników komitetów wybor-
czych o:”;

3) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji na wniosek zainteresowanego ko-
mitetu wyborczego z∏o˝ony w terminie 3 dni
od up∏ywu terminu na zg∏aszanie do zareje-

strowania kandydatów na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast, dotyczàcy rozpo-
wszechniania audycji na obszarze gminy (mia-
sta) po∏o˝onej na granicy obszarów okreÊlo-
nych w za∏àcznikach, o których mowa w ust. 1,
mo˝e zezwoliç na rozpowszechnianie audycji
wyborczych z obszaru sàsiedniego, je˝eli jest
to uzasadnione lepszà jakoÊcià technicznà
programu.”;

4) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli obszary emitowania, o których mowa
w § 14 ust. 1, obejmujà wi´cej ni˝ jeden pro-
gram regionalny Telewizji Polskiej lub spó∏ki
radiofonii regionalnej, pe∏nomocnik komitetu
wyborczego wskazuje w terminie 5 dni od
up∏ywu terminu na zg∏aszanie do zarejestro-
wania kandydatów na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, w którym z programów
regionalnych b´dà rozpowszechniane audycje
wyborcze.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Przewodniczàca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
D. Waniek
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