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ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 7 czerwca 2005 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 oraz z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055) 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, z 2004 r.
Nr 1, poz. 8 oraz z 2005 r. Nr 59, poz. 513) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w za∏àczniku nr 1 „OBSZARY EMITOWANIA
PROGRAMÓW REGIONALNYCH TELEWIZJI
POLSKIEJ”:

a) w tabeli „WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE”
cz´Êç tabeli w brzmieniu:

Jelenia Góra, Legnica, Wa∏brzych, Wroc∏aw, powiaty:
dzier˝oniowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiƒski,
o∏awski, polkowicki, strzeliƒski, Êredzki, Êwidnicki, trzeb-
nicki, wa∏brzyski, wo∏owski, wroc∏awski, zàbkowicki

Oddz. Terenowy Wroc∏aw (TVP3)

otrzymuje brzmienie:

Jelenia Góra, Legnica, Wroc∏aw, powiaty: dzier˝o-
niowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiƒski, o∏aw-
ski, polkowicki, strzeliƒski, Êredzki, Êwidnicki, trzeb-
nicki, wa∏brzyski, wo∏owski, wroc∏awski, zàbkowicki

Oddz. Terenowy Wroc∏aw (TVP3)

b) w tabeli „WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE” cz´Êç tabeli w brzmieniu:

Radom, powiaty: bia∏obrzeski, ciechanowski, grodzi-
ski, grójecki, legionowski, makowski, miƒski, nowo-
dworski, otwocki, piaseczyƒski, p∏oƒski, pruszkowski,
przasnyski, przysuski, pu∏tuski, radomski, sochaczew-
ski, szyd∏owiecki, warszawski, warszawski zachodni,
wo∏omiƒski, wyszkowski, ˝yrardowski

Oddz. Terenowy Warszawa (TVP3)

otrzymuje brzmienie:

Radom, m.st. Warszawa, powiaty: bia∏obrzeski, cie-
chanowski, grodziski, grójecki, legionowski, makow-
ski, miƒski, nowodworski, otwocki, piaseczyƒski,
p∏oƒski, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pu∏tuski,
radomski, sochaczewski, szyd∏owiecki, warszawski
zachodni, wo∏omiƒski, wyszkowski, ˝yrardowski

Oddz. Terenowy Warszawa (TVP3)

c) w tabeli „WOJEWÓDZTWO WARMI¡SKO-MAZURSKIE” cz´Êç tabeli w brzmieniu:

Elblàg, powiaty: bartoszycki, braniewski, elblàski, e∏c-
ki, gi˝ycki, i∏awski, k´trzyƒski, lidzbarski, mràgowski,
nidzicki, nowomiejski, ostródzki, piski, szczycieƒski

Oddz. Terenowy Olsztyn (TVP2)
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2) w za∏àczniku nr 2 „OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW SPÓ¸EK RADIOFONII REGIONALNEJ”:

a) w tabeli „WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE” cz´Êç tabeli w brzmieniu:

Jelenia Góra, Legnica, Wa∏brzych, Wroc∏aw, powiaty:
boles∏awiecki, dzier˝oniowski, g∏ogowski, jaworski,
jeleniogórski, kamiennogórski, k∏odzki, legnicki, lu-
baƒski, lubiƒski, lwówecki, oleÊnicki, o∏awski, polko-
wicki, strzeliƒski, Êredzki, Êwidnicki, trzebnicki, wa∏-
brzyski, wo∏owski, wroc∏awski, zàbkowicki, zgorzelec-
ki, z∏otoryjski

Radio Wroc∏aw S.A.

otrzymuje brzmienie:

Jelenia Góra, Legnica, Wroc∏aw, powiaty: boles∏awiec-
ki, dzier˝oniowski, g∏ogowski, jaworski, jeleniogórski,
kamiennogórski, k∏odzki, legnicki, lubaƒski, lubiƒski,
lwówecki, oleÊnicki, o∏awski, polkowicki, strzeliƒski,
Êredzki, Êwidnicki, trzebnicki, wa∏brzyski, wo∏owski,
wroc∏awski, zàbkowicki, zgorzelecki, z∏otoryjski

Radio Wroc∏aw S.A.

b) w tabeli „WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE” cz´Êç tabeli w brzmieniu:

Ostro∏´ka, P∏ock, Radom, Siedlce, powiaty: bia∏obrze-
ski, ciechanowski, garwoliƒski, gostyniƒski, grodziski,
grójecki, legionowski, ∏osicki, makowski, miƒski,
m∏awski, nowodworski, ostro∏´cki, ostrowski, otwoc-
ki, piaseczyƒski, p∏ocki, p∏oƒski, pruszkowski, pu∏tuski,
radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, soko-
∏owski, warszawski, warszawski zachodni, w´growski,
wo∏omiƒski, wyszkowski, ˝uromiƒski, ˝yrardowski

Radio dla Ciebie S.A.

otrzymuje brzmienie:

Ostro∏´ka, P∏ock, Radom, Siedlce, m.st. Warszawa,
powiaty: bia∏obrzeski, ciechanowski, garwoliƒski, go-
styniƒski, grodziski, grójecki, legionowski, ∏osicki,
makowski, miƒski, m∏awski, nowodworski, ostro∏´cki,
ostrowski, otwocki, piaseczyƒski, p∏ocki, p∏oƒski,
pruszkowski, pu∏tuski, radomski, siedlecki, sierpecki,
sochaczewski, soko∏owski, warszawski zachodni, w´-
growski, wo∏omiƒski, wyszkowski, ˝uromiƒski, ˝yrar-
dowski

Radio dla Ciebie S.A.

c) w tabeli „WOJEWÓDZTWO WARMI¡SKO-MAZURSKIE” cz´Êç tabeli w brzmieniu:

Elblàg, Olsztyn, powiaty: bartoszycki, braniewski,
dzia∏dowski, elblàski, e∏cki, gi˝ycki, go∏dapski, i∏awski,
k´trzyƒski, lidzbarski, mràgowski, nidzicki, nowomiej-
ski, olecki, olsztyƒski, ostródzki, piski, szczycieƒski

Radio Olsztyn S.A.

otrzymuje brzmienie:

Elblàg, powiaty: bartoszycki, braniewski, elblàski, e∏c-
ki, gi˝ycki, i∏awski, k´trzyƒski, lidzbarski, mràgowski,
nidzicki, nowomiejski, ostródzki, piski, w´gorzewski,
szczycieƒski

Oddz. Terenowy Olsztyn (TVP2)
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otrzymuje brzmienie:

Elblàg, Olsztyn, powiaty: bartoszycki, braniewski,
dzia∏dowski, elblàski, e∏cki, gi˝ycki, go∏dapski, i∏awski,
k´trzyƒski, lidzbarski, mràgowski, nidzicki, nowomiej-
ski, olecki, olsztyƒski, ostródzki, piski, w´gorzewski,
szczycieƒski

Radio Olsztyn S.A.

§ 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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ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 7 czerwca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu post´powania w sprawach podzia∏u czasu
rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania

i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Eu-
ropejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu
post´powania w sprawach podzia∏u czasu rozpo-
wszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji,
sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wybo-

rach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 82,
poz. 766 i Nr 119, poz. 1251 oraz z 2005 r. Nr 59,
poz. 515) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w za∏àczniku nr 1 „OBSZARY EMITOWANIA
PROGRAMÓW REGIONALNYCH TELEWIZJI
POLSKIEJ”:

a) w tabeli „WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE”
cz´Êç tabeli w brzmieniu:

Jelenia Góra, Legnica, Wa∏brzych, Wroc∏aw, powiaty:
dzier˝oniowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiƒski,
o∏awski, polkowicki, strzeliƒski, Êredzki, Êwidnicki,
trzebnicki, wa∏brzyski, wo∏owski, wroc∏awski, zàbko-
wicki

Oddz. Terenowy Wroc∏aw (TVP3)

otrzymuje brzmienie:

Jelenia Góra, Legnica, Wroc∏aw, powiaty: dzier˝o-
niowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiƒski, o∏aw-
ski, polkowicki, strzeliƒski, Êredzki, Êwidnicki, trzeb-
nicki, wa∏brzyski, wo∏owski, wroc∏awski, zàbkowicki

Oddz. Terenowy Wroc∏aw (TVP3)

b) w tabeli „WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE” cz´Êç tabeli w brzmieniu:

Radom, powiaty: bia∏obrzeski, ciechanowski, grodzi-
ski, grójecki, legionowski, makowski, miƒski, nowo-
dworski, otwocki, piaseczyƒski, p∏oƒski, pruszkowski,
przasnyski, przysuski, pu∏tuski, radomski, sochaczew-
ski, szyd∏owiecki, warszawski, warszawski zachodni,
wo∏omiƒski, wyszkowski, ˝yrardowski

Oddz. Terenowy Warszawa (TVP3)


