
Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U.
z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141
i Nr 85, poz. 728), w porozumieniu z Prezesem Urz´du
Regulacji Telekomunikacji i Poczty, og∏aszam informa-
cj´ o mo˝liwoÊci uzyskania koncesji na rozpowszech-
nianie programu telewizyjnego.

I. Og∏oszenie stanowi podstaw´ do sk∏adania
wniosków o rozszerzenie koncesji, na okres do czasu
wygaÊni´cia koncesji wskazanej we wniosku, na roz-
powszechnianie programu telewizyjnego nadawane-
go codziennie nie mniej ni˝ 17 godzin na dob´ i o cha-
rakterze uniwersalnym, tzn. programu zawierajàcego

ró˝ne gatunki i formy telewizyjne oraz ró˝norodnà
problematyk´. W programie b´dà nadawane audycje
informacyjne i publicystyczne w wymiarze nie mniej-
szym ni˝ 7 godzin w tygodniowym czasie emisji oraz
audycje edukacyjne i poradnicze w wymiarze nie
mniejszym ni˝ 3 godziny we wskazanym wy˝ej czasie
emisji. W programie b´dà te˝ prezentowane zjawiska
spo∏eczne (obyczajowe, kulturowe, zwiàzane z ˝yciem
publicznym, dotyczàce patologii spo∏ecznych itp.) oraz
b´dzie promowana dzia∏alnoÊç charytatywna.

Program b´dzie rozpowszechniany za pomocà sta-
cji nadawczej o nast´pujàcych parametrach technicz-
nych:
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OG¸OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 20 grudnia 2005 r.

o mo˝liwoÊci uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

II. W post´powaniu stosuje si´ formularze wnio-
sków, które mo˝na uzyskaç w siedzibie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kar-
dyna∏a Wyszyƒskiego 9, w dni robocze w godzinach
1000—1500. Formularze dost´pne sà tak˝e na stronie
internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski mo˝na nadsy∏aç pocztà lub sk∏adaç
w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze
w godz. 1000—1500. Wnioski nale˝y sk∏adaç w dwóch
egzemplarzach.

Informacje dotyczàce post´powania mo˝na uzy-
skaç pod numerem telefonu 597-30-89 w Warsza-
wie.

III. Termin do sk∏adania wniosków na podstawie
niniejszego og∏oszenia up∏ywa z dniem 13 lutego
2006 r.

IV. Wnioski niezgodne z warunkami okreÊlonymi
w pkt I w zakresie: przedmiotu post´powania, okreÊle-
nia charakteru programu bàdê parametrów technicz-
nych, a tak˝e wnioski z∏o˝one po terminie okreÊlonym
w pkt III b´dà zwracane bez nadawania sprawie dal-
szego biegu.

V. Niezw∏ocznie po wszcz´ciu post´powania lista
wnioskodawców uczestniczàcych w post´powaniu
opublikowana zostanie w Internecie na stronie
www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Województwo Lokalizacja stacji Kana∏ ERP [kW]

mazowieckie Radom 53 1,0

Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
D. Waniek
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KOMUNIKAT PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 grudnia 2005 r.

o liczbie wyborców uj´tych w rejestrach wyborców

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786
i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.



Monitor Polski Nr 84 — 2780 — Poz. 1223

Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173), w zwiàzku
z podj´ciem niektórych czynnoÊci wyborczych w wy-
borach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w woje-
wództwie Êlàskim w okr´gu wyborczym nr 27, Paƒ-
stwowa Komisja Wyborcza og∏asza, ˝e liczba wybor-

ców uj´tych w rejestrach wyborców na terenie ca∏ego
kraju wed∏ug stanu na dzieƒ 30 wrzeÊnia 2005 r. wyno-
si∏a 30 121 331 osób.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73 (od 2000 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
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