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Projekt rozstrzygnięć decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, które 

zostaną wydane po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa 

w art. 118c ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne 

1. PROJEKT ROZSTRZYGNIĘCIA REZERWACJI 

 
PREZES 

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

dr inż. Jacek Oko 

DC.WAP.514. 

Warszawa, dnia …… ………… 2021 r. 

………………………… 

………………………… 
………………………… 

DECYZJA 

Po przeprowadzeniu ogłoszonego dnia …… ………… ………… r. konkursu na siedem rezerwacji częstotliwości 
multipleksów lokalnych radia cyfrowego DAB+ (dalej „Konkurs”) oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu, 
na podstawie art. 118c ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2460, z późn. zm., dalej „PT”) postępowania w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości z zakresu 174-
230 MHz na obszarze MUXRL - Poznań (5C) na rzecz …………………………, z zakresu 174-230 MHz na obszarze 
MUXRL - Toruń (6C) na rzecz …………………………, z zakresu 174-230 MHz na obszarze MUXRL - Rzeszów (9B) na 
rzecz …………………………, z zakresu 174-230 MHz na obszarze MUXRL - Tarnów (9C) na rzecz …………………………, 
z zakresu 174-230 MHz na obszarze MUXRL - Warszawa (10B) na rzecz …………………………, z zakresu 174-
230 MHz na obszarze MUXRL - Katowice (12C) na rzecz …………………………, z zakresu 174-230 MHz na obszarze 
MUXRL - Częstochowa (12D) na rzecz …………………………, działając na podstawie art. 114 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 
4a i ust.5 oraz art. 115 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 2a, ust. 3, ust. 4 pkt 2 i pkt 3, art. 118b ust. 1 w związku 
z art. 116 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 118c ust. 3 i ust. 4, art. 185 ust. 4 oraz art. 206 ust. 1 PT w związku z art. 
104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 256 
z późn. zm, dalej „K.p.a.”), 

1. Dokonuję na rzecz ………………………… z siedzibą w ………………………… przy ………………………… 
(dalej „…………………………” lub „Operator”), rezerwacji częstotliwości  

 

Multipleks  

MUXRL - Poznań 
(5C) 

z zakresu 179,296-180,832 MHz na obszarze MUXRL - Poznań (5C) obejmującym 
obszar gmin Czerwonak (302104), Swarzędz (302116), Poznań (306401), Luboń 
(302101), Murowana Goślina (302111), w celu rozpowszechniania lub 
rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów 
radiofonicznych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej (dalej 
„Rezerwacja”). 
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Multipleks  

MUXRL - Toruń  
(6C) 

z zakresu 184,592-186,128 MHz na obszarze MUXRL - Toruń (6C) obejmującym 
obszar gmin Lubicz (041504), Toruń (046301), Łysomice (041506), w celu 
rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą 
naziemną programów radiofonicznych w służbie radiokomunikacyjnej 
radiodyfuzyjnej (dalej „Rezerwacja”). 

MUXRL - Rzeszów 
(9B) 

z zakresu 203,872-205,408 MHz na obszarze MUXRL - Rzeszów (9B) obejmującym 
obszar gmin Chmielnik (181604), Krasne (181609), Rzeszów (186301), Tyczyn 
(181614), Łańcut (181001), Łańcut (181004), w celu rozpowszechniania lub 
rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów 
radiofonicznych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej (dalej 
„Rezerwacja”). 

MUXRL - Tarnów 
(9C) 

z zakresu 205,584-207,120 MHz na obszarze MUXRL - Tarnów (9C) obejmującym 
obszar gmin Tarnów (121609), Tarnów (126301), Skrzyszów (121608), w celu 
rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą 
naziemną programów radiofonicznych w służbie radiokomunikacyjnej 
radiodyfuzyjnej (dalej „Rezerwacja”). 

MUXRL - Warszawa 
(10B) 

z zakresu 210,880-212,416 MHz na obszarze MUXRL - Warszawa (10B) 
obejmującym obszar gmin Warszawa (146501), Stare Babice (143207), Ząbki 
(143403), Michałowice (142104), Raszyn (142106), Marki (143402), Piastów 
(142101), Łomianki (143205), Pruszków (142102), Ożarów Mazowiecki (143206), 
Józefów (141701), Konstancin Jeziorna (141802), Piaseczno (141804), Kobyłka 
(143401), Sulejówek (141215), Legionowo (140801), Nieporęt (140803), Wołomin 
(143412), w celu rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą 
rozsiewczą naziemną programów radiofonicznych w służbie radiokomunikacyjnej 
radiodyfuzyjnej (dalej „Rezerwacja”). 

MUXRL - Katowice 
(12C) 

z zakresu 226,592-228,128 MHz na obszarze MUXRL - Katowice (12C) 
obejmującym obszar gmin Siemianowice Śląskie (247401), Chorzów (246301), 
Czeladź (240102), Świętochłowice (247601), Katowice (246901), w celu 
rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą 
naziemną programów radiofonicznych w służbie radiokomunikacyjnej 
radiodyfuzyjnej (dalej „Rezerwacja”). 

MUXRL - 
Częstochowa (12D) 

z zakresu 228,304-229,840 MHz na obszarze MUXRL - Częstochowa (12D) 
obejmującym obszar gmin Częstochowa (246401), Rędziny (240415), Poczesna 
(240413), w celu rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą 
rozsiewczą naziemną programów radiofonicznych w służbie radiokomunikacyjnej 
radiodyfuzyjnej (dalej „Rezerwacja”). 

2. Operator jest uprawniony do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości objętych Rezerwacją od dnia 
doręczenia niniejszej decyzji, który jest równoważny z datą rozpoczęcia okresu Rezerwacji. 

3. Częstotliwości objęte Rezerwacją mogą być wykorzystywane do dnia 30 czerwca 2030 r., który jest 
równoważny z datą zakończenia okresu Rezerwacji. 

4. Określam warunki wykorzystania częstotliwości w sposób określony w Załączniku nr 1 do Rezerwacji 
„Warunki wykorzystywania częstotliwości”, stanowiącym jej integralną część (dalej „Załącznik nr 1”). 

5. Używanie urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości objęte Rezerwacją wymaga uzyskania 
pozwoleń radiowych. Warunki do wydania pozwolenia radiowego określa PT oraz umowy 
międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

6. Zgodnie z podjętymi w ramach Konkursu zobowiązaniami, Operator jest zobowiązany do: 
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6.1. rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości objętych Rezerwacją i komercyjnego rozpoczęcia 
oferowania, na obszarze Rezerwacji, usług transmisji programów radiofonicznych w celu 
dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym z ich wykorzystaniem nie później niż 
w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia niniejszej decyzji; 

6.2. rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych, których odbiór będzie 
bezpłatny. 

7. Zgodnie z podjętymi w ramach Konkursu zobowiązaniami, Operator jest zobowiązany do uiszczenia na 
rzecz Skarbu Państwa, w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia Rezerwacji, na rachunek bankowy 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej: NBP O/O Warszawa, 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000; 
dodatkowej opłaty za dokonanie Rezerwacji w wysokości zadeklarowanej w ofercie złożonej 
w Konkursie, tj. kwoty w wysokości ………………………… zł (słownie: ………………………… złotych). 

8. Zgodnie z podjętymi w ramach Konkursu zobowiązaniami, Operator zobowiązuje się, że: 

8.1. MUXRL - Poznań (5C) / MUXRL - Toruń (6C) / MUXRL - Rzeszów (9B) / MUXRL - Tarnów (9C) / 
MUXRL - Warszawa (10B) / MUXRL - Katowice (12C) / MUXRL - Częstochowa (12D) tworzyć będzie 
nie więcej niż 12 programów radiofonicznych, wyłącznie tych, które otrzymały lub otrzymają od 
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej „Przewodniczący KRRiT”) koncesje na 
rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w tym multipleksie lub rozszerzenie 
koncesji o prawo do rozpowszechniania w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w tym 
multipleksie. 

8.2. Programy radiofoniczne będą umieszczone w multipleksie w kolejności odpowiadającej dacie 
wydania koncesji, zgodnie z określonym w decyzji koncesyjnej identyfikatorem usługi SID 
(począwszy od najwcześniej wydanej koncesji na rozpowszechnianie programu w multipleksie lub 
decyzji o rozszerzeniu koncesji o prawo do rozpowszechniania w multipleksie). 

9. Na podstawie art. 118c ust. 4 PT, nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

UZASADNIENIE 

[…] 

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REZERWACJI 

Załącznik nr 1. „Warunki wykorzystywania częstotliwości” do Rezerwacji będzie zbieżny 

z Załącznikiem 2.„Warunki wykorzystywania częstotliwości” do dokumentacji konkursowej. 


