GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ŁT-5
Sprawozdanie
o środkach technicznych
w zakresie radiodyfuzji
i abonentach platform
cyfrowych

Numer identyfikacyjny – REGON

www.stat.gov.pl

Adresat:
Główny Urząd Statystyczny

Termin przekazania:
– do 22 marca 2018 r.

za rok 2017
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1068, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na
rok 2017 (Dz. U. poz. 1426, z późn. zm.).

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Dział 1. ŚRODKI TECHNICZNE W ZAKRESIE RADIODYFUZJI
Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stan w dniu 31 XII

0

1

2

Radiofoniczne stacje nadawcze

szt.

1

szt.

2

Telewizyjne cyfrowe stacje nadawcze – ogółem

szt.

3

Telewizyjne cyfrowe stacje doświetlające – ogółem

szt.

4

Naziemne stacje satelitarne nadawczo-odbiorcze

szt.

5

w tym ultrakrótkofalowe (UKF)

Dział 2. PLATFORMY CYFROWE
Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stan w dniu 31 XII

0

1

2

Cyfrowe satelitarne stacje nadawcze (transpondery)

szt.

1

Abonenci platform cyfrowycha)

osoba

2

osoba

3

osoba

4

osoba

5

Abonenci telewizji cyfrowej za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych
Abonenci platform cyfrowych korzystający z audiowizualnych usług
medialnych na żądanie za pośrednictwem platform satelitarnych
Abonenci platform cyfrowych korzystający z audiowizualnych usług
medialnych na żądanie za pośrednictwem sieci teleinformatycznych
Łącznie z użytkownikami usług typu pre-paid (np. „Telewizja na kartę”).

a)

Uwagi:

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb
wypełnienia formularza

1

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

2

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)
(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)*

*

Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.

