
Modernizacja instalacji antenowej AZART 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi opłat za instalację antenową AZART 

informujemy, że zgodnie z Uchwałą RNS nr 56/13 z dnia 06.06.2013 r. opłata za 

utrzymywanie anteny zbiorczej AZART jest pobierana i środki są gromadzone (mimo że 

AZART nie działa po wyłączeniu sygnału analogowego), w celu przyszłego finansowania 

modernizacji tej instalacji i dostosowania jej do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. 

Podstawowa modernizacja instalacji antenowej następuje najczęściej na zbiorowy 

wniosek mieszkańców budynku i jest ona finansowana ze zgromadzonych środków, oraz                             

z podwyższonej opłaty w wysokości 4,00 zł miesięcznie od mieszkania. 

Opłata ta, oprócz finansowania pierwotnej modernizacji i bieżącego utrzymania 

sprawności instalacji, ma również służyć pokryciu kosztów kolejnych modernizacji wraz                        

z uruchamianiem kolejnych programów. 

Kolejne modernizacje, wraz z włączaniem dodatkowych Multipleksów i kolejnych 

pakietów programowych będą już odbywać się automatycznie, po zgromadzeniu 

odpowiedniej ilości środków finansowych na wydzielonych subkontach. 

Powyższe działania Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich podejmowane są             

w oparciu o § 192 e Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                            

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675 ze zm.) oraz                             

o stanowisko Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Antenowych Instalacji Zbiorowych                               

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 

 
Aktualne kanały emisji multipleksów DVB-T 

 

MUX-1 

TVP ABC, 8TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka, TV Trwam, StopklatkaTV, FokusTV. 

 

MUX-2 
 Polsat, Super Polsat, TVN, TVN7, TV4, TV Puls, PULS2, TV6. 

 

MUX-3 
TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info HD, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka. 

 

MUX-8 
Nowa TV, Metro, Zoom TV, WP1.  

( TVP , TVP , TVP )  - obraz kontrolny 3 programy telewizji polskiej 

 

MUX- LOKALNY 

TVS HD , Republika TV , Polsat HD , Radio Silesia, 
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