
UCHWAŁA NR XXIII/267/20 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 4 września 2020 r. 

w sprawie podjęcia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny działalności w zakresie 
telekomunikacji 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3a, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 z późn. 
zm.), 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej, podejmuje wykonywanie działalności w zakresie: 

1) budowy lub eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywania 
praw do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, 

2) dostarczania sieci telekomunikacyjnych lub zapewnienia dostępu do infrastruktury 
telekomunikacyjnej, 

3) świadczenia, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 
telekomunikacyjnych, usług na rzecz: 

a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 

b) podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1,  2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne, 

c) użytkowników końcowych - zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 maja 
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

§ 2.  

W celu realizacji działalności telekomunikacyjnej, o której mowa w §1, dokonany zostanie wpis Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących 
działalność w zakresie telekomunikacji. 

§ 3.  

Uchwała wraz z informacją o podjęciu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny działalności, 
o której mowa w §1, zostaje: 

1) ogłoszona w BIP Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na stronie internetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

2) przekazana Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

§ 4.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
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§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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Uzasadnienie

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Budowa sieci
publicznych punktów dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach; Publiczny Internet dla każdego oraz
zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny musi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ww. projektu
uzyskać wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie
telekomunikacji, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Podstawą takiego wpisu, zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych jest uchwała organu stanowiącego.

Uchwała nie powoduje skutków finansowych.

Przedmiotem projektu jest utworzenie oraz utrzymanie 15 bezpłatnych publicznych punktów
dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach. Wewnętrzne punkty dostępu zostaną zlokalizowane
w budynkach Urzędu Gminy i Miasta oraz budynkach jednostek organizacyjnych gminy.
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