
Druk nr 12/LII 
 

UCHWAŁA NR ……….. 
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia …. września 2014 r. 

w sprawie prowadzenia przez Gminę Gryfino działalności w zakresie telekomunikacji  
 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3a i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 
i 1072) oraz art. 3 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 nr 106, poz. 675, z 2012 r. poz. 1256, 951,1445 i 1256, 
z 2014 r. poz. 768) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje: 
 

§1. Wyraża zgodę na działalność Gminy Gryfino w zakresie telekomunikacji w celu 

zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, które mogą obejmować: 

1) budowę i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych 

oraz nabywanie prawa do infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, 

2) dostarczanie sieci telekomunikacyjnej i zapewnianie dostępu do infrastruktury 

telekomunikacyjnej, 

3) świadczenie usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej 

i sieci telekomunikacyjnych. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Mieczysław Sawaryn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 3 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 106, poz. 675, zmiany: Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1256, 951,1445, 1256, Dz. U. z 2014 r. poz. 768) jednostka samorządu 

terytorialnego w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej może 

świadczyć usługi w zakresie usług telekomunikacyjnych.  

Działalność telekomunikacyjna należy do zadań własnych o charakterze użyteczności 

publicznej jednostki samorządu terytorialnego i jest wykonywana na podstawie uchwały 

organu stanowiącego (art. 3 ust. 4 i 5 ww. ustawy). 

Podjęcie uchwały umożliwi świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Gminę 

Gryfino na rzecz jej mieszkańców, w tym usług dostępu do internetu w postaci hotspotów w 

miejscach publicznych. 

 
 
 
Sporządziła: 
Magdalena Konopelko 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


