UCHWAŁA Nr 460/XIX/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14.03.2012r
w sprawie: realizacji celu publicznego polegającego na udostępnieniu mieszkańcom
Miasta i Gminy Piaseczno bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3a, art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1
i ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r., o wspieraniu rozwoju i usług sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr
106 poz. 675 z 2010 r.) - na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, Rada Miejska w Piasecznie
uchwala co następuje:
§ 1.
Postanawia się o wykonywaniu przez Gminę Piaseczno działalności polegającej na:
1) budowaniu lub eksploatowaniu infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej oraz nabywaniu prawa do niej,
2) dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej lub zapewnianiu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,
3) świadczeniu w miejscach publicznych bezpłatnych usług dostępu do Internetu.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych jednostki samorządu terytorialnego w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorządowej mogą:
1) budować lub eksploatować infrastrukturę i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać do nich prawa,
2) dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej;
3) świadczyć w miejscach publicznych usługi bezpłatnego dostępu do Internetu.
Zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy „Jednostka samorządu terytorialnego wykonuje działalność,
o której mowa w ust. 1, na podstawie uchwały organu stanowiącego.” Przepis ten oznacza, że najpóźniej
przed rozpoczęciem wykonywania działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, konieczna jest
uchwała organu stanowiącego. Wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 1, to budowa lub
eksploatacja infrastruktury i sieci, nabycie prawa do nich, dostarczenie sieci, zapewnienie dostępu do
infrastruktury, świadczenie usług. Uchwała organu stanowiącego powinna być zatem podjęta najpóźniej
przed rozpoczęciem wykonywania tych czynności.
Podjęcie niniejszej uchwały daje możliwość podjęcia działań, w porozumieniu z Prezesem Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, w celu utworzenia na terenie Miasta i Gminy Piaseczno sieci bezpłatnych
publicznych punktów dostępu do sieci szerokopasmowego Internetu tzw. Hot Spot’ów.

