
 

UCHWAŁA Nr XXI/168/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Sochocin do wykonywania działalności w zakresie usług 

telekomunikacyjnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.),) w związku z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 z późn. 

zm.), Rada Gminy Sochocin, uchwala co następuje: 

§ 1. Gmina Sochocin podejmuje, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej, finansowane ze środków publicznych wykonywanie działalności w zakresie 

telekomunikacji, o której mowa w art. 3 ust. 1  ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

§ 2. W celu realizacji działalności telekomunikacyjnej, o której mowa w § 1, dokonany zostanie 

wpis Gminy do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność               

w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

§ 3. Uchwała wraz z informacją o podjęciu przez Gminę działalności, o której mowa w §1, 

zostaje ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sochocin. 

§ 4. Uchwała wraz z informacją o podjęciu przez Gminę działalności, o której mowa w §1, 

zostaje przekazana Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

§ 5. W celu realizacji działalności, o której mowa w 1, dokonany zostanie wpis Gminy do 

rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie świadczenia 

usług telekomunikacyjnych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Sochocin. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         

 

  



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XXI/168/2020 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Sochocin do wykonywania działalności w zakresie usług 

telekomunikacyjnych 

 

Ustawa z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 z późn. zm.), w celu zaspokojenia zbiorowych 

potrzeb wspólnoty samorządowej, umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 

gminom, prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji. Gmina Sochocin ma zamiar 

przystąpić do realizacji projektów polegających na budowie darmowych, publicznych punktów 

dostępu do Internetu finansowanych w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizacja i prowadzenie tych projektów wymaga uzyskania wpisu 

do rejestru jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących działalność w zakresie 

telekomunikacji, prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Podstawą dokonania 

takiego wpisu, zgodnie z art. 3 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, jest uchwała organu 

stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego o treści jak w przedmiotowym 

projekcie. 

 

         

 

 

 


