UCHWAŁA NR XI/136/11
RADY GMINY BRENNA
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie świadczenia usługi telekomunikacyjnej na terenie gminy Brenna.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675), Rada Gminy Brenna uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Gmina Brenna wykonuje działalność świadczenia usługi telekomunikacyjnej na terenie gminy Brenna,
poprzez bezpłatne publiczne punkty dostępu do Internetu, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorządowej, która może obejmować:
1) budowę i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej oraz nabywanie prawa do
infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej,
2) dostarczanie sieci telekomunikacyjnej i zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnej,
3) świadczenie, 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  w 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. Działalność, o której mowa w ust. 1 wykonywana jest:
1) przy zachowaniu kompatybilności i dołączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez
podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przy zagwarantowaniu
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury
telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich,
2) w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach
telekomunikacyjnych,
3) z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo
telekomunikacyjne, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz przepisów o pomocy
publicznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wojnar
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