
UCHWAŁA NR XXXIV/922/17
RADY MIASTA GDYNI

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasta Gdyni za pośrednictwem 
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2016 poz.446 z późn. zm.1)) w związku z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1537 z późn. zm.2)), uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie przez Gminę Miasta Gdyni działalności w zakresie telekomunikacji, 
o której mowa w art. 3 ustawy o wspieraniu i rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

§ 2. Działalność, o której mowa powyżej podejmowana w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej, polegać może na: 

1. Budowaniu lub eksploatowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz 
nabywaniu prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;

2. Dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub zapewnianiu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej;

3. Świadczeniu, 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 ustawie o wspieraniu usług i sieci 
telekomunikacyjnych.

§ 3. Wyznacza się Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia do wykonywania działalności 
telekomunikacyjnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni.

§ 4. Uchwała nie powoduje skutków finansowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
Gdynia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni

Joanna Zielińska

1) zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935.
2) zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1902, poz. 2003.
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