Powiat Konecki
z siedzibą przy ulicy Stanisława Staszica 2
26-200 Końskie

Końskie, 28.08.2019 r.
Znak: OI.2635.1.2019
Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

INFORMACJA O PODJĘCIU DZIAŁALNOŚCI
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEZ POWIAT KONECKI
Zgodnie z art. 3 ust 6 ustawy 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.) informujemy, że na
podstawie uchwały Nr IV/17/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 13 sierpnia 2019
roku, Powiat Konecki podjął działalność w zakresie telekomunikacji.
Szczegółowy zakres prowadzonej działalności został przedstawiony we wniosku o
wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność
w zakresie telekomunikacji i obejmuje:
1. Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej - sieci transmisji danych.
2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych.
3. Prowadzenie pozostałej działalności w zakresie telekomunikacji, tj.:
a) budowy infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,
b) eksploatowanie
infrastruktury
telekomunikacyjnej
i
sieci
telekomunikacyjnych,
c) nabywanie praw do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci
telekomunikacyjnych.
Opis przedsięwzięcia:
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej pismem z dnia 31 maja br. znak:
DSA.WGD.6002.123.2019.1 w sprawie analizy danych wynikających z inwentaryzacji
infrastruktury i usług telekomunikacyjnych przekazanych przez Powiat Konecki za
pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej zwrócił się
do Powiatu z prośbą o weryfikację sytuacji faktycznej w zakresie posiadanej
infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności
wystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o wpis do
rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie
telekomunikacji, który zapewni formalnoprawną prawidłowość realizacji zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej.

Uzasadnienie spełnienia wymagań.
Działalność w zakresie telekomunikacji będzie wykonywana przy zachowaniu
wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, w szczególności poprzez to, że
Powiat Konecki będzie:
1.
2.
3.

4.

uwzględniał uzasadnione wnioski o zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego,
w sposób równy traktował przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
w
miarę
posiadanych
możliwości
technicznych,
technologicznych
i organizacyjnych zapewniał kompatybilność i połączalność z innymi sieciami
telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi
ze środków publicznych,
zapewniał odpowiedni dostęp do informacji o wykonywanej działalności.

Informacja o podjęciu działalności telekomunikacyjnej została opublikowana na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Końskich.

Z poważaniem
Grzegorz Piec
Starosta Konecki
(dokument podpisano elektronicznie)

