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Pysznica, 24.11.2020 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1378 ze zm.) informuję, że gmina Pysznica planuje
zrealizować inwestycję pn. „Dostęp do publicznej sieci WIFi w gminie Pysznica” w ramach POPC Oś
priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie nr 1.1 „ Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach”.
Projekt obejmuje wykonanie 7 zewnętrznych i 5 wewnętrznych punktów bezpłatnego
dostępu do sieci internetowej na obszarze gminy Pysznica o wysokich parametrach technicznych.
Lokalizacja punktów zewnętrznych:
1.

otoczenie Domu Ludowego w Jastkowicach

2.

otoczenie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Jastkowicach

3.

Centrum Sportowo-Rekreacyjne i Kulturalne w Pysznicy

4.

Centrum Edukacji Ekologicznej „Zielona pracownia” przy ul. Nowa i Kaczyłów

5.

teren rekreacyjny przy ul. Wolności 60 w Słomianej

6.

plac rekreacyjny w Chłopskiej Woli

7.

plac rekreacyjny w Bąkowie

Lokalizacja punktów wewnętrznych:
1.

nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Wolności 277

2.

budynek Urzędu Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322

3.

budynek Domu Ludowego w Jastkowicach ul. Armii Krajowej 18

4.

Remizo-świetlica w Kłyżowie ul. Strażacka 1

5.

Dom Mieszkańca w Sudołach

Inwestycja zostanie zrealizowania przy zachowaniu kompatybilności i połączalności 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. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz przy zagwarantowaniu
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania
z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich; jak również
w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach
telekomunikacyjnych.
W związku z powyższym 18 listopada 2020 r. Rada Gminy Pysznica podjęła uchwałę
nr XXV/161/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Pysznica do wykonywania działalności w zakresie
usług telekomunikacyjnych.
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