
UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP55641626

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie 
Nazwa adresata dokumentu: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Identyfikator adresata: r9rm745qkz
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie 
Nazwa nadawcy: GMINA OLSZTYN
Identyfikator nadawcy: m9833submg
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia 
Data doręczenia: 2021-02-04T15:32:15.326
Data wytworzenia poświadczenia: 2021-02-04T15:32:15.326
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK79872908

Dane uzupełniające (opcjonalne) 
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 79872908

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu 
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-9e15accad6c36eaecc3a66fb78338c2b : 
referencja ID-5e4591138529f864067322691b710131 : FINN-%20Pismo%20ogolne.xml
referencja : #xades-id-b271f000ac7b5e1128a8ba63e6e68b0d



Olsztyn, dnia 4 lutego 2021 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 z późn. zm.) niniejszym informuje się, że Gmina Olsztyn podjęła działalność,

o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Działalność ta polega na:

1) budowie, eksploatacji i j i sieci

nabywaniu praw do infrastruktury telekomunikacyjnej;

2) dostarczaniu sieci ik j i zapewnieniu dostępu do k

telekomunikacyjnej;

3) świadczeniu wykorzystaniem posiadanej i y ikacyjnej i sieci

telekomunikacyjnych na rzecz:

a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

b) użytkowników końcowych — w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawy o

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz w aktach prawa unijnego.

Opis przedsięwzięcia:

Gmina Olsztyn wraz z partnerami - jednostkami samorządu terytoriałnego

w 2015 r. zrealizowały projekt pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla

i ół (e-region czę: ki)" („Projekt”). Przez infrastrukturę

informatyczną rozumie się budowę sieci Ś p

oraz sieci dystrybucyjnej. Projekt stanowił kompleksową inwestycję zmierzającą

do poprawy ktury it y j poprzez żliwieni:

dostępu do Internetu mieszkańcom oraz przedsiębiorstwom i instytucjom.

Projekt obejmował wykonanie systemu łączności światłowodowej wzdłuż istniejących dróg

publicznych na terenie trzech powiatów: czę ki k y ki

i Mlasta Częstochowa pomiędzy urzędami gminnymi i starostwami wraz z infrastrukturą

teletechniczną oraz centrum zarządzania I dystrybucji siecią.

Po zakończeniu realizacji projektu z uwagi na ilość podmiotów - jednostek samorządu

terytorialnego (właścicieli infrastruktury) podmioty te utworzyły Stowarzyszenie do spraw

Rozwoju Sp ń j Pół! g j Śląskiego

(„Stowarzyszenie”), Członkami Stowarzyszenia są wyłącznie jednostki samorządu

terytorialnego będące jednocześnie partnerami ww. projektu.

Zadaniem y ia jest ą i k i yczną wy ą

w ramach projektu na potrzeby lokalnej administracji pubiicznej — jednostek samorządu

terytorialnego uczestniczących w projekcie, w tym utrzymywanie łączności między tymi

jednostkami, oraz poprzez usługę hotspot adresowaną do mieszkańców. Stowarzyszenie



utrzymuje również trwałość projektu, w tym odpowiada za bieżące usuwanie usterek

i awarii występujących na wykonaniem infrastrukturze.

Stowarzyszenie wykonuje powierzone mu zadania publiczne w imieniu własnym i na własną

odpowiedzialność, posiada osobowość prawną oraz zostało wpisane do KRS — pod numerem

0000651264.

Zgodnie z założeniami projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu

Północnego e-Region częstochowski" oraz zapisami Decyzji Komisji Europejskiej z dnia

29.08.2013 r. w sprawie pomocy państwa SA34932(2012/N) partnerzy projektu podjęli

decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przekazaniu funkcji Operatora

Infrastruktury Stowarzyszeniu. Za zgodą Komisji Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r.

COMP/C4/MS/zy D(2019) 095237 Stowarzyszenie będzie pełnić funkcję tymczasowego

Operatora infrastruktury.

w celu tymczasowego zarządzania infrastrukturą e-Region zadanie Operatora

Infrastruktury wykonywane przez Stowarzyszenie wiąże się z udostępnieniem przez

partnerów projektu w tym Gminę Olsztyn Infrastruktury wytworzonej w ramach ww.

projektu.

 

   
Kucharski



Dokument elektroniczny

Olsztyn, 2021-02-04

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Dane nadawcy

Gmina Olsztyn

42-256 Olsztyn

pl. Plac marsz. Józefa Piłsudskiego 10

Dane adresata

Urząd Komunikacji Elektronicznej

01-211 Warszawa

Giełdowa 7/9

W załączeniu przekazujemy informację o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji.

Załączniki:

1. SwiftScan 04.02.2021 09.25.pdf

2. SwiftScan 04.02.2021 09.25.pdf.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 

2021-02-04T15:31:00.971+01:00

Podpis elektroniczny

WNIOSEK

INF.021.1.2017 Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji

https://epuap.gov.pl/file-download-servlet/DownloadServlet?fileId=02b57b9ef016f09e49b77d93eed7973af8296227c76c304d1829cdb8b07e9216b1ccdada
https://epuap.gov.pl/file-download-servlet/DownloadServlet?fileId=4147c23f253993bac2b082308ba95bfc4d85236e9bc633a73261effc32e3b500a7d1f5f8


Następujące dokumenty nie zostały wyświetlone

Nazwa pliku Przyczyna

SwiftScan 04.02.2021 09.25.pdf.xades
Plik nie podlega konwersji, aby go otworzyć należy

zapisać go na dysku


	Dokument elektroniczny
	Miejsce i data sporządzenia dokumentu
	Dane nadawcy
	Dane adresata
	WNIOSEK
	INF.021.1.2017 Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji

	Załączniki:

	Następujące dokumenty nie zostały wyświetlone

