
 

Załącznik: 
1) Lokalizacja publicznie dostępnych punktów dostępu do Internetu 

Puszczykowo, 3.11.2021 r. 
Miasto Puszczykowo 
ul. Podleśna 4 
62-040 Puszczykowo 
 Prezes  
 Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
 ul. Giełdowa 7/9 
 01-211 Warszawa 

 
 

INFORMACJA O PODJĘCIU DZIAŁALNOŚCI 
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI 

 
 Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777) informuję, iż z dniem 29 października 2021 r. Miasto 
Puszczykowo podjęło działalność w zakresie telekomunikacji. 
 Działalność ta została podjęta na podstawie zgody Rady Miasta Puszczykowa wyrażonej 
uchwałą nr 203/20/VIII z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do 
wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji, zamieszczonej w Biuletynie Informacji 
Publicznej pod adresem:  http://bip3.wokiss.pl/puszczykowo/bip/rada-miasta/baza-prawa-
lokalnego/20201.html?pid=12905 . 
 Informacja o podjęciu działalności telekomunikacyjnej została opublikowana na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. 
 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

 W ramach projektu pn. „Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo” Miasto Puszczykowo 
zrealizowało zadanie polegające na utworzeniu 11 publicznych punktów bezpłatnego 
bezprzewodowego dostępu do Internetu w przestrzeni publicznej, tzw. hotspotów (8 zewnętrznych oraz 
3 wewnętrzne). Korzystanie z hotspotów jest dostępne dla każdego w równym stopniu, przy zachowaniu 
zasad równości szans i niedyskryminacji wobec użytkowników. Celem projektu jest umożliwienie 
dostępu do usług cyfrowych w miejscach publicznych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
związanemu z brakiem dostępu do Internetu. Miasto Puszczykowo wykonuje powyższą działalność 
w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach 
telekomunikacyjnych, a także 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 2021 r. poz. 305) oraz przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, 
na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 
telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
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