
UCHWAŁA NR XXV/301/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto
Kalisz.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3a i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy 
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i  sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z
2015r. poz. 880, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Miasto  Kalisz  podejmie  wykonywanie  działalności  w  zakresie  telekomunikacji  w  celu
zaspokajania  zbiorowych  potrzeb  wspólnoty  samorządowej,  obejmującej  budowę  
i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie
prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

§ 2.

W  celu  wykonywania  działalności  w  zakresie  telekomunikacji,  o  której  mowa  w  §  1,
dokonany  zostanie  wpis  Miasta  Kalisz  do  rejestru  jednostek  samorządu  terytorialnego
wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

          /.../
              Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/301/2016 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto
Kalisz.

W związku z  realizowanym przez  Miasto zadaniem pn.  „Rozbudowa monitoringu
wizyjnego Miasta Kalisza”, w którym dane będą przesyłane drogą  radiową oraz kablową  
z  uwzględnieniem dzierżawy kanalizacji  kablowej od operatora telekomunikacyjnego oraz
budowy przyłączy telekomunikacyjnych od studni operatora telekomunikacyjnego do miejsca
montażu punktu kamerowego, zachodzi konieczność zaprojektowania i budowy infrastruktury
telekomunikacyjnej. 

Powyższa działalność jest działalnością w zakresie telekomunikacji, o jakiej mowa  
w  art.  3  ust.  1  ustawy  z  dnia  7  maja  2010  r.  o  wspieraniu  rozwoju  usług  i  sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, z późn. zm.).

Stosownie do art. 3 ust. 5 w/w ustawy, jednostka samorządu terytorialnego wykonuje
działalność  telekomunikacyjną,  określoną  w  tejże ustawie,  na  podstawie  uchwały  organu
stanowiącego. Zatem podjęcie któregokolwiek z rodzajów działalności, określonych w art. 3
ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wymaga uprzedniego
podjęcia stosownej  uchwały Rady Miejskiej,  która stanowi podstawę  uzyskania wpisu do
rejestru  jednostek  samorządu  terytorialnego  wykonujących  działalność  w  zakresie
telekomunikacji, prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

         Prezydent
     Miasta Kalisza

  /.../
Grzegorz Sapiński


