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INFORMACJA

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o wspieraniu roaroju usfug i sieci

telekomunikacyjnych {Dz.U. z 2A19 r. paz. 2410 z p62n. zm.) niniejszym informuje

siq, 2e Gmina Starcza podjeNa dzialalno$d, o ktorei mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o

wspieraniu rozwoju usfug i sieci tielekomunikacyjnych.

DziatalnoSd ta polega na:

1) budowie, eksploatacii infrastruktury telekomunikacyinej i sieci
" telekomunikacyinych oraz nabyvuaniu praw do infrastruktury telekornunikacyjnej;

2) dostarczaniu siecitelekomunikacyjnej izapewnieniu dostgpu do intrastruktury

telekomunikacyjnej;

3) Swiadczeniu z wykorzystaniem posiadanei infrastruktury telekomunikacyjnej i

sieci telekomunikacyjnych na rzecz:.

a) przedsigbiorcow telekomunikacyjnych;

b) uzytkownikow kor4cowych -w zakresie i na warunkach okre$tonych w art. 6 i 7

ustawy o wspieraniu roanroju uslug isiecitelekomunikacyjnych oraz w aktach

prawa unijnego.

Opis przedsigwziqcia:

Gmina Starcza wraz z partnerarni - jednostkami samorzqdu terytorialnego

w 2415 r. zrealizowaty projekt pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla

subregionu pSlnocnego (e+cgion czqstochewski)" ("Proiekt). Przez

infrastrukturg informatycznq rozurnie siq budowg sieci iwiatlcwodowej

szerokopasmowej (szkieletowej) oraz sieci dystrybucyjnej. Projekt stanowif

kompleksow4 inwestycjg zmierzaj4c4 dopoprawy infrastruktury informatycznej

poprzez umozliwienie szerokopasmowego dostqpu do Intiemetu mieszkaficcm oraz

przedsigbiorstwom i insfftuqjom.

Projekt obejmowat wykonanie systemu lqcznofci Swiatlowodowej wzdluz istniej4cych

dr6g publicznych na terenie tzech powiat6w: czgstochowskiego, kfobuckiego,

myszkowskiego i Miasta Czgstochowa pomqdzy urzqdami gminnymi i starostwami

wraz z infrastrukturq teletechnicznqoraz centrum zarzqdzania idystrybucjisieciq.



Po zakoficzeniu realizacji projektu z uwagi na ilo*6 podmiot6w - jednostek

samorcqdu terytorialnego {wta6eicieli infrastruktury} podmioty te utworzyly

Stowarzyszenie dospraw Rozwoju Spoleczefistwa Informacyjnego Subregionu

Polnocnego Wojew6dzhara Slqskiego ("stowarzyszenie"). CzNonkami Stowarzyszenia

sq wyQcznie jednostki samorzqdu terytorialnego bgdqce jednocze6nie partnerami

ww. projeldu.

ZadaniemStowarzyszenia jestzarzqdzanieinf rastrukturqinformatyczn4wytworzonq

w ramach projektu na potrzeby lokalnej administracji publicznej - jednostek

samorzqdu terytorialnego uczestniczqeych w proiekcie, w tym utrzymywanie

lqcznoSci mredzy tymi iednostkami, oraz popzez usfuge hotspot adresowanq do

mieszkafic6w" Stowarzyszenie utrzymuje r6wnie2 trwaloSf projektu, w tym

odpowiada za biezqce usuwanie usterek i awarii wystgpujqcych na urykonaniem

infrastrukturze.

Stowarzyszenie wykonuje powierzone mu zadania publiczne w imieniu rnrfasnym i na

wlasnq odpowiedzialnoSd, posiada osobowo66 prawnq oraz zostalo wpisane do KRS
- pod numerem 00006512M.

Zgod n ie z zaloieniam i p rojektu,, Budowa i nfrastru ktu ry inform aty cznE d la Su b reg ion u

Potnocnego e-Region czqstochowski" oraz zapisami Decyzji Komisji Europejskiej z

dnia 29.08.2A13 r. \rv spntwie pomocy panstwa SA34932(201trN) partnerzy projektu

podjqli decyzie o rozpoczgciu dzia'l'an zmierzajqcych do przekaania funkcji

Operatora Infrastruktury Stowarzyszeniu- Za zgodE Komisji Europejskiel z dnia 29

lipca 2019 r. COMP/C4IMS/zy D(2019) 095237 Stowarzyszenie bgdzie pelnic funkcjq

tymczasowego Operatora infrastruktury

W cefu tymczasowego zarzqdzania infrastrukturq e-Region zadanie Operatora

Infrastruktury wykonywane przez Stowarzyszenie wiq2e siq z udostqpnieniem przez

partnerow projektu w tym Gminq Starcza infrastruktury vuyhrorzonej.w ramach ww.

projektu.


