
UCHWAŁA Nr XVI/132/2012 

Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej  

z dnia  29 marca 2012r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego 

utrzymania i korzystania z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 

1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 

116, poz.1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 

128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420;  Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 

28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134 poz. 

777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz.1281) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Jasienica Rosielna 

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego 

utrzymania i korzystania z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX) w 

obszarze 09.3 do wykorzystania w sieciach typu punkt – wiele punktów, na 

warunkach określonych w projekcie porozumienia.  

2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik do Uchwały Nr XVI/132/2012 

Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

z dnia 29.03.2012r. 

 

POROZUMIENIE 

w sprawie wspólnego utrzymania i korzystania z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX) zawarte 

w dniu............... w Krośnie pomiędzy niżej wymienionymi jednostkami samorządu terytorialnego: 

 

 

zwanymi dalej Stronami porozumienia. 

§ 1 

 1. Strony porozumienia wyrażają wolę realizacji przedsięwzięcia polegającego na wspólnym 

utrzymaniu i korzystaniu z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX cztery dupleksowe 

kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5MHz, o numerach 17,18,19,20 z zakresu 3600 – 3800 MHz) 

w okresie od 16.01.2012r. do 31.12.2022 r. zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2012r. (znak:  DZC-WAP-5106-8/11/(9)).  

 2. Działania podejmowane w ramach realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1 

będą polegać m.in. na wzajemnej współpracy stron porozumienia z Liderem porozumienia  

w zakresie utrzymania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX), partycypacji w kosztach 

utrzymania częstotliwości przez strony porozumienia oraz wyznaczeniu osób odpowiedzialnych w 

gminach/powiatach za współpracę w zakresie realizacji porozumienia. 

§ 2 

 Strony zgodnie uznają, że osiągnięcie celu porozumienia jakim jest wspólne utrzymanie i 

korzystanie z częstotliwości przez okres o którym mowa w § 1 ust.1 jest możliwe w przypadku zgodnej 

współpracy pomiędzy stronami porozumienia. 

§ 3 

 Strony ustalają, że Liderem porozumienia jest Gmina Krosno, która będzie występować w ich 

imieniu i za ich zgodą w sprawach merytorycznych dotyczących realizacji celu porozumienia. 

§ 4 

 Strony upoważniają Lidera porozumienia do występowania w ich imieniu we wszystkich 

czynnościach zmierzających do realizacji celu porozumienia. 

§ 5 



 Warunkiem formalnym podpisania porozumienia jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały o wyrażeniu 

woli zawarcia porozumienia (art.18 ust. 2  pkt 12  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 6 

 Strony porozumienia zobowiązują się do partycypowania we wszelkich kosztach związanych z 

realizacją przedsięwzięcia określonego w § l, w szczególności w uiszczaniu  kwoty rocznej opłaty za prawo 

do dysponowania częstotliwością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 7 

 Porozumienie zawiera się  na czas określony do dnia 31.12.2022 r. 

§ 8 

Szczegółowe zasady finansowania i sposób rozliczania kosztów związanych z realizacją 

porozumienia zostaną określone odrębną umową. 

§ 9 

 Odpowiedzialność cywilną z tytułu nie przestrzegania zasad ustalonych niniejszym 

porozumieniem ponoszą poszczególne strony porozumienia. 

§ 10 

Niniejsze   porozumienie   zostało   sporządzone   w   ........ jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej strony porozumienia. 

§ 11 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 16 stycznia 2012 r. 

 

GMINA/POWIAT   

 PODPISY 

 


