
Zarządzenie Nr 105/2014 
Burmistrza Miasta Czelad ź 

 
z dnia 2 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpłatnego dost ępu do Internetu przez sie ć HotSpotów 

dla miasta Czelad ź. 
 

Na podstawie przepisu art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 
U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 59 ust. 2 i art. 60 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  
(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243) oraz uchwały nr LXV/966/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 
marca 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czeladź do wykonywania działalności w zakresie usług 
telekomunikacyjnych 
 

zarządzam, co nast ępuje: 
 

§ 1. 
1. Wprowadzam Regulamin bezpłatnego dostępu do Internetu przez sieć HotSpotów dla miasta 

Czeladź. 
2. Niniejszy regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej pod adresem 

www.czeladz.pl 
 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego. 

 
§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

      BURMISTRZ 
      mgr Teresa Kosmala 



 1 

Regulamin bezpłatnego dost ępu do Internetu 
przez sie ć HotSpotów dla miasta Czelad ź 

 
 

1. Przedmiot Regulaminu.  
 
Niniejszy regulamin określa, warunki bezpłatnego dostępu do Internetu, jaki zapewnia Jednostka 
Samorządu Terytorialnego Gmina Czeladź z siedzibą w Czeladzi (41-250), przy ul. Katowickiej 45, NIP: 
625-24-48-720, na podstawie wpisu do rejestru UKE jednostek samorządu terytorialnego wykonujących 
działania w zakresie telekomunikacji pod nr 237, zwana dalej „Operatorem”. 
 

2. Definicje.  
 

2.1 Bezpłatny dostępu do HotSpotów miasta Czeladź – dostęp do sieci Internet, w zakresie i na 
warunkach określonych w Regulaminie.  

2.2 Korzystający – osoba fizyczna która korzysta z bezpłatnego dostępu do HotSpotów miasta 
Czeladź na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  

2.3 Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 
z 2014 r., poz. 243).  

2.4 Regulamin – niniejszy dokument określający zakres i warunki bezpłatnego dostępu do HotSpotów 
miasta Czeladź.  

2.5 Strona Internetowa Operatora – strona internetowa dostępna pod adresem: 
www.czeladz.pl/hotspot 

2.6 Urządzenie telekomunikacyjne 2,4 MHz 5 MHz - terminal WiFi, będący urządzeniem 
elektronicznym umożliwiającym korzystanie z bezpłatnego dostępu do HotSpotów miasta 
Czeladź, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.  

   
3. Warunki i Zakres Bezpłatnego Dost ępu do Internetu. 

 
3.1 Operator zapewnia bezpłatny dostęp do HotSpotów miasta Czeladź, w zakresie i na warunkach 

wskazanych w Regulaminie.  
3.2 Bezpłatny dostęp do HotSpotów miasta Czeladź umożliwia transmisję danych w technologii WiFi 

2,4MHz (pasmo ogólnodostępne). Szczegółowe informacje dotyczące zasięgu HotSpotów miasta 
Czeladź można uzyskać na stronie internetowej www.czeladz.pl/hotspot.  

3.3 Operator zapewnia bezpłatny dostęp do HotSpotów miasta Czeladź w ramach istniejących 
możliwości technicznych.  

3.4 Prędkość transmisji danych dla każdego Korzystającego jest ograniczona do 512 kb/s. 
3.5 Limit transferu danych na jeden adres MAC urządzenia telekomunikacyjnego wynosi 700 

MB/dzień 
 

4. Zakres obsługi serwisowej. 
 

Dla potrzeb związanych z bezpłatnym dostępem do HotSpotów miasta Czeladź Operator zapewnia 
Korzystającemu obsługę informacyjną za pośrednictwem strony internetowej www.czeladz.pl/hotspot. 
  

5. Prawa i Obowi ązki Korzystaj ącego.  
 

5.1 Korzystający powinien korzystać z bezpłatnego dostępu do HotSpotów miasta Czeladź zgodnie  
z Regulaminem.  

5.2 Korzystający powinien korzystać z HotSpotów miasta Czeladź i Urządzenia telekomunikacyjnego 
w sposób niepowodujący zakłóceń w działaniu Sieci HotSpotów miasta Czeladź,  
a w szczególności nie powinien dołączać do HotSpotów miasta Czeladź urządzeń 
niespełniających wymogów wynikających z obowiązującego prawa oraz stosować technik 
zmierzających do obejścia postanowień Regulaminu, np. poprzez automatyczne podtrzymywanie 
rozłączonej sesji, etc.  

5.3 Korzystający zobowiązuje się do nieużywania HotSpotów miasta Czeladź do celów innych niż 
uzyskanie dostępu do Internetu. Osoby trzecie mogą korzystać z HotSpotów miasta Czeladź tylko 
pod nadzorem Korzystającego, przy czym Korzystający zobowiązuje się, iż nie będzie pobierał 
opłat lub żądał innego rodzaju korzyści od osób trzecich, które uzyskają dostęp do HotSpotów 
miasta Czeladź.  
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5.4 Korzystający nie jest uprawiony do wykorzystywania HotSpotów miasta Czeladź w celu 
odpłatnego lub nieodpłatnego świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz osób trzecich.  

 
6. Prawa i Obowi ązki Operatora. 

 
6.1 Każdorazowe nieprzerwane i bezpłatne połączenie z siecią Internet nie przekracza jednorazowo 

60 minut licząc od momentu nawiązania takiego połączenia z koniecznością ponownego 
logowania przez stronę Urzędu Miasta.  

6.2 Operator zapewnia tajemnicę telekomunikacyjną w zakresie wymaganym przez Prawo 
Telekomunikacyjne i inne właściwe przepisy, stosownie do możliwości stosowanej przez siebie 
technologii.  

6.3 Operator jest uprawniony do wprowadzenia w ramach HotSpotów miasta Czeladź dodatkowych 
mechanizmów (systemów zabezpieczeń) w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i danych 
przetwarzanych w sieci Internet, oraz w celu prawidłowej realizacji obowiązków Operatora.  

 
7. Zasady i tryb przekazywania opinii i wniosków do tycz ących działania HotSpotów miasta 

Czeladź.  
 

7.1 Korzystający może przekazywać Operatorowi opinie i wnioski dotyczące działania bezpłatnego 
dostępu do Internetu.  

7.2 Opinie i wnioski można zgłaszać telefonicznie pod numer telefonu 32 76 37 953 w godzinach 
pracy Urzędu Miasta Czeladź lub na adres email: hotspot@um.czeladz.pl.  

7.3 Operator będzie analizował przedstawione opinie i wnioski w celu stałej poprawy funkcjonowania 
HotSpotów miasta Czeladź. Wnioski z powyższych analiz będą zbierane i okresowo mogą być 
publikowane na stronie internetowej Operatora.  

 
8. Odpowiedzialno ść Operatora. 

 
8.1 Odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego 

obowiązków jest wyłączona w przypadku, gdy:  
8.1.1 Urządzenie telekomunikacyjne używane przez Korzystającego nie jest zgodne z obowiązującymi 

przepisami;  
8.1.2 Niemożliwe jest zapewnienie korzystanie z HotSpotów miasta Czeladź w zakresie i na warunkach 

określonych w Regulaminie na skutek wadliwego funkcjonowania Urządzenia 
telekomunikacyjnego lub na skutek działania innego urządzenia podłączonego do komputera lub 
oprogramowania zainstalowanego na komputerze, do którego podłączone zostało Urządzenie 
telekomunikacyjne;  

8.1.3 Brak jest dostępu do HotSpotów miasta Czeladź wynikający z wyczerpania zakresu pojemności 
Sieci HotSpotów miasta Czeladź przeznaczonej na bezpłatny dostęp do Internetu (wszystkie 
ograniczenia wynikające z radia). 

8.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za:  
8.2.1 Treść informacji przesyłanych przez Korzystającego lub do Korzystającego przy wykorzystaniu 

HotSpotów miasta Czeladź;  
8.2.2 Szkody wynikłe z braku lub nienależytego zabezpieczenia przez Korzystającego danych  

i oprogramowania Urządzenia Telekomunikacyjnego oraz urządzeń do niego przyłączonych;  
8.2.3 Bezpieczeństwo transmisji danych w przypadku, kiedy opuszczają one Sieć HotSpotów miasta 

Czeladź. 
 

9. Przetwarzanie danych osobowych. 
 

Operator nie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zm.).  
 


