
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 18 stycznia 2019 r. 

w sprawie ·wprowadzenia Regulaminu korzystania z sieci Hot Spot w mieście Drzewica 

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmmnym (Dz. U. z 20 18r. 
poz.994 z pozn. zmian.) , art. 59 ust. 2 i art.60 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
Telekomunikacyjne (Dz.U . z2018r. poz.l954). art. 7ust.lb ustawy zdnia 7maja 2010r. 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. 
poz.lll8), oraz Uchwały Nr Ill/10/2014 zdnia lO grudnia 2014r. wsprawie wykonywania przez 
Gminę Drzewica działalności polegającej na świadczeniu usług Hot Spot (darmowy dostęp do 
Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury 
telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej zarządzam , co następuje: 

§ l. l. Wprowadzam Regulamin korzystania z sieci Hot Spot w mieście Drzewica 

2. Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej pod adresem 
http://hotspot.drzewica.pl / 

§ 2. l. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy Nr 99/2014 z dnia 
31 grudnia 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z sieci Hot S pot w mieście 
Drzewica. 

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. administrowania siecią w Referacie 
Organizacyj i. Promocji i Kadr w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do zarządzenia Nr 5/2019 

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 18 stycznia 2019 r. 

Regulamin korzystania z sieci HOT SPOT Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy 

§ l. Definicje 

l . Access Point - sieć punktów dostępowych Urzędu Gminy i Miasta Drzewica zwana także 
Siecią WiFi, pozv,ralająca na łączenie się za jej pośrednictwem z siecią Internet. 

2. Użytkownik- osoba korzystająca z Sieci WiFi. 

3. Dostawca Internetu- podmiot udostępniający sieć Internetową do której podłączona jest Sieć 
WiFi. 

4. Terminal - urządzenie Użytkownika, podłączane do Sieci WiFi (notebook, netbook, telefon 
komórkowy, smartfon, tablet itp.) 

5. Strefa zasięgu (ang. "Hot-Spot'")- miejsce. w których zainstalowano urządzenia umożliwiające 
bezprzewocłovvy dostęp do Sieci WiFi. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

l. Regulamin określa zasady korzystania z darmowych bezprzewodowych punktów dostępu do 
Internetu (Hot-Spot), zakupionych przez Urząd Gminy i Miasta Drzewica (zwanym dalej Urzędem) 
dla użytkowników (zwanych dalej użytkownikiem lub użytkownikami) . 

2. Usługa 1-Iot-Spot polega na udostepnieniu przez Urząd bezprzewodowego i bezpłatnego 
dostępu do Internetu w standardzie IEEE 802.1 I b/g/n na terenie Miasta Drzewica. 

3. Punkty dostępu wraz z rozsyłanymi nazwami Hot-Spotów (nazwy mogą ulec zmianie) 
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie następujących lokalizacji: 

a) Free Wifi Drzewica-Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 

b) Free Wifi Drzewica- Plac Wolności i Park w mieście Drzewica. 

4. Przed skorzystaniem z punktu dostępowego, każdy Użytkownik powm1en zapoznać się 

z postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nmieJszego Regulaminu , 
Użytkownik powinien natychmiast rozłączyć się z siecią WiFi. 

5. Każdy Użytkownik otrzymuje pasmo do 30Mbit/s w transmisji nieszyfrowanej. Transmisja 
jest również ograniczana czasowo, sesja trwa 45 minut po czym następuje rozłączenie z internetem. 

6. Dostęp do Internetu w sieci Hot-Spot nie jest dostępem komercyjnym. 

7. Problemy techniczne związane z siecią Hot-Spotów można zgłaszać drogą elektroniczną na 
adres : ugm@drzewica.pl . 

8. W sprawach nieuregulowanych nmieJszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

9. Wszelkie zmiany nmieJszego regulaminu stają s1ę obowiązujące w momencie ich 
opublikowania przy korzystaniu z Sieci WiFi. 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i może zostać zmieniony bez 
uprzedzenia . 
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§ 3. Wyłączenia odpowiedzialności Urzędu 

l . Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego 
w \·vyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza . 

2. Urząd nie odpowiada również za: 

a) nicuprawnione użycie przez Użytkownika oprogramowania lub innych treści będących 

przedmiotem ochrony praw autorskich dostępnych w Internecie , 

b) szkody wyrządzone Użytkownikowi przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie, 

c) warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetovvej mających 
wpływ na transfer do i z komputera Użytkownika , 

d) inne straty powstałe z winy Użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania 
Użytkownika. 

e) utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika , 

f) ujawnienie danych Użytkownika. 

3. Urząd nie prowadzi również wsparcia technicznego dla Użytkowników w zakresie np. zakupu 
i konfiguracji urządze1'1 radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność 
sprzętu oraz oprogramowania Użytkownika z infrastrukturą Hot-Spot. 

§ 4. Obowiązki Użytkownika 

l. Korzystanie z sieci punktów dostępowych będzie się odbywać na v.ryłączne ryzyko 
Użytkownika . 

2. Załogowanie się do usługi Hot-S pot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu. 

3. Użytkovvnik korzystając z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania prawa oraz ogólnie 
przyjętych zasad netykiety (np. http ://www.netykieta.prv.pl ). 

4. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć 
niekorzystnie na działanie urządzel'l dostępov.rych lub urządzei'I innych użytkowników. Szczególnie 
zabrania się: 

a) powodowania przeciążenia sieci i usług, 

b) wszelkiej transmisji danych zawierających szkodliwy kod, 

c) próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu 
innych użytkowników sieci Internet, 

d) wysyłanie spamu . 

§S. Odpowiedzialność Użytkownika 

l. Użytkownik korzysta z Sieci WiFi pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać Sieci WiFi do wszelkich działal'l naruszających 

obowiqzuj<:)Ce prawo, w szczególności: 

a) udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiały chronione prawami autorskimi 
(oprogramowanie, filmy. muzyka, itp .), treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, itp., 

b) przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste. 

c) rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam), 

d) rozpo,vszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić oprogramowanie lub 
dane innych użytkowników Internetu. 
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e) uzysk iwać nieuprawniony dostęp do zasobóv,, systemów informatycznych będących 

w posiadaniu innych użytkowników Internetu. 

f) naruszać zabezpieczenia zastosovvane w sieci WiFi. 

3. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywać Sieci WiFi do: 

a) uruchomienia serwerów usług na Terminalu, 

b) celów komercyjnych bez wiedzy i zgody, 

c) wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci 
W i Fi, 

d) udostępniać połączenie do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń 

teletechnic1.nych takich jak Access Point, router, itp. 

4. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanov,,iei1 niniejszego Regulaminu jak 
i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Sieci WiFi , Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy ma 
prawo do zablokowania dostępu Terminala do sieci. 

§ 6. Warunki korzystania z Sieci WiFi 

l . Warunkiem skorzystania z sieci WiFi jest załogowanie się do sieci oraz akceptacja niniejszych 
warunków. 

2. Warunki techniczne panujące w sieci Sieci WiFi oraz opóźnienia w sieci Internet mogą mieć 
wpływ na rzeczywisty transfer do i z Terminala. 

3. Korzystania z Sieci WIFI wiązać się może z: 

a) naruszeniem przez osoby trzecie danych gromadzonych lub przekazywanych przez 
Użytkownika. 

b) opóźnieniem w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji , 
nieprawiclłmv<) transmisją. opóźnieniami lub przerwami \V dostępie do Sieci WiFi , 

c) innymi przypadkami naruszenia oprogramowania Terminala. 

4. Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy w związku z technicznymi warunkami wynikającymi 

z użytej technologii wskazuje, iż może wystąpić brak ciągłego pokrycia sygnałem radiowym 
w Strefach Zasięgu. 

5. Wskazuje, iż dostępność aplikacji i prędkość transmisji zależy między innymi od ilości osób 
korzystających z sieci WiFi. 

§ 7. Ograniczenia 

l . Dostęp do Siec i W i Fi jest ograniczony przestrzennie , czasowo oraz pod względem parametrów 
technicznych połączenia. 

2. Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy zastrzega sobie prawo do: 

a) nakłada nia ograniczell na czas połączenia , przepływność , limit przesłanych danych i inne 
parametry transmisji, 

b) ograniczania i blokowania dostępu do vvybranych treści i usług w Internecie, 

c) rejestrowa nia i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpiecze1'1stwa lub 
za rządzania Siecią WiFi. 

§ 8. Postanowicnia końcowe 

l . U żytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku 
sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z siecią Hot-S pot. 
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2. Urząd Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo do \·Vprowadzenia zmian w niniejszych 
warunkach Regulaminu. Z tego tytułu Użytkownikowi również nie przysługują żadne roszczenia. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie 
obow i qzujące prze pisy prawa. 
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