ZARZĄDZENIE NR 175/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostępu do Gminnej Sieci Szerokopasmowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 880) zarządza się co następuje:
§ 1. Celem ustalenia zasad korzystania przez użytkowników z sieci telekomunikacyjnej, której operatorem
jest Gmina Margonin, wprowadza się Regulamin dostępu do Gminnej Sieci Szerokopasmowej.
§ 2. Treść Regulaminu stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta
i Gminy Margonin
Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Margonin
Łukasz Malczewski
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Załącznik do Zarządzenia Nr 175/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Regulamin dostępu do Gminnej Sieci Szerokopasmowej
1. Dostęp do Gminnej Sieci Szerokopasmowej jest realizowany z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej
wybudowanej w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin”,
zwanego dalej Projektem.
2. Dostęp do Gminnej Sieci Szerokopasmowej nie ma charakteru komercyjnego.
3. Operatorem Gminnej Sieci Szerokopasmowej jest Gmina Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830
Margonin.
4. Z dostępu do Gminnej Sieci Szerokopasmowej mogą korzystać beneficjenci ostateczni Projektu oraz
wybrane jednostki podległe Gminie Margonin biorące udział w Projekcie.
5. Do podłączenia urządzeń do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych WiFi, pracujących w paśmie uwolnionym 5GHz, których szczegółowe parametry określa projekt sieci
bezprzewodowej.
6. Do podłączenia urządzeń do sieci światłowodowej wymagane jest posiadanie odpowiedniego urządzenia
nadawczo-odbiorczego oraz doprowadzenie do budynku właściwej liczby włókien światłowodowych.
Szczegółowe parametry urządzeń określa projekt sieci światłowodowej.
7. Prędkości maksymalne przesyłania danych w Gminnej Sieci Szerokopasmowej wynoszą:
a) pobieranie do 2,5 Mbit/s, wysyłanie do 0,5 Mbit/s – w sieci bezprzewodowej dla beneficjentów ostatecznych
Projektu,
b) pobieranie do 10 Mbit/s, wysyłanie do 10 Mbit/s – w sieci bezprzewodowej dla jednostek podległych gminie
Margonin,
c) pobieranie do 10 Mbit/s, wysyłanie do 10 Mbit/s – w sieci światłowodowej dla jednostek podległych gminie
Margonin.
8. Rzeczywista prędkość przesyłania danych zależy od szeregu czynników takich jak m.in. obciążenie stacji
bazowej, rodzaj technologii wspieranej przez urządzenie końcowe, siły odbieranego sygnału, ukształtowania
terenu oraz warunków atmosferycznych.
9. Operator nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie konfiguracji sprzętu,
jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą Gminnej
Sieci Szerokopasmowej.
10. Ruch w Gminnej Sieci Szerokopasmowej jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie
w szczególności naruszenia prawa i związane z tym konsekwencje.

działania

podejmowane

w sieci,

12. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
13. Użytkownik z chwilą uzyskania dostępu do Gminnej Sieci Szerokopasmowej zobowiązuje się do:
a) korzystania z sieci wyłącznie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią niniejszego
Regulaminu,
b) nie wykorzystywania sieci do działań niezgodnych z prawem,
c) nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony
własności intelektualnej nie należącym do użytkownika, w szczególności za pośrednictwem sieci typy P2P,
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d) nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
e) nie wykorzystywania dostępu do sieci w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści
o charakterze reklamowym (tzw. SPAM),
f) nie wykonywania działań zagrażających bezpieczeństwu sieci, w szczególności:
- prób uzyskiwania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
- prób destabilizacji działania sieci lub usług sieciowych,
- rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych
użytkowników Internetu.
14. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od Gminnej Sieci Szerokopasmowej za
nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, działania niezgodne z prawem lub zagrażające bezpieczeństwu
sieci. W przypadku stwierdzenia takich działań z użytkownikiem może zostać rozwiązana umowa uczestnictwa
w projekcie oraz użyczenia sprzętu komputerowego. W szczególności zabronione jest:
a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest
uprawniony,
b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych w Gminnej Sieci Szerokopasmowej (tj. zmiana adresu IP
nadanego przez operatora, stosowanie tuneli, proxy itp.),
c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy,
muzyka itp.), pornograficznych i innych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
d) udostępnianie osobom trzecim sygnału umożliwiającego dostęp do Gminnej Sieci Szerokopasmowej,
w szczególności poprzez stosowanie repeaterów, routerów i innych urządzeń,
e) wszelkie inne, niezgodne z prawem działania użytkownika, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla
funkcjonowania sieci i bezpieczeństwa innych użytkowników.
15. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym
dostępem z zewnątrz oraz do posiadania aktualnego oprogramowania antywirusowego.
16. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia użytkownika z konieczności przestrzegania jego postanowień
i odpowiedzialności za działania podejmowane w sieci.
17. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie.
18. Regulamin dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Margonin pod
adresem www.bip.margonin.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin.
19. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.12.2015 r.
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