
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 25 września 2015 r. 

w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 27 stycznia 2009 r. na realizację wspólnego 

przedsięwzięcia dotyczącego rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz (WiMAX) na obszarze 

przetargowym 20.1., zawarte pomiędzy: 

1. Miastem Białystok reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Pana Tadeusza 

Truskolaskiego zwanym dalej „Liderem Projektu”,  a 

2. Gminą Dobrzyniewo Duże reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże - Pana Bogdana 

Zdanowicza zwaną dalej „Uczestnikiem”. 

§ 1. 1. Strony niniejszego porozumienia zgodnie oświadczają, że z dniem 31 grudnia 2014 r. zaniechali 

realizacji porozumienia zawartego w dniu 27 stycznia 2009 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia 

dotyczącego rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz (WiMAX) na obszarze przetargowym 20.1, 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych po tym dniu. 

2. Strony zgodnie stwierdzają, że wskutek zaniechania, o którym mowa w ust. 1, doszło do faktycznego 

rozwiązania wskazanego w ust. 1 porozumienia, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 r. 

3. Niniejsze porozumienie stanowi pisemne potwierdzenie rozwiązania porozumienia, o którym mowa 

w ust. 2. 

§ 2. Strony potwierdzają, że prawa do uzyskanej częstotliwości, o której mowa w § 1 ust. 1, zachowuje  

na zasadzie wyłączności Miasto Białystok, które począwszy od roku 2015 samodzielnie pokrywa wszelkie 

związane z tym koszty, w tym roczne opłaty za częstotliwość, koszty wdrożenia sieci WiMAX oraz koszty 

utrzymania infrastruktury sieci WiMAX. 

§ 3. Strony zgodnie uznają wszelkie wzajemne rozliczenia istniejące lub mogące istnieć w przyszłości 

w związku z zawarciem i wykonywaniem porozumienia z dnia 27 stycznia 2009 r. za zakończone. 

W szczególności Gmina Dobrzyniewo Duże zrzeka się prawa do dochodzenia od Miasta Białystok 

jakichkolwiek wniesionych przez nią kwot z tytułu rezerwacji częstotliwości oraz udziału w bieżących 

kosztach, a Miasto Białystok uznaje dotychczasowe wpłaty Gminy Dobrzyniewo Duże za wyczerpujące jej 

obowiązki w tym zakresie. Ponadto strony stwierdzają brak podstaw do naliczania i dochodzenia kar 

umownych przez którąkolwiek z nich. 

§ 4. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

otrzymuje Miasto Białystok oraz jeden Gmina Dobrzyniewo Duże. 

§ 5. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

2. Wykonanie postanowienia ust. 1 powierza się Miastu Białystok. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 31 grudnia 2014 r. 

 Prezydent Miasta Białegostoku 

Tadeusz Truskolaski 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże 

Bogdan Zdanowicz  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 grudnia 2015 r.

Poz. 3940
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