
  

REGULAMIN 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną System Powiadamiania SMS 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

 

1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa warunki i zasady świadczenia usług 

polegających na przekazywaniu przez Gminy Lipie informacji/komunikatów poprzez wiadomości 

SMS Użytkownikom, korzystającym z usługi opisanej w Regulaminie (dalej: „Usługa/Usługi”). 

2. Usługi przeznaczone są dla osób fizycznych, mających co najmniej ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych (w tym dla osób pomiędzy 13-tym a 18-tym rokiem życia oraz osób nie 

ubezwłasnowolnionych całkowicie), które poprzez dokonanie rejestracji na zasadach określonych 

w Regulaminie, zawarły z Gminy Lipie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: 

„Użytkownik/Użytkownicy”). 

3. Usługodawcą, świadczącym usługę drogą elektroniczną, jest Gmina Lipie (dalej: „Gminy Lipie”). 

4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1030). 

 

§ 2. 

Definicje 

1. Z zastrzeżeniem terminów zdefiniowanych w treści Regulaminu, używanym terminom nadaje się 

następujące znaczenie: 

a) Serwis informacyjny – wyodrębniona tematycznie grupa, subskrybowana przez 

Użytkownika. W ramach serwisu informacyjnego Gmina Lipie nie może przesyłać do 

Użytkownika komunikatów o treści zawierającej informacje handlowe; 

b) Kanał komunikacji –sposób otrzymywania komunikatów poprzez wysyłanie wiadomości 

SMS; 

c) Kod SMS – ciąg znaków alfanumerycznych, umożliwiający Użytkownikowi wydanie 

określonej dyspozycji Gminie w zakresie przypisania go do określonej grupy Użytkowników, 

poprzez ich przesłanie na numer dostępowy Gminy Lipie za pomocą wiadomości SMS; 

d) Komunikat – wiadomość SMS pochodząca od Gminy Lipie i przesłana do Użytkownika w 

ramach Usługi; 

e) Numer dostępowy gminy Lipie – numer telefonu w publicznej ruchomej sieci 

telekomunikacyjnej, należący do polskich zasobów numeracji, niebędący numerem o 



  

podwyższonej opłacie, przy wykorzystaniu którego możliwe jest wykonanie określonych operacji 

związanych z Usługą w drodze przesyłania kodów SMS, w tym zamówienie Usługi lub rezygnacja 

z Usługi  

f) Usługi – świadczone przez Gminę Lipie czynności, opisane w § 3.1. Regulaminu; 

g) Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa przesyłana przez Gminę Lipie za pomocą usługi 

Short Message Service; 

 

§ 3. 

Usługa świadczona drogą elektroniczną 

 

1. Usługa świadczone przez Gminę Lipie, polegająca na przekazywaniu przez Gminę Lipie 

informacji za pomocą wiadomości SMS.  

 

2. Usługa, o których mowa powyżej, świadczona jest dla Użytkowników, którzy dokonają swojej 

rejestracji na zasadach określonych w § 4 Regulaminu. 

3. Usługa świadczona przez gminę Lipie na rzecz Użytkowników jest bezpłatna.  

4. W sytuacji, gdy Użytkownik prześle wiadomość SMS na numer dostępowy gminy Lipie, zostanie obciążany 

opłatą zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Użytkownik. 

Korzystanie z numeru dostępowego gminy Lipie, nie wiąże się z podwyższoną opłatą, 

przekraczającą opłaty stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.  

5. Usługa świadczona jest  wyłącznie na numery telefonów komórkowych, należące do polskiej strefy 

numeracyjnej (+48).  

 

§ 4. 

Rejestracja w systemie  

1. Aby zarejestrować się w systemie powiadamiania SMS należy: 

a) Zapoznać się z regulaminem usługi dostępnym na stronie Urzędu Gminy Lipie pod adresem 

www.lipie.pl/system_sms/regulamin.pdf 

b) przesłać na numer dostępowy gminy Lipie wiadomość zawierającą słowo ”TAK” oraz ciąg 

znaków alfanumerycznych o treści: TAK.<Kod SMS>, przy czym kodem SMS powinien być 

kod przypisany do wybranego przez Użytkownika serwisu informacyjnego. 

2. W momencie wysłania SMS z kodem dostępowym do wybranego serwisu informacyjnego 

Użytkownik automatycznie akceptuje zasady opisane w Regulaminie.  

3. Numerem dostępowym, za pomocą którego można dokonać rejestracji sposób wskazany w § 4 ust.1.  

4. Regulaminu jest numer + 48 669 830 150 Informacje o ewentualnych innych numerach 



  

dostępowych udostępniane zostaną na stronie Urzędu Gminy Lipie. 

5. Z tytułu rejestracji w systemie nie są pobierane przez gminę od Użytkownika jakiekolwiek opłaty. 

Użytkownik ponosi koszt przesłania stosownej wiadomości SMS zgody z taryfą operatora 

telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Użytkownik. 

 

§ 5. 

Korzystanie z Usługi  

 

1. W ramach korzystania z Usługi Użytkownik otrzymywać będzie komunikaty kierowane 

(przeznaczone) dla danego serwisu, subskrybowanego przez Użytkownika.  

2. W ramach korzystania z Usługi Użytkownik uzyskuje możliwość zapisywania się do jednego lub 

wielu serwisów (grup Użytkowników) utrzymywanych przez gminę Lipie. Użytkownik ma 

swobodę w wyborze serwisów, które zamierza subskrybować.  

3. Użytkownik może dokonać subskrypcji lub wycofać się z subskrypcji danego Serwisu w każdym 

czasie. Wycofanie subskrypcji jednego Serwisu nie wpływa na subskrypcje pozostałych Serwisów.  

4. Użytkownik może dokonać zmian subskrybowanych serwisów zgodnie z instrukcją udostępnioną 

w na stronie  www.lipie.pl w zakładce System Powiadamiania SMS.   

 

§ 6. 

Warunki techniczne i zagrożenia związane z korzystaniem z Usług 

 

1. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania numeru telefonu komórkowego należącego do polskich 

zasobów numeracji (+48) wraz z aktywną kartą SIM umożliwiającą wysyłanie i odbieranie 

wiadomości SMS. 

 

§ 7. 

Okres obowiązywania i rezygnacja z Usług, opłaty 

 

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. 

2. Użytkownik może zrezygnować ze świadczenia Usługi w całości lub w części (np. w przypadku 

jednego lub kilku serwisów) każdym czasie. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika nie 

jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi przez jakikolwiek okres.  

3. Z tytułu rezygnacji z korzystania z Usługi nie są pobierane przez gminę od Użytkownika 

jakiekolwiek opłaty. Użytkownik ponosi tylko koszt przesłania stosownej wiadomości SMS 

(zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Użytkownik). 

4. Użytkownik może zrezygnować z Usługi przez przesłanie wiadomości SMS na numer dostępowy 

http://www.lipie.pl/


  

gminy Lipie, tj.  +48 669830150 zawierającej słowo ”STOP” oraz ciąg znaków alfanumerycznych 

o treści: STOP.<Kod SMS>, przy czym kodem SMS powinien być kod przypisany do wybranego 

przez Użytkownika serwisu informacyjnego. 


