
ZARZĄDZENIE NR 87/2017
BURMISTRZA MIASTA LUBACZOWA

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i utrzymania subdomen

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam "Regulamin rejestracji i utrzymania subdomen dla domen: lubaczow.pl, lubaczow.info, lubaczow.net, 
lubaczow.org", który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Kadr.

2. Kierownik referatu Organizacyjnego i Kadr wystąpi do podmiotów korzystających dotychczas nieodpłatnie z subdomen 
lubaczow.pl, lubaczow.info, lubaczow.net, lubaczow.org z zawiadomieniem o wprowadzeniu regulaminu, o którym mowa w §1 
i jego postanowieniach oraz informacją, że nie wystąpienie z wnioskiem o kontynuacje użytkowania subdomeny w w/w domenach 
na warunkach określonych w regulaminie, w tym nieuiszczenie stosownej opłaty, skutkować będzie likwidacją subdomeny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Lubaczów

Krzysztof Szpyt
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2017

Burmistrza Miasta Lubaczowa

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Regulamin rejestracji i utrzymywania subdomen

§ 1.  Postanowienia ogólne

1. Gmina Miejska Lubaczów, jest właścicielem domen: „Lubaczow.pl”, „Lubaczow.info”, „Lubaczow.net”, „Lubaczow.org” 
administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubaczowa.

2. W imieniu Burmistrza Miasta Lubaczowa (zwanego dalej Administratorem), pracownicy IT przeprowadzają w imieniu Abonenta 
proces rejestracji nazwy subdomeny lub zmiany danych Abonenta oraz zmiany delegacji subdomeny. Administrator utrzymuje 
zarejestrowaną nazwę subdomeny internetowej.

3. Abonent, w rozumieniu Regulaminu rejestracji i utrzymywania subdomen oznacza podmiot (wnioskodawcę), na rzecz którego 
ma być przeprowadzona procedura rejestracji subdomeny. Abonentem może zostać jedynie podmiot działający na terenie miasta 
Lubaczów jak i podmiot działający poza miastem, który prowadzi działalność na rzecz promocji miasta Lubaczów i jego 
działalność nie jest sprzeczna z interesem miasta.

4. Rejestracja subdomeny internetowej zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony przez wnioskodawcę wniosek w formie 
pisemnej (załącznik nr 1). Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego wniosku i zweryfikowaniu poprawności danych osobowych 
Administrator dokona rejestracji subdomeny. Dane dostępowe zostaną przekazane wnioskodawcy po opłaceniu faktury 
wystawionej wg obecnie obowiązującego cennika (załącznik nr 2), oraz podpisaniu umowy (załącznik nr 6) o których mowa 
w dalszej części regulaminu.

5. Złożenie przez Abonenta wniosku o rejestrację subdomeny internetowej jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści 
niniejszego regulaminu oraz uznaniem jego postanowień za obowiązujące i wiążące Abonenta w całości.

6. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie i cenniku, o których powiadomi wszystkich Abonentów 
pocztą elektroniczną lub poprzez umieszczenie informacji na stronie www.miasto.lubaczow.pl/cennik-domen  .

§ 2.  Prawa i obowiązki

1. Abonent jest zobowiązany:

1) Do podania prawdziwych danych:

a) Nazwisko i imię lub nazwa firmy,

b) Adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby firmy,

c) Numer ewidencyjny PESEL, w przypadku osób fizycznych,

d) Numer NIP, w przypadku firmy

e) E-mail,

f) Numer telefonu umożliwiający kontakt z abonentem,

g) Adres korespondencyjny,

2) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podać dodatkowo dane:

a) Numer identyfikacyjny REGON,

b) Adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej,

3) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych prze Gminę Miejską Lubaczów w związku z rejestracją subdomeny internetowej,

4) W razie zmiany danych Abonenta dokonać ich aktualizacji w nieprzekraczalnym 7 dni od dnia zmiany,

5) Do terminowego wnoszenia na rzecz Miasta opłat za przedłużanie okresu użytkowania zarejestrowanej subdomeny.

2. Administrator zobowiązany jest:

1) Do przeprowadzenia procesu rejestracji subdomeny internetowej na podstawie danych zawartych we wniosku o rejestrację,
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2) Do przestrzegania poufności danych Abonenta,

3) Do odmowy rejestracji subdomeny lub przerwania procedury rejestracji i utrzymywania subdomeny w przypadku, gdy:

a) Abonent podał nieprawidłowe / nieprawdziwe dane,

b) Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zamawiana nazwa subdomeny może służyć prowadzeniu nielegalnej działalności,

c) Zamawiana nazwa subdomeny nie spełnia wymogów opisanych w §4 (Administrator ocenia samodzielnie, czy nazwa subdomeny 
spełnia wymogi podane w tym paragrafie),

d) Abonent nie dokonał terminowo wymaganej opłaty za świadczone usługi,

e) Nazwa subdomeny jest już zarezerwowana,

f) Abonent nie wypełnił prawidłowo wniosku o rejestrację subdomen,

g) Wystąpią inne ważne powody.

§ 3.  Odpowiedzialność

1. Abonent korzystający z nazwy subdomeny ponosi całkowita i wyłączną odpowiedzialność za zgodne z prawem polskim, 
zagranicznym i międzynarodowym, korzystanie z zarejestrowanej nazwy subdomeny i jest odpowiedzialny za treści i materiały 
umieszczone w danej subdomenie. Oznacza to zwolnienie Administratora z odpowiedzialności za szkody, mogące powstać 
w związku z korzystaniem z subdomeny przez Abonenta lub osoby przy pomocy których wykorzystuje on swoje prawa 
i obowiązki. Miasto w przypadku naruszenia powyższego obowiązki może dochodzić odszkodowania.

2. Za straty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Abonenta odpowiedzialność ponosi sam Abonent.

§ 4.  Nazwa subdomeny

Rejestrowana nazwa subdomeny musi spełniać następujące warunki:

1. Zawierać przynajmniej trzy znaki.

2. Nie może być aliasem nazwy domeny głównej i nie może być kojarzona z serwisami prowadzonymi przez Gminę Miejska 
Lubaczów oraz na zlecenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

3. Winna się odnosić do nazwy firmy, głównej działalności, itp. Nie dopuszcza się stosowania nazw pozbawionych określonego 
znaczenia np. „aaa”.

4. Nie dopuszcza się stosowania nazw o charakterze wulgarnym lub służącym obrażaniu, zniesławianiu lub pomawianiu osób, 
instytucji lub firm, nawołującym do popełnienia przestępstwa lub które mogą mieć związek z popełnieniem przestępstwa / 
wykroczenia.

§ 5.  Zawarcie umowy

1. Umowa, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu, zostanie zawarta w ciągu pięciu dni roboczych (za dni robocze 
uważa się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty rejestracji nazwy subdomeny.

2. Umowa jest zawarta na czas określony i wygasa w dniu upływu terminu ważności subdomeny. Umowa może zostać przedłużona 
na kolejny okres po złożeniu opłaty przez Abonenta w terminie 14 dni przed upływem ostatniej umowy lub w okresie wskazanym 
na fakturze dostarczonej Abonentowi

3. Rejestracja nazwy subdomeny wymaga spełnienia warunków regulaminu oraz doręczenia wypełnionego wniosku o rejestrację 
i utrzymanie nazwy subdomeny (załącznik nr 1) oraz uiszczenie opłaty abonamentowej.

4. Nazwa subdomeny zostanie zarejestrowana w terminie pięciu dni roboczych (za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do 
piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty pozytywnego rozpatrzenia pisemnego wniosku.

5. Administrator może się zwrócić do wnioskodawcy o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych 
w treści Wniosku. Nie doręczenie żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do odmowy rejestracji 
subdomeny.

6. Termin pięciodniowy, o którym mowa w §5 ust. 1 oraz ust. 4, biegnie w takim przypadku od daty usunięcia braków, o których 
mowa w §2 lub doręczenia do Administratora Wniosku z dodatkowymi dokumentami, o których mowa w §5 ust. 5.

7. Za czynności związane z rejestracją i utrzymywaniem subdomeny Abonent wnosi opłaty w kwocie zgodnej z aktualnym 
cennikiem (załącznik nr 2).

8. Opłaty, o których mowa w §5 ust. 7 płatne są w terminie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku, którego formularz 
stanowi załącznik nr 1. Opłata abonamentowa przedłużająca umowę na kolejny okres płatna jest w terminie 14-to dniowym 
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określonym w fakturze, która zostanie dostarczona do Abonenta. Opłaty należy dokonywać na rachunek wskazany na fakturze 
z dopiskiem „Numer faktury - Opłata za subdomenę”.

Abonament nie podlega zwrotowi w części lub w całości.

§ 6.  Rozstrzyganie sporów

1. W przypadku przekazania Administratorowi kopii wniosku lub zgłoszenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego danej 
nazwy subdomeny, zmiana Abonenta tej nazwy subdomeny zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sporu. Miasto jako 
właściciel domen wymienionych w §1 ust. 1 decyduje, która strona ma większe prawo do nazwy subdomeny na podstawie 
argumentów przedstawianych przez obie strony, a w szczególności czyja nazwa subdomeny została zarejestrowana wcześniej na 
dostępnych domenach. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu lub rozstrzygnięcie to będzie kwestionowane 
przez jedną lub każdą ze stron, obie strony mogą dochodzić swych praw we właściwym sądzie, lub na drodze ugody 
nie naruszającej interesów administratora domeny.

2. Administrator może rozpatrzyć spór na zgodny wniosek stron. Rozstrzygnięcie sporu nastąpi w takim przypadku po 
wysłuchaniu stron. W celu rozstrzygnięcia sporu Administrator może powołać komisje.

3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu, o którym mowa w pkt.3, Administrator zawiadomi strony nie później niż 
w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.

4. Administrator wykona prawomocne orzeczenie właściwego sądu rozstrzygające spór pomiędzy Abonentem a osobą trzecią, 
dotyczące nazwy subdomeny lub ugodę nie naruszającą interesów Administratora przez nich zawartą.

W przypadku wydania przez sąd orzeczenia stwierdzającego naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej w wyniku 
rejestracji nazwy subdomeny, Umowa wygasa z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia lub upływu terminu trwania umowy.

5. Po otrzymaniu ugody naruszającej interesy Administratora, Administrator zawiadomi strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
ugody wnioskując o jej zmianę. Postanowienia ugody naruszające interesy Administratora są nieważne.

6. W przypadku sporu o nazwę subdomeny żadna ze stron nie ma prawa domagać się odszkodowania lub innej formy 
zadośćuczynienia od Administratora za przyznanie nazwy subdomeny przed wszczęciem sporu i przed powiadomienie 
Administratora o sporze.

§ 7.  Obowiązywanie umowy

1. Umowę zawiera się na czas 12 miesięcy licząc od daty rejestracji subdomeny. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie składane ze strony Abonenta ma charakter wniosku o wyrejestrowanie subdomeny 
(załącznik nr 5). Abonent ma prawo do wyrejestrowania nazwy subdomeny bez podania przyczyn.

2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 30-
dniowego terminu wypowiedzenia. Okres 30-dniowy liczony jest od ostatnie dnia miesiąca, w którym zostało złożone 
wypowiedzenie. Wypowiedzenie nie związane ze złamaniem zasad niniejszego Regulaminu może zostać dokonane wyłącznie 
w formie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu dostarczonego listem poleconym.

3. Podstawę do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym stanowi brak wniesienia opłaty rocznej 
w terminie określonym na fakturze po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty. Ponowna rejestracja tej samej nazwy 
subdomeny będzie możliwa po uiszczeniu przez Abonenta zaległej opłaty wraz z odsetkami ustawowymi oraz złożeniu nowego 
Wniosku, o ile w chwili rejestracji nazwa subdomeny będzie nadal dostępna. Wyrejestrowanie nazwy subdomeny jest 
równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

4. Umowa może być ponadto rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa do roszczeń finansowych 
ze strony Abonenta jeśli:

1) Abonent nie przestrzegał postanowień umowy,

2) Abonent nie przestrzegał postanowień regulaminu,

3) Abonent udostępnił subdomenę osobom trzecim,

4) Wykorzystanie nazwy subdomeny szkodzi wizerunkowi i interesom miasta lub regionowi,

5) Pod nazwą subdomeny zostały umieszczone materiały zabronione prawem oraz ścigane na drodze postępowania karnego 
i niezgodne z netykietą (np. pornograficzne),

6) Z innych ważnych powodów wykazanych w oświadczeniu Administratora o rozwiązaniu umowy.

5. W przypadku nazw subdomen już istniejących, a nie spełniających warunków nowego regulaminu, Administrator ma prawo 
odmówić przedłużenia umowy na dalsze korzystanie z nazw, jeżeli Abonent nie dostosuje się w terminie 1-go miesiąca do 
postanowień regulaminu.
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§ 8.  Zmiana danych Abonenta lub delegacji nazwy subdomeny

1. Administrator dokonuje zmiany delegacji nazwy subdomeny w terminie pięciu dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo 
wypełnionego i podpisanego wniosku o zmianę delegacji subdomeny, którego formularz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
regulaminu.

2. Administrator dokonuje zmiany danych Abonenta subdomeny w terminie pięciu dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo 
wypełnionego i podpisanego wniosku o zmianę danych Abonenta, którego formularz stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

3. Formularze użytkowe dostępne są w siedzibie Administratora lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
www.miasto.lubaczow.pl/cennik-domen  .

4. Zmiana delegacji nazwy subdomeny nie zostanie dokonana jeżeli:

1) Formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo,

2) Podany ciąg znaków nie wskazuje na skonfigurowany serwer nazw DNS,

3) Podano niepełne lub nieprawdziwe dane.

§ 9.  Postanowienia końcowe

1. Abonent jest zobowiązany we wniosku oświadczyć, że podane w formularzach dane są poprawne i prawdziwe oraz że zostały 
podane według jego najlepszej wiedzy. Abonent odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub nieinformowania 
Administratora o zmianie danych.

2. W sprawach dotyczących rejestracji i utrzymywania nazw subdomen Administrator może kontaktować się korzystając z adresów 
poczty elektronicznej podanych przez Wnioskodawcę lub Abonenta.

3. W przypadku zmiany regulaminu lub wysokości opłat Administrator kontaktować będzie się drogą elektroniczną lub poprzez 
umieszczenie informacji na stronie www.miasto.lubaczow.pl/cennik-domen 

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora lub na stronie internetowej www.miasto.lubaczow.pl/cennik-domen  .

5. Zmiana regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Id: A755CC41-53D8-4D40-B577-E94F5840B2A6. Podpisany Strona 4 z 4

http://www.miasto.lubaczow.pl/cennik-domen
http://www.miasto.lubaczow.pl/cennik-domen
http://www.miasto.lubaczow.pl/cennik-domen


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wniosek z dnia  o rejestrację subdomeny w domenie „lubaczow.pl / lubaczow.info / lubaczow.net / lubaczow.org*”

Wnioskodawca: ______________________________________________________________

Adres: ______________________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________________

NIP: ______________________________________________________________

REGON: ______________________________________________________________

Dla osób fizycznych PESEL:   _________________________________________________________

Adres korespondencyjny: ____________________________________________________________

Nazwa subdomeny:       _________________________ .lubaczow.pl

Nazwa subdomeny:       _________________________ .lubaczow.info

Nazwa subdomeny:       _________________________ .lubaczow.net

Nazwa subdomeny:       _________________________ .lubaczow.org

Serwery nazw DNS (minimum dwa skonfigurowane dla subdomeny serwery)**

Nazwa DNS Adres IP

1. ____________________ IP: ____________________

2. ____________________ IP: ____________________

Opcjonalne serwery DNS

3. ____________________ IP: ____________________

4. ____________________ IP: ____________________

5. ____________________ IP: ____________________

6. ____________________ IP: ____________________

Wnioskodawca wnosi o zarejestrowanie i utrzymanie subdomeny o wskazanej powyżej nazwie i zobowiązuje się do uiszczenia 
opłaty z tytułu rejestracji i utrzymania subdomeny oraz do przestrzegania aktualnie obowiązującego Regulaminu rejestracji 
i utrzymywania subdomen, których treść jest mu znana.

Wnioskodawca oświadcza, że wszystkie podane wyżej dane są prawdziwe oraz podane zostały według najlepszej wiedzy.

Podpis Wnioskodawcy

......................................
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Cennik domen udostępnionych przez Urząd Miejski w Lubaczowie

Urząd Miejski w Lubaczowie udostępnia możliwość wykupienia subdomeny w domenach będących własnością Urzędu.

Rejestracja subdomeny następuje po złożeniu wniosku oraz opłacie wskazanej w załączniku do umowy.

W poniższej tabeli została przedstawiona oferta cenowa na wykupienie subdomen w/w wymienionych domenach.

Lp. Opis Nazwa domeny Cena brutto (zł) za rok

Dla firm
·Lubaczow.pl
·Lubaczow.net
·Lubaczow.info

20 zł

Dla osób fizycznych
·Lubaczow.pl
·Lubaczow.net
·Lubaczow.info

20 zł

Dla organizacji ·Lubaczow.org 0 zł*

Dla jednostek samorządowych
·Lubaczow.pl
·Lubaczow.net
·Lubaczow.info

0 zł**

*) Organizacje mogą otrzymać darmową subdomenę pod warunkiem promowania miasta w postaci banerów na stronach 
własnych lub umieszczenie podlinkowanej informacji w stopce o domenie/hostingu udostępnionym przez Urząd Miasta 
w Lubaczowie.

**) Jednostki samorządowe za darmo w ramach hostingu www oraz poczty elektronicznej, pod warunkiem promowania miasta 
w postaci banerów na stronach własnych lub umieszczenie podlinkowanej informacji w stopce o domenie/hostingu 
udostępnionym przez Urząd Miasta w Lubaczowie.
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wniosek o zmianę delegacji subdomeny.

Gmina Miejska Lubaczów

ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

tel. 16 632 80 10

fax 16 632 11 91

Wniosek z dnia ……………………… r. o ZMIANĘ DELEGACJI SUBDOMENY
........................................................

Dysponent: __________________________________________________________________

Reprezentant: __________________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________________

Telefon: __________________________________________________________________

NIP, REGON __________________________________________________________________

Opiekun techniczny (imię, nazwisko, adres e-mail) _________________________________________________

Obowiązkowe serwery nazw (DNS)

Nazwa serwera DNS Adres IP

1. ________________ IP: ________________

2. ________________ IP: ________________

Opcjonalne serwery nazw

3. ________________ IP: ________________

4. ________________ IP: ________________

5. ________________ IP: ________________

6. ________________ IP: ________________

Dysponent wnosi o zmianę delegacji subdomeny o wskazanych powyżej nazwach.

Dysponent oświadcza, że wszystkie podane powyżej dane są prawdziwe.

Pieczęć firmowa dysponenta

........................................................

Imię i nazwisko osób uprawnionych (Reprezentant) do zmian delegacji subdomeny, w tym podpisania wniosku.

...............................................................

............................................. ........................................., dnia .............................

(pieczęć firmy) (miejscowość) (data)
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Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wniosek o zmianę danych abonenta subdomeny.

Gmina Miejska Lubaczów

ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

tel. 16 632 80 10

fax 16 632 11 91

Wniosek z dnia ………………………… r. o ZMIANĘ DANYCH ABONENTA SUBDOMENY

Dysponent: __________________________________________________________________

Reprezentant: __________________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________________

Telefon: __________________________________________________________________

NIP/ REGON/ PESEL*_____________________________________________________________

Wnosi o zmianę danych adresowych od dnia:_______________________________________

Dane ulegające zmianie:

Dane przed zmianą Dane po zmianie

Nazwa

Adres(miejscowość, kod pocztowy)

Adres (ulica, nr domu, mieszkania)

Adres korespondencyjny

Telefon kontaktowy, adres e-mail do 
kontaktu

Dysponent oświadcza, że wszystkie podane powyżej dane są prawdziwe.

Pieczęć firmowa dysponenta

........................................................

Imię i nazwisko osób uprawnionych (Reprezentant) do zmiany danych Abonenta, w tym podpisania wniosku.

...............................................................

............................................. ........................................., dnia .............................

(pieczęć firmy) (miejscowość) (data)

* w przypadku osób fizycznych należy wpisać NIP i PESEL; w przypadku osób prawnych NIP i REGON
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Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wniosek z dnia ……………………… r. o rezygnację z subdomeny

Wnioskodawca:_________________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________________

Telefon: __________________________________________________________________

NIP: __________________________________________________________________

REGON: __________________________________________________________________

Dla osób fizycznych PESEL: __________________________________________________

Adres korespondencyjny: __________________________________________________

Oświadcza, że od dnia__________________________ rezygnuje z dalszego korzystania z następującej subdomeny internetowej :

Nazwa subdomeny: _________________________, której jestem Abonentem.

Wnioskodawca wnosi o wyrejestrowanie utrzymanej subdomeny o wskazanej powyżej nazwie i zobowiązuje się do uiszczenia 
zaległych opłaty z tytułu rejestracji i utrzymania subdomeny.

Wnioskodawca oświadcza, że wszystkie podane wyżej dane są prawdziwe oraz podane zostały według najlepszej wiedzy.

Podpis Wnioskodawcy

...............................................
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Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Umowa Nr …/…/……… dot. rejestracji subdomeny zawarta w dniu: ………………………………..

pomiędzy:

Gminą Miejską Lubaczów

mieszczącą się przy ul. Rynek 26 w Lubaczowie

reprezentowanym przez: …………………………………………………..

a

………………………………………………………………………

mieszczącym się przy ul. ………………………………………

reprezentowanym przez: ………………………………………

§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi świadczone przez Gminę Miejską Lubaczów w zakresie wybranym przez Abonenta 
i określonym w formie załącznika do niniejszej umowy.

§ 2. Abonent po zapoznaniu się z treścią Regulaminu rejestracji i utrzymywania subdomen oświadcza, że akceptuje zawarte w nim 
zasady oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 3. Okres Rozliczeniowy, na który zawierana jest Umowa, wynosi 12 miesięcy, który liczony jest od daty zarejestrowania 
subdomeny.

§ 4. Opłaty za usługi określone w załączniku do niniejszej umowy, będą regulowane przez Abonenta w terminie do 14 dni od daty 
wystawienia faktury VAT.

§ 5. W razie niedotrzymania przez Abonenta terminu płatności, Gmina Miejska Lubaczów jest uprawniona do naliczania odsetek 
ustawowych, a w przypadku zwłoki dłuższej niż jeden miesiąc, do zablokowania usługi do czasu uregulowania należności przez 
Abonenta.

§ 6. Rozszerzenie zakresu świadczonych przez Gminę Miejską Lubaczów usług odbywa się na podstawie wniosku Abonenta 
opartego o aktualny cennik (stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu) i będzie regulowane aneksem załącznika do niniejszej 
umowy.

§ 7. Ewentualne zmiany cen usługi określonej Załącznikiem do umowy w wysokości nie przekraczającej stopnia inflacji (wskaźnik 
GUS) nie stanowią zmiany niniejszej Umowy.

§ 8. Gmina Miejska Lubaczów zobowiązuje się do zachowania całkowitej tajemnicy dotyczącej osobistych danych Abonentów.

§ 9. Gmina Miejska Lubaczów zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by świadczone przez nią usługi były na najwyższym 
poziomie.

§ 10. Wszelkie zmiany do całości niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 11. W przypadku zmiany formy prawnej Gminy Miejskiej Lubaczów nie będzie konieczne naniesienie zmian do niniejszej umowy.

§ 12. Gmina Miejska Lubaczów zastrzega sobie prawo do prowadzenia całości korespondencji, również w zakresie zmian 
dotyczących zasad niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia za pomocą poczty elektronicznej.

§ 13. Umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy.

§ 14. Dla każdej ze stron obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, wyłącznie w formie pisemnej, liczony od ostatniego dnia 
miesiąca , w którym wypowiedzenie zostało złożone.

§ 15. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym może nastąpić tylko w przypadkach określonych w §7 Regulaminu rejestracji 
i utrzymywania subdomen.

§ 16. Zasady rozstrzygania sporów zostały określone w §6 Regulaminu rejestracji i utrzymywania subdomen.

§ 17. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego uregulowania ewentualnego sporu.

§ 18. W przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy Sąd dla siedziby Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
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§ 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub 
stosowane przepisy branżowe.

§ 20. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pojednaj dla każdej ze Stron.

.................................................... ...........................................................

Burmistrz Miasta Lubaczowa Abonent

Krzysztof Szpyt
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

Załącznik Nr 1 do umowy abonenckiej …/…/……

□ Zmiana zakresu świadczonej usługi. □ Nowa usługa

Zakres zamówienia:

-  utworzenie subdomeny ………………………………………….

Abonament roczny 20 zł. brutto

1. Opłata abonamentu będzie dokonywana rocznie z góry przelewem na podstawie faktury VAT.

2. Wszelkie zmiany do niniejszego Załącznika wymagają formy pisemnej.

3. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej Umowy.

4. Załącznik sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pojednaj dla każdej ze stron.

.................................................... ...........................................................

Burmistrz Miasta Lubaczowa Abonent

Krzysztof Szpyt
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