
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/14 
Regulamin Systemu Powiadamiania SMS 

 

§ 1  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania ze 

świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu powiadamiana SMS 

(zwanych dalej "Usługą"). 

2. Usługodawcą jest Gmina Siewierz z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz 

zwany dalej "Usługodawcą". 

3. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez 

rejestrację w systemie powiadomienia SMS wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w 

postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi 

(zwana dalej "Użytkownikiem").  

4. Rejestrując się w systemie powiadamiana SMS Użytkownik wyraża zgodę na 

zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu. 

 

§ 2 

1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są 

wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie powiadamiania SMS lub  

w przypadku powiadomień indywidualnych o sprawach załatwianych w Urzędzie Miasta  

i Gminy Siewierz wypełnią formularz oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 

2. Prawidłowa rejestracja w systemie powiadamiania SMS polega na wysłaniu przez osobę 

wiadomości SMS o odpowiedniej treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu na numer 4322 lub poprzez rejestrację swojego numeru telefonu za pomocą 

formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej 

http://www.siewierz.pl 

3. Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi dokonując prawidłowego wyrejestrowania 

się z systemu powiadamiania SMS. 

4. Prawidłowe wyrejestrowanie się z systemu powiadomienia SMS polega na wysłaniu przez 

Użytkownika wiadomości SMS o treści „SIEWIERZ.WYPISZ” na numer 4322 oraz 

potwierdzeniu przez system w informacji zwrotnej o wyrejestrowaniu Użytkownika z 

systemu. 



5. Użytkownik zgadza się na koszt wiadomości SMS wysłanej na numer 4322, który zgodny 

jest z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym u danego operatora. 

6. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez 

dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z systemu powiadomienia SMS przy użyciu 

obecnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika, a następnie dokonaniu 

prawidłowej rejestracji w systemie powiadomienia SMS przy użyciu nowego numeru 

telefonu komórkowego Użytkownika.  

 

§ 3  

1. Usługodawca zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu w systemie powiadomienia 

SMS przesyłać wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące zagadnień wymienionych 

w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz powiadomień indywidualnych spraw 

załatwianych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz. 

 

§ 4 

 

1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii 

komórkowej w Polsce.  

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.  

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:  

� korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu 

komórkowego i szkody tym spowodowane, 

� problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których 

Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć,  

lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych  

ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.  

� korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody 

tym spowodowane, 

� przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających  

z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej  

(np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy,  

� ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają 

Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi. 



4. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia 

Usługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany 

przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.  

6. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana będzie na stronie 

http://www.siewierz.pl 

7. Reklamacje, uwagi oraz sugestie, dotyczące działania systemu oraz świadczenia Usługi 

można zgłaszać telefonicznie lub poprzez email do Referatu ds. informatyki, tel. 32 64 

99 433, e-mail: it@siewierz.pl 

8. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez 

Usługodawcę w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.  

9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje 

Usługodawca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu Systemu Powiadamiania SMS 
Wykaz grup powiadomień. 

 
SIEWIERZ.OSTRZEZENIA  
Grupa powiadomień o ostrzeżeniach meteorologicznych, przerwach w dostawie mediów np. 
wody, prądu, nadciągających gwałtownych zjawiskach pogodowych, stanach ostrzegawczych, 
alarmowych, konieczności ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów, itp. 
 
SIEWIERZ.WYDARZENIA  
Grupa powiadomień o bieżących wydarzeniach, imprezach kulturalnych i sportowych  
w Gminie Siewierz.  
 
SIEWIERZ.TERMINY.PODATKI 
Grupa powiadomień dotyczących podatków od osób fizycznych - przypomnienie o terminach 
opłacania podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, wnoszonych 4 razy w roku. 
 
SIEWIERZ.TERMINY.TRANSPORT 
Grupa powiadomień dotyczących podatku od środków transportowych - przypomnienie  
o terminach opłacania podatku od środków transportowych (2 razy w roku) i terminie 
składania deklaracji. 
 
SIEWIERZ.TERMINY.ODPADY 
Grupa powiadomień dotyczących terminu płatności za odbiór odpadów komunalnych - 
przypomnienia o terminach wpłaty opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
SIEWIERZ.MIEJSCOWOSC.NAZWA ULICY 
Grupa powiadomień dla informacji dotyczących danej ulicy. Wysyłane są informacje między 
innymi o terminach odbioru odpadów mieszanych i selektywnych z danej miejscowości  
i ulicy na terenie Gminy Siewierz. Aktualnie dostępny spis miejscowości i ulic dostępny jest 
poniżej: 
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.CISOWA 
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.GAJOWA 
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.GLOWNA 
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.JAGODOWA 
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.KATOWICKA 
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.KRZANOW 
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.LESNICZOWKA 
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.OSIEDLOWA 
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.PRZYKOSCIELNA 
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.SURMY 
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.SZKOLNA 
SIEWIERZ.DZIEWKI 
SIEWIERZ.CZEKANKA 
SIEWIERZ.GOLUCHOWICE 
SIEWIERZ.HEKTARY 
SIEWIERZ.KUZNICA PODLESNA 
SIEWIERZ.KUZNICA WAREZYNSKA 
SIEWIERZ.KUŹNICA PIASKOWA 
SIEWIERZ.LESNIAKI 



SIEWIERZ.NOWA WIOSKA 
SIEWIERZ.PODWAREZYN 
SIEWIERZ.PODWARPIE 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.11 LISTOPADA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.3 MAJA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.AKACJOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ALTANKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.BEDNARSKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.BEDZINSKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.BEMA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.BOCZNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.BOHATEROW 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.BRZOZOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.BYTOMSKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.CHABROWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.CICHA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.CMENTARNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.CZARNECKIEGO 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.CZESTOCHOWSKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.DABROWSKIEGO 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.DLUGA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.DLUGOSZA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.GORKI 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.GORNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.GRABOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.GRANICZNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.GRZYBOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.JALOWCOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.JEZIORNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.JODLOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KAMIENNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KIELECKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KLONOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KLUBOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KOLEJOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KOPERNIKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KOSCIUSZKI 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KRAKOWSKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KRASICKIEGO 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KRETA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KROTKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KRZYWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LĄKOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LEGIONISTOW 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LESNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LETNISKOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LIPOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LOKIETKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LUDOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LYSA GORA 



SIEWIERZ.SIEWIERZ.MICKIEWICZA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.MIODOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.MLYNSKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.MODRZEWIOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.MOSTOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.NAWROTA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.NOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.OGRODOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.OLCHOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.OLESNICKIEGO 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PARKOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PIASKOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PILSUDSKIEGO  
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PLAC OGROJECKI 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PLAC STRAZACKI 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PLAC WOJSKA POLSKIEGO 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.POLNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PRZEMYSLOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.RELAKSOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.RYBACKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.RYMARSKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.RYNEK 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.RZECZNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SAWICKIEJ 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SIENKIEWICZA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SIKORSKIEGO 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SLONECZNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SLOWACKIEGO 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SLOWIK 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SPOKOJNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SPORTOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.STAWOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.STOCZKOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.STOLARSKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.STRAZACKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.STRUMIEN 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SUCHA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.TARGOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.TARTACZNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.TOWAROWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WARSZAWSKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WASKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WCZASOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WESOLA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WIERZBOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WIKLINOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WILLOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WIOSENNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WISNIOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WODNA 



SIEWIERZ.SIEWIERZ.WOLNOSCI 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WRZOSOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WSPOLNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WYGODNA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZACISZE 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZAGLEBIOWSKA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZBOZOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZDROJOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZEROMSKIEGO 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZIELONA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZIOLOWA 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZWIRKI I WIGURY 
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ŹRODLANA 
SIEWIERZ.TULISZOW.BRATKOW 
SIEWIERZ.TULISZOW.FIOLKOW 
SIEWIERZ.TULISZOW.GWIEZDNA 
SIEWIERZ.TULISZOW.JARZEBINOWA 
SIEWIERZ.TULISZOW.JASNA 
SIEWIERZ.TULISZOW.KALINOWA 
SIEWIERZ.TULISZOW.MAGNOLIOWA 
SIEWIERZ.TULISZOW.OSIEDLE SLONECZNE 
SIEWIERZ.TULISZOW.PARYSKA 
SIEWIERZ.TULISZOW.PIEKNA 
SIEWIERZ.TULISZOW.POGODNA 
SIEWIERZ.TULISZOW.POZIOMKOWA 
SIEWIERZ.TULISZOW.RADOSNA 
SIEWIERZ.TULISZOW.SPACEROWA 
SIEWIERZ.TULISZOW.STORCZYKÓW 
SIEWIERZ.TULISZOW.SWIERKOWA 
SIEWIERZ.TULISZOW.SZEROKA 
SIEWIERZ.TULISZOW.TULIPANÓW 
SIEWIERZ.TULISZOW.UROCZA 
SIEWIERZ.TULISZOW.WAKACYJNA 
SIEWIERZ.TULISZOW.WIDOKOWA 
SIEWIERZ.WAREZYN 
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.DABROWSKA 
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.DROGOWCOW 
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.KARSOW 
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.KOSCIELNA 
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.PIASTOWSKA 
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.PIERKOWSKIE 
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.PODSKALE 
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.PRZECZYCKA 
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.ROZANA 
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.WSCHODNIA 
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.ZACHODNIA 
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.ZAWODZIE 
SIEWIERZ.ZAWARPIE 
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.GOPLANA 
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.GORNY LAS 



SIEWIERZ.ZELISLAWICE.NIWECKA 
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.OSTOI 
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.PIASTOW 
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.PODLESNA 
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.PRZYJAZNI 
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.PRZYSZLOSCI 
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.ROLNICZA 
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.SIEWIERSKA 
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.ZARZECZE 
 
SIEWIERZ.GRUPY 
Polecenie informujące o aktualnie zapisanych grupach dla danego numeru telefonu z którego 
zostanie wysłany SMS. 
 
SIEWIERZ.WYPISZ 
Polecenie wypisujące numer telefonu z którego zostanie wysłany SMS ze wszystkich grup 
powiadomień. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Systemu Powiadamiania SMS –  
Wzór formularza oświadczenia 
 

 
Siewierz, dnia …………………….…… 

 
 

         
 

 

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO 

           
 

NUMER PESEL 

 
 

……………………………………………........ 
IMI Ę I NAZWISKO 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Wyrażam zgodę na wysyłanie na mój numer telefonu komórkowego wiadomości SMS 

informacji dotyczących ……….……………………………………………………..……..  

oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę 

Siewierz danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby realizacji 

wyżej wymienionego powiadomienia.  

 

 
 
 
 
 
 
  ……………………………………………………. 

  czytelny podpis 
 


