ZARZĄDZENIE NR 140/PM/2013
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie Regulaminu rejestracji domen internetowych w domenie drugiego stopnia „legnica.eu”.
Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 6 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Legnicy nadanego
zarządzeniem Nr 19/UM/2011 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 marca 2011 r. zmienionego zarządzeniami Nr
53/UM/2011 z 1 września 2011 r., Nr 59/UM/2011 z 29 września 2011 r., Nr 68/UM/2011 z 28 grudnia 2011 r., Nr
4/UM/2012 z 18 stycznia 2012 r., Nr 16/UM/2012 z 9 lutego 2012 r. i Nr 34/UM/2012 z 22 marca 2012 r.,
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się Regulamin rejestracji domen internetowych w domenie drugiego stopnia „legnica.eu” stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr 557/PM/2011 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 sierpnia 2011 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Regulamin rejestracji domen internetowych w domenie drugiego stopnia „legnica.eu”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin rejestracji internetowych domen drugiego stopnia w domenie „legnica.eu”, zwany dalej
Regulaminem, określa zasady i tryb postępowania związane z rejestracją domen drugiego stopnia w domenie
„legnica.eu” .
§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Administratorze – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Legnicy;
2) Abonencie – należy przez to rozumieć podmiot będący jednostką organizacyjną Gminy lub stowarzyszenie
(organizacja) działający na terenie miasta Legnicy, który uzyskał zgodę Prezydenta Miasta Legnicy lub osoby
przez niego upoważnionej;
3) Domenie – należy przez to rozumieć ciąg liter alfabetu łacińskiego, myślników, podkreślników, cyfr i kropek,
które po pierwszej kropce zawierają ciąg „legnica.eu”;
4) Usłudze – należy przez to rozumieć udostępnienie domen drugiego stopnia;
5) Alias internetowy – należy przez to rozumieć alternatywny (dodatkowy), atrakcyjny i łatwy do zapamiętania
adres URL.
§ 3.
Abonent zobowiązuje się do wyświetlania na głównej stronie swojego serwisu pliku graficznego,
zamieszczonego pod adresem: http://www.legman.pl/logo_um.JPG o rozmiarze dopasowanym do układu serwisu
z zastrzeżeniem, że nie będzie on mniejszy niż 90x45px z zachowaniem proporcji, przekierowującego na stronę
Urzędu Miasta Legnicy (http://www.legnica.eu), korzystając z kodu:
<a href=" http://www.legnica.eu " target=_blank>
<img alt="Urząd Miasta Legnica" src="http://www.legman.pl/logo_um.JPG" border=0></a>
§ 4.
1. Złożenie przez Abonenta wniosku o rejestrację domeny internetowej jest równoznaczne
z przyjęciem do wiadomości treści Regulaminu oraz uznaniem jego postanowień za obowiązujące i wiążące
Abonenta w całości.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
§ 5.
Abonent zobowiązuję się do promowania swojej strony używając domeny drugiego stopnia utworzonej
w domenie „legnica.eu”.
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Rozdział 2
Zasady i warunki administracji domeny „legnica.eu”
§ 6.
1. Administrowaniem domeną „legnica.eu” zajmuje się Urząd Miasta Legnicy.
2. Administrator przeprowadza w imieniu Abonenta proces rejestracji nazwy domeny lub zmiany danych
Abonenta oraz zmiany delegacji domeny.
3. Administrator może powierzyć administrowanie domeną innej jednostce organizacyjnej.
4. W przypadku powierzenia administrowania domeną innej jednostce organizacyjnej, postanowienia
Regulaminu dotyczące administrowania odnoszą się do tej jednostki.
§ 7.
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konieczność
z wprowadzenia przepisów prawa regulujących zasady rejestracji domen.

zmiany

nazwy

wynikającej

2. Administrator nie odpowiada za czasowe zawieszenie Usługi z przyczyn niezależnych od niego lub
z przyczyn losowych uniemożliwiających wykonanie tej Usługi.
3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usługa była realizowana na możliwie najwyższym poziomie.
§ 8.
1. Administrator jest zobowiązany do wyrejestrowania domeny w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego
zgłoszenia wniosku przez Abonenta lub uprawniony podmiot (załącznik Nr 2).
2. Administrator jest uprawniony do wyrejestrowania domeny, jeżeli przez okres dwóch miesięcy domena nie
funkcjonuje lub jest błędnie skonfigurowana na skutek błędów Abonenta.
§ 9.
Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia domeny, gdy:
1) zostanie mu doręczona decyzja Urzędu Patentowego lub wyrok sądu potwierdzające prawa innego podmiotu do
użycia słów zawartych w domenie;
2) Abonent nie przestrzega Regulaminu;
3) Abonent udostępnił domenę osobom trzecim;
4) wykorzystanie nazwy domeny szkodzi wizerunkowi i interesom Gminy Legnica lub regionowi;
5) w domenie zostały umieszczone materiały zabronione prawem oraz ścigane na drodze postępowania karnego
i niezgodne z etykietą (np. uznane za szkodliwe społecznie).
Rozdział 3
Zasady rejestracji domen
§ 10.
1. Abonent może zarejestrować domenę oraz aliasy internetowe.
2. Rejestracja domeny internetowej i aliasów internetowych zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony
przez Abonenta wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku (załącznik Nr 1).
§ 11.
1. Abonent sam określa brzmienie domeny oraz aliasu internetowego.
2. Rejestrowana nazwa domeny i aliasu internetowego musi spełniać następujące warunki:
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1) zawierać przynajmniej dwa znaki;
2) nie może być aliasem nazwy domeny głównej i nie może być kojarzona z serwisem reprezentującym miasto tj.
serwisem Urzędu Miasta;
3) powinna odnosić się do nazwy Abonenta.
3. Administrator odmówi zarejestrowania domeny lub aliasu internetowego, jeżeli:
1) domena o tej nazwie jest już zarejestrowana;
2) wcześniej został złożony wniosek o rejestrację domeny o identycznym brzmieniu;
3) jest nazwą rodzajową produktu lub usługi i nie jest jednocześnie nazwą własną Abonenta;
4) jest nazwą rodzajową usługi sieci Internet;
5) jest powszechnie znaną nazwą własną, która przysługuje innemu podmiotowi niż Abonentowi;
6) zawiera słowa obsceniczne lub mogące zostać uznane za obraźliwe lub w inny sposób naruszające dobre
obyczaje;
7) nazwa domeny nie odnosi się do zwyczajowo przyjętej nazwy, lub skrótu Abonenta;
8) nazwa podana przez Abonenta była w użyciu i nie minęło jeszcze dwóch lat od czasu wyrejestrowania, chyba
że Abonent wnioskujący wykaże następstwo prawne do nazwy podawanej przez niego.
4. Rejestracja i utrzymanie domen w domenie „legnica.eu” jest bezpłatne.
§ 12.
1. Administrator dopuszcza możliwość zmiany danych teleadresowych Abonenta.
2. Zmiana danych teleadresowych zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony przez Abonenta wniosek
w formie pisemnej, w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku (załącznik Nr 1).
Rozdział 4
Tryb postępowania przy rejestracji domen
§ 13.
1. Prawidłowe wypełnienie
zarejestrowania domeny.

wniosku

i przekazanie

Administratorowi

jest

niezbędnym

warunkiem

2. Wniosek winien wskazywać podmiot i adresy IP serwerów Abonenta.
3. Abonent jest zobowiązany do informowania Administratora o wszelkich zmianach danych określonych we
wniosku, w okresie 7 dni od ich wprowadzenia.
§ 14.
1. Administrator
może
zwrócić
się
w terminie
7 dni
od
chwili
otrzymania
wniosku
o uzupełnienie lub rozszerzenie informacji zawartych we wniosku. W takim przypadku bieg terminu na wydanie
decyzji ulega zawieszeniu. Administrator może w tym celu używać e-maila.
2. Abonent winien wskazać adres e-mail,
w sprawach technicznych (opiekuna technicznego).
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Rozdział 5
Odpowiedzialność
§ 15.
1. Abonent korzystający z nazwy domeny ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zgodne z prawem
polskim, zagranicznym i międzynarodowym korzystanie z zarejestrowanej nazwy domeny i jest odpowiedzialny za
treści i materiały umieszczone w danej domenie. Oznacza to zwolnienie Administratora z odpowiedzialności za
szkody powstałe z winy Abonenta.
2. Za straty poniesione przez Abonenta w związku z nieprzestrzeganiem Regulaminu rejestracji domen
internetowych w domenie drugiego stopnia „legnica.eu”, odpowiedzialność ponosi sam Abonent.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 16.
1. Abonent jest zobowiązany oświadczyć we wniosku, 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 domen Administrator może kontaktować się
korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Abonenta.
3. W przypadku zmiany Regulaminu Administrator kontaktować będzie się drogą pocztową. Dopuszcza się
zawiadomienie Abonenta o powyższych zmianach drogą elektroniczną.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora lub na stronie internetowej „www.legnica.eu”.
5. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozpatruje się indywidualnie.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wniosek o rejestrację domeny internetowej / zmianę danych teleadresowych w istniejącej
w domenie drugiego stopnia „legnica.eu”
...........................................................
Zgoda Prezydenta Miasta Legnica
lub osoby upoważnionej
Legnica, dnia ……………………
Wniosek o rejestrację domeny internetowej / zmianę danych teleadresowych w istniejącej
w domenie drugiego stopnia „legnica.eu”
Abonent:
Adres:
Telefon:
Nazwa domeny:
Aliasy internetowe:
Serwer(y) :
(np. www, smtp)
Opiekun techniczny

Adres e-mail:

Adres(y) IP:

……………………………………….................……

e-mail

…...............……………………………………………….

Abonent
wnosi
o zarejestrowanie
i utrzymanie
domeny
o wskazanej
powyżej
nazwie
i zobowiązuje się do przestrzegania aktualnie obowiązującego Regulaminu rejestracji, którego treść jest mu znana.
Abonent oświadcza, że wszystkie podane wyżej dane są prawdziwe.
..........................................
Podpis Abonenta

Wypełnia Administrator:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

..........................................
Podpis Administratora
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wniosek o wyrejestrowanie domeny internetowej w domenie drugiego stopnia „legnica.eu”

Abonent:
Adres:
Telefon:
Nazwa domeny:
Aliasy internetowe:

Adres e-mail:

Oświadczam, że od dnia …………………………………………… rezygnuję z dalszego korzystania
z powyższej domeny internetowej.
Abonent oświadcza, że wszystkie podane wyżej dane są prawdziwe.
..........................................
Podpis Abonenta

Wypełnia Administrator:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

..........................................
Podpis Administratora
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