
 

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego stanowiącego część 

budżetu państwowych funduszy celowych. 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA  

w kontekście dostępności usług sieciowych o przepustowości 30 Mb/s lub więcej. 

 

Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów w kontekście dostępności usług 

sieciowych o przepustowości 30 Mb/s lub więcej, które będą stanowiły potencjalny obszar 

inwestycji przeprowadzonej w ramach projektu Budowa sieci Internetu szerokopasmowego 

na terenie Gminy Żabia Wola.  

 

Białe obszary NGA są to punkty adresowe, w których na podstawie dostępnych danych, nie 

występuje infrastruktura umożliwiająca świadczenie usługi dostępu do Internetu o 

przepustowości co najmniej 30 Mb/s. 

 

Konsultacje społeczne trwają od 13 stycznia do 13 lutego 2023 r. 

 

Konsultacje społeczne obszarów białych w kontekście dostępności usług sieciowych o 

przepustowości 30 Mb/s lub więcej prowadzone są przez Gminę Żabia Wola. 

 

W ramach konsultacji zbieramy trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. 

 

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie punktów adresowych dla których 

przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną o dostępności usług 

sieciowych o przepustowości 30 Mb/s lub więcej ze środków własnych. Wskazane przez 

przedsiębiorców adresy nie będą mogły zostać ujęte w zadaniach współfinansowanych ze 

środków pochodzących z Funduszu Szerokopasmowego o którym mowa w art. 16a ustawy z 

dnia 07 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. W ramach 

konsultacji należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą 

ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację. 

 

Należy zgłaszać inwestycje obejmujące wyłącznie białe obszary w kontekście dostępności 

usług sieciowych, dla których plany inwestycyjne obejmują budowę sieci o przepustowości 30 

Mb/s lub więcej. 

 

Załącznik o nazwie „formularz.xlsx” zawiera listę punktów adresowych będących białymi 

plamami NGA. Spośród punktów adresowych na tej liście należy wskazać te punkty, gdzie 

istnieją komercyjne plany inwestycyjne dotyczące budowy sieci dostępu do Internetu o 

przepustowości co najmniej 30 Mb/s. 

 

Plan inwestycyjny należy wypełnić na ww. załączniku „formularz.xlsx” – zgodnie z instrukcją 

w formie arkusza Excel. 

 

Przedmiotem konsultacji są białe obszary, czyli punkty adresowe budynków, w których nie 

występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do 

Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. 

 

Plan inwestycyjny należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej:  

e-mail „funduszszerokopasmowy@zabiawola.pl” w celu potwierdzenia realizacji inwestycji 

dzięki której użytkownicy końcowi uzyskają dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 

30 Mb/s.  



 

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego stanowiącego część 

budżetu państwowych funduszy celowych. 

 

Wypełniając szablon w ramach sporządzania planu inwestycyjnego należy zachować strukturę 

danych, ponieważ umożliwi to przeprowadzenie ocenę wiarygodności zgłoszonych planów 

inwestycyjnych. 

 

Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do zgłoszenia:  

• Dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania firmy. 

• Informacja o szacowanej wartości inwestycji. 

• Harmonogram inwestycji. 

• Co najmniej 2 dokumenty potwierdzające planowanie inwestycji oraz dysponowanie 

możliwościami finansowymi na realizację tej inwestycji. 

  

Odpowiedzialność za skuteczne przekazanie informacji spoczywa na przekazującym plan 

inwestycyjny. Przekazanie nieprawidłowych dokumentów skutkuje odrzuceniem planu. 


