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Jako przedstawiciel społeczności lokalnej przedstawiam INTERPELACJĘ

DOTYCZĄCĄ DOSTĘPU DO INTERNETU ZA POŚREDNICTWEM
ŚWIATŁOWODU DLA MIESZKAŃCÓW PRYWATNYCH W KOŹLI.

Na strome internetowej pod adresem:
https://swidnica.zgora.pl/PL/1000/1387/Swiatlowod w eminie/k/

oraz: https://uniaswiatlowodowa.pl/ziełonogorski/swidnica/instalacie dalej pod linkiem:
https://www.orange.pl/view/popc [dostęp: 2021.03.15] znajduje się między innymi informacja:
„Nie jest możliwe dodawanie i wymiana przez operatora punktów adresowych, które nie znajdują
się na liście opublikowanej przez CPPC." Gdzie jest dokładna lista adresów wytypowanych do
niwelowania terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego internetu?
W związku z zawodnością połączeń za pośrednictwem intemetu mobilnego (słaby zasięg i
przeciążeiiie BT-ów) z powodu m.in. zdalnego nauczania, pracy zdalnej i innych czynników w
czasie pandemii (i nie tylko) tmdno załatwiać sprawy urzędowe, naukowe, czy międzyludzkie przy
wciąż zawodzącym internecie. Jeśli wspomnimy (z różnych przyczyn) nie rozstrzygnięte do końca
kwestie aukcji na szybki internet mobilny 5G w Polsce, musimy rozwinąć sieć światłowodową
dla mieszkańców prywatnych, co jest w interesie mieszkańców, gminy i Orange Polska S.A.
W rozmowach z konsultantami sieci Orange „widnieje" status „w przyłączeniu", ale nikt nie
wie dokładnie jak się to przekłada na rzeczywistość.
Proszę o przedstawienie możliwości doprowadzania sieci światłowodowej do mieszkańców
prywatnych. Mam nadzieję, że sprawa nie skończy się tak jak na razie z gazyfikacją Koźli i innych
okolicznych miejscowości.

z

ażaniem

*

-^sm^.
/ UL.

^

*'s^

.^z??

«

GMINA
ŚWIDNICA

RO.0003.5.2021

Świdnica, 3 0.03.202 ł r.

Pani Teresa Sygut
Radna Gminy Świdnica
W odpowiedzi na interpelację z dnia 17.03.2021 r. informuję, że:

Zasady wyznaczania i wyłączania punktów adresowych do projektów POPC określa UKE
(Urząd Komunikacji Elektronicznej). Zasady te opisane są w dokumencie dostępnym na stronach UKE
httBSL//uke.gov.pl/download/gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/36/360/l/popc proces wyznaczania i wył
aczania adresów, pdf

Aktualnie w ramach projektu POPC2 sieć światłowodowa budowana jest przez firmę Orange
do wskazanych przez CPPC gospodarstw domowych. W ramach projektu POPC2, światłowód
doprowadzony będzie do 449 gospodarstw domowych w miejscowościach: Buchatów, Grabowiec,
Drzonów, Koźla, Letnica, Łochowo, Piaski, Rybno, Stone. Pierwotny termin realizacji 31.07.2020 r.
został ustawą COVID-owa przesunięty o 3 miesiące tj. 30.09.2020, ale firma Orange uzyskała
dodatkowo odroczenie tenninu do wiosny 2021 r.

W ramach POPC2 w miejscowości Koźla ujętych zostało 12 punktów adresowych.
Firma Orange poinformowała nas, że obecnie rozpoczyna projekt POPC4, w ramach którego
dostęp do szybkiego, światłowodowego Internetu uzyska w Gminie Świdnica kolejne 295 gospodarstw
domowych w miejscowościach: Grabowiec, Koźla, Letnica, Lipno, Orzewo, Radomia, Słone
Wilkanowo, Świdnica i Łochowo. W chwili obecnej wyłoniony wykonawca jest na etapie
przygotowywania się do rozpoczęcia prac projektowych.

W ramach projektu POPC4 w miejscowości Koźla ujętych zostało 36 punktów adresowych. W
załączeniu zestawienie wszystkich punktów adresowych w gminie Świdnica w projekcie POPC2 i

POPC4.

Kolejna perspektywa finansowa na lata 2021-2027 przewiduje dalsze działania, aby Internet o
prędkości co najmniej lOOMb/s dostępny był dla wszystkich. Rozpoczęty został przez CPPC cykl
konsultacji projektu Umowy Partnerstwa, opisującej sposób podziału i cele inwestycji z pieniędzy
unijnych na lata 2021-2027. Mamy nadzieję, że już w 2021 ruszą kolejne konkursy.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych podłączeniem światłowodu do

zgłoszenia na stronie UKE https://wvszukiwarka.uke.gov.pl/ swojego adresu oraz bezpośrednio do
finny Orange wypełniając deklarację dostępną na stronie https://www.orange.pl/view/sfh
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