Wieści Mirskaa

ODPOWIEDŹ NACZELNIKA WYDZIAŁU GEOPRZETWARZANIA DANYCH
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na wniosek z dnia 18 listopada 2021 skierowany do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie
inwestycji POPC w gminie Mirsk pragnę przedstawić następujące informacje.
Urząd Komunikacji Elektronicznej brał udział w wyznaczaniu obszarów interwencji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W 2016 r. UKE wyznaczył
w obszarze 3.5.01.01 Jeleniogórski 790 punktów adresowych w gminie Mirsk do objęcia zasięgiem Internetu szerokopasmowego w ramach II konkursu POPC. Wśród nich
znalazło się 114 punktów adresowych w miejscowościach
Brzeziniec, Karłowiec, Kamień i Giebułtów. Pełną listę
punktów adresowych znajdzie Pan pod linkiem: https://
form.teleinfrastruktura.gov.pl/nuts3POPC02_3_5_02_01.csv.
Szczegółowy opis procesu wyznaczania punktów do POPC
znaleźć można w opublikowanej na stronie UKE broszurze informacyjnej: https://uke.gov.pl/akt/proces-wyznaczania-i-wylaczania-adresow-w-popc,360.html
Wśród punktów adresowych wybranych przez Beneficjenta II konkursu – firmę Orange Polska S.A. które zadeklarował on objąć zasięgiem znalazło się 414 gospodarstw
domowych położonych na terenie gminy Mirsk, w tym 100
w interesujących Pana miejscowościach – dane te dostępne są pod linkiem: https://arch.cppc.gov.pl/wp-content/
uploads/obszar_3_5_02_01.csv.
Zwracam uwagę, że Beneficjent POPC nie musi objąć zasięgiem wszystkich punktów adresowych wyznaczonych
w danym obszarze. Zobowiązany jest natomiast do podłączenia wszystkich wskazanych szkół. Dla każdego z obszarów konkursowych wyznaczone zostało tzw. minimum
pokryciowe, związane z kwestiami finansowymi, które
wskazuje, jaką minimalną liczbę punktów adresowych
beneficjent jest zobowiązany objąć zasięgiem w danym
obszarze – „Minimalna liczba gospodarstw domowych do
objęcia zasięgiem”. Wybór punktów adresowych w ramach
wymaganego minimum jest decyzją beneficjenta. Po podpisaniu umowy beneficjent ma możliwość wymiany 15%
punktów adresowych, które zobowiązał się objąć zasięgiem na inne w obrębie danego obszaru konkursowego.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że UKE nie został upoważniony do rozszerzania listy punktów adresowych realizowanych w ramach POPC. Opisane powyżej kwestie
nie zmieniają jednak faktu, że Beneficjent POPC – w tym
przypadku firma Orange Polska S.A. może w ramach własnych inwestycji komercyjnych objąć zasięgiem dowolne
punkty adresowe niezagospodarowane w ramach inwestycji POPC.
Szczegółowe dane dotyczące Państwa Gminy, w tym operatorów świadczących usługi szerokopasmowego dostępu
do Internetu znaleźć można także na stronie: https://map-

book.uke.gov.pl/, gdzie po wyborze odpowiedniej gminy
można pobrać mapę dostępności sieci szerokopasmowej
w poszczególnych punktach adresowych oraz punktów
biorące udział w inwestycjach POPC i komercyjnych inwestycjach przedsiębiorców telekomunikacyjnych
według stanu na dzień 31.12.2020 r. Do pobrania jest także plik Excel zawierający informacje o podmiotach świadczących usługi w danej gminie, adresach przewidzianych
do objęcia zasięgiem w ramach inwestycji POPC, adresach stanowiących czarne plany oraz adresach referencyjnych funkcjonujących w rejestrach państwowych PRG
i NOBC. W arkuszu o nazwie CZARNE PLAMY zawarto
informacje o typie zasięgu w danym punkcie adresowym
oraz numer RPT podmiotu, który ten zasięg wskazał.
Numer RPT podmiotu umożliwia identyfikację poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, których
spis zawarto w arkuszu PODMIOTY lub korzystając z
wyszukiwarki podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych dostępnej na stronie BIP
UKE: https://bip.uke.gov.pl/rpt/rejestr-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych
Pragnę dodatkowo poinformować, że Prezes UKE nie dysponuje narzędziami prawnymi, które pozwoliłyby zobowiązać przedsiębiorców telekomunikacyjnych do objęcia
zasięgiem określonych lokalizacji. Decyzje, dotyczące
objęcia zasięgiem danego punktu adresowego, przedsiębiorcy podejmują samodzielnie, badając opłacalność inwestycji w danym obszarze.
Narzędzie zgłaszania popytu na usługi internetowe w
Wyszukiwarce UKE (https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/)
jest pomocniczym narzędziem dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, które pozwala im na wygenerowanie
raportu dotyczącego zapotrzebowania na usługę dostępu do Internetu w obszarze ich działania.
Niestety fundusze na inwestycje związane z budową sieci internetowej przewidziane w Programie Operacyjnym
Polska Cyfrowa są ograniczone, dlatego nie wystarczy
ich żeby zaspokoić wszystkie potrzeby. Warto wskazać,
że w latach 2021-2027 planowane jest skierowanie na ten
cel dodatkowych środków z Krajowego Funduszu Odbudowy oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.
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