
 

                                                
 

 

   

Założenia (główne cechy) planowanego środka pomocy: 

 

1) Gmina Pyzdry (z siedzibą 62-310 Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1) planuje udzielić pomocy 

publicznej na rozwój sieci szerokopasmowej i w tym celu przeprowadzić konkurencyjną 

procedurę wyboru. Szczegółowe warunki i kryteria wyboru zostaną odrębnie 

opublikowane po zakończeniu konsultacji publicznych wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu 

procedury. 

2) Pomoc zostanie udzielona ze środków Funduszu Szerokopasmowego, o którym mowa w 

art. 16a ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, pozyskanych na 

ten cel przez Gminę Pyzdry na podstawie umowy dotacji celowej zawartej z Dysponentem 

Funduszu, jak również z budżetu gminy. 

3) Pomoc zostanie udzielona na inwestycję realizowaną na obszarach gminy Pyzdry. 

Planowane jest udzielenie pomocy na rozwój stałej sieci szerokopasmowej w celu 

podłączenia gospodarstw domowych i podmiotów stymulujących rozwój społeczno-

gospodarczy na obszarach, na których sieć zdolna do zapewnienia w sposób niezawodny 

pobierania danych z prędkością co najmniej 100 Mb/s (prędkość progowa) nie istnieje lub 

rozwój takiej sieci nie jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat. Podlega to 

weryfikacji przez sporządzanie map i w drodze konsultacji publicznych. Obszary, na 

których istnieje lub w wiarygodny sposób planowana jest budowa co najmniej jednej sieci 

zdolnej do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 

100 Mb/s nie mogą zostać objęte pomocą. Objęta pomocą sieć zapewni co najmniej 

podwojenie prędkości pobierania i wysyłania danych w porównaniu z istniejącymi 

lub planowanymi w wiarygodny sposób sieciami i będzie zdolna do zapewnienia w 

sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 300 Mb/s i wysyłania 

danych z prędkością co najmniej 100 Mb/s (prędkości docelowe). 

4) Projekt objęty pomocą przyniesie znaczącą poprawę (skokową zmianę), tj. na skutek 

dotowanej interwencji podjęta zostanie znacząca nowa inwestycja w sieć szerokopasmową 

oraz dotowana sieć stworzy znaczące nowe możliwości na rynku pod względem 

dostępności usługi szerokopasmowego dostępu do internetu i przepustowości, prędkości i 

konkurencji w porównaniu z sieciami istniejącymi lub w wiarygodny sposób 

planowanymi. 

5) Planowana pomoc na rozwój stałych sieci szerokopasmowych jest zgodna z rynkiem 

wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, 

o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, gdyż spełnione są warunki określone w rozdziale 

I oraz art. 52 rozporządzenia nr 651/2014. 

6) Pomoc zostanie udzielona przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu w oparciu o otwartą, 

przejrzystą i niedyskryminującą konkurencyjną procedurę wyboru, zgodnie z założeniami 

przepisów dotyczących zamówień publicznych i z poszanowaniem zasady neutralności 

technologicznej, nie naruszając obowiązujących przepisów dotyczących zamówień 

publicznych, na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Kwota pomocy 

zostanie ustalona na podstawie konkurencyjnej procedury wyboru, w ramach środków, 

które Gmina Pyzdry planuje maksymalnie przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji. 

 



7) Na potrzeby konkurencyjnej procedury wyboru Gmina Pyzdry jako organ przyznający 

pomoc ustanowi z wyprzedzeniem obiektywne, przejrzyste i niedyskryminujące 

jakościowe kryteria przyznawania pomocy. W przypadku podobnych warunków 

jakościowych pomoc przyznaje się oferentowi ubiegającemu się o najniższą kwotę 

pomocy. 

8) Pomoc zostanie udzielona zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, jednocześnie 

zachęcając do wykorzystywania wszelkiej dostępnej istniejącej infrastruktury.  

9) Sieć telekomunikacyjna objęta pomocą będzie własnością przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego wyłonionego w konkurencyjnej procedurze wyboru, który będzie 

miał obowiązek oferowania możliwie najszerszego aktywnego i pasywnego dostępu 

hurtowego, zgodnie z art. 2 pkt 139 rozporządzenia nr 651/2014, na sprawiedliwych i 

niedyskryminujących warunkach. Aktywny dostęp hurtowy przyznawany będzie na co 

najmniej siedem lat, zaś hurtowy dostęp do infrastruktury fizycznej, w tym kanałów i 

słupów, nie będzie ograniczony w czasie. Takie same warunki dostępu muszą mieć 

zastosowanie do całości dotowanej sieci, w tym także do tych części sieci, gdzie 

wykorzystuje się istniejącą infrastrukturę. Zobowiązanie dotyczące dostępu wykonuje się 

niezależnie od jakichkolwiek zmian w zakresie własności dotowanej sieci, zarządzania nią 

lub jej obsługi. W przypadku pomocy na budowę kanałów, kanały muszą być na tyle 

obszerne, aby można było umieścić w nich co najmniej trzy sieci i różne rodzaje topologii 

sieci. 

10) Cena dostępu hurtowego będzie opierać się na jednym z następujących punktów 

odniesienia: (i) średnich publikowanych cenach hurtowych obowiązujących w innych, 

porównywalnych, bardziej konkurencyjnych obszarach państwa członkowskiego lub Unii; 

lub (ii) przy braku takich publikowanych cen - na cenach regulowanych już ustalonych lub 

zatwierdzonych przez krajowy organ regulacyjny dla odnośnych rynków i usług; lub (iii) 

przy braku takich publikowanych lub regulowanych cen - ustalanie cen jest zgodne z 

orientacją kosztową i metodyką obowiązującą na podstawie sektorowych ram 

regulacyjnych. Konieczne będzie uzyskanie opinii Prezesa UKE w kwestii warunków 

dostępu, w tym cen, oraz w kwestii sporów związanych ze stosowaniem wymagań 

odnośnie cen dostępu hurtowego. 

11) W związku z udzieleniem pomocy konieczne będzie spełnienie wymagań w zakresie 

przejrzystości, sprawozdawczości i monitorowania, określone w dokumentacji 

konkurencyjnej procedury wyboru. Ze względu na kwotę planowanej pomocy nie 

przewiduje się stosowania mechanizmu wycofania pomocy (tzw. clawback). 

 

Wszelkie uwagi należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: 

admin@pyzdry.pl  w terminie do 11 kwietnia 2023 r. 
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