
 
 

 

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA 

na terenie Gminy Pyzdry 

 

 

Konsultacje społeczne trwają od 10 marca 2023 do 11 kwietnia 2023 r. 

Celem konsultacji jest określenie obszarów, na których będzie możliwe udzielenie pomocy na 

rozwój sieci telekomunikacyjnej zdolnej w sposób niezawodny do dostarczania usług 

szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie 

danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), o której mowa w art. 52 ust. 3 lit. b) 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

Obszary białe NGA są to obszary, na których nie istnieją szybkie sieci telekomunikacyjne 

umożliwiające świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co 

najmniej 100 Mb/s i najprawdopodobniej nie powstaną w ciągu 3 kolejnych lat od ogłoszenia 

konsultacji. 

W ramach konsultacji podmioty planujące budowę sieci dostępu nowej generacji (sieci 

telekomunikacyjne umożliwiające świadczenie usług dostępu do Internetu o 

gwarantowanej przepustowości co najmniej 100 Mb/s) na danym obszarze na zasadach 

komercyjnych mogą zgłosić udokumentowane i wiarygodne plany inwestycyjne.  

W ramach konsultacji można zgłaszać tylko i wyłącznie te inwestycje, w przypadku których 

przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację. 

Załącznik o nazwie „Lista adresowa Gmina Pyzdry” zawiera listę punktów adresowych, co do 

których w ramach konsultacji ustalana jest możliwość objęcia ich planowaną pomocą. Spośród 

punktów adresowych na tej liście należy wskazać te punkty, gdzie zgłaszający przedsiębiorca 

ma: 

a) istniejącą sieć telekomunikacyjną umożliwiającą świadczenie usług dostępu do Internetu o 

gwarantowanej przepustowości co najmniej 100 Mb/s lub  

b) komercyjne plany inwestycyjne dotyczące budowy sieci umożliwiającej świadczenie usług 

dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 100 Mb/s w okresie 

najbliższych trzech lat. 

Zgłoszenie istnienia takiej sieci lub planu inwestycyjnego jej budowy należy dokonać poprzez 

wypełnienie załącznika „Lista adresowa Gmina Pyzdry” – zgodnie z instrukcją w formie 

arkusza Excel i odesłanie go wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność planu 

najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2023 r. na adres poczty elektronicznej: admin@pyzdry.pl  

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające istnienie sieci lub wiarygodnego 

planu inwestycyjnego jej budowy, w szczególności: 

• dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania osoby zgłaszającej plan 

• harmonogram inwestycji 

• dokumenty potwierdzające planowanie inwestycji 

• informacja o szacowanej wartości planowanej inwestycji 

• dokumenty potwierdzające możliwości finansowe realizacji inwestycji. 
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Zgłoszenie nienależycie udokumentowane może prowadzić do odrzucenia planu 

inwestycyjnego jako niewiarygodnego. Gmina Pyzdry może zażądać przekazania dalszych 

dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie, jak również może podejmować inne 

działania w celu potwierdzenia wiarygodności zgłoszonych planów inwestycyjnych. 

Gmina Pyzdry zastrzega sobie możliwość weryfikacji wiarygodności zgłoszenia istnienia 

sieci lub planu inwestycyjnego jej budowy, zgodnie z dobrymi praktykami określonymi w 

Komunikacie Komisji - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na sieci szerokopasmowe 

(2023/C 36/01).  

W szczególności jeżeli Gmina Pyzdry uzna, że plan inwestycyjny jest wiarygodny, może podjąć 

decyzję o zaproponowaniu przedsiębiorcy podpisania umów, które obejmowałyby 

zobowiązanie do składania sprawozdań z postępów w realizacji wyznaczonych etapów.  

W razie stwierdzenia, że zgłoszony plan inwestycyjny nie jest wiarygodny lub nie jest 

realizowany, obszar wskazany w tym planie może zostać uznany za obszar, na którym może 

być udzielone wsparcie. 

Ujawnienie informacji o istniejących sieciach lub planach inwestycyjnych dotyczących tych 

sieci po ustaleniu listy obszarów w następstwie zakończenia niniejszych konsultacji, nie 

stanowi przeszkody do udzielenia wsparcia na tych obszarach. 


