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1 Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie
a) tytuł projektu
BUDOWA NADBUŻAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

b) lokalizacja przedsięwzięcia: Gmina Drohiczyn, Gmina Mielnik, Gmina Siemiatycze, Gmina
Perlejewo, Gmina Ciechanowiec, Gmina Grodzisk, Gmina Dziadkowice, Gmina Milejczyce, Gmina
Nurzec Stacja, Gmina Brańsk, Gmina Rudka, Miasto Siemiatycze, Miasto Brańsk.

c) okres realizacji:
−
−
−

prace przygotowawcze: III kw. 2010 – III kw. 2012,
prace inwestycyjne: III kw. 2012 – I kw. 2015,
zakończenie realizacji projektu: I kw. 2015;

d) Przedmiot projektu, produkty, rezultaty,
Projekt pt.: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” będzie polegał na
budowie szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na terenie 11 gmin oraz 2 miast na terenie powiatu
siemiatyckiego, bielskiego oraz wysokomazowieckiego. Sieć budowana będzie w następujących
samorządach: Gmina Drohiczyn, Gmina Mielnik, Gmina Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Gmina
Ciechanowiec, Gmina Grodzisk, Gmina Dziadkowice, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec Stacja, Gmina
Brańsk, Gmina Rudka, Miasto Siemiatycze, Miasto Brańsk.
Projekt w części inwestycyjnej składać się będzie z następujących elementów:
• Budowa dystrybucyjnej sieci światłowodowej sieci wraz z elementami pasywnymi,
niezbędnymi do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej(np.: kanalizacja
teletechniczna, przewody, światłowody, studnie, lokalizacje węzłów dystrybucyjnych).
• Dostawa urządzeń aktywnych, instalacja, uruchomienie, testy.
• Dostawa, instalacja, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).
• Dostawa, instalacja i uruchomienie Centrum Nadzoru Sieci.
Wskaźniki produktu KSI:
Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 436 km
Ilość uruchomionych PIAP – 387
Wskaźniki produktu RPOWP:
Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – PIAP 387
Wskaźnik własny produktu Beneficjenta:
Liczba wybudowanych aktywnych punktów dystrybucyjnych – 100
Wskaźniki rezultatu KSI:
Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 35 szt.
Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 13 szt.
Wskaźniki rezultatu RPOWP:
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Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego – szkoły- 35 szt.
Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego - jednostki administracji publicznej –13 szt.
Liczba korzystających z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) - 3750
Wpływ projektu na zatrudnienie:
Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze
godzin) ogółem, w tym: kobiety, mężczyźni- 2 szt.

e) Beneficjent/Wnioskodawca
Projekt realizowany na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego dnia 28 stycznia
2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego dnia 21.02.2010 r. w Drohiczynie pomiędzy 13
jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ustalono, iż Liderem Projektu będzie
Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjmują status Partnerów. Projekt będzie realizowany
jednoetapowo. W pierwszym etapie (w ramach opisywanego przedsięwzięcia w niniejszym studium
wykonalności) weźmie udział 13 partnerów: Gmina Drohiczyn, Gmina Mielnik, Gmina Siemiatycze,
Gmina Perlejewo, Gmina Ciechanowiec, Gmina Grodzisk, Gmina Dziadkowice, Gmina Milejczyce,
Gmina Nurzec Stacja, Gmina Brańsk, Gmina Rudka, Miasto Siemiatycze, Miasto Brańsk.
Liderem projektu jest Gmina Drohiczyn, który składa wniosek o dofinansowanie oraz jest podmiotem
wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. Lider będzie reprezentował
wszystkie umawiające się strony, będzie odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i zarządzanie w
trakcie realizacji przedsięwzięciem.

f) Tło i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, główne problemy,
Na koniec 2008 r. Polska zajmowała jedno z ostatnich miejsc wśród krajów OECD pod względem
penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Według dostępnych statystyk Polska
zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem rozpowszechnienia
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Według danych GUS 36% gospodarstw domowych w
Polsce oraz 89% przedsiębiorstw posiadało w listopadzie 2006 r. dostęp do Internetu, z czego
odpowiednio 22% i 46% posiadało dostęp szerokopasmowy.
Na terenie województwa podlaskiego zgodnie z badaniami Departamentu społeczeństwa
Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego aż 73,32 % gospodarstw
domowych nie posiada dostępu do Internetu szerokopasmowego.
Na potrzeby niniejszego projektu została przeprowadzona inwentaryzacja zasobów obszaru objętego
projektem oraz badanie potrzeb i popytu w zakresie dostępu do sieci Internet. Z przeprowadzonej
szczegółowej analizy wynika, że na przedmiotowym terenie jest bardzo małe nasycenie usługami
szerokopasmowego Internetu. Duży odsetek osób nieposiadających dostępu do Internetu jest
zainteresowana posiadaniem dostępu do podstawowych usług (WWW, poczta e-mail, komunikatory,
e-urząd, e-bank) i byłaby usatysfakcjonowana nawet najmniejszą z „szerokopasmowych”
przepływności. Dodatkowym faktem jest to, że w większości przypadków ludność zamieszkująca te
tereny jest uboga, przez co duży odsetek z nich nigdy nie miało styczności z Internetem. Na takich
obszarach idealnym rozwiązaniem jest budowa Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP),
umożliwiających bezpłatny, ograniczony publiczny dostęp do podstawowych usług sieci Internet. W
miarę upływu czasu i nabierania pewności i umiejętności poruszania się po sieci Internet mieszkańcy
ci będą zainteresowaniu dużo szerszym wachlarzem usług niż umożliwiają punkty PIAP.
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Największy odsetek gospodarstw posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego (ponad 30%
gospodarstw domowych) znajduje się na terenie Gminy Perlejewo. Nie zmienia to jednak faktu, że
64% społeczności tej gminy jest zainteresowana usługą. Najgorsza sytuacja natomiast dotyka Gminę
Milejczyce, gdzie przy bardzo dużym, ponad 40% popycie na Internet szerokopasmowy jedynie 5%
mieszkańców posiada do niego dostęp.
Jak wynika z przeprowadzonego badania bardzo niewiele osób posiada dostęp do Internetu z
przepływnością ponad 2Mbit/s, przoduje tu gmina Dziadkowice, w której niemal 20% mieszkańców
podłączonych do Internetu szerokopasmowego ma prędkości transmisji przekraczającą 2Mbit/s. Ta
gmina ma jednocześnie stosunkowo duży współczynnik osób posiadających Internet
szerokopasmowy.
W trakcie badania przeanalizowano również liczbę operatorów posiadających infrastrukturę
umożliwiająca świadczenie usług szerokopasmowych na analizowanym terenie. Miało to na celu
zdefiniowanie obszarów białych (brak dostępu do sieci szerokopasmowej lub występuje rzadko
i w postaci szczątkowej) i szarych (istniejąca sieć nie jest wystarczająca, wymaga rozbudowy
i uzupełnienia, na terenie występuje jeden operator dysponujący przynajmniej podstawowymi
usługami szerokopasmowymi). Jak wynika z przeprowadzonego badania na 336 miejscowości
objętych projektem 296 miejscowości to obszary białe, 36 miejscowości to obszary szare
problematyczne, a 4 to miejscowości określane jako szare nieproblematyczne. Żadna miejscowość
nie została zakwalifikowana jako obszar czarny gdzie podaż usług pokrywa całkowicie
zapotrzebowanie na usługi dostępu do sieci szerokopasmowej.
Stąd wynika, iż obszar objęty projektem charakteryzuje się brakiem dostępu do sieci
szerokopasmowej bądź dostęp występuje w ograniczonym zakresie. Taki stan rzeczy negatywnie
wpływa na rozwój gospodarczy gmin z porozumienia. W dobie usług szerokopasmowych
umożliwiających szeroko rozumianą komunikację o bardzo wysokich parametrach jakości, żadna
jednostka samorządu nie może sobie pozwolić na pominięcie takich elementów rozwoju społecznego
jak: edukacja, telepraca, czy usprawnienia dla wszystkich obywateli oraz w szczególności dla
przedsiębiorców polegające na umożliwieniu obywatelom kontaktowania się z urzędami przez
Internet. To właśnie między innymi te czynniki będą w przyszłości decydować, o jakości życia naszego
społeczeństwa i o naszej pozycji w Europie i na świecie.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest jednym z kluczowych czynników wpływających na
wskaźniki makro i mikro ekonomiczne gospodarki. Dostęp do zasobów sieci jest w chwili obecnej
nieocenionym źródłem informacji oraz możliwości rozwoju zarówno dla małych i średnich firm,
dużych korporacji, jak i dla każdego mieszkańca kraju, który pragnie pogłębić wiedzę, uzyskać szybki
dostęp do najaktualniejszych informacji czy rozrywki.
Dzięki wysokiej konkurencyjności dobrze rozwiniętej sieci usług informatycznych zwiększa się ich
dostępność i obniża koszt korzystania z nich. Szerokie możliwości, jakie daje zastosowanie technik
elektronicznych dotyczy wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego oraz powoduje
eliminowanie barier instytucjonalnych, regionalnych i granic państwowych. Tworzenie infrastruktury
dostępu szerokopasmowego, zwłaszcza na obszarach wiejskich, wyklucza marginalizację tych
terenów, a także powoduje wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu
oraz innych technik informacyjnych, w szczególności pomiędzy dużymi ośrodkami a obszarami
wiejskimi i małymi miastami. Działanie jest to szczególnie ważne dla obszarów leżących z dala od
centrów gospodarczych.
Podsumowując powyższe wszystkie powyższe przesłanki wskazują na zasadność przeprowadzenia
inwestycji. Realizacja projektu w zakładanym zakresie na terenach o tak dużym zapotrzebowaniu i
jednocześnie bardzo skąpą infrastrukturą operatorów komercyjnych pozwoliłaby na osiągnięcia
wszystkich zakładanych celów projektu oraz doprowadziłaby do zmniejszenia odsetka osób
wykluczonych cyfrowo.
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g) Podstawowe wnioski z analizy otoczenia przedsięwzięcia,
W wyniku przeprowadzonej analizy społeczno – gospodarczej gmin objętych Projektem
zidentyfikowano liczne problemy, które w znacznym stopniu uniemożliwiają budowę społeczeństwa
informacyjnego przede wszystkim na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Możemy do nich
zaliczyć:
• słabo rozwiniętą infrastrukturę telekomunikacyjną i teleinformatyczną,
• niski poziom dostępu do Internetu szerokopasmowego,
• dysproporcje w dostępie do Internetu między miastem a wsią,
• małą liczbę komputerów w szkołach,
• wysokie ceny usług telekomunikacyjnych,
• dużą część ludności zagrożoną wykluczeniem cyfrowym,
• opóźnienia w informatyzacji w wielu dziedzinach życia gospodarczego oraz publicznego.
Część instytucji publicznych oraz jednostek samorządów terytorialnych rozpoczęła proces budowy i
rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i od jego pozytywnego wyniku zależeć będzie możliwość
wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych przez mieszkańców, przedsiębiorców
oraz Instytucje na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

h) Cele przedsięwzięcia, zgodność celów z RPOWP
Celem głównym projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej – sieci
dystrybucyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych szerokopasmowych usług dostępowych na
potrzeby jednostek samorządu, operatorów sieci dostępowych świadczących usługi dla podmiotów
gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem.
Cele bezpośrednie:
• Stworzenie warunków dostępu do Internetu szerokopasmowego poprzez budowę
szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.
• Poprawa warunków dostępu do Internetu poprzez utworzenie Publicznych Punktów dostępu do
Internetu (ograniczony, bezpłatny dostęp do sieci Internet).
• Poprawa poziomu życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez włączenie
w globalną sieć.
• Aktywizacja zawodowa (ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych oraz wzrost perspektyw
w ich dostępie do pracy poprzez wzrost możliwości świadczenia telepracy).
• Podniesienie poziomu edukacji.
Zgodność projektu z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2007-2013
Cele projektu wynikają z zidentyfikowanych problemów i potrzeb oraz zdiagnozowanego popytu w
zakresie dostępu do Internetu szerokopasmowego na analizowanym obszarze. Cele przedsięwzięcia
wpisują się w następujące cele strategiczne RPOWP:
•

•

Cel szczegółowy nr 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Dzięki budowie
sieci szerokopasmowej wzrośnie atrakcyjność inwestycja województwa a w szczególności
powiatów siemiatyckiego, bielskiego i wysokomazowieckiego.
Cel szczegółowy nr 2: Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i
międzynarodowym. Ważnym elementem wspierającym eksport jest rozwój dostępu do
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Internetu i e-usług, co pozwoli na oferowanie produktów i usług poprzez sieć internetową na
całym świecie, a tym samym przełamanie bariery peryferyjności. Dzięki budowie sieci
dystrybucyjnej Internetu szerokopasmowego podmioty gospodarcze będą miały dostęp do
wysokowydajnej struktury transmisyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych usług
szerokopasmowych.
Przedsięwzięcie bezpośrednio wpisuje się w cel osi czwartej, jakim jest upowszechnienie stosowania
technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez
rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatyczne. W wyniku projektu nastąpi rozbudowa
regionalnej
infrastruktury
teleinformatycznej
w
obszarze
powiatu
siemiatyckiego
i wysokomazowieckiego, dzięki czemu zostanie zapewniony dostęp do usług Internetu
szerokopasmowego. Projekt przyczyni się do pełniejszej informatyzacji regionu. Tym samym

stworzone zostaną warunki umożliwiające współczesną komunikację.
i) Zgodność z celami dokumentów programowych i strategicznych oraz z dokumentem „Linia
demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej
i Wspólnej Polityki Rybackiej” wraz z uzasadnieniem,
Projekt jest zgodny z następującymi dokumentami:
• Strategia Rozwoju Gminy Ciechanowiec do roku 2020
• Strategia Rozwoju Gminy Siemiatycze na lata 2000 -2015
• Strategia Rozwoju Zrównoważonego Miasta i Gminy Drohiczyn na lata 2001 - 2015
• Strategia Rozwoju Gminy Grodzisk
• Strategia Rozwoju Gminy Mielnik
• Strategia rozwoju Gminy Milejczyce
• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Perlejewo na lata 2004 – 2014
• Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Siemiatyckiego na lata 2007-2013
• Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego
• Strategii Rozwoju Powiatu Wysokomazowieckiego
• Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020
• Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015
• Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013
• Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013
• Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013
• Regionalny Program Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013
• Strategia lizbońska
• Inicjatywa i2010: Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia
• Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Opis zgodności z dokumentami znajduje się w punkcie 3.6 Studium Wykonalności.
Projekt jest zgodny z dokumentem „Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej polityki Rybackiej”.
Zakres przedmiotowy niniejszego projektu nie leży w obszarze wsparcia Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich, 2007-2013.
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W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej dofinansowanie uzyska kompleksowy
projekt indywidualny w zakresie społeczeństwa informacyjnego, który swoim zasięgiem obejmował
będzie regiony Polski Wschodniej.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dofinansuje projekty z zakresu infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego dla celów dydaktycznych w publicznych szkołach wyższych. Minimalna
wartość projektu to 20 mln PLN.
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu informacyjnemu - e-inlcusion udzielane są dotacje na pokrycie kosztów dostępu do
Internetu (wraz z udostępnieniem komputera i wsparcia technicznego) – bez budowy infrastruktury.
Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” obejmuje przyłączenie
odbiorcy do już istniejącej infrastruktury sieci szkieletowej (połączenie między najbliższym lub
najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem) lub, w razie konieczności,
budowę infrastruktury. Wsparcie uzyskają także projekty polegające na dostarczaniu przez MSP
szerokopasmowego Internetu, na etapie tzw. ostatniej mili, jednak wyłącznie na obszarach, gdzie
inwestycje w tej dziedzinie nie występowały lub były niewystarczające.
Ze względu na typ beneficjenta, lokalizację projektu, jego lokalny zasięg, który obejmuje obszar 11
podlaskich gmin oraz 2 podlaskich miast, wartość kosztów kwalifikowanych oraz przedmiot, należy
stwierdzić, że niniejszy projekt leży w obszarze demarkacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego w ramach IV osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne wspierającej
projekty w zakresie sieci szerokopasmowej i dostępu do Internetu.

j) Komplementarność z innymi projektami
Wnioskodawcą projektu jest porozumienie jednostek samorządu terytorialnego, którego
reprezentantem jest Gmina Drohiczyn. Projekt pt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci
dystrybucyjnej” jest komplementarny w stosunku do przedsięwzięć inwestycyjnych w sferze
społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin wchodzących w skład porozumienia.
Partnerzy projektu brali udział w projekcie współfinansowanym z Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2007 pt: „Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności w województwie podlaskim”. Projekt realizowany w latach 2005-2007. Wartość brutto
projektu wyniosła 26 622 571,00 zł, w tym dofinansowanie 19 896 242,00 zł. W projekcie brało udział
98 jednostek samorządu terytorialnego. Projekt realizowany w partnerstwie, liderem projektu był
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
W roku 2007 JST zawarły umowę w sprawie współdziałania przy realizacji zadania „Wdrażanie
elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego stanowi kluczowy projekt w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2008 – 2016. Orientacyjny koszt całkowity tego
przedsięwzięcia szacowane jest na kwotę 70 mln euro.
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej przez 5 województw, w tym województwo podlaskie. Łączy budżet
projektu wynosi 300 mln EUR. W ramach projektu ma powstać światłowodowa infrastruktura
szkieletowo dystrybucyjna. Na terenie objętych projektem NSSD w ramach SSPW planuje się
wybudować ok. 190 km sieci światłowodowej i 20 punktów dystrybucyjnych sieci.

k) Matryca logiczna projektu
W związku z tym, iż matryca zajmuje dużo miejsca, nie ujmowano jej po raz drugi w podsumowaniu.
Matryca logiczna projektu znajduje się w punkcie 3.8.1 Cele projektu studium wykonalności.
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l) Wyniki z analizy wariantów, wybrane rozwiązania techniczne,
Biorąc pod uwagę wszystkie rozpatrywane warianty realizacji projektu, z analizy wynika, iż
najkorzystniejszym rozwiązaniem jest budowa sieci dystrybucyjnej w technologii światłowodowej.
Technologia światłowodowa gwarantuje neutralność technologiczną a lokalizacja zakończeń sieci w
punktach dystrybucyjnych sprawi, że sieć będzie „otwarta” dla operatorów sieci dostępowych.
Model ten posiada następujące zalety:
wybudowana sieć będzie wypełniać kryterium „otwartości” sieci,
zapewnia neutralność technologiczną,
minimalizuje wpływ czynników zewnętrznych na bezpieczeństwo i jakość usług,
pozwala na wykorzystanie uproszczonych procedur formalno-prawnych zapisanych w
„megaustawie”,
− neutralny wpływ na środowisko przyrodnicze i obszary Natura 2000,
− łatwość rozbudowy sieci,
− niskie koszty eksploatacyjne sieci,
− wysoka skalowalność sieci pozwalająca na świadczenie usług NGA,
− jest zgodna z notyfikacją projektu.
W trakcie opracowań przygotowawczych budowy Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci
Dystrybucyjnej przeprowadzono konsultacje w zakresie potwierdzenia wykonalności proponowanego
rozwiązania. W ramach opracowania:
−
−
−
−

•

skonsultowano przebiegi sieci oraz lokalizacje punktów dystrybucyjnych z przedstawicielami
gmin oraz miast oraz operatorów lokalnych działających na terenie, których realizowany
będzie projekt;

•

do usytuowania punktów dystrybucyjnych wykorzystano uzgodnione wcześniej lokalizację
stacji bazowych oraz punktów dostępu do Internetu;

•

określono wpływ budowy sieci na środowisko przyrodnicze oraz obszary Natura 2000.

Przyjęty do realizacji wariant jest możliwy do realizacji pod względem technicznym, technologicznym,
zgodnie z najlepsza praktyką w tej dziedzinie oraz obowiązującymi aktami prawnymi (analiza prawna
znajduje się w punkcie 5.3 Studium Wykonalności).
Wybrany do realizacji wariant będzie miał typową strukturę sieci transmisji danych, opartą na
dostępie światłowodowym. Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej będzie obejmowała
następujące elementy:
•

•
•
•

Budowa dystrybucyjnej sieci światłowodowej sieci wraz z elementami pasywnymi,
niezbędnymi do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej(np.: kanalizacja
teletechniczna, przewody, światłowody, studnie, lokalizacje węzłów dystrybucyjnych).
Dostawa urządzeń aktywnych, instalacja, uruchomienie, testy.
Dostawa, instalacja, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).
Dostawa, instalacja i uruchomienie Centrum Nadzoru Sieci.
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m) Przewidywane nakłady, koszty inwestycyjne i struktura finansowania
STUDIUM WYKONALNOŚCI

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Analizy i ekspertyzy

Inżynier kontraktu

Budowa sieci światłowodowej

Budowa, wyposażenie i uruchomienie
węzłów sieci
Szkolenie administratorów sieci z
zakresu obsługi i zarządzania siecią.
Centrum Zarządzania Siecia i PIAP

Promocja projektu

Łącznie

NETTO

80 885,25 zł

BRUTTO

98 680,01 zł

NETTO

41 460,16 zł

BRUTTO

50 996,00 zł

NETTO

36 585,37 zł

BRUTTO

45 000,00 zł

NETTO

523 169,86 zł

BRUTTO

643 498,94 zł

NETTO

25 344 382,00 zł

BRUTTO

31 173 589,86 zł

NETTO

5 841 980,90 zł

BRUTTO

7 185 636,51 zł

NETTO

44 634,15 zł

BRUTTO

54 900,00 zł

NETTO

27 642,28 zł

BRUTTO

34 000,00 zł

NETTO

146 422,77 zł

BRUTTO

180 100,00 zł

BRUTTO

39 466 401,32 zł

Struktura finansowania
W ramach dozwolonych limitów dotacji na realizację niniejszej inwestycji udzielona została dotacja w
wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych, natomiast 15% kosztów kwalifikowanych pokryje
Beneficjent ze środków własnych. Finansowanie z środków EFRR odbywa się na zasadach
zaliczki/refundacji.
2010

2011

2012

2013

EFRR

83 878,01 zł

- zł

81 596,60 zł

12 251 958,48 zł

Środki własne

14 802,00 zł

- zł

14 399,40 zł

2 162 110,32 zł

RAZEM

98 680,01 zł

- zł

95 996,00 zł

14 414 068,81 zł

EFRR

20 988 996,21 zł

140 011,82 zł

33 546 441,12 zł

Środki własne

3 703 940,51 zł

24 707,97 zł

5 919 960,20 zł

RAZEM

24 692 936,71 zł

164 719,79 zł

39 466 401,32 zł

2014

2015

RAZEM
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n) zastosowanie zasady cross – financingu (w zakresie dopuszczalności stosowania),
Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWP, wydatki
kwalifikowane dla osi IV w punkcie 16 (str. 50) uwzględniają następujący zapis:
Wydatki objęte cross-financing: koszty szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy
i technologie informacyjne jako element projektu inwestycyjnego lub jego uzupełnienie w zakresie nie
większym niż 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.”
W ramach projektu przewidziano szkolenie administratorów sieci z zakresu obsługi i zarządzania
siecią. Koszty szkoleń przewidzianych w projekcie mieszczą się w dopuszczalnych limitach 10%.
Koszty przewidzianych szkoleń stanowią koszt wysokości 54 900,00 zł co stanowi 0,15% kosztów
kwalifikowalnych.

o) harmonogram realizacji projektu

p) aspekt pomocy publicznej w projekcie,
Wyniki testu pomocy publicznej
1) Przekazanie zasobów państwowych: W niniejszym projekcie przesłanka ta jest spełniona,
ponieważ przyznanie dotacji na przedmiotowy projekt będzie dokonane przez Zarząd Województwa
Podlaskiego - przekazanie zasobów państwowych przez organ samorządu szczebla regionalnego.
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2) Korzyść ekonomiczna: Pomoc powinna stanowić korzyść ekonomiczną, której przedsiębiorstwo nie
uzyskałoby w zwykłym toku działalności. W projekcie przesłanka ta jest spełniona, ponieważ
Wnioskodawca - porozumienie Gmin nie uzyskałoby korzyści ekonomicznej w zwykłym toku swojej
działalności, gdyby nie została przyznana dotacja na przedmiotową inwestycję.
3) Selektywność: Projekt ten ubiega się o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego, który wspiera projekty realizowane na terenie województwa
podlaskiego. Ponadto zgodnie z Regulaminem Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV.
Społeczeństwo Informacyjne (projekty z zakresu sieci szerokopasmowych i dostępu do Internetu)
katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie w konkursie jest ograniczony. Nie wszystkie
podmioty są uprawnione do złożenia wniosku i nie wszystkie, które aplikują taką pomoc otrzymają,
dlatego przesłanka ta w niniejszym projekcie jest spełniona.
4) Wpływ na konkurencję i wymianę handlową: Podstawowym celem projektu jest zapewnienie
dostępu do Internetu na obszarze, gdzie budowa sieci przez przedsiębiorstwa prywatne jest nie
opłacalna. Przedsięwzięcie podejmowane przez członków porozumienia Gmin z założenia ma
charakter niekomercyjny. Gminy wchodzące w skład porozumienia nie prowadzą i nie będą
prowadziły działalności gospodarczej związanej z powstałą siecią dystrybucyjną Internetu
szerokopasmowego, której będą właścicielem. Nie będą oferowały w związku z powstałą
infrastrukturą internetową usług dostępu do Internetu, ponieważ Beneficjent projektu porozumienie
Gmin nie będzie pełnić funkcji operatora sieci. Po wybudowaniu sieć zostanie wydzierżawiona
operatorowi, wyłonionemu w drodze otwartego postępowania przetargowego i to on we własnym
imieniu będzie świadczył hurtowe usługi dostępu dla operatorów ostatniej mili. Dostęp dla tych
podmiotów będzie realizowany na równych nie dyskryminujących nikogo warunkach. Czynsz
pobierany przez Beneficjentów od operatora będzie pokrywał jedynie koszty utrzymania sieci, a nie
będzie przynosił zysków Beneficjentom. Jak wynika z powyższego przesłanka czwarta nie jest
spełniona.
Ponieważ w wyniku przeprowadzenia testu pomocy publicznej stwierdzono, że nie wszystkie
przesłanki łącznie zostały spełnione (z wyjątkiem przesłanki 4) uznaje się, że w całym niniejszym
projekcie nie występuje pomoc publiczna.
Z przeprowadzonego testu pomocy publicznej wynika, że na etapie budowy infrastruktury
szerokopasmowej pomoc publiczna nie występuje; równocześnie jednak istnieje znaczne
prawdopodobieństwo jej wystąpienia na dalszych etapach realizacji projektu (eksploatacja i
udostępnienie sieci).
W przypadku ewentualnego wystąpienia pomocy na kolejnych poziomach Beneficjent zobowiązuje
się do jej notyfikacji w Komisji Europejskiej za pośrednictwem Prezesa UOKIK.

q) Wyniki analizy finansowej i ekonomicznej,
W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej otrzymano następujące wyniki
Główne elementy i parametry
Finansowa stopa zwrotu (%)
Zaktualizowana
(PLN)

wartość

netto

Bez pomocy wspólnotowej

Uwzględniając pomoc
wspólnotową

-6,30%

FRR/C

-4,09%

FRR/C

-38 840 793

FNPV/C

-2 378 920

FNPV/C

Wyniki oceny efektywności inwestycji zarówno bez uwzględnienia dotacji EFRR jak również z jej
uwzględnieniem są ujemne i tym samym można stwierdzić, że z punktu widzenia finansowego, przy
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założeniu komercyjnych kryteriów oceny efektywności projekt nie ma szans na realizację. Otrzymana
ujemna wartość FNPV/c świadczy o tym, że przychody generowane przez projekt nie pokryją kosztów
i że dla realizacji projektu potrzebne będzie dofinansowanie.
Należy jednak pamiętać, że proponowany Projekt jest przedsięwzięciem publicznym i nie można
oczekiwać, iż będzie on generował wysoką komercyjną stopę zwrotu. Otrzymane wartości mieszczą
się w granicach charakterystycznych dla przedsięwzięć inwestycyjnych wymagających
dofinansowania z środków UE. Poza tym z uwagi na duże korzyści społeczne, zasadność inwestycji
rozpatruje się pod względem opłacalności ekonomicznej.
Wyniki analizy ekonomicznej:
W celu uzyskania pełnego obrazu korzyści i kosztów płynących z realizacji inwestycji analizę
finansową poszerzono o aspekty ekonomiczne i społeczne. Analiza ekonomiczna projektu ma za
zadanie nie tylko uwzględnienie przepływów pieniężnych związanych ściśle z inwestycją
i inwestorem, lecz także powinna uwzględniać szereg efektów zewnętrznych towarzyszących
inwestycji. Efekty te nie są przedmiotem transakcji rynkowych i dlatego próba ich wyceny musi być
traktowana jako jedynie przybliżenie ich wartości, a nie jako niepodważalną i jednoznaczną wielkość.
Na potrzeby niniejszego studium zbadano efektywność ekonomiczną inwestycji. Zgodnie z
zaleceniami dla przedstawionego projektu jako główny wskaźnik zastosowano ekonomiczną
wewnętrzną stopę zwrotu (ERR) oraz zaktualizowaną ekonomiczną wartość netto inwestycji (ENPV).
Po dokonaniu obliczeń ekonomiczna zdyskontowana wartość inwestycji (ENPV) oraz ekonomiczna
wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (EIRR) projektu przy założeniu stopy dyskonta na poziomie
5,5% przyjęły następujące wartości:
ENPV

3 680 681

EIRR

7,23%

W świetle przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że projekt generuje wysokie wartości
wskaźników efektywności ekonomicznej, uwzględniające nie tylko aspekty finansowe inwestycji, ale
również wszelkie korzyści społeczne z nią związane. Wskaźnik ekonomicznej wewnętrznej stopy
zwrotu (EIRR) z inwestycji na poziomie 7,23% wykazuje jej zasadność i korzyści dla lokalnej
społeczności. W niniejszej analizie wszystkie wyceny w jednostkach pieniężnych zostały dokonane w
sposób ostrożny, nie dokonano wyceny wielu korzyści płynących z realizowanego przedsięwzięcia.
Wskaźnik B/C
Wskaźnik B/C ustala się jako stosunek zdyskontowanych korzyści do sumy zdyskontowanych kosztów
generowanych w okresie odniesienia. Uznaje się, że inwestycja jest efektywna, jeżeli wskaźnik B/C
jest większy lub równy jedności, co oznacza, że wartość korzyści przekracza wartość kosztów
inwestycji. W naszym przypadku wartość wskaźnika B/C wynosi 1,08, czyli jest większy od 1.

r) wielkości luki w finansowaniu, maksymalnej wielkości wydatków kwalifikowanych,
zdyskontowanego kosztu inwestycji, zdyskontowanego dochodu netto, maksymalnej wielkości
współfinansowania,
Projekty generujące dochód (inne stosowane pojęcia: przychód netto, dochód netto): w myśl art.
55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to wszelkie projekty współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt
przekracza 1 mln EUR, obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie, z której podlega opłatom
ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż
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gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne
świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieszącą kosztów operacyjnych.
Ponieważ całkowity koszt analizowanej inwestycji przekracza 1 mln EU poniżej wyliczono wskaźnik
luki w finansowaniu.
Max. wydatek kwalifikowany (Max. Eligible
Expenditure) - luka finansowa

Max EE =

Wskaźnik luki finansowej (Funding Gap)
Kwota decyzji (Decision Amount)
Maksymalna
stopa
(Maximum co-funding rate)

współfinansowania

Dotacja UE

R=

100,00%

DA =

39 466 401,32

Max CRpa =
EU Grant =

Efektywna stopa dofinansowania projektu z UE

36 461 873,24

85,00%
33 546 441,12
85,00%

Efektywna stopa dofinansowania projektu z EFRR wynosi 85%

s) wnioski z analizy oddziaływania na środowisko,
Faza robót budowlanych będzie charakteryzowała się niewielkim oddziaływaniem na komponenty
środowiska. Oddziaływanie na powietrze powodowane będzie emisją zanieczyszczeń pochodzących
ze spalania oleju napędowego w silnikach maszyn, które używane będą do realizacji budowy.
Natomiast w okresie eksploatacji inwestycji projekt wykazuje neutralne oddziaływanie na
środowisko.
W fazie robót budowlanych wykonawca dołoży wszelkich starań, aby w trakcie prowadzonych prac
uniknąć przedostania się do gruntu i dalej do wód gruntowych substancji, które mogłyby wpłynąć na
stan czystości wód gruntowych (olej napędowy, smary, farby itp.) oraz powodować nadmiernej emisji
spalin i hałasu do atmosfery.
Uciążliwość przy założonych rozwiązaniach będzie minimalna. Wyniki analiz pozwalają również na
stwierdzenie, że przedsięwzięcie po zakończeniu realizacji nie spowoduje pogorszenia warunków
bytowania fauny i flory, nie wpłynie na wartości krajobrazowe, ani istniejące zagospodarowanie
terenu. Inwestycja przewidziana w projekcie nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, ani nie wymaga sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt będzie zlokalizowany częściowo na obszarze Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie będzie
realizowane z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. Wszelkie działania w zakresie
przedsięwzięcia, w tym przebiegi sieci światłowodowej, zostały zaprogramowane tak, aby służyły
zachowaniu równowagi środowiskowej na obszarze jego lokalizacji. Tym samym ze względu na
rodzaj, charakterystykę i usytuowanie planowane przedsięwzięcie nie wykaże istotnego negatywnego
wpływu na obszary Natura 2000. O ewentualnej potrzebie przeprowadzenia postępowania w
zakresie oddziaływania projektu na obszary sieci Natura 2000 wykonania „screeningu” zadecyduje
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, jeżeli w toku uzyskania pozwoleń na
budowę właściwe organy podejmą taką decyzję.
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2 Definicja projektu
Projekt pt.: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” realizowany będzie w
północno-wschodniej Polsce na terenie województwa podlaskiego w powiatach: siemiatyckim,
bielskim oraz wysokomazowieckim. W szczególności Projekt realizowany będzie na terenie:
• Gminy Drohiczyn,
• Gminy Mielnik,
• Gminy Siemiatycze,
• Gminy Perlejewo,
• Gminy Ciechanowiec,
• Gminy Grodzisk,
• Gminy Dziadkowice,
• Gminy Milejczyce
• Gminy Nurzec Stacja
• Gminy Brańsk,
• Gminy Rudka,
• Miasta Siemiatycze,
• Miasta Brańsk.
Projekt Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej (NSSD) zakłada budowę infrastruktury
teleinformatycznej, uzupełniającej zasoby operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie
objętym projektem oraz uzupełniającej sieć szkieletową budowaną w ramach projektu Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej na terenie woj. podlaskiego.
Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania
szerokopasmowej sieci internetowej (np.: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody,
studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych) oraz elementy aktywne w ilości potrzebnej do
uzyskania założonego celu(węzłach sieci dystrybucyjnej). Sieć szerokopasmowa powstanie w zgodzie
z zasadą neutralności technologicznej. Projekt nie faworyzuje a priori żadnej konkretnej technologii,
jednak analiza dokonana na podstawie danych uzyskanych na etapie Studium Wykonalności
wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem technologicznym dla regionalnych sieci szkieletowych będzie
okablowanie światłowodowe. Zakres inwestycji został określony odrębnie dla każdej z gmin i
odpowiada na realne potrzeby danego obszaru.
W ramach projektowanej sieci zbudowana zostanie sieć światłowodowa wybudowana na terenie
należącym do 13 jednostek samorządu terytorialnego o łącznej długości nie mniejszej niż 436 km.
W celu udostępnienia usług na potrzeby JST, operatorów sieci dostępowych oraz ograniczonego
bezpłatnego dostępu do Internetu w poszczególnych miejscowościach objętych projektem
zainstalowane zostaną Punkty Dystrybucyjne wyposażone w infrastrukturę niezbędną do świadczenia
usług szerokopasmowego dostępu. Wszystkie elementy sieci dystrybucyjnej będą zasilane z
lokalnych sieci energetycznych.
Zasadniczo projekt w części inwestycyjnej składać się będzie z następujących elementów:
• Budowa dystrybucyjnej sieci światłowodowej sieci wraz z elementami pasywnymi,
niezbędnymi do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej(np.: kanalizacja
teletechniczna, przewody, światłowody, studnie, lokalizacje węzłów dystrybucyjnych).
• Dostawa urządzeń aktywnych, instalacja, uruchomienie, testy.
• Dostawa, instalacja, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).
• Dostawa, instalacja i uruchomienie Centrum Nadzoru Sieci.
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3 Charakterystyka projektu
3.1 Tytuł projektu
„Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”

3.2 Lokalizacja projektu
Województwo
Powiaty

Podlaskie
Siemiatycki,
Wysokomazowiecki
Bielski

Gminy:
Drohiczyn , Mielnik, Siemiatycze, Perlejewo, Ciechanowiec, Grodzisk,
Dziadkowice, Milejczyce, Nurzec Stacja, Brańsk, Rudka, Siemiatycze
Brańsk
Mapa 1: Lokalizacja projektu- obszar objęty projektem

Źródło: Opracowanie własne
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Lokalizacja szczegółowa:
Lokalizacja Punktów dystrybucyjnych sieci oraz Publicznych Punktów Dostępu do Internetu zgodna z
uzyskaną Notyfikacją projektu z wyszczególnieniem adresów i nr działek stanowi załącznik nr 1 do
studium wykonalności
Tabela 1 Lokalizacja Centrum Nadzoru Sieci
LP
Samorządy gminne
1 Gmina Siemiatycze
2 Gmina Ciechanowiec
Źródło: Opracowanie własne

Miejscowość
Siemiatycze
Ciechanowiec

3.3 Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego projektu
Położenie i obszar objęty projektem
Projekt realizowany będzie w północno-wschodniej Polsce na terenie województwa podlaskiego w
trzech powiatach: siemiatyckim, bielskim oraz wysokomazowieckim. Obszar objęty Projektem
położony jest w południowej części województwa i graniczy od północy z powiatem białostockim, od
wschodu z powiatem hajnowskim oraz z Białorusią, od zachodu z powiatem sokołowskim i
ostrowskim (woj. mazowieckie), natomiast od południa z powiatami: siedleckim, łosickim (woj.
mazowieckie) oraz bialskim (woj. lubelskie).
W szczególności Projekt obejmie 9 gmin powiatu siemiatyckiego (Drohiczyn, Dziadkowice, NurzecStacja, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Perlejewo, Siemiatycze i miasto Siemiatycze), trzy gminy
powiatu bielskiego (Brańsk, miasto Brańsk, Rudka) oraz jedną powiatu wysokomazowieckiego
(Ciechanowiec).
Przez obszar objęty Projektem przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, łączące południową i
północną Polskę oraz centrum kraju ze wschodem. Przez powiat siemiatycki i bielski biegnie droga
międzynarodowa nr 19 prowadząca do stolicy województwa – Białegostoku i dalej za wschodnią
granicę kraju na Białoruś. Również przez powiat bielski, a następnie wysokomazowiecki wiedzie
droga krajowa numer 66.
.Gminy biorące udział w Projekcie zajmują łącznie powierzchnię 1988 km2, co stanowi 9,85%
powierzchni całego województwa podlaskiego. Wartości te ukazuje Tabela 1.
Tabela 2 Powierzchnia i rodzaj gmin objętych Projektem

Jednostka terytorialna
Województwo podlaskie
Powiat siemiatycki
Siemiatycze miasto
Drohiczyn
Grodzisk
Dziadkowice
Nurzec Stacja
Mielnik
Milejczyce
Perlejewo
Siemiatycze

Powierzchnia w km2
20187
1459
36
208
203
115
215
196
151
107
227

Rodzaj gminy

miejska
miejsko-wiejska
wiejska
wiejska
wiejska
wiejska
wiejska
wiejska
wiejska
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Powiat bielski
Brańsk miasto
Brańsk
Rudka
Powiat wysokomazowiecki
Ciechanowiec

1385
32
227
70
1289
201

miejska
wiejska
wiejska
miejsko-wiejska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na 31.XII.2008
Największą część terenu zajmuje 9 gmin wiejskich, w szczególności Brańsk i Siemiatycze (ponad 200
km2). Jednostkami zajmującymi najmniejszą powierzchnię są 2 gminy miejskie Brański Siemiatycze
(niewiele ponad 30 km2). Natomiast Ciechanowiec i Drohiczyn to gminy miejsko-wiejskie, które
łącznie zajmują powierzchnię 409 km2
Środowisko przyrodnicze
Powiaty bielski, wysokomazowiecki oraz siemiatycki charakteryzują się bogatymi walorami
przyrodniczo - krajoznawczymi związanymi z ich położeniem na obszarze „Zielonych Płuc Polski” oraz
bliskością rzek Bug oraz Nurzec.
Powiat siemiatycki położony jest na Wyżynie Drohiczyńskiej, gdzie znajduje się wiele atrakcji
przyrodniczych, do których możemy zaliczyć m. in.: rezerwaty przyrody („Korycin” w gminie
Grodzisk), Puszczę Mielnicką, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu (część gmin: Mielnik,
Siemiatycze i Drohiczyn - 31162 ha) oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca (część
gminy Perlejewo - 852 ha).
O bogactwie środowiska przyrodniczego powiatu siemiatyckiego świadczą również duże kompleksy
leśne niezniszczone działalnością człowieka (32 % ogółu powierzchni powiatu stanowią lasy).
Największy wskaźnik lesistości występuje w gminie Mielnik - 60 %. Duży udział w strukturze gruntów
mają użytki rolne, bowiem teren ten jest regionem rolniczym. W uprawach dominują zboża mniejszą
rolę odgrywa produkcja ziemniaków, roślin pastewnych i przemysłowych oraz warzyw. Gmina
Ciechanowiec wchodząca w skład powiatu wysokomazowieckiego, leży na Nizinie Mazowiecko Podlaskiej, stanowiącej wschodnią część Pasa Wielkich Dolin. Przez miasto przepływa rzeka Nurzec
będąca prawym dopływem Bugu. Ponad 50% powierzchni terenu stanowią użytki rolne natomiast
25% - tereny leśne. Od północy granice powiatu bielskiego wyznacza dolina Górnej Narwi, zaś od
wschodu -Puszcza Białowieska. Jednym z wartych ujrzenia miejsc jest Obszar Chronionego Krajobrazu
Doliny Górnej Narwi. Dolina Górnej Narwi jest jedną z najlepiej zachowanych dolin rzecznych w
Polsce i stanowi obok Bagien Biebrzańskich jeden z największych obszarów mokradeł
środkowoeuropejskich. Niekwestionowanym walorem przyrodniczym gminy Rudka objętej Projektem
jest kompleks lasów iglasto - liściastych, obejmujący obszar 2.810 ha. Znajdują się w nim m.in.:
rezerwaty przyrody, stanowiska chronionych roślin i zwierząt, skupiska dębów w wieku od 150 do
500 lat, stanowiska bobrów oraz ptaków chronionych rezerwat leśny "Koryciny" z zachowanym
starodrzewem dębowym a znajdujące się na tym obszarze zbiorniki wodne i rzeka Nurzec zachęcają
do wędkarstwa i korzystania z naturalnych kąpielisk. Użytki leśne w gminie stanowią 42%
powierzchni, natomiast rolne 51%. Natomiast w gminie Brańsk użytki rolne stanowią 78% całego
obszaru. Tam także główną atrakcją są tereny bagienne i podmokłe rzeki Nurzec1.

1

Podlaski portal przyrodniczo-turystyczny, Dokument elektroniczny [Tryb dostępu:
http://www.zielonewrota.pl].
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Mapa 2 NATURA 2000

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

Na podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej na obszarach objętych projektem znajdują
się obszary chronione w ramach Natura 2000, tj.:
• Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych - Ostoja Nadbużańska - 46 036,74 ha,
Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego - 117,07 ha,
• Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 (Dz. U. 2004, Nr 229, poz. 2313 ze zm.) - Dolina Dolnego Bugu (gmina: Drohiczyn - 687,0
ha, gm. Mielnik - 1 666,6 ha, gm. Perlejewo - 3 021,5 ha, gm. wiejska Siemiatycze - 2 611,3
ha, gm. Ciechanowiec - 1 108,4 ha).
Sytuacja demograficzna i społeczna
Według danych GUS na obszarze objętym Projektem w 2009 roku faktycznie mieszkało 61 434 osób,
co stanowiło 5,16% całej populacji województwa podlaskiego. Największy odsetek tej wartości
stanowią mieszkańcy powiatu siemiatyckiego, głównie miasta Siemiatycze (14 931 osób) oraz gminy
Drohiczyn (6 668 osób).
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Tabela 3 Ludność w gminach objętych Projektem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak ukazuje tabela powyżej liczba ludności w województwie podlaskim oraz jego powiatach
stopniowo maleje. Porównując populację osób, których dotyczy Projekt w 2009 do 2008 roku
zauważamy, iż wartość ta zmniejszyła się o 413 osób. Największy spadek odnotowała gmina
Siemiatycze, miasto i gmina Brańsk oraz Rudka. Wśród ludności województwa podlaskiego w 2009
roku przeważały kobiety (610 484); wskaźnik feminizacji wynosił 105, co pokazuje ilość kobiet na 100
mężczyzn. Odmienna sytuacja miała miejsce w wiejskich gminach powiatu bielskiego, gdzie udział
mężczyzn w całej populacji przekracza 51%.
Gęstość zaludnienia w 2008 roku w województwie podlaskim wynosiła 59 os/km2. Wartości tej, prócz
miasta Brańsk i Siemiatycz, nie przekroczyła żadna z analizowanych gmin wiejskich i miejskowiejskich. Wśród nich najmniejszą gęstość zaludnienia odnotowała gmina Mielnik i Milejczyce
(odpowiednio 13 i 14 os/km2), a największą Ciechanowiec (46 os/km2).
Przyrost naturalny na dzień 31.12.2009 r. w województwie podlaskim był dodatni i wyniósł 37 osób.
Dla porównania w powiecie siemiatyckim stanowił -3,9, co oznacza że więcej osób umarło niż
przyszło na świat. Najniższy przyrost naturalny miał miejsce w gminie Mielnik (-12,2) oraz Milejczyce
(-6,9), natomiast najwyższy - w gminie miejskiej Siemiatycze (1,4).
W województwie podlaskim w 2009 roku największy odsetek (63,1%) stanowiła ludność w wieku
produkcyjnym. Zbliżona wartość omawianego wskaźnika wystąpiła w gminie Ciechanowiec oraz
mieście Brańsk, natomiast najwyższa w mieście - Siemiatycze (67,1%). Gminy Mielnik i Milejczyce
odnotowały najniższą ilość mieszkańców poniżej 18 roku życia oraz najwyższą osób w wieku
poprodukcyjnym.
Wskaźniki obciążenia demograficznego w gminach objętych Projektem rozkładały się w 2008 roku
nierównomiernie. Najwyższą wartość osiągnął w każdej jednostce udział ludności w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, natomiast najniższą - odsetek osób w
wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. W gminach powiatu siemiatyckiego
wynosił on 38,7 os., w gminie wiejskiej Brańsk 46,0 os., a w Ciechanowcu - 29,3 os.
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Przyrost naturalny na dzień 31.12.2008 r. w województwie podlaskim był dodatni i wyniósł 0,3. Dla
porównania w powiecie siemiatyckim stanowił -4,3, co oznacza że więcej osób umarło niż przyszło na
świat. Najniższy przyrost naturalny miał miejsce w gminie Mielnik (-12,1), Nurzec – Stacja oraz
Milejczyce, natomiast najwyższy, choć wciąż ujemny w gminie Perlejewo (-4,2).
W województwie podlaskim w 2008 roku największy odsetek (63,1%) stanowiła ludność w wieku
produkcyjnym i jedynie gmina Ciechanowiec osiągnęła zbliżoną wartość. Najmniej ludności w wieku
produkcyjnym mieszkało w gminie Milejczyce, gdzie odnotowano najniższą ilość mieszkańców poniżej
18 roku życia. Największa liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wystąpiła w gminie Ciechanowiec
(1701 osób)
Wskaźniki obciążenia demograficznego w gminach objętych Projektem rozkładały się w 2008 roku
nierównomiernie. Najwyższą wartość osiągnął w każdej jednostce udział ludności w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, natomiast najniższą – odsetek osób w
wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. W gminach powiatu siemiatyckiego
wynosił on 35,8 os, w gminie Milejczyce 68,6 os., a w Ciechanowcu – 29,3 os. wielkości te ukazuje
tabela poniżej.
Tabela 4 Ludność w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w obszarze
projektu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rynek pracy
Na koniec grudnia 2009 roku liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w województwie
podlaskim w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 33,5% i wyniosła 61169 osób, w tym 1/3 to
osoby zamieszkałe na wsi. Stopa bezrobocia w województwie pod koniec roku 2009 wyniosła 12,6%.
Również w gminach objętych Projektem sytuacja znacznie pogorszyła się w stosunku do roku 2008 i
największy wzrost ludności bezrobotnej odnotował powiat bielski, tu stopa bezrobocia wyniosła
8,0%. W powiecie wysokomazowieckim i siemiatyckim stopa bezrobocia miała zbliżoną wartość i
przekroczyła 7%.
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Tabela 5 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminach objętych Projektem w latach 2006-2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz http://pup.siemiatycze.sisco.info/

Gospodarka
Ze względu na to, iż gminy są obszarami typowo rolniczymi, gospodarka na tych terenach jest słabo
rozwinięta. Na omawianym obszarze zarejestrowanych było 3 349 podmiotów gospodarczych, z
czego 3 164 to sektor prywatny, ok. 86% podmiotów prowadziły osoby fizyczne. Jednostki
gospodarcze z omawianego obszaru stanowią ok. 4% wszystkich podmiotów gospodarczych w
województwie podlaskim.
Tabela 6 Podmioty gospodarcze w roku 2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rozmieszczenie terytorialne jednostek gospodarczych zarejestrowanych w wyżej wymienionych
gminach jest nierównomierne. Najwięcej podmiotów na omawianym obszarze zarejestrowanych jest
w gminie miejskiej Siemiatycze tj. 35,68%, w gminie Ciechanowiec - 16,54 % oraz w gminie miejskiej
Brańsk - 10,21%. Natomiast najmniej podmiotów było zarejestrowanych w gminie Milejczyce (1,94%),
w gminie Rudka (2,57%) oraz w gminie Mielnik (3,43%).
Tabela 7 Struktura jednostek gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na
analizowanym obszarze

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Z danych powyższych wynika iż najwięcej podmiotów gospodarczych działa w sektorze: handlowym 27,40 % , budownictwie - 12,5% oraz przetwórstwie przemysłowym - 12,48 %.
Szkolnictwo
Na obszarze objętym projektem funkcjonuje 32 szkół podstawowych, 16 gimnazjów
Tabela 8 Dane dotyczące liczby szkół na terenie objętym realizacją projektu
Szkoły podstawowe

Gimnazja

Brańsk

1

1

Brańsk

6

2

Rudka

2

1

Siemiatycze

3

4

Drohiczyn

4

1

25

Dziadkowice

1

1

Grodzisk

1

1

Mielnik

1

1

Milejczyce

1

1

Nurzec-Stacja

2

1

Perlejewo

1

1

Siemiatycze

5

1

Ciechanowiec

4

1

Łącznie

32

16

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z dnia 31.12.2010

Infrastruktura informatyczna
Według przeprowadzonego badania, którego celem było zbadanie oczekiwań zapotrzebowania
mieszkańców województwa podlaskiego na e-usługi i dostęp do Internetu Szerokopasmowego,
wynika iż w powiecie siemiatyckim u 55,5% JST, w powiecie bielskim u 87,5 % JST, w powiecie 34
wysoko-mazowieckim u 90% JST znajduje się operator oferujący dostęp do Internetu. Dla
porównania w województwie podlaskim - u 68% JST. Najwięcej operatorów świadczących tego typu
usługi na analizowanym obszarze jest w powiecie bielskim (15 operatorów) oraz w powiecie wysoko mazowieckim (13), najmniej jest w powiecie siemiatyckim, bo zaledwie 6 operatorów.
Tabela 9 Szybkość oferowana przez operatorów na analizowanym obszarze

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://si.wrotapodlasia.pl/

Operatorzy oferują dostęp do Internetu z prędkością:
• 256 kbit/s -1 Mb/s – 40,48 %,
• 128 kbit/s – 256 kbit/s - 4,76%,
• 1-2 Mb/s – 28,57%,
• Powyżej 2 Mb/s – 26,19%.
Głównym rodzajem dostępu do Internetu, z którego korzystają gminy jest DSL, Neostrada TP S.A. oraz
z sieci komórkowych. Rodzaj dostępu do sieci na analizowanym obszarze przedstawia tabela poniżej.
Tabela 10 Rodzaj dostępu do Internetu JST.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony Społeczeństwo Informacyjne Województwa
Podlaskiego, Dokument elektroniczny http://si.wrotapodlasia.pl/
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Tabela 7 Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony Społeczeństwo Informacyjne Województwa
Podlaskiego, Dokument elektroniczny http://si.wrotapodlasia.pl/

Największe zainteresowanie posiadaniem Internetu wykazują mieszkańcy powiatu wysoko mazowieckiego. Natomiast najwięcej gospodarstw domowych nie posiadających dostępu do
Internetu jest w powiecie siemiatyckim - 78,99% oraz bielskim - 70%.
Większość gospodarstw posiada Internet o szybkości niższej niż 2Mb/s. Rodzaje dostępu do sieci
Internet z jakich korzystają mieszkańcy to:
• w 66,41% z dostępu przewodowego;
• w 23,40% za pomocą sieci komórkowych;
• w 10,19 % z dostępu radiowego.
Ponad połowa gospodarstw domowych (58,08%) korzysta z usług TP S.A oraz z operatora lokalnego
21,4%, pozostała część mieszkańców korzysta z innych operatorów. Wykluczeniu cyfrowemu w
powiatach siemiatyckim, bielskim oraz wysoko - mazowieckim podlega około 19,28% ludzi.
Tabela 82 Abonenci stacjonarnego szerokopasmowego Internetu

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.mapa.uke.gov.pl

Największa liczba abonentów to abonenci indywidualni i stanowią oni 93,70% , dla porównania w
województwie podlaskim liczba abonentów indywidualnych stanowi 92,25%.
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Tabela 9 Liczba zgłoszeń użytkowników o braku dostępu do stacjonarnego szerokopasmowego
Internetu

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.mapa.uke.gov.pl

Z danych powyższych wynika, iż łączna liczba zgłoszeń użytkowników o braku dostępu do
stacjonarnego szerokopasmowego Internetu w gminach objętym projektem wyniosła 2 231.
Największa liczba zgłoszeń wystąpiła w gminie wiejskiej Siemiatycze oraz w gminie Mielnik.
Z danych powyższych wynika, iż łączna liczba zgłoszeń użytkowników o braku dostępu do
stacjonarnego szerokopasmowego Internetu w gminach objętym projektem wyniosła 2400.
Największa liczba zgłoszeń wystąpiła w gminie wiejskiej Siemiatycze oraz Mielniku.
Klasyfikacja miejscowości z punktu widzenia dostępności usług i infrastruktury szerokopasmowej
Na terenie gmin objętych projektem nie ma miejscowości, które mogłyby zostać zakwalifikowane do
kategorii Czarne – zarówno w odniesieniu do tradycyjnych usług szerokopasmowych jak i NGA.

Tabela 10 Liczba miejscowości w poszczególnych kategoriach w poszczególnych gminach objętych
realizacją projektu
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Model interwencji dla Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej został ostatecznie
Tradycyjne usługi
szerokopasmowe
Gmina

Usługi NGA
SN

B

SP

Brańsk

43

5

48

43

5

Ciechanowiec

28

7

35

28

7

Drohiczyn

33

4

33

4

Dziadkowice

16

3

16

3

Grodzisk

43

3

43

3

Mielnik

13

2

15

13

2

Milejczyce

21

1

22

21

1

Nurzec-Stacja

22

2

24

22

2

Perlejewo

30

2

32

30

2

Rudka

9

1

10

9

1

Siemiatycze

38

6

1

44

1

38

6

Suma końcowa

296

36

4

332

4

1

B

Kategoria miejscowości

37

S

1

19
2

46

2

1

2

296

36

7

1

2

1
4

zatwierdzony w decyzji notyfikacyjnej z dnia 11.11.2011 roku i reguluje on zakres usług jakie mogą
być realizowane przez węzły sieci regionalnej zlokalizowane w miejscowościach zaliczanych do
poszczególnych kategorii:
•
•
•
•

Kategoria 1 – Wszyscy operatorzy mogą podłączyć się do SSPW, gdyż nie ma żadnej dostępnej
infrastruktury,
Kategoria 2 – Wszyscy operatorzy mogą podłączyć się do SSPW – obszar szary
„problematyczny”,
Kategoria 3 – 6 – Do SSPW mogą być podłączone tylko infrastruktury ostatniej mili NGA,
Kategoria 7 – Węzły zlokalizowane takiej miejscowości mogą być używane tylko jako węzły
techniczne (, z wyjątkiem sytuacji kiedy spełnione są następujące dwa warunki:
a) najbliższy istniejący lub planowany (w najbliższych 3 latach) optyczny węzeł
dystrybucyjny dostępny do wykorzystania w ramach sieci ostatniej mili NGA znajduje
się nie bliżej niż ok 4 km od planowanej lokalizacji węzła;
b) na danym obszarze brak jest usług NGA (oraz brak realnych planów w najbliższych 3
latach). W takim wypadku do SSPW mogą być podłączone infrastruktury ostatniej
mili NGA.
W kategorii 7 wyodrębniono białe obszary NGA z większej miejscowości, gdzie już istnieje
(lub jest planowany) co najmniej jeden światłowodowy węzeł dystrybucyjny, z którego można
korzystać w ramach sieci „ostatniej mili” NGA. W konsekwencji interwencja publiczna jest
możliwa tylko w częściach danej miejscowości, gdzie usługi NGA nie są obecnie świadczone
ani nie są planowane w bliskiej (najbliższe trzy lata), a jednocześnie najbliższy istniejący lub
planowany (w ciągu najbliższych trzech lat) światłowodowy węzeł dystrybucyjny, z którego
można korzystać w ramach sieci „ostatniej mili” NGA, znajduje się nie bliżej niż ok. 4 km od
planowanej lokalizacji węzła SSPW. Bez interwencji publicznej obszary takie nie miałby
dostępu do usług NGA, pomimo że znajdują się w większej miejscowości, w której dostępny
jest co najmniej jeden światłowodowy węzeł dystrybucyjny, który może służyć do
podłączenia sieci „ostatniej mili” NGA.
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Do dalszych analiz prowadzonych na potrzeby Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej
oraz planowania lokalizacji węzłów i przebiegów sieci wykonawcy niniejszego opracowania przyjęli
analogiczny model interwencji, potwierdzony w decyzji notyfikacyjnej z dnia 7.06.2013r.
W związku z powyższym z interwencji na terenie objętym projektem wyłączone zostały 4
miejscowości zakwalifikowane do kategorii 7:
• Tonkiele, gmina Drohiczyn;
• Kozłowo, gmina Grodzisk;
• Stare Bogusze, gmina Grodzisk,
• Siemiatycze.
Przeprowadzona analiza pokazała, ze żadna z tych miejscowości nie spełnia warunków
pozwalającego na uruchomienie w niej węzła NGA.
W pozostałych miejscowościach dopuszczalna jest interwencja zarówno z punktu widzenia
tradycyjnych usług szerokopasmowych jak i NGA.
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Mapa 3 Mapa prezentująca rozmieszczenie miejscowości w poszczególnych kategoriach na terenie
objętych realizacją Projektu NSSD

Źródło: opracowanie własne

W wyniku przeprowadzonej analizy społeczno – gospodarczej gmin objętych Projektem
zidentyfikowano następujące problemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peryferyjne położenie w stosunku do kraju i dużych ośrodków miejskich,
Rozproszone osadnictwo,
Wysokie ukryte bezrobocie na wsi,
Ujemny przyrost naturalny,
Niski stopień skanalizowania wsi,
Niski poziom rozwoju gospodarczego,
Słabo rozwinięty przemysł,
Nienależyty stan techniczny dróg,
Znaczna część obszarów chronionych,
Mała liczba komputerów w szkołach,
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•
•
•
•
•
•

Niski poziom dostępu do Internetu szerokopasmowego.
Słabo rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna i teleinformatyczna,
Dysproporcje w dostępie do Internetu między miastem a wsią,
Wysokie ceny usług telekomunikacyjnych,
Spora część ludności zagrożona wykluczeniem cyfrowym,
Opóźnienia w informatyzacji w wielu dziedzinach życia gospodarczego oraz publicznego.

Podsumowując wszelkie problemy w budowaniu społeczeństwa informacyjnego w gminach objętym
projektem mają swoje źródła w wielu dziedzinach życia.

3.4 Zidentyfikowane problemy
Sieci szerokopasmowe uważa się za podstawę konkurencyjności gospodarek krajowych i
regionalnych, ponieważ umożliwiają uwolnienie potencjału zysków produkcyjnych tkwiącego w
Internecie. Możliwość dostępu, przetwarzania i przesyłania wszelkich form informacji w postaci
cyfrowej, 24 godziny na dobę w dowolnym miejscu na ziemi, jest siłą napędową gospodarek, które w
coraz większym stopniu polegają na wartościach niematerialnych, takich jak wiedza i informacja.
Wymiana wraz z analizą informacji w czasie rzeczywistym pozwalają na bardziej wydajną pracę
administracji i biznesu, ale również na sprawniejsze załatwianie spraw prywatnych, stając się
niezbędnym warunkiem wzrostu konkurencyjności dla większości przedsiębiorstw.
Dzięki wysokiej konkurencyjności dobrze rozwiniętej sieci usług informatycznych zwiększa się ich
dostępność i obniża koszt korzystania z nich. Szerokie możliwości, jakie daje zastosowanie technik
elektronicznych dotyczy wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego oraz powoduje
eliminowanie barier instytucjonalnych, regionalnych i granic państwowych. Tworzenie infrastruktury
dostępu szerokopasmowego, zwłaszcza na obszarach wiejskich, wyklucza marginalizację tych
terenów, a także powoduje wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu
oraz innych technik informacyjnych, w szczególności pomiędzy dużymi ośrodkami a obszarami
wiejskimi i małymi miastami. Działanie jest to szczególnie ważne dla obszarów leżących z dala od
centrów gospodarczych.
Społeczeństwo informacyjne nie może powstać bez rozwiniętej, nowoczesnej oświaty zapewniającej
m.in. powszechną edukację informatyczną, systemu kształcenia ustawicznego, wysoko postawionych
badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. Warunkiem jego rozwoju są wysoce
wykwalifikowani pracownicy, potrafiący posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi i
stale podnoszący swoje kwalifikacje, zdolni także nabywać umiejętności w nowych dziedzinach. Brak
takiej siły roboczej oraz systemu jej doszkalania i przekwalifikowania tworzy zagrożenie
marginalizowania znacznej części społeczeństwa, wzrostu bezrobocia, niezdolności wielu ludzi do
korzystania w pracy i w domu z podstawowych technik informacyjno-komunikacyjnych.
Na koniec 2008 r. Polska zajmowała jedno z ostatnich miejsc wśród krajów OECD pod względem
penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Według dostępnych statystyk Polska
zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem rozpowszechnienia
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Według danych GUS 36% gospodarstw domowych w
Polsce oraz 89% przedsiębiorstw posiadało w listopadzie 2006 r. dostęp do Internetu, z czego
odpowiednio 22% i 46% posiadało dostęp szerokopasmowy.
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Wykres 2 Penetracja usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, XII 2008 r. (%)

Źródło: Raport OECD w zakresie dostępu do Internetu szerokopasmowego

Zestawienie wskaźników penetracji dla usług dostępu do Internetu szerokopasmowego
Tabela 15 Zestawienie wskaźników penetracji dla usług dostępu do Internetu szerokopasmowego

Na terytorium Polski nie możemy mówić o nieograniczonym dostępie do Internetu, tanim Internecie,
rozbudowanych sieciach teleinformatycznych (wyłączając największe miasta w kraju) czy tanich
usługach telekomunikacyjnych bo tego w całej Polsce nie ma. Wymienione bariery można
zaobserwować na terenie całego kraju poza kilkoma miastami. Takie warunki powodują, że
społeczeństwo obszarów o słabszej infrastrukturze teleinformatycznej ma utrudnione warunki aby
stać się społeczeństwem informacyjnym. Poza sporadycznym korzystaniem z Internetu i telefonu
komórkowego jako atrybutami nowoczesności. Rozwój nowych technologii raczkuje ale taki stan
rzeczy nie dotyczy tylko społeczeństwa z obszarów spóźnionych w zastosowaniu nowych technologii,
dotyczy całego kraju ponieważ grupa ta opóźnia rozwój społeczno-gospodarczy lokalny i hamuje
rozwój bardziej zaawansowanych grup, z którymi współpracuje.
Podsumowując sytuację na polskim rynku usług szerokopasmowych należy podkreślić wagę działań
Rządu w zakresie rozwoju tego rynku, zwłaszcza w czasie obniżenia koniunktury gospodarczej i braku
skłonności operatora zasiedziałego do inwestowania w rozwój spółki. Podstawowym celem Polski
powinno być obecnie dążenie do osiągnięcia poziomu innych krajów UE w zakresie wskaźników
szerokopasmowych poprzez zapewnienie rozwoju dostępu do usług telekomunikacyjnych, ze
szczególnym uwzględnieniem działań nakierowanych na dostęp szerokopasmowy oraz likwidację
wykluczenia cyfrowego, geograficznego i socjalnego.
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W województwie podlaskim została przeprowadzone badanie ankietowe. Celem było zbadanie
oczekiwań i zapotrzebowania mieszkańców województwa podlaskiego na e-usługi i dostęp do
Internetu Szerokopasmowego. Badanie zostało zrealizowane przez Departament Społeczeństwa
Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wspólnie z delegaturą Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku. Badanie oparte było o wspólnie opracowane 25 pytań w
postaci ankiety:
• samorządowej skierowanej do Jednostek Samorządu Terytorialnego,
• sołeckiej skierowanej do sołtysów celem zebrania informacji od mieszkańców sołectw.
Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego stwierdzono że:
• 26,68 % gospodarstw domowych posiada dostęp do Internetu szerokopasmowego,
• 73,32 % gospodarstw domowych nie posiada dostępu do Internetu szerokopasmowego.
Badanie jasno wykazało bardzo duże braki w infrastrukturze telekomunikacyjnej na terenie
województwa. W wyniku ankiet zdiagnozowano zapotrzebowanie:
• e-usługi,
• usługi dostępu do sieci Internet
• usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego,
• e-usługi w obszarach wykluczenia cyfrowego.
Jednym z podstawowych problemów, z którymi borykają się powiaty siemiatycki, wysokomazowiecki
i bielski, jest niski poziom korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, szczególnie na
obszarach wiejskich. Pomimo zwiększenia się stopnia wykorzystywania nowoczesnych technologii
informacyjnych w całym województwie w ostatnich latach, powiaty te sytuują się znacznie poniżej
średniej unijnej pod względem wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców,
przedsiębiorców oraz instytucje publiczne. Część instytucji publicznych oraz jednostek samorządów
terytorialnych rozpoczęła proces dostosowywania się do świadczenia usług w formie elektronicznej.
Jednak ze względu na brak niezbędnej infrastruktury informatycznej korzystanie z nowoczesnych
technologii informatycznych jest przywilejem nielicznych mieszkańców, przedsiębiorstw czy
instytucji. Problem w szczególności dotyczy gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich2.
Realizacja projektu na terenach o tak dużym zapotrzebowaniu i jednocześnie bardzo skąpą
infrastrukturą operatorów komercyjnych pozwoliłaby na znaczne zmniejszenie odsetka osób
wykluczonych cyfrowo.

2

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
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3.5 Analiza/diagnoza popytu i potrzeb związanych z dostępem do sieci
szerokopasmowej
Analiza potrzeb i popytu na podstawie danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Na terenie Polski dostęp do Internetu jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych województwach.
Mapy poniżej przedstawiają popyt ze strony użytkowników na stacjonarny dostęp szerokopasmowy
do Internetu. Kolor biały oznacza największą liczbę zgłoszeń o braku dostępu do Internetu, czyli
wskazują obszary o największym popycie. Jak wynika z przedstawionej mapy do województw
najwyższym współczynniku zgłoszeń należy województwo Podlaskie oraz województwo
Świętokrzyskie. Zatem na terenie Kraju te dwa wymienione województwa charakteryzują się
najwyższym popytem w zakresie dostępu do Internetu szerokopasmowego.

Mapa 4 Stacjonarny dostęp szerokopasmowy do Internetu- Polska, Województwo Podlaskie,

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej http://www.mapa.uke.gov.pl/
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Mapa 5 Stacjonarny dostęp szerokopasmowy do Internetu- Polska, Województwo Podlaskie,
powiaty wysokomazowiecki, siemiatycki, bielski

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej http://www.mapa.uke.gov.pl/
Wyjaśnienia do map:
rZ - oznacza wskaźnik średniej liczby zgłoszeń o braku dostępu do Internetu na obszarze kraju w
przeliczeniu na 10 000 gospodarstw domowych.
ŚrZ dla kraju - 33.04 (średnia liczba zgłoszeń o braku dostępu do Internetu z całego kraju w
przeliczeniu na 10 000 gospodarstw domowych)
ŚrZ dla województwa – 718,87 (średnia liczba zgłoszeń o braku dostępu do Internetu z całego
województwa w przeliczeniu na 10 000 gospodarstw domowych)
ŚrZ dla powiatu siemiatyckiego- 1061.81 (średnia liczba zgłoszeń o braku dostępu do Internetu z
całego powiatu w przeliczeniu na 10 000 gospodarstw domowych)
ŚrZ dla powiatu wysokomazowieckiego- 1149.3 (średnia liczba zgłoszeń o braku dostępu do
Internetu z całego powiatu w przeliczeniu na 10 000 gospodarstw domowych)
ŚrZ dla powiatu bielskiego- 447.46 (średnia liczba zgłoszeń o braku dostępu do Internetu z całego
powiatu w przeliczeniu na 10 000 gospodarstw domowych)
Powyżej 1 średniej zgłoszeń
1-0,75 średniej zgłoszeń
0,75-0,5 średniej zgłoszeń
0,5-0,25 średniej zgłoszeń
0,25-0,0 średniej zgłoszeń

Powyższe mapy przedstawiają zgłoszenia również z terenu województwa podlaskiego oraz terenu
powiatu siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i bielskiego. Zgodnie z danymi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, w skali województwa powiat siemiatycki i wysokomazowiecki należą do terenów o
najwyższej zgłaszalności popytu na Internet co oznacza bardzo duże braki w dostępie do sieci. Powiat
bielski należy do przedziału 3 czyli 0,75-0,5 średniej zgłoszeń.
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Tabela 11 Liczba zgłoszeń użytkowników o braku dostępu do stacjonarnego szerokopasmowego
Internetu

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.mapa.uke.gov.pl

Z danych powyższych wynika, iż łączna liczba zgłoszeń użytkowników o braku dostępu do
stacjonarnego szerokopasmowego Internetu w gminach objętym projektem wyniosła 2231.
Największa liczba zgłoszeń wystąpiła w gminie wiejskiej Siemiatycze, Mielniku oraz w gminie wiejskiej
Brańsk.
Badanie własne na potrzeby projektu
Na potrzeby realizacji projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”
przeprowadzono badanie popytu w zakresie dostępu do Internetu szerokopasmowego. Badanie
swoim zakresem objęło analizę zapotrzebowania na dostęp do szerokopasmowej sieci transmisyjnej
wśród osób objętych ww. projektem, a także inwentaryzację stanu aktualnego tj. infrastruktury
operatorów świadczących usługi dostępu do sieci Internet na tym terenie.
Z przedstawionych danych wynika, że zainteresowanie Internetem szerokopasmowym wśród
ankietowanych jest bardzo duże. Poniższa tabela przedstawia procentowo ujętą liczbę gospodarstw
domowych zainteresowanych Internetem szerokopasmowym:

Uśredniając można przyjąć, że połowa mieszkańców objętych projektem chce korzystać z Internetu
szerokopasmowego. Największym, sięgającym 75%, współczynnikiem zainteresowania wykazali się
mieszkańcy miasta Siemiatycze, natomiast najmniejszym mieszkańcy miasta Brańsk.
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Na analizowanym obszarze występuje bardzo wysokie zainteresowanie oraz potrzeby w zakresie
dostępu do szerokopasmowej sieci Internet co potwierdzają dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej
oraz badanie własne na potrzeby projektu. Pełna analiza potrzeb i popytu oraz inwentaryzacja
zasobów stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

3.6 Powiązanie projektu z dokumentami strategicznymi oraz zgodność z
linią demarkacyjną
Projekt jest zgodny z dokumentem „Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej polityki Rybackiej”. Zakres przedmiotowy niniejszego
projektu nie leży w obszarze wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu
Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich, 20072013. W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej dofinansowanie uzyska
kompleksowy projekt indywidualny w zakresie społeczeństwa informacyjnego, który swoim
zasięgiem obejmował będzie regiony Polski Wschodniej. Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko dofinansuje projekty z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla celów
dydaktycznych w publicznych szkołach wyższych. Minimalna
wartość projektu to 20 mln PLN.
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu informacyjnemu - e- Inlcusion udzielane są dotacje na pokrycie kosztów dostępu do
Internetu (wraz z udostępnieniem komputera i wsparcia technicznego). Działanie 8.4 Zapewnienie
dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” obejmuje przyłączenie odbiorcy do już istniejącej
infrastruktury sieci szkieletowej (połączenie między najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem
dystrybucji Internetu a użytkownikiem) lub, w razie konieczności, budowę infrastruktury. Wsparcie
uzyskają także projekty polegające na dostarczaniu przez MSP szerokopasmowego Internetu, na
etapie tzw. ostatniej mili, jednak wyłącznie na obszarach, gdzie inwestycje w tej dziedzinie nie
występowały lub były niewystarczające. Ze względu na typ beneficjenta, lokalizację projektu, jego
lokalny zasięg, który obejmuje obszar 1 658 km podlaskich gmin, wartość kosztów kwalifikowanych
oraz przedmiot, należy stwierdzić, że niniejszy projekt leży w obszarze demarkacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach IV osi priorytetowej Społeczeństwo
Informacyjne wspierającej projekty w zakresie sieci szerokopasmowej i dostępu do Internetu.
Zgodność projektu z dokumentami na poziomie unijnym
Strategia lizbońska
Celem strategicznym programu jest stymulacja „zrównoważonego wzrostu ekonomicznego
zapewniającego większą liczbę miejsc pracy oraz lepszą ich jakość, jak również wyższy poziom
spójności społecznej”. Dokument ten ściśle łączył możliwości rozwoju i innowacji w całej Unii
Europejskiej z nieskrępowanym przepływem wiedzy i wykorzystaniem technologii
teleinformatycznych (ICT). Postulaty te zostały poszerzone i uzupełnione w reformie Strategii
lizbońskiej, która miała miejsce w 2005 roku. W dokumencie tym została podkreślona zasadnicza rola
tzw. „piątej swobody”, która jako uzupełnienie czterech fundamentalnych wolności na rynku
(przepływu towarów, usług, osób i kapitału) powinna przyspieszyć transformację UE w innowacyjne i
kreatywne społeczeństwo bazujące na wiedzy. Przedmiotowa inwestycja jest całkowicie zgodna z
celami odnowionej Strategii lizbońskiej, bowiem technologie informacyjno-telekomunikacyjne
pracujące w oparciu o szybki Internet są kluczem do podniesienia wydajności i wspierania innowacji
w Europie.
Inicjatywa i2010: Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Inicjatywa i2010 odzwierciedla potrzebę intensyfikacji badań i zwiększenia inwestycji w technologie
informacyjne i komunikacyjne (TIK) oraz zachęcenia przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego
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do wykorzystania możliwości wynikających z osiągnięć TIK w celu stymulacji konkurencyjności,
wzrostu i zatrudnienia, a także sprostaniu najistotniejszym wyzwaniom społecznym.
W ramach i2010 Komisja Europejska zaproponowała trzy priorytety polityki w dziedzinie
społeczeństwa informacyjnego:
• ukończenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty i
konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego poprzez
powszechny i bezpieczny dostęp do Internetu;
• wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT, mające na celu wspieranie wzrostu
oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy;
• tworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni się
do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy, stawiając na pierwszym miejscu lepszy
poziom usług publicznych i jakość życia.
Cel omawianego projektu inwestycyjnego „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci
dystrybucyjnej” jest w pełni zgodny z założeniami Inicjatywy I2010, a zwłaszcza jej pierwszym
priorytetem.
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Rozporządzenie to określa w ramach Artykułu 4 m.in. zakres celu Konwergencja i priorytety
niezbędne do jego realizacji. Dokument mówi, iż „w ramach celu Konwergencja EFRR koncentruje
swoją pomoc na wspieraniu zrównoważonego, integrowanego rozwoju gospodarczego oraz
zatrudnienia na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez mobilizowanie i wzmacnianie zdolności
endogenicznych w ramach programów operacyjnych, których celem jest modernizacja i
zróżnicowanie struktur gospodarczych, jak również tworzenie i ochrona trwałych miejsc pracy”.
Powyższy cel powinien być osiągnięty poprzez 11 priorytetów, przy czym w przypadku projektu
„Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” głównie poprzez priorytet 2, czyli
„społeczeństwo informacyjne, w tym rozwój infrastruktury łączności elektronicznej, opracowanie
zawartości, usług i aplikacji na poziomie lokalnym, poprawa bezpieczeństwa dostępności do
publicznych usług on-line i ich rozwój”.
Zgodność projektu z dokumentami na poziomie krajowym:
Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015
Głównym celem strategii jest „podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski:
poszczególnych obywateli i rodzin”. Zadanie to ma umożliwić polityka państwa pozwalająca na szybki,
trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej, oparty na rozwoju kapitału ludzkiego,
zwiększaniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i regionów oraz na uzyskanie stabilnych
warunków ekonomiczno-społecznych. Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w Priorytet 1 Wzrost
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, który realizowany będzie m.in. poprzez rozwój
społeczeństwa informacyjnego, w którym przetwarzanie informacji, jej jakość i szybkość
przekazywania są kluczowymi czynnikami wzrostu i konkurencyjności. Zapewnienie powszechnego
dostępu do Internetu i usług elektronicznych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i
komunikacyjnych stworzy nowe szanse dla gospodarki i rozwoju społecznego gmin województwa
podlaskiego. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej jest spójna także z
Priorytetem 2, który zakłada poprawę stanu infrastruktury technicznej i społecznej m.in. poprzez
rozwój infrastruktury teleinformatycznej. Przyczyni się to do ułatwienia komunikacji, dostęp do
szybkiego i bezpiecznego Internetu (zwłaszcza szerokopasmowego).
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013
Celem głównym NSRO dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu Celem strategicznym
Narodowych konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
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Realizację celu podstawowego umożliwiają 6 celów horyzontalnych. Przedmiotowy Projekt wpisuje
się bezpośrednio w 4 horyzontalny cel NSRM, czyli podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój
sektora usług, przede wszystkim w działanie: Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Z uwagi na
zapóźnienia rozwojowe województwa podlaskiego zostanie tu skierowane oddzielne wsparcie które
umożliwi budowy sieci infrastruktury przesyłu szerokopasmowego dostępu do Internetu wraz z
punktami dostępowymi oraz szkoleń na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania Internetu wśród
podmiotów wykluczonych cyfrowo (obywatele, MŚP, podmioty publiczne). Projekt powiązany jest
również z celem 3 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski (w związku z inwestycjami dotyczącymi
budowy podstawowej infrastruktury technicznej) oraz celem 6 Wyrównywaniem szans rozwojowych i
wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich (w zakresie rozbudowy infrastruktury
technicznej i społecznej w gminach wiejskich, które tworzą największą cześć obszaru objętego
Projektem).
Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013
Misją Strategii jest umożliwienie społeczeństwu powszechnego i efektywnego wykorzystania wiedzy i
informacji do harmonijnego rozwoju w wymiarze społecznym, ekonomicznym i osobistym, do której
realizacji przyczyni się dostęp do rzetelnej informacji i bezpiecznej usługi niezbędnej obywatelowi;
brak preferencji i dyskryminacji w dostępie do informacji; dążenie, aby udział w dobrach
społeczeństwa informacyjnego był oczywisty i jak najszerszy; zapewnienie dotarcia do pożądanej
informacji w sposób bezpieczny, szybki i prosty.
Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” jest spójny z trzema
obszarami Strategii w:
• obszarze Człowiek w przyspieszeniu rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego Polaków,
m.in. poprzez zapewnienie efektywnej ekonomicznie, bezpiecznej i zorientowanej na przyszłe
potrzeby Polaków infrastruktury technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
• obszarze Gospodarka w zakresie wzrostu efektywności, innowacyjności i konkurencyjności
firm, a tym samym polskiej gospodarki na globalnym rynku oraz ułatwienie komunikacji i
współpracy między firmami dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i
komunikacyjnych;
• obszarze Państwo we wzroście dostępności i efektywności usług administracji publicznej
przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów
wewnętrznych administracji i sposobu świadczenia usług.
Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013
Strategiczny cel polityki innowacyjnej zapisany w dokumencie zdefiniowany został jako: wzrost
innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla
tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy. Na zbudowanie gospodarki opartej na wiedzy pozwolą
poszczególne Kierunki działań i wskazane obszary interwencji Państwa.
Przedmiotowy Projekt jest najbardziej zgodny z działaniem Upowszechnienie wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w ramach Kierunku V Infrastruktura dla innowacji w
zakresie wsparcie przedsiębiorców w korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
tworzenie bezpiecznych sieci i systemów informatycznych, promocja handlu elektronicznego,
wsparcie wykorzystania ICT przez administrację państwową, wsparcie finansowe na rzecz obniżania
kosztów implementacji narzędzi ICT w firmach i dostarczania przedsiębiorstwom taniego i legalnego
oprogramowania.
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013
Jest to dokument specjalny, realizowany w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.
Zgodnie z nazwą Program obejmuje tzw. Polskę Wschodnią, a zatem obszar 5 najsłabiej rozwiniętych
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województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskiego, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie.
Program jest odpowiedzią na potrzebę wielopłaszczyznowego rozwoju wymienionych wyżej
obszarów w celu zapobieżenia utrzymywaniu się peryferyjnej roli wschodniej części Polski.
Celem głównym PO RPW jest: „przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”, który możliwy będzie do osiągnięcia
poprzez realizację 6 celów szczegółowych, m.in. poprzez Zwiększenie dostępu do Internetu
szerokopasmowego w Polsce Wschodniej.
Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” jest całkowicie spójny z II
priorytetem PO RPW Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego i jego działaniem II.1. Sieć
szerokopasmowa Polski Wschodnie w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego wśród
mieszkańców województwa podlaskiego zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” oraz budowy
pasywnej infrastruktury teleinformatycznej, tworzącej ponadregionalną sieć szerokopasmowego
dostępu do Internetu. Powstanie infrastruktury telekomunikacyjnej jest kluczowym warunkiem, aby
obywatele, przedsiębiorcy i administracja publiczna obszaru objętego Projektem mogły czerpać
korzyści z możliwości, jakie oferuje społeczeństwo informacyjne. W celu zwiększenia
konkurencyjności województw Polski Wschodniej kluczowa jest przede wszystkim budowa
ponadregionalnej sieci szkieletowej dla korzystania z Internetu szerokopasmowego. Zapewni to
mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z Polski Wschodniej możliwość korzystania
z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych
elektronicznie. Powstała ponadregionalna sieć umożliwi podmiotom komercyjnym budowę własnych
sieci, na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie. W ten sposób sieć
szerokopasmowa Polski Wschodniej składać się będzie z elementów lokalnych sieci szkieletowych
(tzw. backhaul albo middle mile) łączących krajową sieć szkieletową z sieciami dostępowymi abonenckimi (last mile). Budowana infrastruktura pasywna obejmować będzie elementy, które są
niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja
teletechniczna, przewody, światłowody, maszty, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych.
Powstała w wyniku projektu sieć dystrybucyjna jest będzie miała możliwość podłączenia z kilkoma
węzłami Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. W związku z małym prawdopodobieństwem
zgrania terminów inwestycyjnych SSPW i planowanego projektu, zakłada się, że do czasu realizacji
SSPW zostanie zapewniony alternatywny punkt styku z siecią Internet. Ponadto Sieć ta będzie
otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających
usługi szerokopasmowe bezpośrednio użytkownikom końcowym, tj. mieszkańcom oraz podmiotom
publicznym i gospodarczym z Polski Wschodniej.
Zgodność z dokumentami na poziomie regionalnym
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020
Misja województwa została sformułowana następująco: Województwo podlaskie regionem
aktywnego i zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego,
wielokulturowej tradycji i położenia przygranicznego. Realizacji tej misji służą priorytety i działania.
Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w priorytet I Infrastruktura techniczna w działanie 2 Rozwój
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. W ramach tego działania przewiduje się m.in.
• Budowa i rozbudowa lokalnych i regionalnych szkieletowych sieci szerokopasmowych,
• Budowa i rozbudowa lokalnych i regionalnych systemów transmisji danych, zwłaszcza na
terenach wiejskich i w małych miastach.
Realizacja projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” przyczyni się do
wzrostu atrakcyjności gmin objętych projektem, spowoduje wzrost poziomu życia mieszkańców oraz
zmniejszy dysproporcje w dostępie do Internetu między obszarami miejskimi a obszarami wiejskimi.
Inwestycja realizuje zapisy celu strategicznego I Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
województwa. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej regionu w ramach projektu przyczyni się
do powszechnego korzystania z nowoczesnych technologii komunikacji jako narzędzi stałego,
41

dynamicznego wzrostu gospodarczego. Powiązanie regionalnej infrastruktury teletransmisyjnej
pozwoli włączyć region do aktywnego, dynamicznie rozwijającego się europejskiego rynku cyfrowego.
Regionalne inwestycje na rzecz rozwoju wysokich technologii a w szczególności technologii ICT
umożliwią przesunięcie środka ciężkości gospodarki regionu w kierunku gospodarki cyfrowej oraz
stworzą możliwości realizacji idei rozwoju społeczeństwa opartego na powszechnym dostępie do
wiedzy jako części europejskiego społeczeństwa informacyjnego. Przedsięwzięcie ponadto wpłynie na
realizację Celu strategicznego 7 Rozwój rolnictwa i tworzenie warunków wielofunkcyjnego rozwoju
wsi. W wyniku inwestycji zostanie wybudowana szerokopasmowa sieć dystrybucyjna głównie na
obszarze wiejskim. Wpłynie to na rozwój infrastruktury teleinformatycznej na tym terenie, a tym
samym doprowadzi do upowszechnienia korzystania z nowoczesnych technologii komunikacji i
pozyskania wiedzy. Wybudowana infrastruktura podniesie jakość życia mieszkańców oraz warunków
prowadzenia działalności gospodarczej podmiotów. Przyczyni się także do podniesienia atrakcyjności
terenów pod inwestycje. Wyrówna dysproporcje pomiędzy wsią i miastem w zakresie dostępu do
infrastruktury teleinformatycznej.
Zgodność z dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym
Strategia Rozwoju Powiatu Wysokomazowieckiego
Motto Strategii Rozwoju Powiatu Wysokomazowieckiego brzmi: Umożliwienie mieszkańcom godnych
i stabilnych warunków życia, zachęcających do gospodarczej aktywności i intelektualnego rozwoju.
Inwestycja wpisuje się w cel IV Rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna, przyjazna
mieszkańcom i środowisku. Realizacja inwestycji przyczyni się do polepszenia zarówno infrastruktury
technicznej jak i infrastruktury społecznej. Ponadto spowoduje wzrost poziomu życia mieszkańców
powiatu. Poprzez utworzenie możliwości dostępu do sieci internetowej wzrosną możliwości
mieszkańców w zakresie e-edukacji, świadczenia usług drogą elektroniczną, załatwiania spraw
urzędowych drogą elektroniczną oraz możliwość umówienia się na wizytę u lekarza. W związku z
powyższym projekt pt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” umożliwi
mieszkańcom godne warunki życia zachęcające do intelektualnego rozwoju. W efekcie powstanie
szerokopasmowa sieć dystrybucyjna z dostępem do Internetu.
Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego
Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” wpisuje się w cel III strategii
Aktywizacja gospodarcza społeczeństwa. Realizacja inwestycji na pewno przyczyni się do rozwoju
potencjału gospodarczego powiatu, spowoduje napływ kapitału, a co za tym idzie zmniejszy
dysproporcje w poziomie życia mieszkańców powiatu. Budowa sieci szerokopasmowej umożliwi
rozwój infrastruktury informatycznej w zakresie e-edukacji, e-usług, e-biznesu, e-administracji, ezdrowia. Tym samym przedsięwzięcie będzie miało wpływ na aktywizację społeczeństwa i przyczyni
się do rozwoju powiatu.
Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bielskiego na lata 2007-2013
Przedsięwzięcie będzie realizować zapisy dokumentu dla powiatu bielskiego w szczególności w
zakresie zadań wyznaczonych w obrębie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dynamiczny rozwój
technologii informacyjnych i coraz powszechniejsze stosowanie rozwiązań informatycznych wskazuje
na potrzebę dokonywania cyklicznej wymiany sprzętu komputerowego na wydajniejszy, zwiększania
przepustowości łączy dostępowych do Internetu, poprawę bezpieczeństwa systemów
informatycznych, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań obiegu dokumentów i innych
elektronicznych narzędzi wspomagających procesy pracy i obsługi klientów w jednostkach
organizacyjnych. Projekt pozwoli na utworzenie elektronicznej administracji oraz rozwój różnych
form aktywności wykorzystujących Internet. Zatem inwestycja będzie realizować zapisy dokumentu.
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3.7 Polityki horyzontalne
Polityka ochrony środowiska
Zgodnie z Uchwałą nr 9/10 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2007 – 2013 z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie określenia kryteriów wyboru
projektów nie podlegających weryfikacji podczas oceny w przypadku projektów realizowanych w
trybie „zaprojektuj-wybuduj” odstępuje się od oceny projektów w następującym zakresie: Kryterium
nr 14 Kompletność dokumentacji środowiskowej oraz Kryterium 4 Wykonalność techniczna projektu.
Zatem projektodawca na obecny moment nie posiada dokumentacji środowiskowej. Wnioskodawca
zobowiązuje się uzyskać i dostarczyć kompletną, wymaganą dokumentację środowiskową do
momentu podpisania umowy o dofinansowanie, w przypadku kiedy projekt uzyska rekomendację do
dofinansowania.
Niniejszy projekt jest składany w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” stad na moment składania
dokumentacji aplikacyjnej nie można jednoznacznie określić wpływu projektowanej inwestycji na
środowisko naturalne. Badając wpływ inwestycji na środowisko na moment przygotowywania
dokumentacji aplikacyjnej można się jedynie posiłkować dokumentem „Prognoza oddziaływania na
środowisko RPOWP 2007 – 2013”, „Studium Wykonalności projektu Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej - województwo podlaskie”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia oraz dokumentacją do projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci
dystrybucyjnej – realizacja I etapu”, który otrzymał już dofinansowanie w ramach RPOWP i stanowi
pierwszy etap budowy infrastruktury teleinformatycznej gmin nadbużańskich objętych projektem.
Zgodnie z dokumentem „Prognoza oddziaływania na środowisko RPOWP” projekty realizowane w
ramach osi IV mogą oddziaływać na środowisko ze względu na budowę i instalację nowych obiektów
stanowiących źródło emisji promieniowania niejonizującego związanego ze zmianami pola
elektrycznego i pola magnetycznego, jednakże oddziaływanie to będzie charakter lokalny i o małym
nasileniu. Niniejszy projekt zakłada budowę PIAP-ów, które mogą być źródłem promieniowania.
Ryzyko związane z narażeniem na oddziaływanie pola elektromagnetycznego, występuje głównie
podczas eksploatacji źródeł (urządzeń) wytwarzających energię elektromagnetyczną. Według ustawy
o Ochronie Środowiska elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące stanowi uciążliwość dla
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).
Według autorów powyższego opracowania oddziaływaniem pośrednim pozytywnym realizacji
projektów Osi IV „może być zwiększenie możliwości edukacji ekologicznej”. Takiego oddziaływania
należy spodziewać się również w odniesieniu do niniejszego projektu.
Odnosząc się do projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”, który
zakłada roboty budowlane związane z instalacją punktów PIAP, centrów nadzoru sieci stwierdzono,
że zaplanowana inwestycja spełnia wymagania ochrony środowiska oraz nie podlega obowiązkowi
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowania raportu oddziaływania na
środowisko.
Przedsięwzięcie będzie częściowo zlokalizowane na obszarach Natura 2000, jednak nie powinno ono
znacząco oddziaływać na te obszary. O ewentualnej potrzebie przeprowadzenia postępowania w
zakresie oddziaływania projektu na obszary sieci Natura 2000 zadecyduje Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Białymstoku, jeżeli w toku uzyskania pozwoleń na budowę właściwe organy
podejmą taką decyzję.
Niniejszy projekt zakłada położenie 436 km linii światłowodowych. Przewiduje się, że w
przeważającej większości sieć zostanie poprowadzona w postaci kanalizacji teletechnicznej w pasach
drogowych dróg, stąd uciążliwość dla środowiska będzie znikoma. Jedynie na etapie realizacji
projektu można spodziewać się okresowych uciążliwości związanych ze zwiększoną emisją hałasu,
zapyleniem oraz zwiększoną emisją zanieczyszczeń do powietrza, powodowanych przez maszyny
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użyte do wykonania robót. Wykonywanie robót może się również wiązać z koniecznością wycięcia
drzew lub krzewów rosnących bezpośrednio w pasie drogi lub w najbliższym otoczeniu – 1-2 m od
tego pasa, a w przypadku doprowadzenia światłowodów do PIAP-ów i stacji bazowych również w
strefie poza pasem drogowym. Wycinka może dotyczyć pojedynczych drzew lub krzewów. Na etapie
eksploatacji sieć nie będzie generowała żadnych negatywnych skutków środowiskowych. Jedynie
powstanie awarii i konieczność ich likwidacji może w nieznacznym zakresie być uciążliwa dla
otoczenia, będzie to jednak miało charakter lokalny i krótkotrwały.
Zarówno europejska jak i krajowa polityka ochrony środowiska jest oparta o fundamentalną zasadę
zrównoważonego rozwoju. Zasada ta została podniesiona w Polsce do rangi zasady konstytucyjnej.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 5 zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju. Stała się one podstawą realizowanego na gruncie krajowym dokumentu
przyjętego 22 maja 2009 r. przez Sejm RP „Polityki ekologicznej państwa na lata 2009- 2012 z
perspektywą do roku 2016” Zrównoważony rozwój to: "Proces mający na celu zaspokojenie aspiracji
rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym
pokoleniom". Taka definicja, będąca dziś w powszechnym użyciu, została sformułowana w 1987 roku
w Raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju. Zawarta w niej wizja rozwoju uwzględnia
zarówno populację ludzką, jak i świat zwierząt i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi: wodę,
powietrze, surowce energetyczne, a także w sposób zintegrowany traktuje najważniejsze wyzwania
stojące przed światem, takie jak walka z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego
bezpieczeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie, dialog międzykulturowy. Jak podaje europejska
platforma Europe’s Information Society „Zrównoważony rozwój ma zasadnicze znaczenie dla jakości
życia w Europie. Rozwój społeczeństwa informacyjnego będzie odgrywał ważną rolę w ograniczeniu
negatywnego wpływu przemysłu i społeczeństwa na środowisko oraz pomagał nam zrozumieć
środowisko tak, abyśmy mogli je lepiej chronić z myślą o przyszłych pokoleniach”. Upowszechnienie
szerokopasmowego dostępu do Internetu będzie bodźcem do rozwoju nowoczesnej elektronicznej
gospodarki i elektronicznej administracji. Rozwój społeczeństwa informacyjnego oznacza przejście z
gospodarki energochłonnej, wysoce zanieczyszczającej i nastawionej na produkcję na model
gospodarki mniej materialnej oraz opartej na wiedzy. Technologie informacyjne stanowią niezbędny
element działań w zakresie racjonalizacji zużycia energii (wpływ na politykę efektywności
energetycznej), podniesienie efektywności i bezpieczeństwa transportu, zgodnie z zasadami rozwoju
zrównoważonego. Dzięki rozwojowi sieci teleinformatycznej w regionie, w tym zwłaszcza sieci
szerokopasmowej możliwy będzie rozwój wydajnych systemów transportowych, gdzie technologie
informacyjne i komunikacyjne mają do odegrania pierwszoplanową rolę. Są one niezbędne do
tworzenia inteligentnych systemów transportu, w tym inteligentnej infrastruktury drogowej (wkład w
rozwój inicjatywy e-bezpieczeństwa mającej przyczynić się do ograniczenia liczby wypadków na
europejskich drogach). Bardziej wydajny system transportu to ochrona życia ludzi, zapobieganie
degradacji środowiska, w tym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych,
większa konkurencyjność regionów europejskich oraz całej Europy.
Odpowiednia infrastruktura teleinformatyczna będzie również służyć racjonalizacji zużycia energii
poprzez zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią (np. systemy oświetlenia miast,
ulic). Powszechność dostępu do sieci daje również możliwość rozwoju alternatywnych sposobów
pracy, jak telepraca, co również ogranicza negatywny wpływ na środowisko (wyeliminowanie
konieczności przemieszczania się, co tym samym może mieć wpływ na ograniczenie zużycia paliw,
mniejsza emisja zanieczyszczeń do środowiska. Istotny jest tutaj także rozwój e-administracji, która
również zmniejsza konieczność wykorzystania środków transportu, a więc i emisji zanieczyszczeń do
środowiska, zasadniczo zmniejsza zużycie papieru (elektroniczny obieg dokumentów, e-podpis).
Podsumowując powyższe należy podkreślić, że dostępność do sieci teleinformatycznej, w tym
szczególności szerokopasmowej warunkuje zastosowanie wielu narzędzi i systemów, które w sposób
bezpośredni przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego oraz realizacji zasad
zrównoważonego rozwoju na rzecz dobrobytu obecnych i przyszłych pokoleń. Mając na uwadze
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powyższe należy stwierdzić, że niniejszy projekt ma pozytywny wpływ na politykę ochrony
środowiska.
Polityka równości szans
Projekt na etapie wdrażania i po zakończeniu jego realizacji zapewni równość szans, o których mowa
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Zgodnie z art. 16 Równość mężczyzn
i kobiet oraz niedyskryminacja Rozporządzenia Rady(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 w ramach projektu, na etapie wdrażania i po zakończeniu jego realizacji będzie
przestrzegana zasada równości szans.
Projekt bezpośrednio przyczyni się do zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę
lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek. Każdy mieszkaniec
Gmin wchodzących w skład porozumienia będzie miał możliwość skorzystania z powstałej sieci
internetowej. Dostęp do infrastruktury nie będzie ograniczany z wyżej wymienionych powodów. W
szczególności projekt wpłynie na wyrównywanie szans mieszkańców obszarów wiejskich południowej
części województwa podlaskiego w dostępie do szerokopasmowego Internetu. Efektem projektu
będzie zmniejszenie wykluczenia społecznego mieszkańców obszarów wiejskich, jako tych gdzie
dostęp do Internetu jest obecnie mocno ograniczony. Powstanie szerokopasmowej sieci
dystrybucyjnej na terenie jedenastu Gmin polepszy warunki życia na tym obszarze oraz wpłynie na
rozwój osobisty mieszkańców oraz gospodarczy Gmin wchodzących w skład porozumienia.
Dostępność do podstawowego czynnika rozwoju jakim jest Internet w efekcie poskutkuje
stworzeniem warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych, efektywniejszego
funkcjonowania i rozwoju istniejących już przedsiębiorstw, sprawniejszego działania administracji i
służby zdrowia. Pośrednio projekt może wpłynąć również na tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.
Dlatego należy uznać, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę równości szans.
Polityka społeczeństwa informacyjnego
Polityka Unii Europejskiej na rzecz społeczeństwa informacyjnego opiera się na inspirowaniu badań
nad rozwojem i stosowaniem nowych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
upowszechnianiu Internetu, a także wspieraniu postępu technicznego oraz tworzeniu warunków
prawnych i technicznych niezbędnych do podniesienia konkurencyjności podmiotów gospodarczych.
Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi przezwyciężanie technicznych barier i trudności
napotykanych przez mieszkańców gmin, którzy próbują w pełni uczestniczyć w społeczeństwie
informacyjnym, a także doprowadzi do zwiększenia społecznego i ekonomicznego dobrobytu osób z
terenów wiejskich jak i miejsko wiejskich. Wykorzystanie technologii cyfrowych przy dostarczaniu
usług publicznych wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, zachęci ich do udziału w życiu
lokalnej społeczności.
Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej umożliwi szerszy dostęp do sieci szerokopasmowych a co
za tym idzie umożliwi m.in. pracę „na odległość", nauczanie „na odległość”, zdalną opiekę medyczną,
handel elektroniczny, a także usprawni obrót i obieg informacji między przedsiębiorstwami i
wewnątrz firm oraz w administracji państwowej.
Ponadto Internet będzie stosowany jako środek przekazu informacji w czasie realizacji projektu m.in.
poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Gmin ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na
wykonanie sieci, umieszczenie na stronach internetowych Gmin porozumienia informacji o wsparciu
uzyskanym ze środków UE. Ponadto w ramach realizacji będą wykorzystywane inne technologie
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informacyjne i komunikacyjne takie jak telefonia komórkowa, komputery osobiste w celu zarządzania
robotami budowlanymi oraz monitoringu postępów wdrażania projektu.
Jak wynika z powyższego projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa
informacyjnego.
Polityka efektywności energetycznej
Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała neutralny wpływ na ograniczenie zużycia energii
elektrycznej, a tym samym neutralnie wpłynie na politykę efektywności energetycznej. Zakres
projektu i jego tematyka nie dotyczą zagadnień efektywności energetycznej.
Polityka konkurencji i zamówień publicznych
Projekt jest zgodny z przepisami krajowymi i wspólnotowymi regulującymi zagadnienia konkurencji.
Źródłowym przepisem w zakresie pomocy publicznej jest art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską (TWE, Dz. U. UE. C. 321E.37 z dnia 29.12.2006 r.), który stanowi iż „Z
zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w niniejszym Traktacie, wszelka pomoc
przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek
formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym
przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnotowym rynkiem w
zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi” Ustalenia, czy w
transakcji opisanej w niniejszym projekcie występuje pomoc publiczna, dokonano w punkcie
poświęconym pomocy publicznej w niniejszym studium. Po przeprowadzeniu testu pomocy
publicznej wykazano, że w projekcie nie występuje pomoc publiczna ze względu na nie spełnienie
czwartej przesłanki testu – projekt nie zakłóca konkurencji i nie wpływa na wymianę handlową
pomiędzy państwami członkowskimi. Podstawą tego stwierdzenia jest założenie, że Beneficjent nie
będzie prowadził działalności gospodarczej na rynku usług telekomunikacyjnych w oparciu o zasoby
techniczne przysporzone w wyniku realizacji projektu. Beneficjent – porozumienie Gmin nie będzie
pełnił działalności operatora powstałej sieci i nie będzie w swoim imieniu świadczył usług dostępu do
Internetu. Beneficjenci projektu posiadają status jednostki publicznej, w związku z czym są
zobligowani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wymóg jej zastosowania wynika z
art. 3 ust. 1 pkt. 1. Stanowi on iż, stosuje się ją do udzielania zamówień publicznych przez jednostki
sektora finansów publicznych. W związku z realizacją projektu będą miały zastosowanie procedury
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z
późn. zm.) przy wyłanianiu wykonawców budowy sieci internetowej. Wyłonienie wykonawcy robót
budowlano-instalacyjnych nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej zostanie wykonane
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1994 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm) w trybie przetargu nieograniczonego. Całość prac inwestycyjnych zostanie
zlecona w ramach jednej procedury i zostanie zawarty jeden kontrakt. Zlecenie wykonania studium
wykonalności, dokumentacji przetargowej, projektowej i technicznej, nadzoru autorskiego, szkoleń,
promocji i zarządzania zostanie wykonane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
tj. bez stosowania ustawy. Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych zapewni zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem
oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia będą wykonywane przez osoby
zapewniające bezstronność i obiektywizm.
Przez wzgląd na powyższe projekt ma pozytywny wpływ na politykę konkurencji
Konkurencyjność rynku telekomunikacyjnego
Stworzona sieć dystrybucyjna będzie umożliwiała wszystkim zainteresowanym przedsiębiorstwom
telekomunikacyjnym współkorzystania i dostępu do infrastruktury i sieci na zasadach
niedyskryminacji. Założeniem projektowym jest budowa sieci dystrybucyjnej i udostępnienie jej
podmiotom trzecim na zasadzie niedyskryminacji. Wybór technologii sieci został dokonany w punkcie
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6 analiza techniczna projektu. Technologią wybraną do realizacji jest budowa światłowodowej sieci
dystrybucyjnej. Zastosowana technologia umożliwi dalsze skalowanie. Do wniosku o dofinansowanie
dołączono oświadczenie o zachowaniu zasad neutralności technologicznej oraz otwartego dostępu.

3.8 Logika interwencji
3.8.1 Cele projektu
Celem głównym projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej,
zapewniającej obsługę nowoczesnych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu,
podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem.
Cele bezpośrednie:
• Stworzenie warunków dostępu do Internetu szerokopasmowego poprzez budowę
szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.
• Poprawa warunków dostępu do Internetu poprzez utworzenie Publicznych Punktów dostępu do
Internetu (bezpłatny, ograniczony dostęp do Internetu).
• Poprawa poziomu życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez włączenie w
globalną sieć.
• Aktywizacja zawodowa (ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych oraz wzrost perspektyw
w ich dostępie do pracy poprzez wzrost możliwości świadczenia telepracy).
• Podniesienie poziomu edukacji.
Zgodność projektu z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2007-2013
Cele projektu wynikają z zidentyfikowanych problemów i potrzeb oraz zdiagnozowanego popytu w
zakresie dostępu do Internetu szerokopasmowego na analizowanym obszarze. Cele przedsięwzięcia
wpisują się w następujące cele strategiczne RPOWP:
• Cel szczegółowy nr 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Dzięki budowie
sieci szerokopasmowej wzrośnie atrakcyjność inwestycja województwa a w szczególności
powiatu siemiatyckiego i wysokomazowieckiego oraz bielskiego
• Cel szczegółowy nr 2: Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i
międzynarodowym. Ważnym elementem wspierającym eksport jest rozwój dostępu do
Internetu i e-usług, co pozwoli na oferowanie produktów i usług poprzez sieć internetową na
całym świecie, a tym samym przełamanie bariery peryferyjności. Dzięki budowie sieci
dystrybucyjnej Internetu szerokopasmowego podmioty gospodarcze będą miały dostęp do
wysokowydajnej struktury transmisyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych usług
szerokopasmowych.
Przedsięwzięcie bezpośrednio wpisuje się w cel osi czwartej, jakim jest upowszechnienie
stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych
poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. W wyniku projektu nastąpi
rozbudowa regionalnej infrastruktury teleinformatycznej w obszarze powiatu siemiatyckiego
i wysokomazowieckiego, dzięki czemu zostanie zapewniony dostęp do usług Internetu
szerokopasmowego. Projekt przyczyni się do pełniejszej informatyzacji regionu. Tym samym
stworzone zostaną warunki umożliwiające współczesną komunikację.
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3.8.2 Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźniki produktu KSI
LP
1
2

Nazwa wskaźnika
Jednostka
Długość wybudowanej sieci
km
Internetu szerokopasmowego
Ilość uruchomionych PIAP
szt.

2012

2013

2014

2015
436
387

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźników
Do wyboru wskaźników produktu wzięto pod uwagę listę obowiązkowych wskaźników, które
powinny być zawarte w projektach ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP. Za
monitoring wskaźników oraz sporządzenie sprawozdań z realizacji wskaźników odpowiedzialny
będzie zespół zarządzający projektem. Wszystkie wskaźniki produktu będą monitorowane co
najmniej raz na kwartał w trakcie realizacji projektu, poza tym zostaną uwzględnione we wniosku o
płatność końcową.
1) Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego (SIMIK)
Projekt polega na budowie szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w technologii światłowodowej.
Wskaźnik będzie obejmował długość wybudowanej sieci. Będzie on monitorowany na podstawie
zatwierdzonych protokołów odbioru prac.
2) Liczba uruchomionych PIAP (SIMIK) – wartość docelowa wskaźnika wynosi 387, która zostanie
osiągnięta na koniec pierwszego kwartału 2015. Wskaźnik ten będzie monitorowany na
podstawie protokołów odbioru prac montażowych wykonawcy sieci dystrybucyjnej.
3) Długość sieci lokalnych Internetu szerokopasmowego (RPO) – wskaźnik ten nie tyczy się
niniejszego projektu, dlatego też wskaźnik przyjmuje wartość 0, monitorowany na podstawie
protokołów odbiorów prac.
4) Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)- W ramach projektu nie
przewidziano utworzenia nowych miejsc pracy dlatego wskaźnik przyjmuje wartość „0”, wskaźnik
monitorowany na podstawie dokumentacji kadrowej.

Wskaźniki rezultatu
Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu
Liczba MŚP, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu (SIMIK)
Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do
Internetu
Liczba korzystających z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP)
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze
godzin) ogółem, w tym: kobiety, mężczyźni
Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu w
ramach programu – na obszarach wiejskich (RPO)
Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu w
ramach programu – z wyłączeniem obszarów wiejskich (RPO)

35
907
13
3750
2
42643
25506
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Sposób monitorowania i pomiaru wskaźników
Do wyboru wskaźników rezultatu posłużono się listą obowiązkową wskaźników, które powinny
być ujęte w projekcie. Za monitorowanie wskaźników będzie odpowiedzialny zespół zarządzający
projektem. Wskaźniki te będą monitorowane przez cały okres trwałości inwestycji oraz zostaną ujęte
w końcowym wniosku o płatność.
1) Liczba MŚP, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu (SIMIK) – We wskaźniku tym przyjęto
liczbę przedsiębiorstw na obszarze objętym projektem, które będą miały możliwość podłączenia
się do sieci dystrybucyjnej oraz będą mogły bezpośrednio korzystać z punktów PIAP. Wartość
docelowa wskaźnika wynosi 907 szt., która zostanie osiągnięta w roku 2015 .Wskaźnik ten będzie
monitorowany na podstawie raportu odbioru prac budowlanych i instalacyjnych oraz danych
urzędów gmin w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.
2) Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu (SIMIK) – wskaźnik ten uwzględnia
liczbę szkół które będą miały możliwość podłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz korzystania z
punktów PIAP. Wartość docelowa wynosi 35 szt., która zostanie osiągnięta w roku 2015.
Wskaźnik monitorowany na podstawie raportu odbioru prac budowlanych i instalacyjnych oraz
danych gmin.
3) Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość podłączenia do Internetu (SIMIK)
Wskaźnik uwzględnia liczbę urzędów gmin i miast, liczbę domów kultury, które będą podłączone
do sieci dystrybucyjnej oraz będą bezpośrednio korzystały z punktów PIAP. Wartość docelowa
wskaźnika 13 szt., która będzie osiągnięta w roku 2015 Wskaźnik monitorowany na podstawie
raportu odbioru prac budowlanych i instalacyjnych.
4) Liczba osób korzystających PIAP (SIMIK) – wartość docelowa wskaźnika wynosi 3750 osób, która
będzie osiągnięta w ciągu dwóch lat od zakończenia realizacji projektu . Wskaźnik monitorowany
i zliczany będzie na podstawie statystyk dostępnych z oprogramowana wewnętrznego urządzeń
PIAP.
5) Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu w ramach programu – z
wyłączeniem obszarów wiejskich (RPO), Liczba osób, które uzyskały dostęp do
szerokopasmowego Internetu w ramach programu – na obszarach wiejskich (RPO). Liczba osób
zamieszkujących dany rodzaj obszaru w odległości nie większej niż 6 km od punktu
dystrybucyjnego sieci NSSD. Wskaźnik monitorowany na podstawie danych GUS.
6) Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)- W ramach projektu nie
przewidziano utworzenia nowych miejsc pracy dlatego wskaźnik przyjmuje wartość „0”, wskaźnik
monitorowany na podstawie dokumentacji kadrowej.

3.9 Zagrożenia i ryzyko w realizacji inwestycji
Analizę ryzyka dla potrzeb projektu przeprowadzono w dwóch płaszczyznach:
o

o

jakościowej - analiza prawdopodobieństwa faktycznego wystąpienia ryzyka (niskie, średnie,
wysokie), prawdopodobieństwo oddziaływania (niskie, średnie, wysokie) i wskazanie sposobu
postępowania w momencie wystąpienia
ilościowej - analiza wrażliwości wskaźników efektywności finansowej przedsięwzięcia na zmianę
kluczowych parametrów ilościowych. Analizowany poziom odchyleń znajduje się w przedziale
+/- 10%, 20%, i znajduje się w części dalszej studium wykonalności (punkt Analiza wrażliwości)

Analiza ryzyka jakościowa ma na celu identyfikację czynników jakościowych mogących mieć wpływ na
zakres, harmonogram oraz efektywność finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia. Wykonana analizy
ryzyka identyfikuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz wszelkich istotnych zagrożeń, które mogą
pojawić się w trakcie realizacji przedsięwzięcia. W tabeli analizy ryzyka dla poszczególnych sytuacji
zagrożeń przypisano jedną z trzech kategorii prawdopodobieństwa: niskie, średnie, wysokie oraz
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środki zaradcze, sposób postępowania w przypadku wystąpienia lub sposób wykluczenia wystąpienia
danego ryzyka.
Analiza ryzyka określa charakter i źródło zagrożeń, ich wpływ na planowane działania oraz
ograniczenia ryzyka. Ponieważ każdy projekt jest niepowtarzalny i unikatowy, analizujemy go
indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, mogące mieć
negatywny wpływ na przedsięwzięcie. Tabela poniżej zawiera wynik przeprowadzonej analizy ryzyka
pod względem jakościowym.
Tabela 12 Analiza ryzyka

Rodzaj ryzyka

Prawdopodobieństwo
wystąpienia:
Niskie
Średnie
Wysokie

Prawdopodobieństwo
oddziaływania:
Niskie
Średnie
Wysokie

Przekroczenie
budżetu
inwestycji
podczas
wdrażania
projektu

Niskie

Średnie

Nieukończenie
realizacji budowy
nadbużańskiej
szerokopasmowej
sieci
dystrybucyjnej

niskie

wysokie

Opóźnienia
rozpoczęcia
rzeczowej
realizacji projektu
wynikające z
wydłużającej się
procedury
przetargowej

wysokie

Niskie

Wskazanie sposobu postępowania w
momencie wystąpienia

Ryzyko przekroczenia budżetu określono jako
niskie. W okresie planowania projektodawca
dołożył należytych starań w celu właściwego
skosztorysowania wydatków projektu.
Jednak biorąc pod uwagę, że może zaistnieć
sytuacja przekroczenia budżetu, beneficjent
utworzy rezerwę środków na pokrycie
nieprzewidzianego wzrostu kosztów
inwestycyjnych. Kolejnym zabezpieczeniem
będzie przyjęcie między innymi kryterium
cenowego w procedurze zamówień
publicznych. Takie zabezpieczenia pozwolą
na płynne przeprowadzenie inwestycji i
zminimalizowanie ryzyka przekroczenia
budżetu.
Ryzyko nieukończenia w terminie realizacji
budowy jest niskie, ponieważ w projekcie
zastosowano środki zaradcze zapobiegające
przedłużaniu się realizacji projektu. W celu
wykluczenia tego ryzyka w umowie z
wykonawcą zostaną zawarte klauzule
zabezpieczające wykonanie umowy w
terminie – kary umowne za nieterminowe
wykonanie umowy, wniesienie
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Przeprowadzeniem procedury przetargowej
zajmie się Lider projektu, który w tym celu
powoła zespół ds. zamówień publicznych
składający się ze specjalisty w zakresie prawa
zamówień publicznych zobowiązanego do
sporządzenia dokumentacji przetargowej
oraz przedstawicieli wszystkich partnerów
projektu. Procedura zamówień zostanie
przeprowadzona w trzecim kwartale 2012
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Wydłużenie czasu
realizacji projektu

Powstanie
okoliczności
wymagających
zmiany założeń
projektowych

Brak podmiotów
zainteresowanych
budową sieci
dostępowej

Niskie

Niskie

Średnie

Średnie

Niskie

Duże

roku. Czas przewidziany na rozstrzygnięcie to
3 miesiące. Uwzględniając nawet wniesienie
protestów ze strony uczestników procedury
nie powinna ona wpłynąć na termin
rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu,
który zaplanowano na trzeci kwartał 2010
roku. W celu zapobieżenia przedłużaniu się
procedur zamówień publicznych zostaną
zastosowane środki zaradcze w postaci
dochowania należytej staranności w
przygotowaniu dokumentacji przetargowej, a
w szczególności specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zastosowanie się do
wszystkich przepisów prawa zamówień
publicznych oraz dyrektyw unijnych
zmniejszy ryzyko zastosowania procedury
odwoławczej.
W celu wykluczenia ryzyka zostaną właściwie
skonstruowane umowy z wykonawcą/ami
sieci dystrybucyjnej. W umowach zostaną
zawarte klauzule zabezpieczające wykonanie
w terminie kary umowne za nieterminowe
wykonanie umowy lub nieuzasadnione
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy. Takie zapisy pozwolą
zminimalizować potencjalne ryzyko
wydłużenia czasu realizacji projektu.
Wnioskodawca zaplanował powołanie
zespołu ds. realizacji, koordynacji oraz
monitorowania projektem, który będzie
analizował zgodność i dopuszczalność zmian
w projekcie z umowa o dofinansowanie
projektu w uzgodnieniu z Instytucją
Zarządzającą RPOWP.
Wnioskodawca zadba o rozpowszechnienie
informacji o projekcie wśród operatorów
krajowych i zagranicznych działających na
rynku telekomunikacyjnym. Ponadto
wnioskodawca zapewni równy dostęp dla
wszystkich przedsiębiorstw
zainteresowanych budową sieci dostępowej
w myśl ustawy o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych, unijnej polityki
równości szans oraz zasady konkurencyjnego
rynku.

51

4 Komplementarność z innymi działaniami /programami
Wnioskodawcą projektu jest porozumienie jednostek samorządu terytorialnego, którego
reprezentantem jest Gmina Drohiczyn. Projekt pt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci
dystrybucyjnej” jest komplementarny w stosunku do przedsięwzięć inwestycyjnych w sferze
społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin wchodzących w skład porozumienia.
Partnerzy projektu brali udział w projekcie współfinansowanym z Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2007 pt: „Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności w województwie podlaskim”. Wartość brutto projektu wyniosła 26 622 571,00 zł, w tym
dofinansowanie 19 896 242,00 zł.
Efektem projektu, który objął swym zasięgiem 98 Jednostek Samorządu Terytorialnego były
następujące produkty:
• centrum zarządzania siecią – 1,
• systemy elektronicznego obiegu dokumentów –97,
• systemy elektronicznej archiwizacji dokumentów –97,
• systemy antywirusowe –1377,
• zainstalowane serwery baz danych/aplikacji/plików –125,
• systemy archiwizacji i backupu danych –98,
• platformy serwerowe dla funkcjonowania aplikacji –103,
• platformy GIS –3,
• komputery posiadające dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR –1274,
• zakupione zestawy komputerowe –1274,
• zakupione serwery –125.
Projekt objął rozbudowę portalu informacyjnego województwa podlaskiego „Wrota Podlasia”,
rozszerzenie funkcjonalności Cyfrowego Urzędu, budowę systemu publikacji własnej treści w
Internecie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, wdrożenie systemów elektronicznego obiegu
dokumentów w JST, budowę systemu poczty elektronicznej dla JST, rozbudowę portalu
wewnętrznego, wprowadzenie wykorzystania podpisu elektronicznego w pracy administracji
publicznej, budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, budowę i wdrożenie platformy elektronicznej
dla systemu ewidencji i rozliczeń podatków i opłat lokalnych, budowę systemu elektronicznych usług
publicznych w urzędach miejskich w Białymstoku, Łomży i Suwałkach (Elektroniczny system
zarządzania dokumentami, sprawami i procesami, Elektroniczne biuro obsługi interesanta, System do
zarządzania oświatą, System informacji przestrzennej, dziedzinowe systemy do zarządzania).
W roku 2007 JST zawarły umowę w sprawie współdziałania przy realizacji zadania „Wdrażanie
elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego stanowi kluczowy projekt w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2008 – 2016. Orientacyjny koszt całkowity tego
przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 70 mln euro.
Projekt ma na celu rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla
ludności województwa podlaskiego. Bezpośrednimi beneficjentami będą jednostki administracji
publicznej województwa. Przedsięwzięcie w swym zamierzeniu zorientowane jest na obywatela,
klienta administracji rządowej oraz samorządowej.
Projekt swoim zasięgiem obejmie całą ogólnie pojętą administrację publiczną województwa, której
klientami są zarówno obywatele jak i przedsiębiorcy – administrację rządową i samorządową,
szkolnictwo, jednostki naukowe oraz medyczne.
W rezultacie projektu ludność województwa podlaskiego będzie miała dostęp do informacji oraz
usług elektronicznych związanych z prawie każdą dziedziną życia publicznego. W ten sposób projekt
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przyczyni się do praktycznego wdrożenia w życie idei społeczeństwa informacyjnego, umożliwiając
obywatelom załatwianie spraw na drodze elektronicznej poprzez wirtualny kontakt z administracją.
Poza wdrożeniem elektronicznych usług dla ludności naszego województwa, projekt przewiduje
upowszechnienie dostępu do informacji oraz usług online poprzez budowę infrastruktury dostępu
obywateli do Internetu szerokopasmowego („ostatnia mila”) oraz tworzenie Publicznych Punktów
Dostępu do Internetu.
Zgłaszany projekt jest uzupełnieniem większego przedsięwzięcia jakim jest budowa Sieci
Szerokopasmowej Polski Wschodniej na terenie woj. podlaskiego. Projekt NSSD realizowany będzie
na mocy porozumienia zawartego dnia 28 stycznia 2010 roku oraz aneksu z dnia 21 lutego pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego Celem głównym projektu jest stworzenie spójnej
wysokowydajnej struktury transmisyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych usług
szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców
obszaru objętego projektem. Sieć będzie naturalnie uzupełniać infrastrukturę szkieletową SSPW i
będzie z nią kompatybilna. W związku z powyższym oba projekty są komplementarne i łącznie
stanowią przedsięwzięcie mające jeden główny cel cytowany powyżej.
Ponadto wszystkie jednostki samorządu realizowały zadania inwestycyjne z różnych obszarów przy
współudziale środków zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Bogate
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych indywidualnie i w partnerstwie będzie
gwarantem sprawnej realizacji niniejszego projektu.

5 Analiza instytucjonalna i prawna wykonalności inwestycji
5.1 Identyfikacja beneficjentów projektu
BENEFICJENT PROJEKTU BEZPOŚREDNI- WNIOSKODAWCA
Projekt będzie realizowany na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego dnia 28
stycznia 2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego dnia 21.02.2010 r. w Drohiczynie pomiędzy
13 jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ustalono iż Liderem Projektu
będzie Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjmują status Partnerów.
Liderem projektu jest Gmina Drohiczyn, który składa wniosek o dofinansowanie projektu oraz jest
podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. Lider będzie
reprezentował wszystkie umawiające się strony, będzie odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i
zarządzanie w trakcie realizacji przedsięwzięciem.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem do obowiązków Lidera należy:
− Sporządzenie zapotrzebowania rzeczowego i finansowego w części go dotyczącej.
− Przygotowanie założeń programowych realizacji Projektu oraz dokumentacji technicznej.
− Przygotowanie dokumentacji technicznej w części go dotyczącej.
− Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji finansowo-prawnych warunkujących
realizację Projektu w częściach go dotyczących.
− Zapewnienie środków finansowych w częściach go dotyczących.
− Przygotowanie studium wykonalności projektu oraz wniosku o dofinansowane przy
współudziale partnerów
− Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie osi priorytetowej IV Społeczeństwo
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−
−
−
−

−
−
−
−

Informacyjne
Powoływanie Zespołu ds. realizacji, koordynacji i monitorowania Projektu.
Koordynacja, monitorowanie i nadzór nad rzeczową i finansową realizacją projektu, zgodnie z
harmonogramem określonym w załączniku do umowy o dofinansowanie.
Nadzór nad projektem w części realizowanej przez pozostałych partnerów projektu,
egzekwowanie zobowiązań od partnerów, określonych w niniejszej umowie.
Zawieranie umów na realizację Projektu z wykonawcami wyłonionymi w trybie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163
ze zm.) przy współudziale oraz kontrasygnacie Partnerów Projektu.
Zapewnienie odpowiedniego dostępu do dokumentów do kontroli
Wywiązywanie się z pozostałych zobowiązań wynikających z przyjęcia Projektu do realizacji
wynikających z umowy o dofinansowanie.
Obsługa prawna Projektu.
Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z zapisami w umowie o
dofinansowanie i prawie.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem do obowiązków każdego Partnera należy:
− Sporządzenie zapotrzebowania rzeczowego i finansowego w części go dotyczącej.
− Przygotowanie dokumentacji technicznej w części go dotyczącej.
− Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji formalno – prawnych warunkujących
realizacje inwestycji w części go dotyczącej.
− Zapewnienie środków finansowych poprzez potwierdzenie stosowną uchwałą zgodnie
z załącznikiem finansowym do porozumienia.
− Przekazanie Liderowi wszelkich dokumentów oraz informacji niezbędnych do sporządzenia
studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowane w ramach RPOWP, oś IV.
− Realizacja zadań przygotowawczych, inwestycyjnych oraz promocyjnych wynikających
z harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu zgodnie z zasadami określonymi w ramach
RPOWP.
− Współdziałanie z Liderem projektu w zakresie rozliczania i sprawozdawczości Projektu
− Delegowanie osoby do współpracy z Liderem Projektu wchodzących w skład Zespołu ds.
koordynacji i monitorowania Projektu.
− Niezwłoczne powiadamianie Lidera o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby prowadzić do
opóźnień lub zaprzestania realizacji projektu lub jakiejkolwiek zmiany w projekcie;
− Zapewnienia osiągnięcia wskaźników Projektu i dostarczenie informacji o efektach Projektu
w okresie monitorowania inwestycji w okresie do 5 lat po jej zakończeniu w części go
dotyczącej.
Lider projektu - Gmina Drohiczyn - będzie odpowiedzialny za wyłonienie wykonawcy i tym
samym w imieniu porozumienia będzie pełnił rolę zamawiającego. Wykonawca/cy przedsięwzięcia
zostanie wyłoniony/eni zgodnie z w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) przy współudziale i kontrasygnacie
Partnerów Projektu. Lider powoła zespół ds. zamówień publicznych składający się
z przedstawicieli wszystkich partnerów projektu. W celu właściwego przeprowadzenia procedury
przetargowej na potrzeby projektu zostanie zlecone wykonanie dokumentacji przetargowej dla
odpowiedniego specjalisty.
Aby sprawnie i właściwie przeprowadzić inwestycję Wnioskodawca zaplanował utworzenie
Zespołu ds. realizacji, kontroli i monitorowania. Zespół zarządzający będzie się składał z Kierownika
projektu, koordynatora finansowego oraz koordynatora technicznego oraz wydelegowanych
pracowników Partnerów Projektu. Powołany Zespół, który będzie odpowiadał bezpośrednio za
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realizowanie działań określonych w harmonogramie rzeczowo –finansowym w określonych ramach
czasowych, pozwoli na osiągnięcie założonych wyników (celu ogólnego, celów bezpośrednich,
rezultatów i produktów) dla danego zakresu prac oraz efektywnego i skutecznego wykorzystania
środków przeznaczonych na realizację.
Finansowanie projektu będzie odbywało się przez proporcjonalne finansowanie w stosunku
do planowanych kosztów Projektu realizowanego na terenie każdego z samorządów- Partnerów
projektu.
Majątek uzyskany w ramach Projektu należy wyłącznie do Partnera lub Lidera. Strony
porozumienia będą zarządzały powstałym majątkiem z poszanowaniem zasad gospodarności,
wymogów określonych w ramach RPOWP i umowy o dofinansowanie.
Strony porozumienia zobowiązują się do utrzymania i użytkowania otrzymanego majątku
finansowanego ze środków EFRR zgodnie z celem niniejszego Projektu przez okres co najmniej 5 lat
od daty zakończenia realizacji Projektu.
Strony zobowiązują się do zapewnienia trwałości Projektu po jego zrealizowaniu poprzez
jego utrzymanie, rozwijanie i rozbudowywanie.
Zobowiązania finansowe stron , jakie mogą pojawić się w związku z zapewnieniem trwałości
projektu, zostaną uregulowane odrębnymi umowami
BENEFICJENCI POŚREDNI PROJEKTU- grupa docelowa
•
•
•
•

Mieszkańcy gmin objętych projektem
Podmioty gospodarcze w obrębie projektu
Turyści
Jednostki publiczne

Tabela 13 Określenie grupy docelowej projektu

Źródło: Opracowanie własne
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5.2 Opis stanu aktualnego instytucji wdrażającej projekt
5.2.1 Aktualne zdolności organizacyjne wnioskodawcy
Liderem projektu pt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” jest położona w
południowo-zachodniej części województwa podlaskiego w powiecie siemiatyckim Gmina Drohiczyn.
Gmina Drohiczyn obejmuje obszar 208 km2. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspakajanie
zbiorowych potrzeb jego mieszkańców. Gmina spełnia ten obowiązek przez swoje organy, realizując
zadania własne oraz zlecone w zakresie administracji rządowej. W celu wykonywania zadań gmina
może tworzyć jednostki organizacyjne gminy.
Zgodnie ze statutem Gmina Drohiczyn jest podstawową jednostką lokalnego samorządu
terytorialnego powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Siedzibą władz
Gminy jest miasto Drohiczyn. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w
imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej. W
skład Gminy wchodzi: miasto Drohiczyn i 37 sołectw. Organami gminy są Rada Miejska w Drohiczynie
oraz Burmistrz Drohiczyna. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Organem
wykonawczym gminy jest Burmistrz. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Burmistrz.
Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu
Miejskiego, który działa w oparciu o regulamin organizacyjny określony zarządzeniem Nr 11/09
Burmistrza Drohiczyna z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Drohiczynie. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza oraz
Sekretarza Gminy.
Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Drohiczyn tworzą następujące komórki organizacyjne, które
przy znakowaniu spraw posługują się symbolami:
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Do właściwości Rady Gminy (której kadencja trwa 4 lata licząc od dnia wyborów) należą wszystkie
sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, czyli m. in.:
• uchwalanie statutu gminy,
• ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz
przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
• powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz
sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,
• uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
• uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmino
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• uchwalanie programów gospodarczych,
• ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników
mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań
przez te jednostki,
• podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach,
• podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
• podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten
cel odpowiedniego majątku,
• podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz
wznoszenia pomników,
• nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
• podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, do którego ustawowo wskazanych zadań należy w
szczególności:
• kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
• przygotowanie projektu budżetu Gminy,
• gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Gminy,
• nadzorowanie realizacji budżetu Gminy,
• składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy,
• przygotowywanie projektów i określanie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej,
• ogłaszania uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
• wykonywania zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
• nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracowników oraz
wykonania innych uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
• podejmowanie działań warunkujących wewnętrzne i zewnętrzne kontrole działań
poszczególnych stanowisk Urzędu, w tym sprawne i terminowe załatwianie spraw
mieszkańców,
• podejmowanie działań warunkujących bieżącą kontrolę wykonywania uchwał Rady Miejskiej.
W skład Samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjnych wchodzi Stanowisko do spraw Unii
Europejskiej, funduszy strukturalnych i promocji gminy zajmujące się:
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•
•
•
•
•
•

sprawami z zakresu Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych:
opracowywaniem wniosków,
kompletowaniem załączników,
pozyskiwaniem informacji,
promocją gminy,
obsługą strony internetowej.

Na terenie gminy znajdują się także zewnętrzne jednostki organizacyjne, do których należą:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Drohiczynie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie, Zespół Szkół
w Drohiczynie, Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach, Szkoła podstawowa w Ostrożanach,
Szkoła Podstawowa w Śledzianowie, Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie.
Potencjał organizacyjny Lidera projektu nie będzie wystarczający do zarządzania
planowanym projektem dlatego na potrzeby zarządzania zostanie powołany Zespół ds. realizacji,
koordynacji i monitorowania Projektu. Kierownikiem Zespołu będzie przedstawiciel Lidera Projektu.
W skład zespołu ponadto wejdą przedstawiciele Partnerów Projektu oraz zostanie zatrudniony
koordynator finansowy i techniczny. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Zespołu opisano
w punkcie kolejnym 5.2.2.1. Zarządzanie projektem.

5.2.2 Proces wdrażania projektu

Zarządzanie projektem
Strony porozumienia ustaliły, że dla zapewnienia właściwej realizacji projektu zostanie
powołany Zespół ds. realizacji koordynacji i monitorowania Projektu.
Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia zostaną zatrudnione dwie osoby: koordynatora
finansowego oraz koordynatora technicznego. Osoby te zostaną zatrudnione na okres realizacji
przedsięwzięcia. Koszty związane z zarządzaniem (wynagrodzeniem wymienionych osób) zostały
ujęte w budżecie projektu w pozycji koszty zarządzania.

Struktura zarządzania projektem
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Zespół ds. realizacji, koordynacji i monitorowania Projektu zostanie powołany przez Lidera projektu.
W skład projektu będzie wchodził:
•
•
•
•

Kierownik zespołu – przedstawiciel Lidera
Koordynator finansowy
Koordynator techniczny
Przedstawiciele każdego z partnerów.
Schemat Zespołu ds. realizacji, koordynacji i monitorowania

Zakres zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób wchodzących w skład zespołu:
Kierownik projektu:
• Odpowiada za rzeczowo-finansową realizację projektu zgodną z założeniami zawartymi we
wniosku o dofinansowanie
• Zleca, koordynuje i kontroluje czynności związane z realizacją działań zawartych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym
• Odpowiada za pełne prawidłowe rozliczenie rzeczowe i finansowe całego projektu,
• Nadzoruje pracę koordynatora finansowego
• Nadzoruje pracę koordynatora technicznego
• Nadzoruje promocję i informację,
• Przechowuje dokumenty wynikające z realizacji projektu (formularz zgłoszonego wniosku
aplikacyjnego z załącznikami, umowę o dofinansowanie Projektu, sprawozdania,
harmonogramy, wnioski o płatność, dokumentację w zakresie zamówień publicznych,
korespondencję związaną z projektem i inne).
Koordynator finansowy
• Podlega bezpośrednio Kierownikowi projektu, któremu składa sprawozdanie z realizacji
wykonanych działań.
• Współpracuje w zakresie prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu z Kierownikiem projektu
oraz przedstawicielami partnerów projektu.
• Koordynuje u Partnerów wyodrębnioną ewidencję księgową oraz rachunki bankowe dla
projektu.
• Koordynuje udokumentowanie wydatków związanych z realizacją poszczególnych działań i w
tym zakresie kontaktuje się z Partnerami Projektu.
• Koordynuje prawidłowe zaksięgowanie dowodów księgowych.
• Sporządza i aktualizuje plany płatności i prognozy wydatków w ramach projektu.
• Koordynuje terminową realizację płatności zobowiązań wynikających z realizacji projektu.
• Sporządza sprawozdania z wykonania poszczególnych działań finansowych projektu.
• Przygotowuje dokumenty finansowe do złożenia wniosku o płatność.
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Koordynator techniczny
• Przygotowuje wnioski o płatność zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
• Prowadzi archiwizację dokumentacji dotyczącej projektu,
• Realizuje zadań w zakresie monitoringu: monitoring wskaźników produktu projektu
• Realizacja zadań w zakresie sprawozdawczości: sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu
• Realizuje zadania w zakresie promocji projektu przy współudziale Partnerów projektu
• Współpraca z Inspektorem nadzoru budowlanego
Przedstawiciele partnerów projektu
• Realizacja Projektu w celu zapewnienia: organizacji, administracji, realizacji, finansowania,
sprawozdawczości i monitorowania zgodnie z wymogami wynikającymi ze
współfinansowania inwestycji z Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa
Podlaskiego.
• Opiniowanie dokumentacji związanej z udzielanymi zamówieniami publicznymi w ramach
realizacji Projektu, w tym projektów umów.
• Kontrola realizacji Projektu.
• Bieżąca współpraca z Liderem Projektu i Zespołem ds. realizacji, kontroli i monitoringu
Lider projektu - Gmina Drohiczyn - będzie odpowiedzialny za wyłonienie wykonawcy i tym samym w
imieniu porozumienia będzie pełnił rolę zamawiającego. Wykonawca/cy przedsięwzięcia zostanie
wyłoniony/eni zgodnie z w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) przy współudziale i kontrasygnacie
Partnerów Projektu. Lider powoła zespół ds. zamówień publicznych składający się
z przedstawicieli wszystkich partnerów projektu. W celu właściwego przeprowadzenia procedury
przetargowej na potrzeby projektu zostanie zlecone wykonanie dokumentacji przetargowej dla
odpowiedniego specjalisty. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej
zostały ujęte w budżecie projektu w pozycji koszty przygotowawcze.
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Harmonogram realizacji projektu, budżet projektu, źródła finansowania

Tabela 14 Harmonogram – wykres Gantt’a
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Tabela 20 Harmonogram rzeczowo-finansowy szczegółowy
WYSZCZEGÓLNIENIE
STUDIUM WYKONALNOŚCI

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Analizy i ekspertyzy

Inżynier kontraktu

Budowa sieci światłowodowej

Budowa, wyposażenie i uruchomienie
węzłów sieci
Szkolenie administratorów sieci z zakresu
obsługi i zarządzania siecią.
Centrum Zarządzania Siecią i PIAP

Promocja projektu

2010

2011

2012

2013

2014

2015

SUMA

NETTO

80 885,25 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

80 885,25 zł

BRUTTO

98 680,01 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

98 680,01 zł

NETTO

- zł

- zł

41 460,16 zł

- zł

- zł

- zł

41 460,16 zł

BRUTTO

- zł

- zł

50 996,00 zł

- zł

- zł

- zł

50 996,00 zł

NETTO

- zł

- zł

36 585,37 zł

- zł

- zł

- zł

36 585,37 zł

BRUTTO

- zł

- zł

45 000,00 zł

- zł

- zł

- zł

45 000,00 zł

NETTO

- zł

- zł

- zł

209 267,95 zł

209 267,95 zł

104 633,96 zł

523 169,86 zł

BRUTTO

- zł

- zł

- zł

257 399,58 zł

257 399,58 zł

128 699,78 zł

643 498,94 zł

NETTO

- zł

- zł

- zł

8 870 533,70 zł

16 473 848,30 zł

- zł

25 344 382,00 zł

BRUTTO

- zł

- zł

- zł

10 910 756,45 zł

20 262 833,41 zł

- zł

31 173 589,86 zł

NETTO

- zł

- zł

- zł

2 508 107,95 zł

3 333 872,95 zł

- zł

5 841 980,90 zł

BRUTTO

- zł

- zł

- zł

3 084 972,78 zł

4 100 663,73 zł

- zł

7 185 636,51 zł

NETTO

- zł

- zł

- zł

44 634,15 zł

- zł

- zł

44 634,15 zł

BRUTTO

- zł

- zł

- zł

54 900,00 zł

- zł

- zł

54 900,00 zł

NETTO

- zł

- zł

- zł

27 642,28 zł

- zł

- zł

27 642,28 zł

BRUTTO

- zł

- zł

- zł

34 000,00 zł

- zł

- zł

34 000,00 zł

NETTO

- zł

- zł

- zł

58 569,11 zł

58 569,11 zł

29 284,55 zł

146 422,77 zł

BRUTTO

- zł

- zł

- zł

72 040,00 zł

72 040,00 zł

36 020,00 zł

180 100,00 zł

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 21 Kosztorys projektu

3 567 695,55 zł

punkty
dystrybucyjne i
PIAP
344 584,50 zł

1 914 592,79 zł

infrastruktura
pasywna
Gmina Drohiczyn
Gmina Mielnik
Gmina Siemiatycze
Gmina Perlejewo
Gmina
Ciechanowiec
Gmina Grodzisk
Gmina
Dziadkowice
Gmina Milejczyce
Gmina Nurzec
Stacja
Gmina Brańsk
Gmina Rudka
Miasto Siemiatycze
Miasto Brańsk

promocja

pozostałe koszty

łącznie

17 684,24 zł

363 621,15 zł

4 293 585,44 zł

250 052,85 zł

13 961,24 zł

363 621,15 zł

2 542 228,03 zł

4 500 877,50 zł

395 906,25 zł

20 941,86 zł

363 621,15 zł

5 281 346,76 zł

3 049 326,21 zł

337 044,60 zł

17 684,24 zł

363 621,15 zł

3 767 676,20 zł

4 151 419,13 zł

302 475,45 zł

17 218,86 zł

363 621,15 zł

4 834 734,59 zł

3 005 854,32 zł

405 186,60 zł

22 337,98 zł

363 621,15 zł

3 797 000,05 zł

1 283 445,35 zł

178 872,75 zł

8 842,12 zł

363 621,15 zł

1 834 781,36 zł

2 243 120,25 zł

187 218,30 zł

10 238,24 zł

363 621,15 zł

2 804 197,94 zł

2 159 396,61 zł

234 431,85 zł

12 099,74 zł

363 621,15 zł

2 769 549,35 zł

4 134 147,47 zł

422 652,60 zł

22 803,36 zł

363 621,15 zł

4 943 224,57 zł

402 590,69 zł

80 448,15 zł

3 723,00 zł

363 621,15 zł

850 382,98 zł

395 199,00 zł

184 666,05 zł

9 772,87 zł

363 621,15 zł

953 259,07 zł

365 925,00 zł

62 096,55 zł

2 792,25 zł

363 621,15 zł

794 434,95 zł

31 173 589,87 zł

3 385 636,50 zł

180 100,00 zł

4 727 074,95 zł

39 466 401,32 zł

Źródło: Opracowanie własne
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Procedury
ETAP PRZYGOTOWAWCZY
• Inwentaryzacja zasobów telekomunikacyjnych samorządów wchodzących w skład
porozumienia oraz określenie potrzeb i popytu grup docelowych projektu
• Sporządzenie zapotrzebowania rzeczowego i finansowego przez JST porozumienia
• Zdefiniowanie terenów, na których wymagana jest interwencja z pieniędzy publicznych
• Opracowanie koncepcji technicznej infrastruktury
• Opracowanie dokumentacji technicznej, analiz oraz niezbędnych opinii
• Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji finansowo-prawnych warunkujących
realizację Projektu
• Sporządzenie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
RPOWP
REALIZACJA PRZEDSIEWZIĘCIA
• Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu- w imieniu porozumienia Lider Projektu
podpisze umowę o dofinansowanie
• Powołanie zespołu ds. realizacji, kontroli i monitorowania Projektu (zakres zadań Zespołu
został określony w punkcie 5.2.2.1. Zarządzanie) - Lider projektu powoła zespół zarządzający
projektem
• Przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie procedury przetargowej
zgodnie z ustawa prawo zamówień publicznych w zakresie wyłonienia wykonawcy/ców
zaplanowanej infrastruktury. W celu prawidłowego przeprowadzenia przetargu zostanie
zatrudniony specjalista w zakresie sporządzenia dokumentacji przetargowej z zastosowaniem
odpowiednich przepisów prawnych. Planuje się jedno postępowanie przetargowe na całą
zaplanowaną infrastrukturę. Lider projektu będzie pełnił funkcję Zamawiającego w imieniu
Porozumienia.
• Przeprowadzenie prac inwestycyjnych – po rozstrzygnięciu przetargu rozpocznie się realizacja
prac inwestycyjnych, nad których prawidłowością będzie czuwał inspektor nadzoru
budowlanego oraz zespół ds. realizacji, kontroli i monitorowania Projektu.
• Odebranie poszczególnych elementów sieci do użytkowania oraz odebranie końcowe
infrastruktury
• W trakcie realizacji prowadzenie rozliczeń finansowych, sprawozdawczości, monitoringu
i promocji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.
ZAKONCZENIE REALIZACJI PROJEKTU, ZARZĄDZANIE POWSTAŁĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ
WYŁONIENIE OPERATORA INFRASTRUKTURY
Po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego obszarach inwestycyjnych można będzie przejść do
eksploatacji wybudowanej infrastruktury. Udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej będącej
własnością poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących do porozumienia
(Miasto i Gmina Drohiczyn, Miasto i Gmina Ciechanowiec, Gmina Grodzisk, Gmina Mielnik, Gmina
Milejczyce, Gmina Perlejewo, Gmina Siemiatycze, Miasto Siemiatycze, Miasto Brańsk, Gmina Brańsk,
Gmina Rudka), zostanie zrealizowane poprzez prawne przekazanie infrastruktury do zarządzania.
Dochód uzyskany przez JST- związek komunalny z tytułu zawartej umowy stanowić będzie dochód
publiczny zaliczany do środków publicznych, jako dochód z mienia jednostek sektora finansów
publicznych pochodzący z wpływu z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym
charakterze. Dochód wynikający z przekazania infrastruktury w użytkowanie został zaliczony do
przychodów w wyniku projektu Wnioskodawcy, ujęty w przepływach pieniężnych z inwestycji oraz
uwzględniony w kalkulacji luki finansowej.
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Eksploatacja sieci NSSD zostanie powierzona podmiotowi zewnętrznemu, tak zwanemu Operatorowi
Infrastruktury. Operator ten będzie funkcjonował w modelu operatora operatorów. Oznaczać to
będzie, że Gminy wybudują infrastrukturę i pozostaną jej właścicielem, jednak zarządzanie siecią,
eksploatacja i utrzymanie oraz świadczenie usług z jej wykorzystaniem zostanie powierzone, w
drodze umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmiotowi zewnętrznemu, posiadającemu
stosowne kompetencje, doświadczenie i uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej.
Operator ten będzie świadczył na zasadzie sieci otwartej usługi innym operatorom oraz dostawcom
usług telekomunikacyjnych.
W Studium Wykonalności analogiczne jak w przypadku sieci SSPW przyjęto, że współpraca Gmin oraz
Operatora Infrastruktury (partnera prywatnego) zostanie oparta o model partnerstwa publicznoprywatnego przewidziany przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2009 r., nr 19, poz. 100), a wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do
korzystania i pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa (infrastruktury teleinformatycznej
przekazanej jako wkład własny Gmin).

5.3 Analiza prawna wykonalności inwestycji
Planowany projekt pt.: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” będzie
zlokalizowana na terenie 11 gmin i 2 miast z terenu powiatu siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i
bielskiego. Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci dystrybucyjnej Internetu
szerokopasmowego. Projekt obejmuje budowę, dostawę, instalację i uruchomienie punktów PIAP,
budowę infrastruktury światłowodowej oraz dostawę, instalację i uruchomienie światłowodowych
urządzeń aktywnych.
Dostępność gruntów pod poszczególne elementy projektu
Poszczególne elementy przyszłej infrastruktury w przeważającej większości znajdują się na działkach
będących własnością poszczególnych samorządów. Do wniosku o dofinansowanie dołączono
oświadczenia o dysponowaniu działkami na cele budowlane. Część Publicznych Punktów dostępu
Internetu będą znajdowały się na terenach działek prywatnych lub pasie drogowym. W związku z
powyższym wnioskodawca uzyskał zgody właścicieli prywatnych na instalowanie infrastruktury. Do
wniosku dołączono stosowane oświadczenia właścicieli działek.
Listę lokalizacji z numerami działek, na których znajdą się punkty PIAP oraz Punkty Dystrybucyjne
sieci stanowią załącznik nr 1 do studium wykonalności.
Lokalizacja poszczególnych elementów infrastruktury została dobrana pod kątem dostępności gruntu,
wyposażenia w niezbędne media oraz konfiguracji technicznej z pozostałymi lokalizacjami.
Zaproponowana lokalizacja jest najbardziej odpowiednia do skali inwestycji i wyznaczonych celów.
Umiejscowienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu stanowi załącznik nr 1 do studium
wykonalności
Tabela 15 Umiejscowienie Centrów Nadzoru Siecią
LP

Gmina

Umiejscowienie Centrów
Nadzoru Siecią

Własność działki

1

Gmina Siemiatycze

Siemiatycze

Własność gminy

2

Miasto i Gmina
Ciechanowiec

Ciechanowiec

Własność gminy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z urzędów gmin.
Wszystkie lokalizacje – działki są wyposażone w niezbędne media do realizacji przedsięwzięcia.
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Niniejszy projekt został przygotowany w oparciu o prawodawstwo polskie oraz wymogami
RPOWP. Zakres i sposób wykonania inwestycji w projekcie jest zgodny z następującymi aktami
prawnymi:
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z
2010, Nr 106, poz.675 z późn. zm).Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
o dyrektywy 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram
regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002);
o dyrektywy 2002/20/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie
sieci i usługi łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002);
o dyrektywy 2002/19/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności
elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz ich łączenia (Dz. Urz. WE L 108 z
24.4.2002);
o dyrektywy 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw
użytkowników odnoszących się do sieci i usługi łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE
L 108 z 24.4.2002);
o dyrektywy 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych
osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L
201 z 31.7.2002);
o dyrektywy 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynku
sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 249 z 17.9.2002);
o dyrektywy 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń
radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego
uznawania ich zgodności (Dz. Urz. WE L 91 z 7.4.1999);
o dyrektywy 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. o zbliżeniu praw państw członkowskich
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. L 139 z 23.05.89).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z
późn.zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
t.j. z późn. zm.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 t.j. z późn.
zm.);
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 t.j.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
oddziaływania na środowisko zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja
2005 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171, poz. 1800 z
późniejszymi zmianami). Ustawa określa:
o zasady wykonywania i kontroli działalności polegającej na świadczeniu usług
telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień
towarzyszących, zwanej działalnością telekomunikacyjną;
o prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
o prawa i obowiązki użytkowników oraz użytkowników urządzeń radiowych;
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o warunki podejmowania i wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu sieci i
udogodnień towarzyszących oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym
sieci i usług służących rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów
radiofonicznych i telewizyjnych;
o warunki regulowania rynków telekomunikacyjnych;
o warunki świadczenia usługi powszechnej;
o warunki ochrony użytkowników usług;
o warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją;
o warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy
telekomunikacyjnej;
o zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie telekomunikacji;
o wymagania, jakim powinny odpowiadać aparatura oraz urządzenia radiowe i
telekomunikacyjne urządzenia końcowe;
o funkcjonowanie administracji łączności, jej współdziałanie z innymi organami
krajowymi oraz
o instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji telekomunikacji.
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
Zgodnie z ustawą jednostki samorządu terytorialnego (dalej jst) mogą prowadzić działalność
telekomunikacyjną oraz budować sieci jako ich zadanie własne (fakultatywne). Podejmowanie takiej
działalności przez jst jest obwarowane spełnieniem przewidzianych w projekcie wymagań.
Działalność ta nie może zakłócać konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Założeniem
projektodawców również jest, by działalność jst w telekomunikacji sprzyjała pobudzeniu prywatnych
inicjatyw inwestycyjnych. W ustawie ustala się zasady współkorzystania oraz dostępu
telekomunikacyjnego
do
infrastruktury
telekomunikacyjnej jst
dla przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, w myśl zasady, że skoro infrastruktura ta została zbudowana za środki
publiczne, powinna ona służyć ogółowi (zasada otwartej sieci). A zatem, samorządy muszą dopuścić i
umożliwić współkorzystanie z infrastruktury i sieci wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym na równych i przejrzystych zasadach.
Podsumowując, planowana budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej przez porozumienie jst
nie będzie działaniem mogącym zakłócić konkurencję na rynku telekomunikacyjnym. Infrastruktura
wybudowana z środków publicznych będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych
przedsiębiorstw telekomunikacyjnych na równych i przejrzystych zasadach.
Wymagane pozwolenia, decyzje i opinie w celu realizacji projektu
Jednostka samorządu terytorialnego, świadcząc usługi dostępu do Internetu, wykonuje działalność
przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi
przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych. Informację o podjęciu tego
typu działalności JST ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej oraz w
siedzibie jednostki samorządu terytorialnego oraz przekazuje Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. Prezes UKE natomiast niezwłocznie ogłasza informację w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Działalność zaplanowana w niniejszym projekcie niebędąca działalnością gospodarczą wykonywana
będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Wymagane
jest uzyskanie przez Beneficjenta zgody Prezesa UKE na świadczenie usług bezpłatnego dostępu do
Internetu.
Budowa doziemnej sieci telekomunikacyjnej w pasach drogowych zgodnie z obowiązującym prawem
wymaga uzgodnienia z zarządcą oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
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Planowane do utworzenia PIAPy będą budowane w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
Zgodnie z artykułem 29 p. 1, ust 27 Prawa Budowlanego – budowa „instalacji telekomunikacyjnych
w obrębie budynków będących w użytkowaniu” nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.
Art. 30 ustawy prawo budowlane wskazuje rodzaje prac budowlanych, które wymagają zgłoszenia
robót budowlanych właściwemu organowi. Zgodnie z zapisami wymienionego artykułu – nie ma tam
wskazanych instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynku. W związku z powyższym instalacje
punktów PIAP w obrębie budynków nie będą wymagać ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia prac
budowlanych.
Oprócz wyżej wymienionych decyzji, przedsięwzięcie na etapie projektowania i realizacji sieci może
wymagać dodatkowych uzgodnień, zezwoleń np. uzgodnień z prywatnymi właścicielami gruntów,
uzgodnień i zgód lokalnego zarządcy infrastruktury energetycznej, uzgodnień i zgód PKP, itp.

5.4 Trwałość i promocja projektu
Trwałość projektu
Zgodnie z postanowieniami art. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 każdy projekt
współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych musi zachować trwałość przez okres pięciu lat
od daty zakończenia projektu, przy czym za datę zakończenia projektu należy rozumieć termin
realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem przepisów art.
88 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest, jako nie poddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.:
a) modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
b) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania
działalności.
Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunków
wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b, a ponadto pomiędzy
tymi warunkami musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy (tzn. lit. b to przyczyna, a lit.
a skutek).
Koszty zarządzania i utrzymania sieci w części dotyczącej własnych potrzeb administracji będą
pokrywane z budżetów gmin oraz czynszu płaconego przez Operatora NSSD, a w części komercyjnej
będą pokrywane przez Operatora NSSD
Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu na potrzeby
zarządzania projektem w fazie jego realizacji, Lider powoła Zespół ds. koordynacji, realizacji i
monitorowania projektu. Do zadań Zespołu będzie należało:
całościowe koordynowanie projektu w zakresie organizacyjnym, administracyjnym,
realizacyjnym, finansowym, sprawozdawczym i monitoringu,
• opiniowanie dokumentacji związanej z udzielanymi zamówieniami publicznymi,
• kontrola realizacji projektu.
Dla zapewnienia bieżącej obsługi projektu powołani zostaną koordynatorzy do spraw technicznych i
finansowych. Powołany Zespół będzie odpowiadał bezpośrednio za realizowanie działań określonych
w harmonogramie rzeczowo –finansowym w określonych ramach czasowych. Lider projektu zapewni
obsługę prawną projektu.
•

Zgodnie z zawartym Porozumieniem majątek wytworzony w ramach projektu będzie należał
wyłącznie do Partnerów projektu (poszczególnych gmin), zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym
projektu.
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Na mocy podpisanego Porozumienia strony zobowiązują się do utrzymania i użytkowania
wytworzonego w ramach realizacji projektu majątku przez okres co najmniej 5 lat od daty
zakończenia realizacji projektu. Również strony zobowiązują się do utrzymania, rozwijania i
rozbudowywania projektu.
Powstała infrastruktura telekomunikacyjna zostanie przekazana mającemu powstać dla celów
zarządzania produktami projektu Związkowi Komunalnemu. Porozumienie Gmin, które jest
Beneficjantem projektu, nie może być operatorem projektu ponieważ jest to sprzeczne z zapisami
Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 249 poz. 2104). Przekazanie infrastruktury nastąpi po
finansowym zakończeniu realizacji projektu.
Koszty zarządzania i utrzymania sieci w części dotyczącej własnych potrzeb administracji będą
pokrywane z budżetów gmin oraz czynszu płaconego przez Operatora NSSD, a w części komercyjnej
będą pokrywane przez Operatora NSSD.
Do realizacji komercyjnej części Projektu władze gmin wybiorą jednego operatora
telekomunikacyjnego, któremu zostaną udostępnione wolne zasoby sieci publicznej NSSD (dalej:
„Operator NSSD”). Operator NSSD zostanie wyłoniony w procedurze konkurencyjnej, zgodnej z
wymaganiami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności zasad wynikających z przepisów
TFUE. Z Operatorem NSSD zostanie podpisana umowa koncesji na świadczenie usług publicznych.
Operator NSSD będzie zobowiązany w umowie koncesji do zapewnienia innym operatorom
efektywnego hurtowego dostępu do infrastruktury przez okres co najmniej 7 lat od rozpoczęcia
eksploatacji wolnych zasobów sieci publicznej. Operator NSSD będzie także zobowiązany do
świadczenia, z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu, szerokopasmowych usług
detalicznych dla użytkowników końcowych (mieszkańców i przedsiębiorstw). Dlatego też obowiązek
zapewnienia dostępu hurtowego będzie obejmował każdą technicznie możliwą formę dostępu,
będzie oferowany w każdym technicznie możliwym miejscu sieci publicznej realizowanej w ramach
Projektu, a warunki dostępu hurtowego, w szczególności ceny, powinny być takie, by umożliwić
innym operatorom stworzenie oferty detalicznej konkurencyjnej dla Operatora (zakaz rażącego
zawyżania cen oraz praktyki margin squeezing). Operator będzie także podlegał mechanizmowi
zabezpieczającemu przed nieuzasadnioną korzyścią (clawback).
Lider projektu - Gmina Drohiczyn - będzie odpowiedzialny za wyłonienie wykonawcy i tym samym w
imieniu porozumienia będzie pełnił rolę zamawiającego. Wykonawca/cy przedsięwzięcia zostanie
wyłoniony/eni zgodnie z w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) przy współudziale i kontrasygnacie Partnerów Projektu.
Lider powoła zespół ds. zamówień publicznych składający się z przedstawicieli wszystkich partnerów
projektu. W celu właściwego przeprowadzenia procedury przetargowej na potrzeby projektu
zostanie zlecone wykonanie dokumentacji przetargowej przez zewnętrznego specjalistę.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zdolność organizacyjna i finansowa obecna do
realizacji projektu, jak również przyszła na rzecz utrzymania trwałości projektu, są zapewnione.
Odnosząc się do przytoczonego powyżej pojęcia trwałości projektu, należy stwierdzić, że:
a) projekt nie będzie poddany modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji
projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub
podmiot publiczny
b) produkty projektu – powstała infrastruktura pozostanie własnością gmin.
Zatem nie są spełnione warunki powodujące znaczącą modyfikację projektu.
Analizując zagrożeni dla utrzymania projektu przez okres 5 lat od zakończenia jego realizacji można
wymienić:
•
•
•

brak firm chętnych do odpłatnego wykorzystania powstałej w ramach projektu infrastruktury,
zniszczenie, dewastacja lub kradzież urządzeń wchodzących w skład sieci,
wystąpienie katastrofy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń w wyniku działania żywiołu.
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Na wypadek wystąpienia ww. czynników stwarzających ryzyko nie wywiązania się z obowiązku
utrzymania projektu przez okres trwałości projektu Beneficjenci zastosują środki zapobiegawcze,
które nie dopuszczą do powstania czynników ryzyka. Operator projektu dołoży wszelkich starań aby
znaleźć przedsiębiorstwa, które staną się użytkownikami powstałej sieci teleinformatycznej, tym
samym umożliwiając finansowanie jej eksploatacji. Beneficjent rozważy możliwość ubezpieczenia
zainstalowanego w ramach sieci internetowej sprzętu na wypadek kradzieży lub zniszczenia.
Uzyskane odszkodowanie pozwoli na pokrycie zaistniałych szkód i odtworzenie elementów sieci. W
innym przypadku zniszczone lub skradzione urządzenia zostaną odtworzone przez Beneficjentów ze
środków własnych.
Promocja projektu
Działania informacyjne i promocyjne dotyczące interwencji Funduszy Strukturalnych mają na celu
podniesienie znaczenia oraz zwiększenie przejrzystości inicjatyw realizowanych przez Unię
Europejską, a także mają umożliwić wytworzenie spójnego obrazu tych działań we wszystkich
państwach członkowskich.
Zgodnie z obowiązkiem Beneficjent podejmie działania informacyjno – promocyjne odpowiednie do
wartości oraz zakresu rzeczowego projektu. Projekt będzie promowany zgodnie z artykułem 8 i 9
ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Krajowymi
Wytycznymi w zakresie informacji i promocji oraz Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich na
lata 2007 – 2013. Wybór oraz zakres działań informacyjnych będzie opierał się o obowiązujące na
dzień podjęcia tych działań „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 dla Beneficjentów w zakresie Informacji
i Promocji”.
O formie promocji projektu decyduje wysokość wkładu wspólnotowego oraz rodzaj podejmowanych
działań (zakres projektu). W projekcie zostaną wykorzystane następujące rodzaje środków:
1) Tablice informacyjne i promocyjne. Będą one umieszczone przy stacjach bazowych. Tablice
informacyjne zostaną umieszczone na początku realizacji projektu, tj. w momencie podjęcia prac
budowlanych i/lub dostaw, pierwszego prawnie obwiązującego zobowiązania. Minimalny wymiar
tablicy informacyjne wyniesie 150 cm x 200 cm. Po zakończeniu realizacji projektu tablice
informacyjne zostaną zastąpione tablicami pamiątkowymi. Nastąpi to nie później niż sześć
miesięcy po zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Minimalne wymiary tablic pamiątkowych
wynosić będą 30 cm x 50 cm. Na PIAP-ach zostaną zainstalowane tablice pamiątkowe o
wymiarach minimalnych 30 cm x 50 cm. Tablice będą zawierać następujące elementy:
a) Logo Narodowej Strategii Spójności w formie logotypu programu regionalnego.
b) Emblemat Unii Europejskiej z podpisem „UNIA EUROPEJSKA, EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO”.
c) Logo województwa podlaskiego z podpisem „PODLASKIE”.
d) Napis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”.
e) Opis projektu, tj. rodzaj i tytuł operacji, wartość całkowitą projektu oraz kwotę
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
f) Hasło określone przez Instytucję Zarządzającą RPOWP - „FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA
ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”.
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g) Napis „Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP”,
h) Ponadto zgodnie z Wytycznymi IŻ na tablicach informacyjnych oraz pamiątkowych znajdzie
się również nazwa Lidera oraz nazwy wszystkich Partnerów projektu.
2) Zgodnie z zaleceniami oznaczone będą również wszelkie materiały i dokumenty związane z
realizacją projektu tj.:
a) korespondencja prowadzona w sprawach projektu z wykonawcami projektów, instytucjami
zaangażowanymi we wdrażanie RPOWP na lata 2007-2013,
b) dokumentacja przetargowa oraz umowa z wykonawcą sieci, wyłonionym w przetargu,
c) materiały szkoleniowe,
d) umowy z osobami zatrudnionymi na potrzeby realizacji projektu,
e) pozostałe umowy, protokoły odbioru oraz inne dokumenty związane z realizacją projektu.
3) Informacja o realizacji projektu zostanie również zamieszczona na stronach internetowych
Beneficjentów projektu tj. gmin wchodzących w skład porozumienia.
Znaki graficzne zastosowane na materiałach informacyjno-promocyjnych umieszczane będą we
właściwej kolejności oraz w zalecanej kolorystyce – zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji i
informacji.
Ponadto w ramach promocji przygotowana zostanie strona internetowa projektu, która na bieżąco
będzie informowała o postępach prac, a także będzie prezentowała kompendium wiedzy na temat
projektu
Ponadto w ramach promocji projektu planuje się przeprowadzenie akcji skierowanej do mieszkańców
gmin realizujących projekt mających na celu pokazanie korzyści jakie daje dostęp do Internetu.
Powinna ona prezentować zarówno możliwości jakie daje korzystanie z bezpłatnych punktów
dostępu do Internetu jak i ich ograniczenia, aby zachęcić niektórych mieszkańców do korzystania z
usług świadczonych przez operatorów komercyjnych.

5.5 Pomoc publiczna w projekcie – zgodność z dokumentem „Wytyczne
wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy
państwa
w
odniesieniu
do
szybkiego
wdrażania
sieci
szerokopasmowych”
Sieć NSSD jest siecią uzupełniającą dla sieci SSPW dlatego podobnie jak w przypadku sieci SSPW
celem Projektu jest:
Zapewnienie infrastruktury dystrybucyjnej sieci NGA3 aby:
•

wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku (brak inwestycji w infrastrukturę
szerokopasmową, mimo że byłoby to efektywne z punktu widzenia szerszej perspektywy
ekonomicznej, w szczególności ze względu na pozytywne efekty w dostępie do wiedzy i usług
elektronicznych, co skutkuje brakiem oferty usług dostępu szerokopasmowego lub istnieniem

3

W rozumieniu pkt 52 Wytycznych wspólnotowych sieci NGA to „przewodowe sieci dostępowe, które składają
się w całości lub częściowo z elementów optycznych i które mogą zapewnić świadczenie usług
szerokopasmowego dostępu o wyższych parametrach (takich jak wyższa przepustowość w porównaniu z
usługami świadczonymi za pomocą istniejących sieci z przewodów miedzianych).”. Zgodnie z pkt 55 Wytycznych
wspólnotowych Komisja rozpatrywała już przypadki dotyczące budowy „szkieletowych” regionalnych sieci NGA,
np. N 157/06 Zjednoczone Królestwo, N 284/05 Irlandia, czy też N 388/2009 – Finlandia.
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wyłącznie oferty o nieodpowiednich warunkach, tj. istotnie gorszych niż na obszarach o
efektywnej konkurencji),
• zapewnić, by obszary, które operatorzy uważają za nieopłacalne dla budowy w rozsądnym
okresie sieci NGA, korzystały ze znaczącego wpływu sieci NGA na gospodarkę i nie ucierpiały
z powodu nowej przepaści cyfrowej w zakresie sieci NGA.
Ponadto, w ramach warunkowego systemu dostępu do węzłów Nadbużańskiej Szerokopasmowej
Sieci Dystrybucyjnej (dalej „NSSD”), niektóre węzły Punkty Dystrybucyjne zlokalizowane na obszarze
na którym realizowany będzie Projekt będą mogły być wykorzystywane na potrzeby dołączania
podstawowej infrastruktury dostępowej - zapewnienia podstawowego szerokopasmowego dostępu
do Internetu , realizując cele spójności społecznej i terytorialnej, poprzez poprawienie dostępu w
społeczeństwie do podstawowego środka komunikacji i udziału w życiu społecznym, jak również
wolności wypowiedzi.
5.5.1 Analiza dostępności infrastruktury szerokopasmowej
Przeprowadzona przez wykonawcę analiza pokazała, że na terenie objętym realizacją projektu może
znajdować się infrastruktury następujących operatorów:
•
•
•
•
•
•
•

Telekomunikacja Polska,
Hawe Telekom,
PERN „Przyjaźń”,
Polski Internet Optyczny PIONIER,
Telewizja Kablowa DIPOL (na terenie miasta Siemiatycze),
PC-NET Piotr Drzewiecki,
ernostrada.pl „Senior” E.A. Gołaszewski

Autorzy opracowania skontaktowali się z tymi podmiotami w celu określenia posiadanej
infrastruktury, możliwości jej wykorzystania a także oczekiwań w stosunku do sieci NSSD. Ponadto, w
tym zakresie wrócono się również do:
•
•
•
•

GTS,
Telekomunikacja Kolejowa,
Exatel,
Netia.

Według informacji posiadanych przez Wykonawcę, żaden z tych podmiotów nie posiada
infrastruktury, a jedynie operator Netia wyraża zainteresowanie usługami świadczonymi przez sieć.
Ponadto na ternie gmin realizujących projekt planowana jest budowa Sieci Szerokopasmowej Polski
Wschodniej.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Na terenie gmin realizujących projekt zaplanowano ok. 190 km sieci SSPW, 1 węzeł szkieletowy w
Siemiatyczach oraz 19 punktów dystrybucyjnych sieci, zlokalizowanych w następujących
miejscowościach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonin,
Brańsk,
Domanowo,
Dołubowo,
Drohiczyn,
Grodzisk,
Kiersnowo,
Klukowicze,
Kąty,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milejczyce,
Mętna,
Nurzec Stacja,
Ostrożany,
Perlejewo,
Rudka,
Siemiatycze – Stacja,
Szmurły,
Wólka Nurzecka,
Żurobice.
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PERN „Przyjaźń”
Na terenie realizacji projektu przebiega infrastruktura światłowodowa należąca do PERN „Przyjaźń”.
Biegnie ona od graniczy z województwem mazowieckim, a następnie przez gminy Drohiczyn,
Siemiatycze, Mielnik w pobliży drogi nr 62.
Łączna długość infrastruktury to ok. 39 km. Według informacji uzyskanych od przedstawicieli spółki
PERN istnieje możliwość współpracy przy realizacji projektu i udostępnienia infrastruktury na
potrzeby projektu. Taka możliwość zostanie rozważona w dalszych pracach nad projektem.

Hawe Telekom, PIONIER
Na terenie gmin realizujących projekt infrastruktur Hawe Telekom oraz PIONIER biegnie
współbieżnie. Infrastruktura ta przebiega przez gminy – Milejczyce, Nurzec – Stacja, Siemiatycze,
miasto Siemiatycze, Mielnik. Łączna długość to ok 38 km. Poniższy rysunek prezentuje przybliżony
przebieg sieci

Telekomunikacja Polska
W toku realizacji prac wykonawca pozyskał informacje na temat infrastruktury Telekomunikacji
Polskiej. Operator ten obecny jest na terenie wszystkich gmin objętych realizacją projektu posiadając
tam swoje punkty dostępowe i dystrybucyjne oraz infrastrukturę światłowodową między nimi. Ze
względu na objecie tych danych klauzulą „Tajemnica TP” nie mogą one zostać ujawnione, np. w
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postaci map. Zostały one jednakże wykorzystane w dalszej części prac na projektem przy
opracowaniu koncepcji technicznej i planowania przebiegów siec.
5.5.2 Szczegółowy sposób przeprowadzania i weryfikowania kategoryzacji
miejscowości
Na potrzeby aktualizacji koncepcji technicznej Projektu Budowy Nadbużańskiej Szerokopasmowej
Sieci Dystrybucyjnej wykorzystano model zaproponowany w Studium wykonalności projektu Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW).
Do dalszych analiz prowadzonych na potrzeby Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej
oraz planowania lokalizacji węzłów i przebiegów sieci wykonawcy niniejszego opracowania przyjęli
analogiczny model interwencji, potwierdzony w decyzji notyfikacyjnej z dnia 7.06.2013r..
Na terenie gmin objętych projektem nie ma miejscowości, które mogłyby zostać zakwalifikowane do
kategorii Czarne – zarówno w odniesieniu do tradycyjnych usług szerokopasmowych jak i NGA.
Tabela 16 Liczba miejscowości w poszczególnych kategoriach w poszczególnych gminach objętych
realizacją projektu
Tradycyjne usługi
szerokopasmowe
Gmina

B

SP

Brańsk

43

5

Ciechanowiec

28

7

Drohiczyn

33

4

Dziadkowice

16

3

Grodzisk

43

3

Mielnik

13

2

Milejczyce

21

Nurzec-Stacja

Usługi NGA
SN

1

2

48

43

5

35

28

7

33

4

16

3

43

3

15

13

2

1

22

21

1

22

2

24

22

2

Perlejewo

30

2

32

30

2

Rudka

9

1

10

9

1

Siemiatycze

38

6

1

44

1

38

6

1

Suma końcowa

296

36

4

332

4

296

36

4

1

B

Kategoria miejscowości

37

S

1

19
2

46

2

7

1

2

Model interwencji dla Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej został ostatecznie
zatwierdzony w decyzji notyfikacyjnej z dnia 11.11.2011 roku i reguluje on zakres usług jakie mogą
być realizowane przez węzły sieci regionalnej zlokalizowane w miejscowościach zaliczanych do
poszczególnych kategorii:
•
•
•
•

Kategoria 1 – Wszyscy operatorzy mogą podłączyć się do SSPW, gdyż nie ma żadnej
dostępnej infrastruktury,
Kategoria 2 – Wszyscy operatorzy mogą podłączyć się do SSPW – obszar szary
„problematyczny”,
Kategoria 3 – 6 – Do SSPW mogą być podłączone tylko infrastruktury ostatniej mili NGA,
Kategoria 7 – Węzły zlokalizowane takiej miejscowości mogą być używane tylko jako
węzły techniczne (, z wyjątkiem sytuacji kiedy spełnione są następujące dwa warunki:
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a) najbliższy istniejący lub planowany (w najbliższych 3 latach) optyczny węzeł
dystrybucyjny dostępny do wykorzystania w ramach sieci ostatniej mili NGA znajduje
się nie bliżej niż ok 4 km od planowanej lokalizacji węzła;
b) na danym obszarze brak jest usług NGA (oraz brak realnych planów w najbliższych 3
latach). W takim wypadku do SSPW mogą być podłączone infrastruktury ostatniej
mili NGA.
W kategorii 7 wyodrębniono białe obszary NGA z większej miejscowości, gdzie już istnieje
(lub jest planowany) co najmniej jeden światłowodowy węzeł dystrybucyjny, z którego
można korzystać w ramach sieci „ostatniej mili” NGA. W konsekwencji interwencja
publiczna jest możliwa tylko w częściach danej miejscowości, gdzie usługi NGA nie są
obecnie świadczone ani nie są planowane w bliskiej (najbliższe trzy lata), a jednocześnie
najbliższy istniejący lub planowany (w ciągu najbliższych trzech lat) światłowodowy węzeł
dystrybucyjny, z którego można korzystać w ramach sieci „ostatniej mili” NGA, znajduje
się nie bliżej niż ok. 4 km od planowanej lokalizacji węzła SSPW. Bez interwencji
publicznej obszary takie nie miałby dostępu do usług NGA, pomimo że znajdują się w
większej miejscowości, w której dostępny jest co najmniej jeden światłowodowy węzeł
dystrybucyjny, który może służyć do podłączenia sieci „ostatniej mili” NGA.
Do dalszych analiz prowadzonych na potrzeby Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej
oraz planowania lokalizacji węzłów i przebiegów sieci wykonawcy niniejszego opracowania przyjęli
powyższy model interwencji.
W związku z powyższym z interwencji na terenie objętym projektem wyłączone zostały 4
miejscowości zakwalifikowane do kategorii 7:
•
•
•
•

Tonkiele, gmina Drohiczyn;
Kozłowo, gmina Grodzisk;
Stare Bogusze, gmina Grodzisk,
Siemiatycze.

Przeprowadzona analiza pokazała, ze żadna z tych miejscowości nie spełnia warunków
pozwalającego na uruchomienie w niej węzła NGA.
W pozostałych miejscowościach dopuszczalna jest interwencja zarówno z punktu widzenia
tradycyjnych usług szerokopasmowych jak i NGA.
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Rys. 1 Mapa prezentująca rozmieszczenie miejscowości w poszczególnych kategoriach na terenie
objętych realizacją Projektu NSSD
Szczegółowe mapy dla poszczególnych gmin znajdują się w załączniku do niniejszego dokumentu.

6 Analiza techniczna projektu
6.1 Wymagania funkcjonalne dla sieci dystrybucyjnej
W dużej części wymagania funkcjonalne dla Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej
wynikają bezpośrednio z dyrektywy 20002/21/EC w sprawie jednolitej struktury regulacji dla sieci i
usług komunikacji elektronicznej oraz zasadami konkurencji. Bazując na wyżej wymienionym
dokumencie należy podkreślić konieczność zadośćuczynienia zasadzie „otwartego dostępu” oraz
„neutralności technologicznej”.
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6.1.1 Otwartość sieci
W przypadku regionalnych sieci szerokopasmowych „otwarty dostęp” rozumiany jest jako możliwość
podłączenia do wybudowanej infrastruktury sieciowej przez dowolnego przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego na równych, niedyskryminujących nikogo zasadach. W szczególności budowane
elementy sieci takie jak punkty dystrybucyjne oraz ich lokalizacja nie mogą faworyzować żadnego
operatora ani zakłócać warunków rynkowych.
Planowana sieć dystrybucyjna będzie uzupełnieniem planowanej na terenie woj. podlaskiego Sieci
Szerokopasmowej Polski Wschodniej. Zawarte w studium wykonalności zapisy dot. warstwy
dystrybucyjnej sieci wskazują na konieczność takiego doboru technologii aby operatorzy sieci
dostępowych (tzw. sieci ostatniej mili) mieli możliwość świadczenia tradycyjnych usług
szerokopasmowych jak i usług NGA (ang. Next Generation Access). Sieć dystrybucyjna nie może
stanowić ograniczenia dla rozwijanych na jej bazie sieci dostępowych w szczególności sieci
świadczących usługi NGA. We wspólnotowych wytycznych w sprawie stosowania przepisów
dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych
wskazano że typowe sieci NGA to rozwiązania określane jako FTTC (ang. Fiber To The Cabinet –
światłowód do szafki) oraz FTTB, FTTH (ang. Fiber To The Building – światłowód do budynku, Fiber To
The Home – światłowód do domu).
Rolą warstwy sieci dystrybucyjnej będzie:
•
•
•

agregacja ruchu z sieci dostępowych,
świadczenie usług szerokopasmowych dla potrzeb JST,
świadczenie punktu styku sieci szerokopasmowej z sieciami tradycyjnymi/NGA
budowanymi przez operatorów sieci dostępowych.

Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna umożliwi Operatorom sieci dostępowych,
korzystającym w punktach dystrybucyjnych z usług NSSD, świadczenie:
•
•

klasycznych usług szerokopasmowych,
usług szerokopasmowych typu NGA:
o w wariancie FTTB,
o w wariancie FTTH.

6.1.2 Neutralność technologiczna
Podobnie jak w przypadku Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej na terenie woj. podlaskiego
planowane przedsięwzięcie musi spełniać kryterium neutralności technologicznej przy jednoczesnym
zapewnieniu w przyszłości operatorom możliwości budowy sieci dostępowych NGA. Należy wskazać
ze Komisja Europejska w przywoływanym wcześniej dokumencie definiuje takie sieci w akapicie 53:
„Sieci NGA to sieci dostępowe, które składają się w całości lub częściowo z elementów optycznych i
które mogą zapewnić świadczenie usług szerokopasmowego dostępu o wyższych parametrach (takich
jak wyższa przepustowość) w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą istniejących sieci z
przewodów miedzianych”. Ponadto w przypisie nr 60 do ww. akapitu Komisja Europejska wskazuje,
że „na obecnym etapie rozwoju technologicznego i przy obecnej sytuacji na rynku wydaje się, że ani
technologie sieci satelitarnej, ani komórkowej nie są w stanie zapewniać bardzo dużych prędkości w
symetrycznych usługach szerokopasmowych”.
W przypadku Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej neutralność technologiczna
powinna zostać zapewniona przez:
•
•
•

świadczenie zróżnicowanego zakresu usług dedykowanego zarówno dla dużych, średnich
i małych przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
wykorzystanie standardowych protokołów teletransmisyjnych,
wykorzystanie standardowych interfejsów oraz technologii.
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6.1.3 Bezpieczeństwo transmisji danych
Planowana szerokopasmowa sieć dystrybucyjna musi gwarantować bezpieczną transmisję danych. W
przypadku sieci dystrybucyjnej należy przede wszystkim skupić się nad fizycznym zabezpieczeniem do
urządzeń oraz obiektów należących do NSSD przed nieupoważnionym dostępem. Zastosowane
systemy awaryjne (np. kontrola dostępu, zasilanie awaryjne, redundancja kluczowych elementów
urządzeń aktywnych) powinny zabezpieczać kluczowe elementy sieci oraz gwarantować ciągłość
przesyłania danych w sieci. Poza fizycznym zabezpieczeniem infrastruktury NSSD należy wskazać na
konieczność opracowania oraz wdrożenia odpowiednich polityk bezpieczeństwa, właściwego doboru
personelu nadzorującego działanie NSSD. Dla podwyższenia bezpieczeństwa sieci oraz zapewnienia
właściwego nadzoru i możliwie krótkiego czasu reakcji na awarie oraz incydenty w sieci, należy
rozważyć możliwość rozdzielenia zarządzania całością sieci pomiędzy dwie wybrane lokalizacje.

6.2 Analiza alternatywnych wariantów
Głównym celem sieci dystrybucyjnej jest zapewnienie pewnego szerokopasmowego połączenia
pomiędzy siecią dostępową a szkieletową, odbierając ruch z sieci dostępowej i przekazując do sieci
szkieletowej. Sieć powinna zapewniać przepływności wymagane do bezproblemowego
przekazywania ruchu generowanego przez użytkowników sieci dostępowej.
Budowana sieć dystrybucyjna ma stanowić kolejny etap rozbudowy sieci dystrybucyjno – szkieletowej
na terenie województwa podlaskiego obok projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej
rozszerzając infrastrukturę publiczną o kolejne węzły na terenie obszaru objętego projektem.
Ponieważ planowana Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna będzie uzupełniała warstwę
dystrybucyjną Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w woj. podlaskim to rola oraz
funkcjonalność obu sieci powinny być zbieżne. Analiza opisu warstwy dystrybucyjnej sieci, zawarta w
rozdziale 7.1 Założenia techniczne i technologiczne Studium wykonalności projektu „Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej” województwo podlaskie, pozwala zauważyć, że warstwa
dystrybucyjna sieci tworzona jest przez punkty dystrybucyjne oraz elementy pasywne sieci, które
łączą je z węzłami szkieletu sieci.
Warstwa dystrybucyjna składać się będzie z:
•

•

części pasywnej - pomieszczeń punktów dystrybucyjnych wraz z instalacjami niezbędnymi
do zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych, rurociągu
kablowego, kabli światłowodowych oraz pasywnego osprzętu światłowodowego;
części aktywnej - urządzeń aktywnych wykorzystywanych na potrzeby JST oraz PIAP.

Rolą warstwy dystrybucyjnej będzie:
•
•
•

agregacja ruchu z sieci dostępowych,
świadczenie usług szerokopasmowych dla potrzeb JST,
punkt styku sieci szerokopasmowej z sieciami tradycyjnymi/NGA budowanymi przez
operatorów sieci dostępowych.

Wskazanie optymalnych rozwiązań technicznych dla realizacji NSSD poprzedzone zostanie analizą
dostępnych wariantów oraz technologii budowy sieci dystrybucyjnych pod względem funkcjonalnym,
technologicznym oraz ekonomicznym.
Biorąc pod uwagę zapisy Europejskiej Agendy Cyfrowej 2020, wytyczne wspólnotowe w sprawie
stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci
szerokopasmowych oraz opracowania UKE postanowiono w analizie dokonać porównania technologii
radiowej np. WiMAX lub LTE (która pozwala na zapewnienie podstawowego dostępu do sieci
Internet) oraz technologii światłowodowej. W analizie zostanie wzięty pod uwagę również wariant
zakładający budowę sieci dystrybucyjnej w całości w oparciu o infrastrukturę operatorów
telekomunikacyjnych. Wariant ten wydaje się najmniej realny z uwagi na fakt dotychczasowej nikłej
aktywności operatorów telekomunikacyjnych na terenie objętym projektem
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Rozpatrując różne warianty realizacji przedsięwzięcia analizie poddane zostaną trzy możliwe
sposoby osiągnięcia celów:
Wariant I - Wykorzystanie infrastruktury operatorów
Wariant II - Budowa sieci radiowej
Wariant III - Budowa sieci światłowodowej
Wariant I Wykorzystanie infrastruktury operatorów
Budowa sieci na bazie istniejącej infrastruktury sieciowej operatorów działających na danym
terenie polega głównie na dzierżawieniu części tej sieci na potrzeby obsługi klientów własnych.
Zależnie od lokalnych zasobów możliwa jest realizacja własnych założeń w różnym stopniu.
Największą zaletą tego rozwiązania jest dość krótki czas realizacji, często ograniczający się tylko do
dopełnienia niezbędnych formalności i określenia pakietu usług, jakie operatorzy „trzeci” powinni
zaoferować klientom nowo budowanej sieci. Niestety, na przedmiotowym obszarze dostępność
jakiejkolwiek infrastruktury sieciowej jest bardzo ograniczona, a niejednokrotnie całkowicie jest jej
brak. W takim przypadku nie może być mowy o budowie kompleksowej sieci przy wykorzystaniu tego
modelu działania.
Wariant II Budowa sieci radiowej
Obecnie stosowane systemy radiowej transmisji szerokopasmowej mogą stanowić alternatywę
rozwiązań kablowych w sieciach dostępowych. Pojedyncza stacja bazowa może obsługiwać
relatywnie duży obszar jednak posiada ograniczoną pojemność transmisyjną. Jest to w chwili obecnej
jeden z szybszych sposobów budowy szerokopasmowych sieci dostępowych. Pokrycie analizowanego
terenu wymagałby budowy kilkunastu stacji bazowych jednak zbudowana w ten sposób sieć nie
pozwoliłaby operatorom sieci dostępowych budowy sieci NGA co spowodowałoby istotne
ograniczenie funkcjonalności sieci dystrybucyjnej. Zastosowanie technologii bezprzewodowych
będzie barierą do wdrażania zaawansowanych usług realitime wymagających niewielkich opóźnień,
niewielkiego jittera, dużej przepustowości łącza. Do bieżących kosztów eksploatacji należy doliczyć
koszt wykorzystania częstotliwość, dzierżawy powierzchni pod lokalizację anten, koszt konserwacji i
utrzymania infrastruktury antenowej. Biorąc pod uwagę powyższe oraz cele projektu NSSD a także
wytyczne wspólnotowe należy wskazać, że technologie bezprzewodowe nie są rozwiązaniami
rekomendowanymi dla budowy warstwy dystrybucyjnej sieci szerokopasmowej.
Wariant III Budowa sieci światłowodowej
Jako medium transmisyjne do budowy sieci szkieletowych i dystrybucyjnych powszechnie
wykorzystuje się światłowód jednomodowy. Zastosowanie światłowodu do budowy sieci
szerokopasmowych rekomendowane jest przez Komisję Europejską. Światłowód gwarantuje
osiągnięcie najlepszych parametrów transmisyjnych oraz umożliwi operatorom sieci dostępowych
budowę sieci w dowolnej technologii (w tym sieci NGA). Sieci światłowodowe charakteryzują się
wysoką niezawodnością transmisji, dużymi możliwościami usługowymi, pozwalają stosować
transmisję ze zwielokrotnieniem długości fali. Zwiększenie przepływności łącza odbywa się poprzez
wymianę urządzenia lub interfejsów optycznych w urządzeniu. Jako wady do chwili obecnej
wskazywano skomplikowaną instalację – wymagającą stosowania specjalistycznych urządzeń, wysoka
cena urządzeń transmisyjnych, konieczność posiadania bardziej wykwalifikowanej kadry serwisowej,
niż w przypadku rozwiązań „miedzianych”. Mimo iż, sam proces inwestycyjny jest czasochłonny i
kosztowny to całość przedsięwzięcia NSSD może zostać zrealizowana etapami – dzięki czemu
oddawane będą w pełni funkcjonalne części sieci. Dodatkowo czas oraz koszt inwestycji może zostać
skrócony poprzez wykorzystanie części infrastruktury telekomunikacyjnej znajdującej się w
posiadaniu innych operatorów działających na terenie objętym projektem.
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6.3 Wariant optymalny – uzasadnienie
Wybór najkorzystniejszego wariantu budowy sieci powinien być dokonany z uwzględnieniem
wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych, nakładów związanych z budową sieci oraz
kosztów związanych z jej utrzymaniem a także założonych do osiągnięcia celów projektu .
Przeanalizowano wszystkie rozpatrywane sposoby realizacji celów projektu. Do
poszczególnych rozpatrywanych parametrów każdego z wariantów przyjęto następująco:
•
•

oceny

spełnienie parametru – „+” (punkt dodatni)
nie spełnienie parametru – „-” (punkt ujemny)

Jako najkorzystniejsze rozwiązanie powinno być wybrane to, które uzyska jak największą liczbę
punktów dodatnich.
Tabela 174 Ocena wariantów budowy sieci dystrybucyjnej.
Wariant budowy
Oceniany parametr
Otwartość sieci
Neutralność technologiczna
Wpływ czynników zewnętrznych
transmisję danych
Krótki czas realizacji
Proste procedury formalno-prawne
Łatwość rozbudowy
Niski koszt eksploatacji
Możliwość wprowadzenia usług NGA

na

WARIANT I
Wykorzystanie
infrastruktury
operatorów

WARIANT II
Budowa sieci
radiowej

Budowa sieci
światłowodowej

-

+
nie dotyczy

+
+

+

-

+

+
+
-

+
+
+

+
+

-

+
-

+
+

3 PUNKTY DODATNIE

5 PUNKTÓW
DODATNICH

7 PUNKTÓW
DODATNICH

WARIANT III

Biorąc pod uwagę wszystkie rozpatrywane warianty realizacji projektu, z analizy wynika, iż
najkorzystniejszym rozwiązaniem jest budowa sieci dystrybucyjnej w technologii światłowodowej.
Panujące w chwili obecnej otoczenie formalno-prawne pozwala w znacznym stopniu uprościć
procedury związane z inwestycją kablową, wykorzystaniem pasa drogowego oraz infrastruktury
liniowej. Technologia światłowodowa gwarantuje neutralność technologiczną a lokalizacja zakończeń
sieci w punktach dystrybucyjnych sprawi, że sieć będzie „otwarta” dla operatorów sieci dostępowych.
W trakcie opracowywania koncepcji technicznej budowy Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci
Dystrybucyjnej przeprowadzono konsultacje w zakresie potwierdzenia wykonalności proponowanego
rozwiązania. W ramach opracowania:
•
•
•
•

skonsultowano przebiegi sieci oraz lokalizacje punktów dystrybucyjnych z
przedstawicielami gmin oraz miast na terenie których realizowany będzie projekt,;
do usytuowania punktów dystrybucyjnych wykorzystano uzgodnione wcześniej
lokalizację stacji bazowych oraz punktów dostępu do Internetu
określono wpływ budowy sieci na środowisko przyrodnicze oraz obszary Natura 2000.
uwzględniono zgłoszone potrzeby lokalnych operatorów „ostatniej mili”.
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Przyjęty do realizacji wariant jest możliwy do realizacji pod względem technicznym, technologicznym,
zgodnie z najlepszą praktyką w tej dziedzinie oraz obowiązującymi aktami prawnymi (analiza prawna
znajduje się w punkcie 5.3 Studium Wykonalności)

6.4 Zastosowane rozwiązania techniczne
6.4.1 Światłowodowa sieć dystrybucyjna
Nadbużańska Szkieletowa Sieć Dystrybucyjna będzie łączyć ze sobą aktywne oraz pasywne punkty
dystrybucyjne oraz łączyć się z punktami dystrybucyjnymi Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej
na terenie wol. podlaskiego. Punkty styku sieci NSSD i SSPW planowane są we wszystkich gminach
uczestniczących w projekcie. Do budowy kanalizacji kablowej na potrzeby NSSD wykorzystać należy
najnowsze i najbardziej perspektywiczne technologie dostępne na światowym.

Opis funkcjonalności
Dla realizacji inwestycji zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie prefabrykowanych wiązek
mikrorur do bezpośredniego układania w ziemi. Zdaniem autorów mikrokanalizacja jest obecnie
najefektywniejszym rozwiązaniem budowy światłowodowych sieci rozdzielczych o dużej ilości
otworów, a jej podstawową zaleta jest możliwość rozwoju sieci przez wiele lat bez konieczności
wykonywania dodatkowych robót ziemnych. Należy wskazać, że rekomenduje się stosowanie wiązki
mikrokanalizacji w ścisłej tubie co pozwoli uniknąć spiralnego skręcenia mikrorur wewnątrz wiązki i
pozwoli na wydłużenie odcinków na których wdmuchiwany będzie mikrokabel światłowodowy.
Zdaniem autorów zastosowanie mikrokanalizacji jest znacznie efektywniejsze niż wykorzystanie
tradycyjnej kanalizacji teletechnicznej w postaci jednej lub kilku rur HDPEØ40.

Budowa kanalizacji kablowej z wykorzystaniem mikrokanalizacji
Jednym z parametrów wybudowanej mikrokanalizacji jest łatwość instalacji w niej mikrokabli
światłowodowych określana jako maksymalna długość na jaką można wdmuchnąć kabel
światłowodowy. Parametr ten jest kluczowy dla całości procesu inwestycyjnego. Często w wyniku
błędów podczas budowy odcinków mikrokanalizacji może zostać zaniżony lub nawet utracony.
Możliwość instalacji kabla na długich dystansach jest szczególnie istotna w projektach budowy
dłuższych odcinków sieci dystrybucyjnej, ponieważ bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów
inwestycji poprzez zmniejszenie liczby:
•
•
•
•

studni kablowych ,
zasobników,
zapasów,
złączy,

oraz szybką instalację mikrokabla.
Parametr ten jest niezwykle istotny zarówno na etapie budowy jak i późniejszej rozbudowy sieci. Do
instalacji prefabrykowanej wiązki mikrorur można użyć koparki lub pługoukładacza. Zastosowanie
tego drugiego rozwiązania oprócz równego ułożenia pozwala znacznie przyspieszyć układanie
rurociągu.
Po zakończeniu budowy należy przeprowadzić testy mikrokanalizacji w zakresie, szczelności
ciśnieniowej i kalibracji wszystkich mikrorur po to, aby w kolejnym etapie wdmuchnąć – zainstalować
- mikrokabel.
6.4.2 Wyposażenie punktu styku z siecią SSPW
Połączenie sieci NSSD z siecią SSPW nastąpi w punktach dystrybucyjnych SSPW. Zgodnie ze studium
wykonalności SSPW w woj. podlaskim Punkt Dystrybucyjny SSPW, w którym nastąpi połączenie obu
sieci może zostać wykonany w dwóch różnych wariantach.
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Pierwszy z wariantów to realizacja punktu dystrybucyjnego w pomieszczeniu znajdującym się w
istniejącym obiekcie. Takie rozwiązanie pozwala założyć, że obiekt (szkoła, sołectwo) będzie
częściowo nadzorowany, co będzie go czyniło znacznie bardziej odpornym na działanie czynników
zewnętrznych, próby włamań itp. Modernizacja pomieszczenia w istniejącym obiekcie powinna
obejmować prace budowlane niezbędne do zapewnienia poprawnego działania instalowanych
systemów zabezpieczeń (instalacji klimatyzatora, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz
kontroli dostępu, oraz zasilania gwarantowanego) oraz urządzeń aktywnych instalowanych w punkcie
dystrybucyjnym. W szczególności należy zwrócić uwagę, czy istnieje konieczność zabezpieczenia
okien (jeśli istnieją w pomieszczeniu), instalacji drzwi antywłamaniowych itp.
Wyposażenie punktu dystrybucyjnego SSPW będzie obejmować:
•
•
•
•
•
•

system sygnalizacji pożaru;
system sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu;
system zasilania bezprzerwowego składający się z UPS’a oraz agregatu prądotwórczego;
szafę dystrybucyjną 19’’ 42U wym.: 660x800 mm;
przełącznicę optyczną dla zakończenia światłowodu sieci dystrybucyjnej;
urządzenie aktywne sieci dystrybucyjnej – przełącznik MPLS.

Drugi wariant to realizacja punktu dystrybucyjnego SSPW jako zewnętrznej szafy telekomunikacyjnej.
Głównym zadaniem szafy jest zapewnienie ochrony dla zamontowanego w niej sprzętu. Dlatego też
szafa powinna zapewnić pełną ochronę przed wpływem czynników środowiskowych (opadami śniegu
i deszczu, promieniowaniem słonecznym oraz dużym zapyleniem) oraz ingerencją osób
niepowołanych.
Szafa, w której zlokalizowany zostanie punkt dystrybucyjny, musi posiadać konstrukcję odporną na
zniszczenie (wandalizm) i powinna zostać wyposażona w:
•
•
•
•
•
•

system ogrzewania powietrza;
system klimatyzacji;
2 stelaże 19’’ o wysokości min. 20U umożliwiające instalację urządzeń aktywnych dla potrzeb
własnych oraz dzierżawy;
przegrody oddzielające części szafy;
system podtrzymania zasilania: UPS wraz z baterią akumulatorów;
system monitoringu z systemem kontroli dostępu oraz detektorem dymu.

Wszystkie punkty dystrybucyjne zostaną objęte centralnym systemem monitorowania
umożliwiającym zdalny nadzór oraz wizualizacje warunków pracy w Centrum Zarządzania Siecią.
Zgodnie z zapisami Studium Wykonalności SSPW wszystkie planowane punkty dystrybucyjne SSPW
będą posiadać wystarczający zapas miejsca, które zostanie przeznaczone na dzierżawę innym
operatorom dla instalacji własnych urządzeń.
Niezależnie od wybranego wariantu budowy punktów dystrybucyjnych SSPW na terenie woj.
podlaskiego, będzie istniała możliwość realizacji punktów styku NSSD z SSPW (w szczególności
lokalizację urządzeń aktywnych oraz przełącznic optycznych) w punktach szkieletowych i
dystrybucyjnych SSPW.
W punkcie dystrybucyjnym SSPW w celu podłączenia sieci NSSD zainstalowana zostanie przełącznica
optyczna pozwalająca na zakończenie min 12 włókien światłowodowych poszczególnych gałęzi sieci
zawierających pasywne oraz aktywne punkty dystrybucyjne NSSD na terenie objętym projektem.
W punkcie styku zainstalowany zostanie przełącznik światłowodowy agregujący ruch z przełączników
dystrybucyjnych zainstalowanych w aktywnych Punktach Dystrybucyjnych NSSD w celu świadczenia:
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•
•

usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w sieci NSSD przez JST oraz przez operatorów
sieci dostępowych
usługi ograniczonego dostępu do Internetu z wykorzystaniem bezprzewodowych punktów
dostępu PIAP (po wydaniu stosownych zezwoleń oraz warunków świadczenia takiej usługi
przez UKE)

6.4.3 Wyposażenie punktów dystrybucyjnych NSSD
Budowana sieć światłowodowa powinna być zakończona w punktach dystrybucyjnych. W zależności
od instalowanego wyposażenia należy wykonać dwa rodzaje punktów dystrybucyjnych:
A. Punkty dystrybucyjne z wyposażeniem aktywnym (PD-Aktywny) powinny być zlokalizowane w:
-

zewnętrznej dwupłaszczowej (podwójne ścianki) szafie telekomunikacyjnej posiadającą dwa
wydzielone 2 piony 19” wys. min. 35U z niezależnym dostępem każdy (jeden pion dla potrzeb
dzierżawy dla operatorów, drugi pion dla potrzeb instalacji własnych urządzeń zasilających i
aktywnych), instalowanej na fundamencie betonowym – w przypadku lokalizacji punktu
dystrybucyjnego poza obiektem samorządowym; drzwi powinny posiadać zamek
trójpunktowy z układem ryglowo-zasuwowym oraz wkładką patentową,

-

wydzielonym pomieszczeniu w 2 wewnętrznych szafach telekomunikacyjnej 19”,
600x600mm, wys. min 42U (jedna szafa dla potrzeb dzierżawy dla operatorów, druga szafa
dla potrzeb instalacji własnych urządzeń zasilających i aktywnych) – w przypadku lokalizacji
punktu dystrybucyjnego w obiekcie samorządowym,

W przypadku aktywnego punktu dystrybucyjnego operatorzy sieci dostępowych będą mieli
możliwość wydzierżawienia włókien światłowodowych sieci NSSD oraz dostępu do usług:
•
•
•
•
•

usługa kolokacji,
usługa dzierżawy pasma o określonej przepływności,
usługa dostępu do Internetu dla operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia
komercyjnych usług dostępu do Internetu,
usługa dzierżawy włókien w poszczególnych relacjach NSSD,
usługa wsparcia technicznego.

Wyposażenie zewnętrznej szafy telekomunikacyjnej PD-Aktywnego powinno obejmować:
1) wyposażenia instalowane w pionie dla potrzeb instalacji własnych urządzeń zasilających i
aktywnych:
a. przełącznicę światłowodową panelową, wyposażoną w kasety spawów, z pełnym
dostępem od strony czołowej, instalowaną w stelażu 19”
b. panel zasilania ~230V, wyposażony co najmniej w rozłącznik główny, zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe B+C, wydzielone zabezpieczenia nadprądowe do obwodów
zasilających urządzenia zapewniające warunki klimatyczne w szafie, siłownię
telekomunikacyjną, gniazdo zasilania serwisowego;
c. niezależne systemy zapewnienia warunków temperaturowych w pionie urządzeń i
komorze bateryjnej;
d. siłownię telekomunikacyjną buforową o napięciu wyjściowym -48V i napięciu
wejściowym ~230V,
e. dwie baterie akumulatorów buforowych o pojemności min. 25Ah każda, zbudowane ze
szczelnych bezobsługowych akumulatorów w technologii VRLA AGM lub równoważnej, o
żywotności min. 10 lat wg Eurobat – zainstalowane w wydzielonej komorze bateryjnej;
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f.

panel dystrybucji zasilnia -48V wyposażony w zabezpieczenia do 2 wydzielonych
obwodów zasilania urządzeń;
g. przełącznik agregujący lub brzegowy – w zależności od funkcji PD-Aktywnego;
h. urządzenia radiowe PIAP;
i. czujnik otwarcia drzwi układem umożliwiającym przekazanie informacji do centrum
nadzoru sieci;
2) wyposażenia instalowane w pionie dla potrzeb dzierżawy dla operatorów:
a. przełącznica światłowodową panelową, wyposażoną w kasety spawów, z pełnym
dostępem od strony czołowej, instalowaną w stelażu 19” – zainstalowaną na potrzeby
dzierżawy ciemnych włókien dla operatorów;
b. niewyposażoną rozdzielnię/panel zasilania ~230V, do instalacji zabezpieczeń i układów
opomiarowania na potrzeby zasilenia urządzeń operatorów;
c. niezależny system zapewnienia warunków temperaturowych w pionie operatorskim;
d. czujnik otwarcia drzwi z układem umożliwiającym przekazanie informacji do centrum
nadzoru sieci.
W zależności od lokalizacji PD-Aktywnego Wykonawca wykona wydzielony opomiarowany obwód
zasilający z rozdzielni energetycznej w obiekcie samorządowym lub przyłącze do sieci energetycznej
zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączeniowymi. Wszystkie urządzenia instalowane w PDAktywnym należy zasilić napięciem -48V.

W przypadku zlokalizowania PD-Aktywnego w obiekcie samorządowym Wykonawca uzgodni
szczegółową lokalizację w wydzielonym pomieszczeniu oraz wykona niezbędne adaptacje budowlane
pomieszczenia, w tym wydzielenie pomieszczenia, zabezpieczenie otworów okiennych w kraty lub
żaluzje antywłamaniowe, montaż drzwi antywłamaniowych do pomieszczenia, prace tynkarskomalarskie, itp.
Wyposażenie PD-Aktywnego instalowanego w obiekcie samorządowym powinno
obejmować:
1) wyposażenia instalowane w szafie dla potrzeb instalacji własnych urządzeń zasilających i
aktywnych:
a. przełącznicę światłowodową panelową, wyposażoną w kasety spawów, z pełnym
dostępem od strony czołowej, instalowaną w stelażu 19”
b. panel zasilania ~230V, wyposażony co najmniej w rozłącznik główny, zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe B+C, wydzielone zabezpieczenia nadprądowe do obwodów
zasilających urządzenia zapewniające warunki klimatyczne w szafie, siłownię
telekomunikacyjną, gniazdo zasilania serwisowego;
c. systemy zapewnienia warunków temperaturowych w szafie;
d. siłownię telekomunikacyjną buforową o napięciu wyjściowym -48V i napięciu
wejściowym ~230V,
e. dwie baterie akumulatorów buforowych o pojemności min. 25Ah każda, zbudowane ze
szczelnych bezobsługowych akumulatorów w technologii VRLA AGM lub równoważnej, o
żywotności min. 10 lat wg Eurobat;
f. panel dystrybucji zasilnia -48V wyposażony w zabezpieczenia do 2 wydzielonych
obwodów zasilania urządzeń;
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g. przełącznik dystrybucyjny lub przełącznik agregujący, jeżeli w PD-Aktywnym
zlokalizowany będzie węzeł agregujący;
h. urządzenia radiowe PIAP;
i. czujnik otwarcia drzwi układem umożliwiającym przekazanie informacji do centrum
nadzoru sieci;
2) wyposażenia instalowane w szafie dla potrzeb dzierżawy dla operatorów:
a. przełącznica światłowodową panelową, wyposażoną w kasety spawów, z pełnym
dostępem od strony czołowej, instalowaną w stelażu 19” – zainstalowaną na potrzeby
dzierżawy ciemnych włókien dla operatorów;
b. niewyposażoną rozdzielnię/panel zasilania ~230V, do instalacji zabezpieczeń i układów
opomiarowania na potrzeby zasilenia urządzeń operatorów;
c. niezależny system zapewnienia warunków temperaturowych w pionie operatorskim;
d. czujnik otwarcia drzwi z układem umożliwiającym przekazanie informacji do centrum
nadzoru sieci.

B. Punkty dystrybucyjne z wyposażeniem pasywnym (PD-Pasywny), podłączenie obiektów na
potrzeby własne JST powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach w obiektach samorządowych
lub w zewnętrznych szafach telekomunikacyjnej posiadających 1 pion 19”, wys. min. 22U,
instalowanych na fundamencie betonowym. Drzwi powinny posiadać zamek trójpunktowy z
układem ryglowo-zasuwowym oraz wkładką patentową.
W przypadku pasywnego punktu dystrybucyjnego operatorzy sieci dostępowych będą mieli
możliwość wydzierżawienia włókien światłowodowych sieci NSSD oraz pasywnego dostępu do
usług świadczonych w NSSD w PD-Aktywnych.
W punktach dystrybucyjnych będzie świadczona ponadto usługa ograniczonego dostępu do
Internetu z wykorzystaniem bezprzewodowych punktów dostępu PIAP (po wydaniu stosownych
zezwoleń oraz warunków świadczenia takiej usługi przez Prezesa UKE)
Wyposażenie PD-Pasywnego powinno obejmować:
a. przełącznicę światłowodową panelową, wyposażoną w kasety spawów, z pełnym
dostępem od strony czołowej, instalowaną w stelażu 19”
b. panel zasilania ~230V, wyposażony co najmniej w rozłącznik główny, zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe B+C, wydzielone zabezpieczenia nadprądowe do obwodów
zasilających urządzenia PIAP, gniazdo zasilania serwisowego;
c. systemy zapewnienia warunków temperaturowych w szafie;
d. UPS do podtrzymania pracy przełącznika i PIAP,
e. przełącznik dostępowy z modułem transmisyjnym światłowodowym 1Gbit/s Ethernet na
potrzeby podłączenia PIAP do sieci transmisyjnej;
f. urządzenia radiowe PIAP.
W zależności od lokalizacji PD-Pasywnego Wykonawca wykona wydzielony opomiarowany
obwód zasilający z rozdzielni energetycznej w obiekcie samorządowym lub przyłącze do sieci
energetycznej zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączeniowymi.
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6.4.4 Publiczny punkt dostępu do Internetu (PIAP)
W celu świadczenia usługi ograniczonego dostępu do Internetu w pobliżu Punktu dystrybucyjnego
zainstalowana zostanie urządzenie sieci bezprzewodowej wraz z anteną (tzw. PIAP) pozwalające na
bezpłatne skorzystanie z sieci Internet.
W celu świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu konieczne jest zwrócenie się do Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zgodę na świadczenie usług dostępu do Internetu bez
pobierania opłat. Prezes UKE wymaga nałożenia ograniczeń na bezpłatny dostęp do sieci Internet,
zgodnie z aktualnymi wytycznymi:
•
•
•

wysyłanie i odbieranie danych z maksymalną prędkością połączenia – nie więcej niż 512
kbit/s;
czas trwania sesji połączenia 45 minut, po której nastąpi 15 min przerwy;
miesięczny limit transferu danych – nie więcej niż 750 MB dla użytkownika.

Świadczenie tego typu usług niesie za sobą wdrożenie systemu zarządzania użytkownikami
korzystającymi z usług bezprzewodowego dostępu do Internetu.
W celu realizacji usługi bezprzewodowego ograniczonego bezpłatnego dostępu do sieci Internet oraz
zapewnienia optymalnego zasięgu usługi rekomenduje się wykonanie punktów PIAP w technologii
WiFi. Dla zapewnienia optymalnego zasięgu punktów PIAP zwłaszcza w terenach wiejskich,
kolonijnych, zastosowane urządzenia dostępowe powinny posiadać dwa interfejsy radiowe: 2,4 GHz
oraz 5GHz.
Bezprzewodowe publiczne punkty dostępu do Internetu PIAP powinny być zlokalizowane we
wszystkich węzłach sieci, tj. PD-Aktywnych, PD-Pasywnych, węzłach SSPW oraz pozostałych
lokalizacjach wskazanych do instalacji PIAP, podłączonych przez radiowa siec dystrybucyjną.
Budowa każdego PIAP powinna obejmować co najmniej:
a. dostawę i instalację zewnętrznego urządzenia WiFi, tzw. Access Point;
b. podłączenie PIAP do sieci transmisyjnej poprzez instalację zakończenia systemu transmisji
radiowej lub przełącznika z transmisją światłowodową Ethernet 1 GBit/s;
c. podłączenie do sieci energetycznej;
d. podłączenie do zasilania z siłowni telekomunikacyjnej lub systemu UPS (w przypadku
PIAP instalowanych w PD-Aktywnych i centrów nadzoru) lub instalację zasilacza UPS (w
przypadku PIAP instalowanych w PD-Pasywnych, węzłach SSPW lub podłączonych przez
radiowa siec dystrybucyjną);
e. instalację masztu antenowego na budynku samorządowym lub maszt słupowy budowany
na gruncie, w przypadku lokalizacji PIAP poza budynkiem samorządowym, przy czym
należy zapewnić zawieszenie anten WiFi na wysokości min. 9 – 12 m.n.p.t.

6.4.5 Centrum Zarządzania Siecią
Dla potrzeb zarządzania siecią planowana jest lokalizacja dwóch centrów (Siemiatycze i
Ciechanowiec) z których odbywać się będzie zarządzanie siecią NSSD. Szczegółowa lokalizacja
zostanie określona na etapie projektowania. W ramach realizacji należy wykonać wykona niezbędne
adaptacje budowlane pomieszczenia, w tym wydzielenie pomieszczenia, zabezpieczenie otworów
okiennych w kraty lub żaluzje antywłamaniowe, montaż drzwi antywłamaniowych do pomieszczenia,
prace tynkarsko-malarskie, itp.
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Wyposażenie każdego centrum nadzoru powinno obejmować:
1) szafę dla potrzeb instalacji własnych urządzeń zasilających i aktywnych wyposażoną w:
a. przełącznicę światłowodową panelową, wyposażoną w kasety spawów, z pełnym
dostępem od strony czołowej, instalowaną w stelażu 19”;
b. panel zasilania ~230V, wyposażony co najmniej w rozłącznik główny, zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe B+C, wydzielone zabezpieczenia nadprądowe do obwodów
zasilających urządzenia zapewniające warunki klimatyczne w szafie, siłownię
telekomunikacyjną, gniazdo zasilania serwisowego;
c. systemy zapewnienia warunków temperaturowych w szafie;
d. zasilacz UPS z dodatkowym modułem bateryjnym,
e. przełącznik agregujący (centrum nadzoru sieci w Siemiatyczach) lub dystrybucyjny
(centrum nadzoru sieci w Ciechanowcu);
f. serwer z macierzą dyskową;
g. urządzenie ochrony bezpieczeństwa sieci;
h. czujnik otwarcia drzwi z układem umożliwiającym przekazanie informacji do systemu
nadzoru sieci.
2) szafę dla potrzeb dzierżawy dla operatorów wyposażoną w:
a. przełącznica światłowodową panelową, wyposażoną w kasety spawów, z pełnym
dostępem od strony czołowej, instalowaną w stelażu 19” – zainstalowaną na potrzeby
dzierżawy ciemnych włókien dla operatorów;
b. niewyposażoną rozdzielnię/panel zasilania ~230V, do instalacji zabezpieczeń i układów
opomiarowania na potrzeby zasilenia urządzeń operatorów;
c. niezależny system zapewnienia warunków temperaturowych w pionie operatorskim;
d. czujnik otwarcia drzwi z układem umożliwiającym przekazanie informacji do systemu
nadzoru sieci.
3) stanowisko do nadzoru sieci wyposażone w:
a. stację roboczą wyposażoną z monitorem;

6.4.6 Punkt styku z siecią Internet
Budowana sieć NSSD powinna posiadać co najmniej dwa punkty styku z siecią szkieletową, poprzez
które zapewniony zostanie dostęp do sieci szkieletowej Internet. Dla zapewnienia niezawodności
sieci rekomenduje się wykonanie punktów styku z co najmniej dwoma operatorami w każdym
punkcie styku. W późniejszym okresie działalności sieci należy rozważyć możliwość wykonania
bezpośredniego podłączenia do najbliższego punktu wymianu ruchu IPX.
W efekcie wdrożenia co najmniej dwóch punktów styku NSSD z siecią SSPW na terenie woj.
podlaskiego otrzymane zostaną następujące efekty:
•
•
•
•

pełna redundancja dostępu do sieci Internet,
niezależność od jednego operatora sieci Internet,
w przypadku awarii lub modernizacji węzła będącego punktem styku możliwość
transferowania ruchu przez inny punk styku;
możliwość inżynierii ruchu.

Dla wymiany informacji na trasach należy zastosować protokół BGP. Sieci łączące się w ramach
punktu styku powinny używać globalnych identyfikatorów ASN, które zapewniają poprawną
identyfikację sieci.
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Punkty styku NSSD oraz SSPW biorąc pod uwagę założenia funkcjonalne obu sieci powinny zostać
zrealizowane w oparciu o interfejsy Gigabit Ethernet lub 10 Gigabit Ethernet urządzeń agregujących
NSSD zainstalowanych w punktach dystrybucyjnych SSPW.

89

6.5 Planowany przebieg Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej
Planowany przebieg NSSD przestawiono na poniższym rysunku.

Szczegółowe przebiegi sieci NSSD w poszczególnych gminach oraz miastach znajdują się w załączniku nr 2 do studium wykonalności.

6.6 Lokalizacje Publicznych punktów dostępu do Internetu
Zestawienie lokalizacji węzłów sieci oraz punktów dostępu do Internetu zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania pt. „Lista lokalizacji
punktów dystrybucyjnych NSSD oraz PIAP”.
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7 Analiza finansowa
7.1 Zaproponowana metodologia przeprowadzenia analiz
Niniejsza analiza sporządzona została zgodnie z wytycznymi, zawartymi w opracowaniu pt.
• „Wytyczne ogólne opracowania Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”
(grudzień 2009)
• Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 - Wytyczne w zakresie wybranych
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów
generujących dochód. (Krajowe wytyczne Ministerstwa Rozwoju regionalnego, obowiązujące od
15.01.2009 r
Analiza została przedstawiona w formie 3 arkuszy:
• Kosztorys – informacje zawierające dane o sieci NSSD, długości sieci, ilość węzłów, ceny
jednostkowe poszczególnych elementów sieci,
• Założenia – dane makroekonomiczne, nakłady inwestycyjne rozpisane na kolejne lata inwestycji,
źródła finansowania projektu,
• Obliczenia – zawiera wszystkie obliczenia i tabela
• Wyniki – zawiera wszystkie wyniki
• OPEX – zawiera wyliczenie kosztów operacyjnych
• Pasmo – zawiera wyliczenia zapotrzebowania na pasmo sieci NSSD
• Harmonogram – zwiera harmonogram projektu
7.1.1 Przyjęte założenia analizy finansowej
W analizie przyjęto nast. założenia:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym w ramach projektu,
analizy dokonano z punktu widzenia właściciela rezultatów projektu,
pod uwagę wzięto wyłącznie przepływy pieniężne,
analizy sporządzono w cenach stałych (bez uwzględnienia inflacji) uwzględniając podstawowy
wariant makroekonomiczny,
przepływy środków pieniężnych zostały uwzględnione w latach, w których będą faktycznie
dokonane,
przyjęto 15 letni okres odniesienia (lata 2012-2027). Zgodnie z wytycznymi MRR z dnia 15
stycznia 2009 jest to okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych
generowanych przez analizowany projekt, liczony od roku złożenia wniosku o dofinansowanie,
uwzględniono współczynnik dyskonta na poziomie 5%,
analizę wrażliwości i ryzyka przeprowadzono z uwzględnieniem 10% odchyleń względem
wariantu bazowego,
wartość rezydualną uwzględniono w przepływach pieniężnych w ostatnim roku analizy, przyjęto
nast. stawki amortyzacji:
o 4,5% - infrastruktura pasywna,
o 20% - wyposażenie aktywne,
o 20% - oprogramowanie CZS.
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okres amortyzacji przyjęto zgodnie z wytycznymi, które mówią, iż przy wyznaczaniu stawek
amortyzacyjnych należy kierować się faktycznym okresem użytkowania wyposażenia oraz
infrastruktury,
Nakłady odtworzeniowe planowane do poniesienia ujęto w poniższej tabeli
lata

po 5 latach

po 10 latach

W ostatnim roku
analizy

0

0

0

2 658 571

2 658 571

0

0

0

0

Infrastruktura pasywna
Urządzenia aktywne
Pozostałe wyposażenie
Założenia makroekonomiczne
Wariant podstawowy

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PKB

101,70%

102,50%

103,20%

104,10%

104,10%

105,00%

stopa inflacji

101,90%

102,50%

102,60%

102,50%

102,70%

102,70%

stopa bezrobocia

12,00%

11,80%

11,00%

10,40%

9,70%

dynamika realnego wzrostu płac

103,00%

103,30%

104,50%

105,00%

106,00%

9,10%
106,50%

Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4
Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
(MRR/H/14(2)01/2009).
7.1.2 Przyjęte założenia analizy ekonomicznej
W analizie przyjęto nast. założenia:
• analizy dokonano z punktu widzenia społeczności,
• odliczono korekty fiskalne,
• przepływy gotówkowe skorygowano o efekty zewnętrzne,
• uwzględniono współczynnik dyskonta na poziomie 5,5%,
• obliczenia przeprowadzono w PLN,
• analizę przeprowadzono w pełnym zakresie, tj. wg analizy ilościowej
• rozpatrywaną inwestycją analizowano w kilku obszarach, możliwych do wyceny w jednostkach
pieniężnych: tj. Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej,
oszczędność czasu i pieniędzy mieszkańców gmin,
• analizowana inwestycja przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkańców, poprawi ogólny
stopień atrakcyjności gospodarczej, ułatwi poszukiwanie pracy oraz utworzenie nowych miejsc
pracy.

7.2 Nakłady inwestycyjne na realizację projektu
Nakłady inwestycyjne przedstawiono w postaci harmonogramu rzeczowo- finansowego. Informacje o
planowanych kosztach inwestycyjnych projektu zostały oszacowane przez Beneficjenta, na podstawie
kosztorysów. Beneficjent nie ma możliwość odzyskania podatku VAT, zatem będzie on stanowił koszt
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kwalifikowalny. W harmonogramie rzeczowo – finansowym przedstawiono realne i aktualne koszty,
zgodnie harmonogramem realizacji przedstawionym we wniosku.
Całkowite nakłady wynoszą 39 466 401,32 zł brutto. Poniższy harmonogram obejmuje wszystkie
nakłady fazy inwestycyjnej w podziale na lata. Realizację projektu przewiduje się latach 2012-2015.
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WYSZCZEGÓLNIENIE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

SUMA

Nakłady inwestycyjne w latach
Studium wykonalności

Dokumentacja przetargowa

Analizy i ekspertyzy

Inżynier kontraktu

Budowa sieci światłowodowej
Budowa, wyposażenie
i uruchomienie węzłów sieci
Szkolenie administratorów sieci z
zakresu obsługi i zarządzania
siecią.
Centrum Zarządzania Siecią i PIAP

Promocja projektu

NETTO

80 885,25 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

80 885,25 zł

BRUTTO

98 680,01 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

98 680,01 zł

NETTO

- zł

- zł

41 460,16 zł

- zł

- zł

- zł

41 460,16 zł

BRUTTO

- zł

- zł

50 996,00 zł

- zł

- zł

- zł

50 996,00 zł

NETTO

- zł

- zł

36 585,37 zł

- zł

- zł

- zł

36 585,37 zł

BRUTTO

- zł

- zł

45 000,00 zł

- zł

- zł

- zł

45 000,00 zł

NETTO

- zł

- zł

- zł

209 267,95 zł

209 267,95 zł

104 633,96 zł

523 169,86 zł

BRUTTO

- zł

- zł

- zł

257 399,58 zł

257 399,58 zł

128 699,79 zł

643 498,94 zł

NETTO

- zł

- zł

- zł

8 870 533,70 zł

16 473 848,30 zł

- zł

25 344 382,00 zł

BRUTTO

- zł

- zł

- zł

10 910 756,45 zł

20 262 833,41 zł

- zł

31 173 589,86 zł

NETTO

- zł

- zł

- zł

2 508 107,95 zł

3 333 872,95 zł

- zł

5 841 980,90 zł

BRUTTO

- zł

- zł

- zł

3 084 972,78 zł

4 100 663,73 zł

- zł

7 185 636,51 zł

NETTO

- zł

- zł

- zł

44 634,15 zł

- zł

- zł

44 634,15 zł

BRUTTO

- zł

- zł

- zł

54 900,00 zł

- zł

- zł

54 900,00 zł

NETTO

- zł

- zł

- zł

27 642,28 zł

- zł

- zł

27 642,28 zł

BRUTTO

- zł

- zł

- zł

34 000,00 zł

- zł

- zł

34 000,00 zł

NETTO

- zł

- zł

- zł

58 569,11 zł

58 569,11 zł

29 284,55 zł

146 422,77 zł

BRUTTO

- zł

- zł

- zł

72 040,00 zł

72 040,00 zł

36 020,00 zł

180 100,00 zł
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

SUMA NETTO

80 885,25 zł

0,00 zł

78 045,53 zł

11 718 755,13 zł

20 075 558,30 zł

133 918,53 zł

SUMA BRUTTO

98 680,01 zł

0,00 zł

95 996,00 zł

14 414 068,81 zł

24 692 936,71 zł

164 719,79 zł

PODATEK VAT 22%

17 794,76 zł

0,00 zł

17 950,47 zł

2 695 313,68 zł

4 617 378,41 zł

30 801,26 zł

Nakłady inwestycyjne kwalifikowalne
w podziale na lata
Nakłady inwestycyjne
niekwalifikowalne w podziale na lata

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RAZEM

98 680,01 zł

0,00 zł

95 996,00 zł

14 414 068,81 zł

24 692 936,71 zł

164 719,79 zł

39 466 401,32 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł
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7.3 Kalkulacja luki finansowej, maksymalnego poziomu dofinansowania
Projekty generujące dochód (inne stosowane pojęcia: przychód netto, dochód netto): w myśl art.
55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to wszelkie projekty współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt
przekracza 1 mln EUR, obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie, z której podlega opłatom
ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż
gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne
świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieszącą kosztów operacyjnych.
Ponieważ całkowity koszt analizowanej inwestycji przekracza 1 mln EU poniżej wyliczono wskaźnik
luki w finansowaniu.
Wyliczenie luki składa się z następujących kroków:
a. Wyliczenie kosztu kwalifikowalnego projektu w oparciu o kosztorys - Max EE
b. Wyliczenie wskaźnika luki w finansowaniu - R.
c. Wyliczenie podstawy ustalania poziomu dofinansowania (tzw. „kwoty decyzji”); kwota ta w
przypadku dużych projektów umieszczana jest w decyzji KE zatwierdzającej dofinansowanie dla
projektów.
d. Wyliczenie wartości dofinansowania z funduszy UE dla projektu jako iloczynu podstawy ustalania
poziomu dofinansowania i stopy dofinansowania dla danej osi priorytetowej (Max CRpa).
Max. wydatek kwalifikowany (Max. Eligible
Expenditure) - luka finansowa
Wskaźnik luki finansowej (Funding Gap)
Kwota decyzji (Decision Amount)

Max EE =

36 461 873,24
100,00%

R=
DA =

Maksymalna stopa współfinansowania
(Maximum co-funding rate)

Max CRpa =

Dotacja UE

EU Grant =

39 466 401,32
85,00%
33 546 441,12

Efektywna stopa dofinansowania projektu z
UE

85,00%

Efektywna stopa dofinansowania projektu z EFRR wynosi 85%
W kalkulacji poziomu dofinansowania ze środków UE (luka finansowa) uwzględniono przychody i
koszty operacyjne. Na potrzeby wyliczenia wskaźnika luki w finansowaniu razem z kosztami
operacyjnymi zostały ujęte nakłady odtworzeniowe (ponoszone są w fazie operacyjnej projektu)
związane z elementami infrastruktury, jak również zmiany w kapitale obrotowym netto. Wartość
rezydualna zgodnie z wytycznymi została ujęta w ostatnim roku analizy. Zdyskontowane nakłady
odtworzeniowe i zdyskontowane zmiany w kapitale obrotowym traktowane są na takich samych
zasadach jak zdyskontowane koszty operacyjne, tzn. powiększają one zdyskontowane koszty
operacyjne przy wyliczaniu zdyskontowanego przychodu netto (DNR).

7.4 Źródła finansowania
Proponuje się, aby w ramach dozwolonych limitów dotacji w obrębie EFRR na realizację niniejszej
inwestycji udzielona została dotacja w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych, natomiast
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15% kosztów kwalifikowanych pokryje Beneficjent ze środków własnych. Finansowanie z środków
EFRR odbywa się na zasadach zaliczki/refundacji.
2010

2011

2012

2013

EFRR

83 878,01 zł

- zł

81 596,60 zł

12 251 958,48 zł

Środki własne

14 802,00 zł

- zł

14 399,40 zł

2 162 110,32 zł

RAZEM

98 680,01 zł

- zł

95 996,00 zł

14 414 068,81 zł

EFRR

20 988 996,21 zł

140 011,82 zł

33 546 441,12 zł

Środki własne

3 703 940,51 zł

24 707,97 zł

5 919 960,20 zł

RAZEM

24 692 936,71 zł

164 719,79 zł

39 466 401,32 zł

2014

7.5

LP

2015

RAZEM

Przychody projektu

Wyszczególnienie
do 2013

1
2
3

I pełny rok
funkcjonowania
inwestycji

Okres realizacji
2014

2015

Przychody w tym:

0

0

442 000

442 000

Przychody z tyt. podatki i opłaty
Pozostałe przychody w tym udziały w
podatkach budżetu państwa
Przychody z działalności operacyjnej

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221 000

442 000

442 000

W przypadku analizowanej inwestycji przychody generowane przez projekt to czynsz dzierżawny
płacony przez przyszłego operatora infrastruktury. Projekt nie polega na podłączeniu użytkowników
końcowych dlatego nie będzie generował przychodów z tytułu opłat za korzystanie przez
mieszkańców z Internetu.
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7.6 Prognoza kosztów eksploatacyjnych projektu
LP

Wyszczególnienie
Koszty działalności operacyjnej

2009
0

2010
0

2011
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2025

2026

2027

0

271 554

529 216

729 130

769 920

875 375

857 632

840 211

840 021

826 583

813 422

800 524

787 875

789 002

776 817

1

Zużycie materiałów i energii

0

5 636

16 103

32 206

32 206

32 206

32 206

32 206

32 206

32 206

32 206

32 206

32 206

32 206

32 206

2

Usługi obce

0

244 208

469 693

653 505

694 294

799 749

782 006

764 586

764 395

750 957

737 796

724 898

712 250

713 377

701 191

21 710

43 420

43 420

43 420

43 420

43 420

43 420

43 420

43 420

43 420

43 420

43 420

43 420

43 420

3

wynagrodzenia i świadczenia na
rzecz pracowników

0

4

Podatki i opłaty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Pozostałe koszty rodzajowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wartość sprzedanych towarów i
materiałów

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Źródło: Na podstawie danych uzyskanych od Beneficjenta.
Do kosztów operacyjnych generowanych przez projekt zaliczono: koszty zużycia energii, usługi obce (m.in. naprawę i konserwację sprzętu - sprzęt,
przez to koszty napraw ponoszone będą od 2015 r., dostęp do Internetu (zasilenie PIAP), dzierżawa pomieszczeń CZS, Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz
pracowników (w związku ze zwiększeniem obowiązków zakłada się wzrost wynagrodzeń zatrudnionych osób oraz utworzenie dwóch nowych stanowisk
pracy ), ubezpieczenia.

Szczegółowe oraz podział kosztów ponoszonych przez samorządy oraz kosztów Operatora NSSD przedstawiono w załączonym arkuszu w zakładce OPEX
wyliczenie kosztów operacyjnych przedstawiono w załączonym arkuszu w zakładce OPEX.
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7.6.1 Plan amortyzacji
W związku z analizowaną inwestycją przyjęto liniową stawkę odpisów amortyzacyjnych
zgodnie z faktycznym okresem użytkowania na okres:
•
•
•

22 lata –infrastruktura pasywna,
5 lat – infrastruktura aktywna i oprogramowanie,
założono, że umorzenie środków trwałych zacznie się w roku następnym po ich wybudowaniu
bądź zainstalowaniu.

7.6.2 Wartość rezydualna
Zgodnie z wytycznymi przewodnika analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych,
wartość rezydualną można obliczyć na parę sposobów m.in.: biorąc pod uwagę rezydualną wartość
rynkową środków trwałych, jak gdyby miały być one sprzedane na koniec okresu referencyjnego; jako
wartość rezydualną aktywów netto (sumy wszystkich aktywów i pasywów), jako bieżącą wartość
wszystkich przychodów netto (dochodów) jakie projekt wygeneruje po zakończeniu przyjętego
okresu odniesienia. Ponieważ analizowana inwestycja nie generuje dochodu, jako wartość
rezydualną przyjęto wartość aktywów netto projektu (przyjęto wyłącznie niezamortyzowaną część
wartości masztu, ponieważ infrastruktura informatyczna uległa pełnemu umorzeniu). Wartość
rezydualną w kwocie 13 066 241,85 ujęto ze znakiem (+) w 2027 roku w pozycji nakłady
inwestycyjne/wartość rezydualna.

7.7 Rachunek zysków i strat
Dla sporządzenia rachunku zysków i strat projektu skorzystano z danych dotyczących
kosztów i przychodów operacyjnych projektu wyznaczonych w powyższych punktach niniejszej
analizy. Rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Szczegółowe
obliczenia zostały przedstawione w prezentacji wyników oraz tabelach wynikowych.

7.8 Rachunek przepływów pieniężnych
7.8.1 Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy
W celu wyliczenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy ustalono na podstawie wskaźników
cyklu rotacji należności, zobowiązań i zapasów (przyjęto średnie wartości cyklów rotacji zapasów,
należności, zobowiązań).
Wyszczególnienie
cykl rotacji Zapasów w dniach
cykl rotacji należności w dniach
cykl rotacji zobowiązań w dniach
Źródło: Obliczenia własne.

ilość dni
32
30
7

7.8.2 Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji
projektu
Wynik przepływów pieniężnych samego przedsięwzięcia pokazuje ujemne przepływy pieniężne
we wszystkich latach analizy i w związku z tym Beneficjent będzie ponosić koszty utrzymania
inwestycji z bieżących wpływów do budżetu (dochody własne, dotacje).
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7.8.3 Źródła pokrycia deficytu
Beneficjent będzie pokrywał koszty funkcjonowania projektu dochodami własnymi (z podatków i
opłat itp.) oraz innymi dochodami jak dotacje na zadania własne, zadania zlecone.

7.9 Analiza kosztów - korzyści – analiza finansowa projektu
7.9.1 Wskaźniki rentowności finansowej FNPV, FIRR
Celem niniejszego punktu jest obliczenie finansowych wskaźników efektywności przedsięwzięcia
i efektywności środków własnych:
1. FNPV/C- Finansowa zaktualizowana wartość netto wyznaczona przy stawce dyskonta 5%.
2. FIRR/C - Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji, wyznaczona przy stawce dyskonta
na poziomie 5%.
Wskaźniki te obrazują zdolność przychodów netto (dochodów) do pokrycia kosztów inwestycji,
bez względu na sposób ich finansowania. Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) jest
sumą zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto generowanych przez projekt. Finansowa
wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C) jest stopą dyskontową, przy której wartość FNPV/C
wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przyszłych przychodów jest równa bieżącej wartości kosztów
projektu.
Dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/c nie uwzględniający
dofinansowania z funduszy UE powinien mieć wartość ujemną, a FIRR/C wartość niższą od stopy
dyskontowej użytej w analizie finansowej.
Ujemna wartość FNPV/c świadczy o tym, że przychody generowane przez projekt nie pokryją kosztów
i że dla realizacji projektu potrzebne będzie dofinansowanie.
Wartość wskaźnika FIRR/c niższa od wartości stopy dyskontowej świadczy o braku nadmiernego
zwrotu z projektu kosztem.
W rozumieniu art.55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w skład przychodów nie
wchodzą dotacje oraz subwencje. Są one jedynie źródłami pomocy, finansowania, które są
wykazywane po stronie źródeł w analizie trwałości. Zgodnie z wytycznymi MRR z 19 września 2007
jak i nowymi z 15 stycznia 2009 oraz Przewodniku CBA do przychodów na potrzeby wyliczania
wskaźników FNPV, FRR nie bierzemy pod uwagę w/w dotacji i subwencji jako przychodów nie
płaconych bezpośrednio przez użytkowników.
Do obliczeń został przyjęty 15-letni okres projekcji.
a) Kategorie przepływów pieniężnych branych pod uwagę w celu wyliczenia wskaźników
efektywności finansowej FNPV/C, FRR/C: w wariancie bez dotacji
• Przychody
• Wartość rezydualna
• Koszty operacyjne
• Nakłady inwestycyjne
W wariancie z dotacją.
• Przychody
• Wartość rezydualna
• Koszty operacyjne
• Nakłady inwestycyjne
• Dotacja EFRR
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Wyniki oceny efektywności inwestycji przedstawia poniższa tabela.
Główne elementy i parametry

Bez pomocy wspólnotowej

Finansowa stopa zwrotu (%)
Zaktualizowana wartość netto (PLN)

Uwzględniając pomoc
wspólnotową

-6,30%

FRR/C

-4,09%

FRR/C

-38 840 793

FNPV/C

-2 378 920

FNPV/C

Wyniki oceny efektywności inwestycji zarówno bez uwzględnienia dotacji EFRR jak również
z jej uwzględnieniem są ujemne i tym samym można stwierdzić, że z punktu widzenia finansowego,
przy założeniu komercyjnych kryteriów oceny efektywności projekt nie ma szans na realizację.
Otrzymana ujemna wartość FNPV/c świadczy o tym, że przychody generowane przez projekt nie
pokryją kosztów i że dla realizacji projektu potrzebne będzie dofinansowanie.
Wartości wskaźników FNPV/C zarówno z uwzględnieniem jak i bez uwzględnienia dotacji są
ujemne, co oznacza, że inwestycja jest niedochodowa i tym samym Beneficjent będzie musiał
angażować inne własne środki do jej utrzymania. Otrzymane wartości wskaźników FRR/C są niższe
od przyjętej stopy dyskontowej 5%, co oznacza, że zainwestowany kapitał nie zwróci się w okresie
referencyjnym.
Należy jednak pamiętać, że proponowany Projekt jest przedsięwzięciem publicznym i nie
można oczekiwać, iż będzie on generował wysoką komercyjną stopę zwrotu. Otrzymane wartości
mieszczą się w granicach charakterystycznych dla przedsięwzięć inwestycyjnych wymagających
dofinansowania z środków UE.
Poza tym z uwagi na duże korzyści społeczne, zasadność inwestycji rozpatruje się pod
względem opłacalności ekonomicznej.

7.9.2 Wskaźniki FNPV/K i FRR/K
Kategorie przepływów pieniężnych branych pod uwagę w celu wyliczenia wskaźników efektywności
kapitałów FNPV/K, FRR/K:
• Przychody
• Koszty operacyjne
• Koszty finansowania
• Spłaty kredytów
• Kapitał własny, prywatny krajowy wkład publiczny (na poziomie lokalnym, regionalnym i
centralnym)
FNPV/K z uwzględnieniem
FRR/K z uwzględnieniem kapitału
Okres projekcji
kapitału własnego
własnego
15 lat

-19 261 496

-4,09%

Źródło: Obliczenia własne.
W kalkulacji FNPV/K oraz FRR/K nie bierze się pod uwagę wartości dofinansowania z funduszy
UE, gdyż celem ustalenia wartości FNPV/K i FRR/K jest ustalenie zwrotu i wartości bieżącej kapitału
krajowego zainwestowanego w projekt. Analiza wykazała, że kapitał własny zainwestowany w projekt
nie zwróci się w analizowanym okresie.
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7.9.3 Trwałość finansowa projektu
Po określeniu kosztów inwestycji, przychodów i kosztów operacyjnych, a także źródeł
finansowania, niezbędne jest określenie trwałości finansowej projektu. Projekt jest trwały finansowo,
kiedy nie generuje ryzyka wyczerpania środków pieniężnych w przyszłości. W tym przypadku istotne
znaczenie ma moment, w którym następują wpływy i płatności gotówkowe. Projektodawcy powinni
wykazać, w jaki sposób w horyzoncie czasowym projektu źródła finansowania (łącznie z przychodami,
w rozumieniu art.55 ust.1 i wszelkimi rodzajami transferów pieniężnych - w analizowanym przypadku
będą to dotacje oraz subwencje) będą systematycznie odpowiadać wydatkom rok do roku. Trwałość
występuje wtedy, gdy suma przepływów netto w ramach skumulowanych strumieni pieniężnych
generowanych przez projekt jest dodatnia we wszystkich rozpatrywanych latach. Różnica między
strumieniami przychodzącymi i wychodzącymi wykaże deficyt. Ponadto, trwałość finansowa powinna
zostać zbadana w odniesieniu do beneficjenta/operatora. Na potrzeby niniejszej analizy zbadano
trwałość zarówno dla projektu jak i Beneficjenta
Beneficjent jako jednostka samorządu terytorialnego nie prowadzi rachunku przepływów
pieniężnych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. W związku z istniejącą sytuacją, posłużono się
powszechnie stosowaną metodologią opracowania prognozy finansowej opierającej się na
rozdzieleniu budżetu bieżącego i budżetu kapitałowego. Jest to kluczowa zasada stosowana przy
ocenie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W zastosowanym podejściu analiza i
prognoza danych obejmuje budżet gminy w rozumieniu dochodów i wydatków oraz przychodów i
rozchodów budżetowych, czyli wykracza poza ramy tradycyjnego rozumienia budżetu. Podejście to
pozwala jednak na pełną ocenę sytuacji finansowej JST w ujęciu przepływów finansowych. W
prognozie przepływów pieniężnych dla ułatwienia wyliczeń uwzględniono dochody i wydatki oraz
przychody z zaciągania długo i spłatę zadłużenia na takim samym poziomie w całym analizowanym
okresie.
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8 Analiza ekonomiczna
W celu uzyskania pełnego obrazu korzyści i kosztów płynących z realizacji inwestycji analizę
finansową należy poszerzyć o aspekty ekonomiczne i społeczne. Analiza ekonomiczna projektu ma za
zadanie nie tylko uwzględnienie przepływów pieniężnych związanych ściśle z inwestycją i
inwestorem, lecz także powinna uwzględniać szereg efektów zewnętrznych towarzyszących
inwestycji. Efekty te nie są przedmiotem transakcji rynkowych i dlatego próba ich wyceny musi być
traktowana jako jedynie przybliżenie ich wartości, a nie jako niepodważalną i jednoznaczną wielkość.
Niniejsze analizy mają raczej na celu wykazanie wzrostu korzyści dla społeczeństwa, niż konkretne
wartościowanie tego w pieniądzu.
Ponadto w niniejszym rozdziale przedstawiono wymagane wskaźniki oceny ekonomicznej służące
do porównywania podobnych do zgłoszonego projektów inwestycyjnych. Założono, że korzyści
społeczne będą czerpane od roku 2012 roku. Nakłady inwestycyjne i koszty społeczno-gospodarcze w
analizie ekonomicznej wymagają przedstawienia w kwotach netto; nie uwzględnia się również
fiskalnych obciążeń wyniku brutto projektu (korekta efektów fiskalnych).

8.1 Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji
Celem niniejszego etapu analizy ekonomicznej jest włączenie do rachunku tych kosztów i
korzyści, które będą ponoszone i/lub czerpane w wyniku realizacji analizowanego przedsięwzięcia
przez podmioty nie uwzględnione w analizie finansowej. Szczególną uwagę poświęcono identyfikacji i
kwantyfikacji potencjalnych korzyści społecznych. Z uwagi na znaczne zróżnicowanie w zakresie
metod szacowania wartości efektów zewnętrznych oraz dostępności i jakości danych do obliczeń, w
niniejszym opracowaniu zidentyfikowane korzyści związane z celami bezpośrednimi, czyli
rozpatrywaną inwestycją analizowano w kilku obszarach, wyróżniono 4 rodzaje korzyści, możliwych
do wyceny w jednostkach pieniężnych:
1.
2.
3.
4.

Rozwój turystyki, handlu i usług pozostałych
Gospodarczym – wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.
Oszczędności mieszkańców gminy.
Korekty fiskalne.
Rozwój turystyki, handlu i usług pozostałych
Wzrost dochodów podmiotów
gospodarczych z turystki i agroturystyki

Liczba turystów odwiedzających gminy

5166

Średnia kwota wydatków osób przejezdnych

100

% wzrostu po realizacji inwestycji
Szacunek przychodów rocznie po realizacji inwestycji
Średni czas pobytu w dniach
Przyjęto, że koszty stanowią 60%
Dochody po realizacji projektu
Podatek dochodowy

3,00%

15 498,00
3
40,00%

18 597,60
19%
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Wzrost zysków po realizacji projektu (korzyści dla przedsiębiorstw)

15 064,06

Zapłacony podatek

3 533,54

Źródło: Opracowanie własne.
Istotnym czynnikiem zmieniającym wyniki analizy ekonomicznej jest wpływ prowadzonych
inwestycji na zmiany ruchu turystycznego. Powszechna dostępność mieszkańców do Internetu bez
wątpienia będzie miała wpływ na promowanie gmin nie tylko w regionie, ale także na terenie całego
kraju. Każdy mieszkaniec będzie mógł zamieszczać ogłoszenia o wynajmie pokoi czy domu turystom.
Zamieszczanie np. informacji przez mieszkańców na różnych forach internetowych czy portalach o
atrakcjach czy imprezach odbywających się w regionie z całą pewnością przyczyni się do rozwoju
turystyki (wzrost liczby turystów odwiedzających gminę). Turyści korzystać będą z usług gospodarstw
agroturystycznych i innych podmiotów obsługi ruchu turystycznego z terenu gminy, co jednocześnie
przedłoży się na wzrost dochodów.
Liczbę turystów przyjęto na podstawie analiz wykonanych przy prognozie popytu. Biorąc pod
uwagę średni czas pobytu polskich turystów podawany przez Instytut Turystyki (32% spędza
turystycznie co najmniej 5 dni w roku, 68% turystów 2-4 dni w roku), przyjęto średnią długość pobytu
jako 3 dni. Z braku dostępnych danych w tym zakresie przyjęto, iż polski turysta wyda dziennie na
pobyt wypoczynkowy 100 (w połowie na wyżywienie i zakwaterowanie).
Podobny efekt – wzrostu zysków zakłada się w przypadku sektora handlu i innych usług,
związanych pośrednio z turystyką np. stacje paliw, sklepy spożywcze, sklepy z pamiątkami itp.
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.
Przyrost liczby
Wzrost zysków
podmiotów po
Przeciętne
po realizacji
Przyjęto, Dochody
realizacji
dochody
projektu
projektu
że koszty
po
Podatek
Zapłacony
brutto
(korzyści dla
(związanych z
stanowią realizacji dochodowy
podatek
podmiotu
nowych
60%
projektu
wykorzystaniem
rocznie
podmiotów
dostępu do
gospodarczych)
Internetu)
Korzyści dla
nowych
podmiotów
gospodarczych

20

60 000

40%

480 000

19%

388 800

91 200

Źródło: Opracowanie własne.

Korzyści dla
zatrudnionych osób

Ilość miejsc
pracy
tworzonych
przez nowe
podmioty

Średnia płaca
brutto w
podregionie
łomżyńskim

Roczne dochody
osób
zatrudnionych

Podatek
dochodowy

RAZEM

20

2 597

623 292

118 425

504 867

Źródło: Opracowanie własne.
Atrakcyjność inwestycyjna regionu wzrośnie, co skutkować będzie dodatkowymi miejscami pracy,
które powstaną w nowych podmiotach gospodarczych oraz ochroną miejsc pracy już istniejących.
Zakłada się, że powstanie co najmniej 20 nowych podmiotów gospodarczych. Po realizacji inwestycji,
w wyniku stopniowego przyrostu liczby podmiotów gospodarczych, oraz większej aktywności osób
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poszukujących pracy (wyszukiwanie ogłoszeń i wysyłanie ofert pracy przy pomocy Internetu)
wzrośnie liczba nowozatrudnionych (o 20 osób). Efektem finansowym dla osób, które otworzyły
własną działalność gospodarczą, bądź znalazły zatrudnienie, będzie wypracowany zysk lub
wynagrodzenie uzyskane z tyt. wykonywanej pracy.
4. Oszczędności mieszkańców powstałe w wyniku inwestycji.
liczba osób korzystających z Internetu (założono, że
połowa osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących
gminy skorzysta z podłączenia do Internetu)

18 528
oszczędność
ilość spraw
czasu
urzędowych
użytkowników
w roku
Internetu

Oszczędność czasu mieszkańców w związku z
załatwianiem spraw urzędowych przez Internet

1,5

stawka za
godzinę
pracy

RAZEM

10

833 760

3

Źródło: Opracowanie własne.

Korzystnie z usług
bankowychrealizowanie
przelewów
przez
Internet

% osób korzystających
z internetowych usług
bankowych

liczba
przelewów w
miesiącu

ilość m-cy

oszczędność kosztów na
przelewach internetowych
(średnia cena za 1 przelew
bankowy 2, opłata pocztowa
2,50, śr. cena opłaty za Internet
0,50)

40,00%

5

12

1,75

RAZEM

778 176,00

Źródło: Opracowanie własne.

Komunikacja przez Internet,
telefonia Internetowa,
połączenia międzynarodowe i
międzymiastowe

% osób korzystających z
internetowych usług
bankowych

średnie oszczędności w
rachunkach
telefonicznych
miesięcznie

ilość m-cy

RAZEM

30%

20

12

1 334 016

RAZEM KORZYŚCI

3 854 683

Źródło: Opracowanie własne.
W wyniku realizacji inwestycji znacząco wzrośnie liczba użytkowników Internetu. Możliwość
załatwiania wielu spraw urzędowych (urząd miejski, KRUS, KRUS, ZUS, US) przez Internet, przełoży się
bezpośrednio na dużą oszczędność czasu mieszkańców. Średnio jedna osoba poświęca na dojazd i
złożenie dokumentów w urzędzie, wypełnienie wniosku, itp. ok. 2 godzin, przez Internet ta sama
czynność zajmie ok. 20 min. Zakładając, że na załatwienie sprawy mieszkaniec potrzebuje 1,5 godz.
mniej, a ten czas poświęca dodatkowo na swoją działalność gospodarczą, rolniczą, pracę. itp.
Następną dziedzina, która bezpośrednio przełoży się na oszczędności jest komunikacja przez Internet,
telefonia Internetowa, połączenia międzynarodowe i międzymiastowe. Dzięki komunikacji
internetowej mieszkańcy gminy z dostępem do Internetu oszczędzą na kosztach rachunków
telekomunikacyjnych. Dostęp do Internetu przełoży się także na częstsze korzystanie z internetowych
usług bankowych, co skutkować będzie mniejszymi prowizjami za przelewy, oszczędnością czasu
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związaną z brakiem wizyt w bankach. Poza wyżej wymienionymi korzyściami skwantyfikowanymi w
jednostkach pieniężnych, można wymienić szereg innych korzyści, które ze względu na ograniczony
dostęp do danych trudno jest w chwili obecnej przeliczyć na jednostki pieniężne, należy wymienić tu
m.in.:
• zwiększenie dostępu do informacji (dostęp do e-bibliotek, e-learningu, prasa, informacje
ekonomiczne i giełdowe,
• możliwość wyszukania i dostępu do nowych technologii produkcji rolnej (gmina
rolnicza),
• e-zakupy (możliwość wyszukania korzystnych oferta zakupu materiałów do produkcji
rolnej, narzędzi, maszyn, części zamiennych oraz zamawianie przez Internet z dostawą
do domu - oszczędność pieniędzy i czasu,
• sprzedaż plonów i produktów rolnych przez Internet - nowe rynki zbytu.
Należy także podkreślić, że wszystkie wyliczenia przeprowadzono w wariancie ostrożnym,
prawdopodobnie korzyści związane z realizacją projektu będą dużo wyższe.

Korekty fiskalne
Celem korekty w zakresie efektów fiskalnych było wyeliminowanie zniekształceń związanych z
faktem, iż ceny rynkowe uwzględnione w analizie finansowej zawierają podatki oraz inne rodzaje
płatności transferowych. W analizie przyjęto, że płatności transferowe nie odzwierciedlają
rzeczywistych kosztów ponoszonych przez społeczeństwo, a jedynie są narzędziem redystrybucji
dochodu. W celu korekty wyników analizy finansowej o płatności transferowe dokonano
następujących operacji:
• podatek VAT
• wpłaty z tyt. ubezpieczeń społecznych
LP

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

RAZEM

17 795

0

1 997 693

3 914 248

1

17 795

0

70 352

52 401

VAT
wpłaty
z
tytułu
2
ubezpieczeń społecznych
3
Wynagrodzenie ukryte
Korzyści
4
ogólnospołeczne
Źródło: Opracowanie własne.

7 164

1 927 341

3 854 683

2014

2015

3 971 262

4 012 270

102 251

143 259

14 328

3 854 683

14 328

3 854 683

Razem korzyści ogólnospołeczne: 3 854 683 w skali roku
W podsumowaniu należy stwierdzić, że wyliczenia przeprowadzono w wariancie ostrożnym
i prawdopodobnie korzyści społeczne związane z realizacją projektu będą dużo wyższe.
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8.2 Wskaźniki efektywności ekonomicznej ENPV, EIRR.
Na potrzeby niniejszego studium zbadano efektywność ekonomiczną inwestycji. Zgodnie
z zaleceniami dla przedstawionego projektu jako główny wskaźnik zastosowano ekonomiczną
wewnętrzną stopę zwrotu (ERR) oraz zaktualizowaną ekonomiczną wartość netto inwestycji (ENPV).
Do obliczenia wartości bieżącej netto zgodnie z wytycznymi, przyjęto wskaźnik dyskonta na poziomie
5,5%, analizę przeprowadzono w latach 2010-2024.
1) Kategorie przepływów pieniężnych branych pod uwagę w celu wyliczenia wskaźników
efektywności ekonomicznej ENPV, EIRR
• Przychody
• Wartość rezydualna
• Nakłady odtworzeniowe
• Koszty operacyjne (wyłącznie ponoszone koszty utrzymania inwestycji)
• Nakłady inwestycyjne
• Korzyści społeczne
Po dokonaniu obliczeń ekonomiczna zdyskontowana wartość inwestycji (ENPV) oraz
ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (EIRR) projektu przy założeniu stopy dyskonta na
poziomie 5,5% przyjęły następujące wartości:
ENPV

3 680 681

EIRR

7,23%

W świetle przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że projekt generuje wysokie wartości
wskaźników efektywności ekonomicznej, uwzględniające nie tylko aspekty finansowe inwestycji, ale
również wszelkie korzyści społeczne z nią związane. Wskaźnik ekonomicznej wewnętrznej stopy
zwrotu (EIRR) z inwestycji na poziomie 7,23% wykazuje jej zasadność i korzyści dla lokalnej
społeczności. W niniejszej analizie wszystkie wyceny w jednostkach pieniężnych zostały dokonane w
sposób ostrożny, nie dokonano wyceny wielu korzyści płynących z realizowanego przedsięwzięcia.
Wskaźnik B/C
Wskaźnik B/C ustala się jako stosunek zdyskontowanych korzyści do sumy zdyskontowanych
kosztów generowanych w okresie odniesienia. Uznaje się, że inwestycja jest efektywna, jeżeli
wskaźnik B/C jest większy lub równy jedności, co oznacza, że wartość korzyści przekracza wartość
kosztów inwestycji.
W naszym przypadku wartość wskaźnika B/C wynosi 1,08.
Reasumując jednoznacznie stwierdzić można, że ewaluacje dokonane zostały w wariancie ostrożnym
i prognozowane korzyści będą najprawdopodobniej wyższe.
wartość zdyskontowanych korzyści społecznych

47 114 419,34

wartość zdyskontowanych kosztów projektu

43 795 038,85

Wartość wskaźnika

1,08
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8.3 Analiza wrażliwości i ryzyka
Analiza ryzyka i wrażliwości ma na celu identyfikację kluczowych czynników, jakościowych i
ilościowych, mogących mieć wpływ na zakres, harmonogram oraz efektywność finansowoekonomiczną przedsięwzięcia. Wykonanie analizy ryzyka pozwala na zbadanie wrażliwości
przedsięwzięcia, na zmianę kluczowych czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz wszelkich
istotnych zagrożeń mogących się pojawić w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Znaczące czynniki to
takie, gdzie wzrost lub spadek o 1% przynosi zmianę rzędu 5% w przypadku NPV.
W analizowanym przypadku dla określenia wartości wskaźników finansowych (FNPV
FIRR) analiza wrażliwości została wykonana na podstawie analizy trwałości (pod uwagę wzięto
przepływy pieniężne uwzględniając wkład własny oraz dotacje EFRR). Dla określenia wartości
wskaźników ekonomicznych (ENPV, EIRR) w analizie wrażliwości uwzględniono przepływy
wyłącznie dla projektu.
Analizie wrażliwości poddane zostały kluczowe czynniki ilościowe, które w sposób istotny
wywierają oddziaływanie na przepływy finansowe i wskaźniki efektywności finansowej
przedsięwzięcia są to:
• Wzrost kosztów zużycia materiałów i energii – założono 10% wzrost na podstawie danych
statystycznych Beneficjenta i tendencji rynkowych,
• Wzrost kosztów usług obcych - założono 10% wzrost na podstawie danych statystycznych
Beneficjenta i tendencji rynkowych,
• Spadek przychodów – założono 10% wzrost na podstawie danych statystycznych Beneficjenta
i tendencji rynkowych,
• Wzrost nakładów inwestycyjnych - założono 10% wzrost na podstawie tendencji rynkowych,
Zmianie poddawana jest jedna ze zmiennych przy założeniu niezmienności pozostałych założeń
i zmiennych. Zakłada się zmianę czynnika w całym okresie analizy. Zmiany wartości czynników
zostały oparte na znajomości sektora i lokalnych warunków rynkowych.

Analiza wrażliwości w wariancie podstawowym

wzrost kosztów
eksploatacyjnych

-6,28%

-38 617 319,41

7,24%

Zmian
ekonomicznej
zaktualizowanej
wartości netto
3 704 353,13

spadek przychodów

-6,33%

-38 984 522,17

7,08%

3 350 805,24

wzrost kosztów usług
obcych

-6,38%

-39 276 551,41

7,23%

3 691 189,81

-6,22%

-42 099 388,31

5,58%

201 956,14

Badana zmienna
odchylenie o 10%

Zmiana
Zmiana finansowej
finansowej stopy zaktualizowanej
zwrotu
wartości netto

wzrost nakładów
inwestycyjnych
Źródło: Obliczenia własne

Zmiana
ekonomicznej
stopy zwrotu

Analiza wrażliwości finansowych wskaźników w wariancie podstawowym wykazała, że wzrost
wszystkich badanych zmiennych o 10% nie ma większego wpływu na zmianę finansowej stopy zwroty
oraz finansowej zaktualizowanej wartości netto inwestycji (FNPV zawsze przyjmuje wartości ujemne,
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stopa zwrotu jest niższa niż stopa dyskonta – inwestycja jest nieefektywna).
Analiza wrażliwości ekonomicznych wskaźników w wariancie podstawowym wykazała, że wzrost
wszystkich badanych zmiennych o 10% nie ma większego wpływu na zmianę Ekonomicznej stopy
zwrotu oraz Ekonomicznej zaktualizowanej wartości netto inwestycji (ENPV zawsze przyjmuje
wartości dodatnie, stopa zwrotu jest wyższa niż stopa dyskonta ).
Poniższa tabela obrazuje zmiany wartości parametrów w %.

NPV/C

ENPV

wzrost kosztów
energii
elektrycznej

spadek
przychodów

wzrost kosztów
usług obcych

wzrost nakładów
inwestycyjnych

stopień dla
spadku/wzrostu
parametrów o 1%

154,09%

155,65%

156,89%

168,89%

stopień dla
spadku/wzrostu
parametrów o 1%

0,08%

1,02%

0,11%

9,46%

Źródło: Obliczenia własne

Parametry będą znaczące, gdy wzrost lub spadek o 1% przynosi zmianę o 5% bazowej wartości NPV
(w naszym przypadku odchylenia wynoszą 10% tak więc istotna będzie zmiana parametrów o 50%).
Analizie są poddawane sytuacje, w których następuje spadek wartości parametrów. Największe
znaczenie dla FNPV ma wzrost nakładów inwestycyjnych. Najmniej istotnym parametrem z punktu
widzenia NPV jest wzrost kosztów usług obcych. Żadna ze zmiennych nie jest zmienną krytyczną,
ponieważ w przypadku 10% odchyleń żadna nie wykazała zmiany o 50% w przypadku FNPV
Najbardziej wrażliwym czynnikiem w przypadku analizy ekonomicznej okazały się również nakłady
inwestycyjne. Jednak żadna ze zmiennych nie okazała się krytyczna, gdyż nie wykazała zmiany o 50%
w przypadku ENPV.
Podsumowanie
Analiza wrażliwości i ryzyka ekonomiczno - finansowego wykazała, że największy wpływ na
wartości NPV i ENPV ma wzrost nakładów inwestycyjnych. Żadna z analizowanych zmiennych nie
jest jednak zmienną krytyczną, ponieważ nigdzie nie wystąpiły odchylenia o 50% względem
wartości bazowej.
Analiza wrażliwości wskaźników efektywności finansowej przedsięwzięcia została przeprowadzona
zakładając zmianę czynników w całym okresie analizy, zmianie poddawana była jedna zmienna, przy
niezmienności pozostałych parametrów.
Analiza Ryzyka
Ponieważ nie ma wystarczających informacji do wykonania ilościowej analizy ryzyka (nie ma
wystarczających informacji dotyczących typów rozkładów prawdopodobieństwa, różnych czynników
ryzyka i parametrów tych rozkładów, takich jak średnia, odchylenie standardowe, itp.) wykonano
tylko analizę jakościową.
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Analiza ryzyka (Risk analysis)
Risk factor

Prawdopodobieństwo
(Probability)

wzrost kosztów energii o
10%

Średnie (Medium)

wzrost kosztów usług
obcych o 10%

Niskie (Low)

Spadek przychodów o 10%

Niskie (Low)

Spadek przychodów jest czynnikiem mało prawdopodobnym ponieważ w
przypadku analizowanej inwestycji są to stałe przychody z dzierżawy

Niskie (Low)

Jest to ryzyko dla beneficjentów wynikające ze wzrostu cen większości
materiałów budowlanych i siły roboczej, co jest szczególnie ważne, biorąc
pod uwagę długi okres pomiędzy zdefiniowaniem projektu a jego
wdrożeniem. Po kilku latach dynamicznego wzrostu cen materiałów
budowlanych rynek wstąpił w etap spowolnienia dynamiki wzrostu cen a
następnie ich spadku. Powodem spadków cen materiałów budowlanych
jest sytuacja gospodarcza kraju

przekroczenie
kosztów
inwestycyjnych o 10%

Comments
Wzrost cen kosztów eksploatacji może wystąpić głównie z powodu
następujących czynników- wzrost cen materiałów - uwolnienie cen energii
Wzrost cen kosztów usług obcych może wystąpić głównie z powodu
wzrostu cen materiałów, wzrostu cen siły roboczej, a te czynniki
uzależnione są od gospodarki globalnej.

Źródło: Opracowanie własne

9 Analiza specyficzna dla danego sektora
Przedmiotowa inwestycja realizację projektu pt.: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci
dystrybucyjnej ”, który będzie realizowany na terenie 11 gmin oraz 2 miast. W projekcie tym jako cel
główny przyjęto: stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej, zapewniającej obsługę
nowoczesnych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów
gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem. W ramach projektu przewidziano
wybudowanie 436 km sieci Internetu szerokopasmowego, uruchomienie 387 Publicznych Punktów
Dostępu do Internetu PIAP. Dzięki tej inwestycji dostęp do Internetu uzyska, co najmniej 35 szkół
oraz 13 jednostek administracji publicznej. Szacuje się, że z Publicznych Punktów Dostępu do
Internetu skorzysta 3 750 osób.
W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy oraz potrzeby mieszkańców obszaru objętego
projektem, w celu upowszechnienia stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz
zwiększenia dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
Polityka Polski w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego powinna odpowiadać konkretnym
potrzebom tego społeczeństwa a jednocześnie powinna być zgodna z polityką europejską i
wykorzystywać jej najlepsze doświadczenia. Komisja Europejska zaproponowała trzy priorytety
polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego: utworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni
informacyjnej, wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT, stworzenie integracyjnego
europejskiego społeczeństwa informacyjnego. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce został
nakreślony w Planie Informatyzacji Państwa na rok 2006 (Dz.U.06.147.1064) i doprecyzowany w
Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (Dz.U.07.61.414). Potrzeba wytyczania wspólnego
kierunku, ustalenia planu spójnych i ukierunkowanych działań państwa doprowadziła do powstania
Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku. Misja strategii to:
umożliwienie społeczeństwu powszechnego i efektywnego wykorzystania wiedzy i informacji do
harmonijnego rozwoju w wymiarze społecznym, ekonomicznym i osobistym.
W 2002 roku jedynie 11% gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do Internetu. W ciągu kilku
kolejnych lat odsetek ten stale się zwiększał, aż w 2008 roku wyniósł 48%. Mimo dużego postępu w
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tym zakresie wskaźnik dla Polski wciąż odbiega od średniej dla 27 krajów członkowskich wynoszącej
60%4.
W Polsce w 2008 r. największy odsetek gospodarstw domowych bez dostępu do Internetu
odnotowano w Regionie Wschodnim, do którego należą województwa: lubelskie, podkarpackie,
świętokrzyskie i podlaskie. Najlepiej sytuacja w tym względzie wyglądała w Regionie PółnocnoZachodnim (województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie). W Polsce Wschodniej
rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy napotyka na podstawowe
przeszkody związane ze słabą infrastrukturą telekomunikacyjną. Istniejąca w Polsce Wschodniej sieć
telekomunikacyjna ma ograniczony zasięg oraz jest niewystarczająca od strony technicznej do
realizacji usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Mieszkańcy nie mając możliwości taniego
dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej często nawet nie wiedzą, w jakim zakresie życia
współczesnego społeczeństwa nie mogą uczestniczyć. W Polsce Wschodniej podstawowe znaczenie
ma:
•

szybkie zbudowanie we wszystkich województwach publicznej, dostępnej na całym terenie,
sieci telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szerokopasmowego Internetu i
udostępnienie jej jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwom, szkołom i
innym podmiotom;

•

udostępnienie jej użytkownikom końcowym poprzez obecnych i nowych operatorów
telekomunikacyjnych;

•

szerokie zachęcenie mieszkańców do intensywnego wykorzystania dostępu
szerokopasmowego Internetu dla celów gospodarczych, edukacyjnych i społecznych.

do

Celem zbadania oczekiwań i zapotrzebowania mieszkańców województwa podlaskiego na e-usługi i
dostęp do Internetu szerokopasmowego Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego wspólnie z delegaturą Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku
przeprowadził badanie ankietowe na terenie województwa podlaskiego. Przygotowano 25 pytań w
postaci ankiety samorządowej, skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego, sołeckiej kierowanej do sołtysów celem zebrania informacji od mieszkańców sołectw. Badanie ankietowe
zawierało pytania dotyczące zagadnień: wykluczenia cyfrowego, dostępu do sieci INTERNET w tym
również na etapie „ostatniej mili” oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących e-usług. Na podstawie
przesłanych odpowiedzi ankietowych stwierdzono, iż:
•

w 68% JST znajduje się operator oferujący dostęp do Internetu ,

•

w 32% JST nie ma operatora oferującego usługi dostępu do Internetu.

Na podstawie przesłanych odpowiedzi ankietowych stwierdzono, iż najwięcej operatorów
świadczących usługi dostępu do Internetu znajduje się kolejno w powiatach: białostockim (24),
bielskim (15), sokólskim (14), natomiast najmniej operatorów świadczących usługi dostępu do
Internetu znajduje się kolejno w powiatach: siemiatyckim (6), sejneńskim (7), augustowskim (7),
grajewskim (8), hajnowskim (8), monieckim (8), zambrowskim (8). Na podstawie przesłanych
odpowiedzi ankietowych określono rodzaj dostępu do sieci Internet z jakiego korzystają JST:

4

•

kablowa lokalny operator 7,14 %,

•

bezprzewodowa lokalny operator 10 %,

•

DSL TP S.A. 70,72 %,

•

sieci komórkowe (np. blueconect) 12,14 %,

Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2009, MSWiA.
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W zakresie dostępu do podstawowych urządzeń związanych z rozwojem społeczeństwa
informacyjnego w województwie podlaskim odnotowywany jest ciągły wzrost. Jest on jednak ciągle
niewystarczający. Z danych zebranych podczas badania ankietowego przeprowadzonego na terenie
województwa podlaskiego wynika że dostęp do szerokopasmowego Internetu posiada jedynie 26,68
% gospodarstw domowych. Największym operatorem świadczącym usługi dostępu do Internetu dla
mieszkańców województwa podlaskiego jest TP S.A. - 55,93 %.
Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że na obszarze tych jednostek jest 4 286
abonentów stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Stanowi to 3,5 % abonentów
tej usługi w województwie podlaskim.
Tab. 25 Stacjonarny dostęp szerokopasmowy do Internetu na obszarze objętym projektem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, Dokument elektroniczny [Tryb dostępu: www.mapa.uke.gov.pl].
Dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle informatycznym i telekomunikacyjnym w sposób
gwałtowny i nieodwracalny zmieniają nie tylko gospodarkę, ale przede wszystkim nasze własne życie.
Internet umożliwia m.in. pracę „na odległość", nauczanie „na odległość”, zdalną opiekę medyczną,
handel elektroniczny, a także usprawnienie obrotu i obiegu informacji między przedsiębiorstwami i
wewnątrz firm oraz w administracji państwowej. Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi
przezwyciężanie technicznych barier i trudności napotykanych przez mieszkańców gmin, którzy
próbują w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym, a także doprowadzi do zwiększenia
społecznego i ekonomicznego dobrobytu osób z terenów wiejskich jak i miejsko wiejskich.
Wykorzystanie technologii cyfrowych przy dostarczaniu usług publicznych wpłynie na poprawę
jakości życia mieszkańców, zachęci ich do udziału w życiu lokalnej społeczności.
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10 Analiza oddziaływania na środowisko
Ocena oddziaływania projektu na środowisko (OOŚ) stanowi systematyczną ocenę
potencjalnie niekorzystnych i korzystnych skutków dla środowiska projektu, opracowaną z myślą
o tym, aby zagwarantować, że przedsięwzięcie będzie przyjazne dla środowiska oraz zgodne
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ocena jest narzędziem umożliwiającym przewidywanie
i interpretację istotnych skutków środowiskowych inwestycji. OOŚ umożliwia władzom
samorządowym podjęcie decyzji czy projekt powinien być realizowany przy założeniu jego
przewidywanego wpływu na środowisko.
Punktem wyjścia dla oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia ewentualnego
raportu jest zakwalifikowanie projektu do przedsięwzięć mogących w sposób znaczący oddziaływać
na środowisko. Ocena musi być przeprowadzona dla określonych rodzajów projektów, zanim
otrzymają one pozwolenie na realizację. Stosowne zapisy prawne zawarto w Dyrektywach Rady
Europejskiej:
o dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne,
o dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
o dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa.
W powyższych dyrektywach zawarto listę projektów, dla których sporządzenie OOŚ jest
obligatoryjne oraz listę projektów, dla których OOŚ może być wymagana, jeżeli Państwa
Członkowskie Unii Europejskiej uznają, że mogą one mieć znaczący wpływ na środowisko.
Przesłanki do konieczności opracowania raportu wynikają z następujących krajowych aktów
prawnych:
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
2001r. z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
3) Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko – Dz. U. nr 199, poz. 1227
Ustawa Prawo Ochrony Środowisko wprowadziła do prawa polskiego wymogi Dyrektyw
Wspólnotowych oraz procedury kwalifikacji i określenia zakresu OOŚ. Zgodnie z art. 51 ustawy
„sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko wymagają planowane przedsięwzięcia mogące
znacząco oddziaływać na środowisko”. Natomiast obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego
przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397 określa:
• rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
• rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
oraz przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o
których mowa w pkt 1 i 2.
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Zgodnie z Uchwałą nr 9/10 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2007 – 2013 z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie określenia kryteriów wyboru
projektów nie podlegających weryfikacji podczas oceny w przypadku projektów realizowanych w
trybie „zaprojektuj-wybuduj” odstępuje się od oceny projektów w następującym zakresie: Kryterium
nr 14 Kompletność dokumentacji środowiskowej oraz Kryterium 4 Wykonalność techniczna projektu.
Zatem projektodawca na obecny moment nie posiada dokumentacji środowiskowej. Wnioskodawca
zobowiązuje się uzyskać i dostarczyć kompletną, wymaganą dokumentację środowiskową do
momentu podpisania umowy o dofinansowanie, w przypadku kiedy projekt uzyska rekomendację do
dofinansowania.
Niniejszy projekt jest składany w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” stad na moment składania
dokumentacji aplikacyjnej, nie mając decyzji i ewentualnych opracowań środowiskowych, nie można
jednoznacznie określić wpływu projektowanej inwestycji na środowisko naturalne. Badając wpływ
inwestycji na środowisko na moment przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej można się jedynie
posiłkować dokumentem „Prognoza oddziaływania na środowisko RPOWP 2007 – 2013”, „Studium
Wykonalności projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie”, który
jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
Zgodnie z dokumentem „Prognoza oddziaływania na środowisko RPOWP” projekty realizowane w
ramach osi IV mogą oddziaływać na środowisko ze względu na budowę i instalację nowych obiektów
stanowiących źródło emisji promieniowania niejonizującego związanego ze zmianami pola
elektrycznego i pola magnetycznego, jednakże oddziaływanie to będzie miało charakter lokalny i o
małym nasileniu. Niniejszy projekt zakłada budowę PIAP-ów, które mogą być źródłem
promieniowania. Ryzyko związane z narażeniem na oddziaływanie pola elektromagnetycznego,
występuje głównie podczas eksploatacji źródeł (urządzeń) wytwarzających energię
elektromagnetyczną. Według ustawy o Ochronie Środowiska elektromagnetyczne promieniowanie
niejonizujące stanowi uciążliwość dla środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).
Niniejszy projekt zakłada położenie 436 km linii światłowodowych. Przewiduje się, że w
przeważającej większości sieć zostanie poprowadzona w postaci kanalizacji teletechnicznej w pasach
drogowych dróg, stąd uciążliwość dla środowiska będzie znikoma. Jedynie na etapie realizacji
projektu można spodziewać się okresowych uciążliwości związanych ze zwiększoną emisją hałasu,
zapyleniem oraz zwiększoną emisją zanieczyszczeń do powietrza, powodowanych przez maszyny
użyte do wykonania robót. Wykonywanie robót może się również wiązać z koniecznością wycięcia
drzew lub krzewów rosnących bezpośrednio w pasie drogi lub w najbliższym otoczeniu – 1-2 m od
tego pasa, a w przypadku doprowadzenia światłowodów do PIAP-ów i stacji bazowych również w
strefie poza pasem drogowym. Wycinka może dotyczyć pojedynczych drzew lub krzewów. Na etapie
eksploatacji sieć nie będzie generowała żadnych negatywnych skutków środowiskowych. Jedynie
powstanie awarii i konieczność ich likwidacji może w nieznacznym zakresie być uciążliwa dla
otoczenia, będzie to jednak miało charakter lokalny i krótkotrwały.
W odniesieniu do pozostałych działań inwestycyjnych zaplanowanych w projekcie tj. robót
budowlanych i instalacyjnych w wyniku których powstaną punkty PIAP oraz centra nadzoru sieci
należy stwierdzić, że zaplanowana inwestycja spełni wymagania ochrony środowiska oraz nie podlega
obowiązkowi przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowania raportu
oddziaływania na środowisko.
W wyniku analizy różnych wariantów sposobu realizacji przedsięwzięcia dokonano wyboru
technologii, której funkcjonowanie w najmniejszym stopniu oddziałuje na otoczenie oraz na etapie
budowy powoduje najmniejsze uciążliwości dla środowiska. Lokalizacja urządzeń została wyznaczona
pod kątem najlepszej efektywności ich pracy oraz z pominięciem obszarów chronionych.
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Oddziaływanie inwestycji na środowisko i obszary chronione na różne komponenty środowiskowe
przeanalizowano dla etapu inwestycyjnego oraz eksploatacyjnego:
I Faza realizacji projektu – układanie światłowodów, budowa/ instalacja punktów dostępowych
oraz PIAP-ów
Zapotrzebowanie na wodę i źródła powstawania ścieków.
Podczas realizacji inwestycji zapotrzebowanie na wodę będzie minimalne ze względu na
użycie gotowych materiałów i półproduktów. Nie będą powstawały również ścieki. Funkcjonowanie
sieci internetowej nie wykorzystuje wody, ani nie produkuje ścieków.
Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na stan wód.
W fazie realizacji przedsięwzięcia nie będzie występowało oddziaływanie prac instalacyjnych i
budowlanych na wody podziemne. W projekcie roboty budowlane wystąpią w bardzo ograniczonym
zakresie – jedynie przy ustawianiu masztów stacji bazowych zaprojektowano trwałe związanie z
gruntem masztu oraz odciągów. Ewentualne wykopy pod sieć światłowodów nie powinny sięgać
głębiej niż 1 m, dlatego prawdopodobieństwo napotkania wód podziemnych gruntowych lub
głębszych jest znikome. Przy wykonywaniu wszelkich prac budowlanych zostanie zwrócona
szczególna uwaga na stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urządzeń budowanych.
Niedopuszczalne będzie pozostawianie na terenie prowadzonych prac jakichkolwiek odpadów, w tym
w szczególności pojemników z odpadami niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp.).
Przestrzeganie powyższych zaleceń gwarantuje należytą ochronę wód przed ewentualnym
zanieczyszczeniem. Nie występuje bezpośrednie oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko wód
powierzchniowych. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie istnieje potencjalne zagrożenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych przez substancje. Jak już wyżej wspomniano przy
wykonywaniu wszelkich prac instalacyjno-budowlanych zwrócona szczególna uwagę na stan
techniczny wykorzystywanych maszyn i urządzeń budowlanych. Niedopuszczalne jest pozostawianie
na terenie prowadzonych prac, w szczególności w pobliżu studzienek kanalizacyjnych, jakichkolwiek
odpadów, w tym w szczególności pojemników z odpadami niebezpiecznymi (paliwami, smarami,
olejami itp.)
Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na powietrze i klimat akustyczny
Podczas prac budowlanych będą emitowane spaliny z wykorzystywanych maszyn, urządzeń i środków
transportu. Sprzęt ten powinien być właściwie konserwowany, aby nie dopuścić do nadmiernych
emisji gazów spalinowych spowodowanych nieprawidłową pracą urządzeń. W celu zapobiegania
nadmiernej emisji gazów podczas pracy urządzeń, nie wolno dopuszczać również do przeciążania
maszyn, gdyż wówczas emitują więcej spalin i hałasu. Charakter przedsięwzięcia sprawia, że w czasie
jego realizacji będzie występowało oddziaływanie akustyczne na środowisko. Głównymi źródłami
hałasu podczas robót budowlano-instalacyjnych będą pracujące maszyny, samochody ciężarowe
zapewniające dostawę materiałów i urządzeń. Są to ruchome źródła hałasu, a oddziaływanie będzie
ograniczone przestrzennie i czasowo. Oddziaływanie będzie występowało jedynie w czasie pracy
maszyn, czyli będzie krótkotrwałe i występować będzie wyłącznie w porze dnia, tj. w porze
wykonywania prac instalacyjno-budowlanych. Uciążliwość ta będzie miała charakter nieciągły,
chwilowy i całkowicie skończy się z chwilą zakończenia robót.
Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na gospodarkę odpadowej.
W fazie budowy sieci będą powstawały odpady komunalne związane z przebywaniem ekip
budowlano-montażowych oraz oaz odpady opakowaniowe po materiałach budowlanych i
instalacyjnych. Odpady te będą odpowiednio gromadzone, w miarę możliwości segregowane i
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wywożone w odpowiednie miejsca składowania i utylizacji. Takie postępowanie zapobiegnie
zaśmieceniu terenu budowy.
Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na faunę i florę
Wpływ inwestycji na szatę roślinną i zwierzęta będzie miał miejsce jedynie w fazie budowy w
punktach powstawania stacji bazowych i układania sieci światłowodowej. Oddziaływanie to będzie
miało znikomą siłę, ponieważ ograniczy się do niewielkiej powierzchni terenu. Ewentualne usunięcie
pojedynczych zadrzewień i zakrzewień będzie wymagało ponownych nasadzeń w odpowiedniej ilości
i jakości dla odtworzenia szaty roślinnej. Wpływ na miejscową faunę będzie krótkotrwały i spowoduje
chwilowe przesiedlenie się zwierząt na tereny przyległe. Prawdopodobnie po zakończeniu prac
budowlanych teren budowy zostanie ponownie zasiedlony.
Wpływ na walory krajobrazowe oraz na istniejące zagospodarowanie terenu.
Projekt nie będzie oddziaływał na walory krajobrazowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu.
Wpływ na obszary Natura 2000
Projekt będzie zlokalizowany częściowo na obszarze Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie będzie
realizowane z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. Wszelkie działania w zakresie
przedsięwzięcia zostały zaprogramowane tak, aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej na
obszarze jego lokalizacji. Tym samym ze względu na rodzaj, charakterystykę i usytuowanie
planowane przedsięwzięcie nie wykaże istotnego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000. O
ewentualnej potrzebie przeprowadzenia postępowania w zakresie oddziaływania projektu na obszary
sieci Natura 2000 zadecyduje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, jeżeli w toku
uzyskania pozwoleń na budowę właściwe organy podejmą taką decyzję.
Wszelkie mogące wystąpić negatywne oddziaływanie projektu w fazie jego realizacji będą na bieżąco
monitorowane i w miarę możliwości ograniczane. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
zasady prewencji (zapobiegania) negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Niniejszy projekt
będzie spełniał wszelkie zasady i wymogi polityki ochrony środowiska.
II Faza eksploatacyjna
W fazie eksploatacyjnej wpływ inwestycji na środowisko naturalne oraz środowisko życia ludzi będzie
znikomy. Jak wykazano powyżej może on obejmować jedynie emisję promieniowania
niejonizującego, którego źródłem mogą być PIAP-y. Jednakże oddziaływanie to będzie miało
charakter lokalny i o małym nasileniu. Oddziaływanie promieniowania o założonym w projekcie
natężeniu jest bezpieczne dla organizmów żywych i nie będzie miało szkodliwego wpływu na zdrowie
ludzkie. Niewielkim obciążeniem mogą być również naprawy oraz konserwacje powstałej
infrastruktury, jeżeli będą wymagały wykonania wykopów, wycinki drzew krzewów. Zważając, że sieć
światłowodowa będzie układana w większości w pasach dróg w kanałach teletechnicznych,
obciążenie będzie znikome. Skutki ewentualnego usunięcia drzew i krzewów mogą zostać
zniwelowane poprzez odtworzenie nasadzeń.
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11 Spis załączników
Nr

Opis

1

Lista lokalizacji punktów dystrybucyjnych sieci NSSD oraz PIAP

2

Mapy przebiegów NSSD w gminach objętych projektem
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