Światłowód dla mieszkańców
Na terenie naszej gminy rozpoczyna się budowa sieci światłowodowej. Gmina Olszewo-Borki oraz
spółka FIBEE zawarły porozumienie w zakresie komunikowania i promocji inwestycji
światłowodowych. Podpisy na dokumencie złożyli wójt Aneta Larent i Wojciech Wojciechowski,
prezes zarządu spółki.
Projekt realizowany jest przy wsparciu funduszy unijnych, w ramach trzeciego konkursu Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Dzięki niemu mieszkańcy blisko 2000 gospodarstw domowych na
terenie naszej gminy uzyskają dostęp do szybkiego Internetu.
W podpisanym porozumieniu gmina Olszewo-Borki zobowiązała się do wspierania działań związanych
z budową sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (w zakresie
uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, decyzji oraz zgód dysponenckich). Samorząd zadeklarował także
pomoc w działaniach informacyjnych na temat inwestycji, dzięki której w ciągu najbliższych dwóch
lat Internet światłowodowy dostępny będzie dla 1894 gospodarstw domowych w gminie OlszewoBorki.
Zakres inwestycji można sprawdzić pod adresem: getfibre.pl. Skorzystanie z wyszukiwarki umożliwia
osobom zainteresowanym dostępem do infrastruktury szerokopasmowej zweryfikowanie czy ich adres
znajduje się obecnie w zasięgu sieci oraz uzyskanie informacji na jakim etapie są prace projektowe.
Projekt budowy sieci to przedsięwzięcie rozwojowe i ostateczny zakres gospodarstw domowych objętych
inwestycjami będzie dostosowywany na bieżąco do sytuacji zastanej w terenie, w ramach zasad
obowiązujących przy realizacji inwestycji POPC.
Istotnym warunkiem budowy światłowodu jest także późniejsza zgoda mieszkańców na udostępnienie np. na
potrzeby podwieszenia światłowodów dostępu do słupów oświetleniowych zlokalizowanych przy posesjach
bądź działkach. Ostateczna lista gospodarstw domowych, które zostaną objęte zasięgiem sieci
światłowodowej, znana będzie dopiero w momencie zakończenia opracowania dokumentacji projektowej dla
ostatniego odcinka sieci.
Koszty realizacji budowy światłowodu i doprowadzenia go do poszczególnych posesji będą pokrywane ze
środków UE i środków własnych Inwestora.
Późniejsze zawarcie umowy z dostawcą usług światłowodowych (np. Orange, INEA) należeć będzie już do
każdego mieszkańca indywidualne i będzie odpłatne, na takiej zasadzie jak inne usługi telekomunikacyjne.
Zaletą światłowodu będą jednak bardzo szybkie połączenia internetowe.
Realizacja inwestycji potrwa do końca 2021 r.
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