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Cele Porozumienia, realizowanego na terenie województwa pomorskiego:
- rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- zwiększania dostępności infrastruktury szerokopasmowej,
- upowszechnianie kompetencji cyfrowych mieszkańców,
- promocja gmin przyjaznych inwestorom.
Poszczególne JST mogą przystępować do Pomorskiej Unii Światłowodowej, na
zasadach pełnej dobrowolności, po zaakceptowaniu treści Porozumienia.
Przystąpienie JST do Unii następuje poprzez złożenie Deklaracji.
Porozumienie nie wprowadza żadnych ograniczeń w działalności Liderów i
Sygnatariuszy w zakresie działalności telekomunikacyjnej, dostępu do usług
telekomunikacyjnych oraz wyboru podmiotu świadczącego usługi
telekomunikacyjne.
Każdy Lider i Sygnatariusz może zawierać z dowolnymi kontrahentami,
dowolne umowy i porozumienia, których przedmiot pokrywa się w całości lub
części z przedmiotem Porozumienia.

Zobowiązania:
Orange Polska:
- przygotowanie do realizacji projektów inwestycyjnych obejmujących budowę sieci
światłowodowej zapewnianiających mieszkańcom i przedsiębiorcom dostęp do szybkiego
Internetu (100 Mb/s i więcej), zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie ze
środków POPC,
- zwiększenie zakresu inwestycji na wniosek JST, z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja
o zasięgu inwestycji w ramach Projektu będzie wynikiem analizy finansowej, zgodnie
z przyjętymi w Orange Polska standardami, z uwzględnieniem liczby zebranych
deklaracji zainteresowania usługami oraz zgód na dostęp do budynków, jak również
warunków współpracy Orange Polska i JST na etapie realizacji Projektu,
- przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami, na których zaprezentowany
zostanie zakres obszarowy i techniczny Projektu,
- przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców z zakresu zwalczania wykluczenia cyfrowego
w zakresie uzgodnionym przez Partnerów,
- przygotowanie materiałów komunikacyjnych i innych materiałów graficznych związanych
z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi Projektu.

Zobowiązania:
Związek Gmin:
- objecie Projektu honorowym patronatem,
- współpraca w zakresie działań informacyjnych dotyczących Projektu, adresowanych do
JST,
- prezentacja informacji o Projekcie na stronie internetowej i profilu na portalach
społecznościowych,
- poinformowanie o Porozumieniu mediów lokalnych,
- wsparcie w organizacji spotkań z JST,
- umożliwienie udziału Orange Polska w organizowanych przez Związek, konferencjach
i spotkaniach dla JST
- prowadzenie listy Stron Porozumienia i informowanie Stron o zmianach tej listy,
- przyjmowanie Deklaracji Przystąpienia do Unii,
- wydawanie Sygnatariuszom kopii Porozumienia,
- przyjmowanie oświadczeń woli o wypowiedzeniu Porozumienia.

Zobowiązania:
Województwo Pomorskie:
- objęcie Projektu honorowym patronatem marszałka województwa pomorskiego
- współpraca w zakresie działań informacyjnych dotyczących Projektu, adresowanych do
JST
- prezentacja informacji o Projekcie na stronie internetowej i profilu na portalach
społecznościowych
- poinformowanie o Porozumieniu mediów lokalnych,
- wsparcie w organizacji spotkań z JST,
- umożliwienie udziału Orange Polska w organizowanych przez Urząd konferencjach
i spotkaniach JST
- współpraca przy uszczegóławianiu założeń projektu inwestycyjnego w szczególności w
zakresie odpowiadającym na stwierdzone potrzeby jednostek publicznych,

Zobowiązania:
Sygnatariusz:
- objęcie Projektu honorowym patronatem
- współpraca przy uszczegóławianiu założeń projektu inwestycyjnego w szczególności w
zakresie odpowiadającym na stwierdzone potrzeby jednostek publicznych,
- współpraca oraz dążenie do optymalizacji kosztów inwestycyjnych i utrzymania nowo
wybudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej
- utworzenie i zapewnienie funkcjonowania biura informacji inwestycyjnej polegającego na:
– jednym punkcie styku dla inwestora w celu sprawnej realizacji procesu
inwestycyjnego, pozyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń
– udzielaniu informacji mieszkańcom, dystrybucja materiałów komunikacyjnych i
deklaracji do podległych lokalizacji
- współpraca w zakresie działań informacyjnych dotyczących Projektu, adresowanych do
mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie inwestycji.

Zobowiązania:
Sygnatariusz:
- w szczególności JST zapewni niekomercyjne wsparcie obejmujące:
• prezentację informacji o Projekcie na stronie internetowej i profilu na portalach
społecznościowych JST z możliwością umieszczenia informacji na stronach
internetowych jednostek podległych, za ich zgodą,
• wyrażenie zgody na plakatowanie na podległych JST słupach i tablicach
ogłoszeniowych, po uprzednim ustaleniu listy konkretnych miejsc ekspozycji plakatów,
• poinformowanie o Porozumieniu mediów lokalnych,
• wsparcie w organizacji spotkań z mieszkańcami, polegające na udostępnieniu
powierzchni w urzędzie miasta/gminy lub jednostkach podległych za ich zgodą,
• umożliwienie udziału Orange Polska w organizowanych przez JST wydarzeniach jak np.
pikniki plenerowe, gry miejskie itp.

Deklaracje „Pomorska Unia Światłowodowa dla ostatniej mili” - 53

Powiat gdański
Gmina Cedry Wielkie
Gmina Kolbudy
Gmina Pruszcz Gdański
Gmina Przywidz
Gmina Trąbki Wielkie
Powiat nowodworski
Miasto Krynica Morska
Gmina Ostaszewo
Gmina Sztutowo
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Powiat tczewski
Gmina Subkowy

Powiat malborski
Gmina Lichnowy

Powiat sztumski
Gmina Mikołajki Pomorskie
Miasto i Gmina Dzierzgoń
Miasto i Gmina Sztum
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Powiat kwidzyński
Gmina Gardeja
Gmina Kwidzyn
Gmina Ryjewo
Gmina Sadlinki

Powiat starogardzki
Gmina Kaliska
Gmina Osieczna
Gmina Osiek
Gmina Skórcz
Gmina Smętowo Graniczne
Gmina Zblewo
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Powiat kościerski
Gmina Kościerzyna
Gmina Liniewo
Gmina Lipusz
Gmina Nowa Karczma
Gmina Stara Kiszewa
Powiat kartuski
Gmina Chmielno
Miasto i Gmina Kartuzy
Gmina Sierakowice
Gmina Stężyca
Gmina Somonino
Gmina Sulęczyno
Miasto i gmina Żukowo
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Powiat chojnicki
Gmina Chojnice
Gmina Konarzyny

Powiat bytowski
Gmina Czarna Dąbrówka
Gmina Lipnica
Miasto i Gmina Miastko
Gmina Parchowo
Gmina Studzienice
Gmina Tuchomie
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Powiat słupski
Gmina Damnica
Gmina Główczyce
Gmina Kobylnica
Gmina Słupsk
Powiat lęborski
Gmina Cewice
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Wicko
Powiat wejherowski
Gmina Choczewo
Gmina Linia
Gmina Wejherowski
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Powiat człuchowski
0

Powiat pucki
0

Budowa sieci szerokopasmowych dofinansowana z RPO WP 2007-2013:

Orange Polska – wartość projektu prawie 128 mln złotych. Wybudowano ponad 1800 km
sieci światłowodowej do 253 miejscowości województwa pomorskiego. Bez jego realizacji nie
byłoby teraz możliwości doprowadzenia szybkiego Internetu do odbiorców końcowych tzw.
„ostatniej mili”, w ramach działań które są obecnie planowane.
Łącznie powstały 4 projekty o łącznej wartości blisko 155 mln złotych, z czego 48,8
mln PLN stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dzięki realizacji tych
projektów - wszystkich zakończonych sukcesem, w latach 2012-2015 wybudowano razem
prawie 2200 km sieci światłowodowych do 337 miejscowości w których do tej pory nie było
możliwości świadczenia usług dostępu do szybkiego Internetu.

Dziękuję za uwagę.
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