PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Chojnicach

Chojnice, 01.03.2021 r.

BR.0003.3.1.2021

Pan
dr inż. Zbigniew Szczepański
Wójt Gminy Chojnice

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 35 Statutu Gminy Chojnice w załączeniu przekazuję
interpelację złożoną na XXII sesji Rady Gminy w Chojnicach w dniu 26 lutego 2021 r.
przez radnego Roberta Piesika.
Zgodnie z ww. ustawą pisemnej odpowiedzi na interpelacje należy udzielić w terminie
14 dni od dnia otrzymania. Treść odpowiedzi na interpelację

zostanie zamieszczona

w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z poważaniem

Rady (

t r>cy
nicach
Kontek

Załącznik:
1/ Interpelacja z dnia 26 lutego 2021 r.
2/ a/aJD

Art. 24 ust.6 - Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt łub
osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niź w terminie 14 dni od otrzymania interpelacji
lub zapytania.
Art. 24 ust.7 - Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną
publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób przyjęty zwyczajowo.

Oioinice, dnis 26.02.2021 r.
' Rolx;n Picsik
WÓJT C;MIN^ CHOJNICE
INTERPELACJA
Zgodnie z §35 Statutu Ci miny w (,'hojnicach składam poniższe interpelacje.
1. Zwracam się w imieniu Rady Sołeckiej Kłodawy o dałszy podział na działki budowlane
nieruchomości położr>ncj przy maszcie telefonii komórkowej. W zeszłotygodniowym
przetargu dwie zostały już sprzedane, a pojawiają się kolejne pytania w tym temacie.
Zależy nam żeby pobudzić budownictwt) w naszej mic*jscowośd, zachędć do zamieszkania
w naszej piękiwj Kłodawie.
2. Na pnrśbę Pani lk>żcn\r Stępień z Stowarzyszenia Cihojnicki Alarm Dla Klimatu,
Radnej Powiatu Chojnickiego, zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości postawic*nia
przy parkingu Urzędu CJminy i Starostwa, specjalnego pojemnika na potencjalnie
niel>ezpiccznc odpady w postad zużytych żaretwek, świetlówek czy baterii.
W chwili obecnej mieszkańcy nic mają w ramach odbioru śmied z ich posesji, możliwośd
właśdwcgo pozbycia się tych odpadów. Oczywiśde koszt zakupu i montażu miałby być
po połowic pokryrty' ze środków tych dw<>ch samorządów. Jako sołtys Kłodawy jestem
skłonny dostarczać te odpady, zebrane przez moich mieszkaitców do tego pojemnika.
Cały czas powinniśmy też kłaść nacisk na cduktjwanie mieszkańców odnośnie właśdwcgo
segregowania odpadów, gdyż przekłada się to z korzyścią dla środowiska oraz gmiiuiego
budżem. Część mieszkańców' gminy otrzyma niebawem pojemniki na bioodpady, jednak
wrzucanie tam resztek roślinnych w plastikowych workach klćłd się z celem tego sposobu
segregacji. Być może firma wywożąca śmied byłaby zainteresowana zapewnieniem
opakowań bkxlegrad<jwalnych, co ułatwiłoby cały proces selekcji ty'ch odpadów i nadało
zamierzony sens? Na tych workach ponadto można by umicśdć informację, co dokładnie
powinno do nich trafiać.
3.

W dniu 7 lutegt) w związku z licznymi pytaniami Mieszkańców Gminy, wysłałem pismo
do Camtrum Projektów Polska Cyfrówka w MinLsterstwie C.,yfryz.acji w sprawie
poczynionych działań oraz ewentualnych możliwośd objęcia terenu naszej Gminy siecią
światłowodową. Niedawno otrzymałem odpowiedź, którą dołączam i częśdowo
odczy tam. Dlatego też zwracam się z prośbą o zorganizowanie spotkania w tym zakresie
2 osobą decyzy'jną z Orange Polska.
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Szanowny Panie,
W odpowiedzi na przesiane zgłoszenie przede wszystkim pragniemy zaznaczyć że Program
Operacyjny Polska Cyfrowa, jest jednym z kilku narzędzi Narodowego Planu Szerokopasmowego,
który w swoim zakresie uwzględnia wiele działań mających na celu objęcie zasięgiem sieci
szerokopasmowych wszystkich gospodarstwa domowe w kraju. Głównymi założeniami POPC jest
kierowanie interwerKji, na obszary gdzie występuje niedoskonałość rynku, na których bez wsparcia
publicznego operatorzy nie będą zainteresowani budową sieci.
1.

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) beneficjent zobowiązany
jest udostępnić sygnał internetowy w obszarze konkursowym z chwilą zakończenia realizacji
projektu. Należy jednak podkreślić, że w wyniku realizacji projektu POPC ma być objęta
zasięgiem wybudowanej sieci NGA określona liczba gospodarstw domowych wskazana dla
danego obszaru konkursowego jako minimum pokryciowe. Gospodarstwo domowe należy
traktować jako objęte zasięgiem sieci:

- w przypadku zabudowy jednorodzinnej - jeżeli przyłączenie tego gospodarstwa domowego nie
wymaga przeprowadzenia, poza granicami działki, na której znajduje się to gospodarstwo domowe,
żadnych dodatkowych prac ziemnych ani żadnych innych prac wymagających uzyskania
dodatkowych aktów administracyjnych lub zgód podmiotów innych niż OSO (operator sieci
dostępowej), - zapas kabli telekomunikacyjnych pozwalający na przyłączenie tego gospodarstwa
domowego znajduje się nie dalej niż w najbliższym zasobniku kablowym lub innym najbliższym
miejscu służącym do przechowywania takiego zapasu - innymi słowy infrastruktura doprowadzona
jest do granicy działki,
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• w przypadku zabudowy wielorodzinnej - jeżeli przyłączenie tego gospodarstwa domowego nie
wymaga przeprowadzenia żadnych dodatkowych prac ziemnych lub instalacyjnych poza budynkiem,
w którym znajduje się to gospodarstwo domowe.
Przyłączanie poszczególnych adresów do sieci dokonywane jest przez operatora, który będzie
świadczył usługi. Zgodnie z Wymaganiami dla podłączenia gospodarstw domowych (jeden z
podstawowych dokumentów konkursowych, zamieszczony na naszej stronie internetowej)
usługodawcą może być beneficjent POK (będący właścicielem infrastruktury) lub inny lokalny
operator (operator korzystający), któremu beneficjent w okresie 7 lat od zakończenia realizacji
projektu ma obowiązek zapewnić hurtowy dostęp do wybudowanej infrastruktury oraz świadczenie
usług. Zatem wszelkie prace oraz wydatki związane z rozprowadzeniem infrastruktury na terenie
mieszkania/dzialki i budynku potencjalnego użytkownika końcowego nie są zaliczane w realizację
projektu, a tym samym nie podlegają dofinansowaniu w ramach podpisanej umowy POPC.
2.

Punkty adresowe z miejscowości zlokalizowanych w gminie Chojnice zostały uwzględnione w
ramach II oraz IV konkursu POPC. Co do zasady beneficjent, który realizuje projekt POPC nie
ma obowiązku przyłączenia wszystkich wyznaczonych PA, dlatego dla poszczególnych
obszarów wyznaczone jest tzw. minimum pokryciowe związane z kwestiami finansowymi,
które wskazuje jaką minimalną liczbę gospodarstw domowych beneficjent jest zobowiązany
objąć zasięgiem w danym obszarze (,/Ainimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia
zasięgiem”).
zgodnie z „Listą obszarów interwerKji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym
obszarze” wyznaczonego na potrzeby II konkursu POPC w ramach obszaru 3.6.22.72,
CHOJNICKI wskazano łącznie 14 484 gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem
sieci, w tym w Gminie Chojnice (województwo pomorskie, powiat chojnicki) uwzględniono
922 gospodarstw domowych w ramach podstawowych oraz dodatkowych PA. Ponadto na
liście punktów dodatkowych, uzupełniających powyższą listę PA, które beneficjent może
wykorzystać w toku realizacji projektu do wymiany punktów adresowych w ramach
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dozwoiooego limitu również uwzględnione są adresy z Gminy Chojnice. Dla przedmiotowego
obszaru minimum pokryciowe określone zostało na poziomie 4 021 gospodarstw domowych.
Lista wybranych PA uwzględnionych w pierwotnej koncepcji projektu została zamieszczona
na naszej stronie internetowej po podpisaniu umów z beneficjentami (wykaz zaplanowanych
PA w ramach projektu na obszarze 3.6.22.72, CHOJNICKI dostępny pod wskazanym linkiem
https: / /ęppc.gov.pl/images/uploads/obszar_3_6_22_72.pdf . W pierwotnej koncepcji
projektu 256 gospodarstw domowych z Gminy Chojnice zostało uwzględnionych. Obecnie
obowiązujący termin zakończenia realizacji inwestycji to dzień 29 kwietnia 2021 roku.
Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) beneficjent zobowiązany
jest udostępnić sygnał internetowy w obszarze konkursowym z chwilą zakończenia realizacji
projektu. Termin zakończenia realizacji projektu POPC.01.01.00-22-0086/17 przypada
aktualnie na 29.04.2021 r.
w ramach IV konkursu POPC część punktów adresowych z Gminy Chojnice znalazły się na
liście białych plam NGA w obrębie obszaru 4.22d, POMORSKI część D. Beneficjentem
realizującym projekt POPC.01.01.00-22-(X)08/20 pn. „Pomorski część D Orange Światłowód”
jest ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Termin zakończenia realizacji inwestycji aktualnie
przypada na dzień 31 października 2023 r. Poniżej link do wykazu wszystkich punktów
adresowych wyznaczonych przez UKE na potrzeby IV konkursu POPC na obszarze 4.22d,
POMORSKI część D https://cppc,goy.pl/irnages/Kopia_11_Lista_obszar
%C3%B3w_interwencji_z_maksymaln%C43Ł85_kwot
%C4?Ł85_wsparcia_dla_projektu_ną_danym_pbszarze_10.12.2pl9.xlsx. Zauważyć należy, że
wnioskodawca POPC samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie wyboru punktów
adresowych (PA), które obejmie zasięgiem w toku planowanej inwestycji, jeszcze na etapie
przygotowywania i składania wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 4. pn. „Formularzu
planowania zasięgu i sieci”). Firma Orange Polska S.A. w swoim projekcie uwzględniła
10 145 gospodarstw domowych oraz Gminne Ośrodki Kultury oraz Jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej jako przewidzianych do objęcia zasięgiem sieci. Lista wybranych PA została
zamieszczona na naszej stronie internetowej fx) podpisaniu umów z beneficjentami (wykaz
zaplanowanych PA w ramach projektu na obszarze 4.22d, POMORSKI część D dostępny pod
wskazanym linkiem https://cppc.gov.pl/images/4_22d.pdf . Termin zakończenia realizacji
projektu POPC.01.01.00-22-0008/20 przypada aktualnie na 31.10.2023 r.
Beneficjentem powyższych projektów jest przedsiębiorca Orange Polska S.A. Po podpisaniu umowy
b dofinasowanie wszelkie decyzje związane z powstającą infrastrukturą póżostają w gestii
beneficjenta, od etapu wstępnej koncepcji projektu po końcowy odbiór i rozliczenie inwestycji.
Inwestor decyduje o przebiegu sieci, wyborze adresów spośród udostępnionej puli białych punktów
adresowych, projektuje sieć i ustala harmonogram jej realizacji. Warto natomiast zauważyć, że
beneficjent realizujący projekt POPC ma róvmież prawo do rozszerzenia w ramach własnej
inwestycji komercyjnej zakresu budowy sieci o inne punkty adresowe znajdujące się w
bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych w konkursie. Koszty związane z rozszerzeniem zasięgu
projektu nie podlegają dofinansowaniu w ramach umowy zawartej z CPPC, lecz są finansowane ze
środków własnych przedsiębiorcy, dlatego również taka decyzja należy do beneficjenta. Zachęcamy
do kontaktu bezpośredniego z wykonawcą inwestycji tj. firmą ORANGE POLSKA S.A.
3.
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CPPC pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej w procesie wdrażania POPC przekazało
zapytanie do UKE z prośbą o p>odanie przyczyny nieuwzględnienia miejscowości Klosnowo,
Kłodawa, Powałki, Zbeniny, Krojanty,
Charzykowy
w puli wyznaczonych punktów
adresowych. Zgodnie z informacją przekazaną przez UKE powyższe punkty adresowe nie
zostały uwzględnione w ramach II konkursu POPC, ponieważ były wyznaczone do udziału w I
konkursie POPC. Niestety w ramach I naboru nie został wyłoniony wnioskodawca, tym samym
nie było realizacji projektu. Ponadto znaczna część PA nie funkcjonowała w 2015 r. w
państwowych rejestrach punktów adresowych PRG (Państwowy rejestr granic i powierzchni
jednostek podziałów terytorialnych kraju) i NOBC (System identyfikacji adresowej ulic,
nieruchomości, budynków i mieszkań) lub znajdowała się w zasięgu sieci NGA (czarne plamy
NGA). Punkty adresowe położone w bezpośrednim sąsiedztwie czarnych plam zostały
wykluczone w procesie gridowania (proces polegający na nałożeniu na dany obszar siatki
kwadratów o boku 250 metrów i ocenie, czy w danym kwadracie znajdują się już punkty
objęte zasięgiem o wymaganej przepustowości. Jeżeli udział takich punktów przekraczał 5%,
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to wszystkie punkty adresowe w obrębie kwadratowego pola nie zostały wskazane jako
możliwe do objęcia zasięgiem w ramach POPC). W trakcie wyznaczania punktów adresowych
do IV konkursu UKE wyznaczył 100 PA z obszarów potencjalnie opłacalnych, na których
występowały placówki publiczne (OSP, GOK). Punkty te zawarto w puli punktów
dodatkowych do II konkursu. Główną przyczyną pominięcia adresów w miejscowościach
Klosnowo, Kłodawa, Powałki, Zbeniny byl również fakt, że znajdowały się one na obszarze
potencjalnie opłacalnym inwestycyjnie, na którym nie występowały placówki publiczne. Nie
zostały one uwzględnione na listach PA do IV kcxikursu. Ponadto adresy w miejscowości
Krojanty F>ominięto ze względu na bliskie położenie względem Inwestycji POPC, natomiast w
miejscowości Charzykowy ze względu na bliskie położenie punktów stanowiących czarne
plamy NGA. W 2020 r. UKE wyznaczył pominięte w IV konkursie POPC punkty adresowe do
udziału w Konsultacjach społecznych obszarów białych. Do objęciach zasięgiem w ramach
planów inwestycyjnych operatorów telekomunikacyjnych zgłoszony został jednak tylko 1
adres - Krojanty, ul. Leśna 3. Więcej informacji na ten temat posiada Departament
Telekomunikacji KPRM. Bardzie j szczegółowe informacje w zakresie metodologii
wyznaczani obszarów konkursowych POPC dostępne jest na stronie UKE - załączamy
odnośniki Proces wyznaczania i wytączama adresów w POPC - Urząd Komunikacji
Elektronicznej (uko.gov.pl). Informujemy, że zapotrzebowanie na usługę szerokopasmowego
/nternetu można zgłaszać poprzez wypełnienie stosownej ankiety (zgłoszenie popytu) na
stronie UKE (https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ ). Zgłoszenia popytu są zapisywane w bazie
serwisu. Wszyscy użytkownicy wyszukiwarki mają możliwość wygenerowania i pobrania
raportu dotyczącego wprowadzonych zgłoszeń w postaci pliku Excel, co ułatwia operatorom
telekomunikacyjnym planowanie Inwestycji dla obszaru na którym prowadzą działalność.
Wskazane przez Pana formularze stanowią dokumentację wytworzoną przez Beneficjenta.
CPPC nie może odnieść się do jego treści oraz możliwości i sposobu przedkładania ich do
przedsiębiorcy.
4.

5.

Zgodnie z zasadami POPC beneficjent musi objąć zasięgiem wszystkie wyznaczone w
określonym obszarze placówki oświatowe. Lista placówek oświatowych do podłączenia w
ramach projektów realizowanych w ramach działania 1.1 POPC uwzględnia
zinwentaryzowane, funkcjonujące na dzień przygotowywania dokumentacji konkursowej
placówki oświatowe. W ramach IV konkursu POPC Gminne Ośrodki Kultury oraz Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w ilości 8 znalazły się na liście białych plam NGA w obrębie
obszaru 4.22d, POMORSKI część D. W ramach POPC nie jest istotna ilość zgłoszeń, tylko
spełnienie określonych warunków brzegowych i uznanie adresu za Biała plamę NGA. Dlatego
bardzo istotne jest, aby osoby zainteresowane przekazywały informacje o zapotrzebowaniu
poprzez stronę UKE.
Zgodnie z informacją wskazaną w końcowej części pkt. 3 zapotrzebowanie można składać
poprzez stronę UKE.

Zachęcamy również do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej (https://cppc.gov.pl/),
gdzie na bieżąco publikujemy informacje dotyczące projektów i naborów realizowanych przez
CPPC.
/. poważaniem,

Ze.spół POPC
Cenirum Projektów Polska Cyfnma
ul. Spokojna I.3A. (11-044 Warszawa
mail: /espol_pope i/eppe.;jov pi
IMORMAC.IAO PR/J:r\\AK/.AMr DANYC II OSOBOWYCH
Klau/.ula infonuacyjiia (lot>e/aea iir/elwar/aiiia danych osobowych
Na podstawie art. 1.1 ro/por/ąd/enia Parlamentu luiropejskiego i Rady (Ul.) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób lizyeznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich daru eh oi'az uchylenia dyrektywy 95/46,/Wb. (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej, ..Ro/por/ąd/cnic■,). infomnijemy Panią/I,ana o przy sługujących Pani/Panu
uprawnieniach.
Administrator danych o.sohmwch
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