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§1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem promocji „Dzierżawa Ciemnych Włókien SSPW-WL dla Beneficjentów  

w ramach Działania 1.1 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”  (Promocja) jest 

Województwo Lubelskie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin zwane dalej „Właścicielem 

Infrastruktury” (WI). 

 

2. Z Promocji mogą skorzystać podmioty wykonujące działalność w zakresie telekomunikacji, 

wpisane do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2460) zwane dalej „Operatorem 

Sieci Dostępowej” (OSD), będące Beneficjentem projektu z Działania 1.1 z Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). 

 

3. Celem Promocji organizowanej przez WI jest wspieranie realizacji Działania 1.1 Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, pobudzanie rozbudowy sieci 

szerokopasmowych w województwie lubelskim, szczególnie na mało zurbanizowanych 

terenach na rzecz zwiększenia dostępności usług internetowych na potrzeby 

mieszkańców, przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. 

§2 Przedmiot i warunki oferty promocyjnej 

1. W ramach Promocji podmioty wskazane w §1 pkt 2 mają możliwość korzystania  

i dysponowania zgodnie z zapisami §1 pkt 3 z infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski 

Wschodniej - województwo lubelskie (SSPW-WL) w zakresie dzierżawy  Ciemnych włókien 

światłowodowych na potrzeby świadczenia usług.  

 

2. Na potrzeby Promocji udostępnione są Ciemne włókna światłowodowe we wszystkich 

relacjach w sieci SSPW-WL na terenie całego województwa lubelskiego. 

 

3. W ramach dysponowania wydzieloną infrastrukturą dopuszcza się nabudowanie 

elementów takich jak zasobniki kablowe, studnie, trójniki rozgałęźne, złącza odgałęźne 

(z zastrzeżeniem niedokonywania zmiany przebiegu rurociągu lub mikrokanalizacji). Przez 

nabudowę rozumiane jest posadowienie jednego z ww. elementów na trasie SSPW-WL 

z wprowadzeniem do niego co najmniej jednej rury RHDPE 40/3,7 lub kabla 

światłowodowego WI (w przypadku złącza). Jednocześnie OSD wyraża nieodwołalną 

zgodę na  nieodpłatne przeniesienie na WI prawa własności nadbudowanych elementów 

na infrastrukturze wraz z dokumentacją powykonawczą, z zastrzeżeniem postanowień 

pkt 4. Przeniesienie prawa własności nastąpi najpóźniej przed dniem aktywacji usługi 

w formie wskazanej przez WI. 

 

4. W przypadkach określonych postanowieniami pkt 3, OSD zobowiązany jest dostarczyć 

w terminie 3 miesięcy od dnia aktywacji usługi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

jeśli jest wymagana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

5. Zamiar nabudowania elementów wskazanych w pkt 3 wymaga zgłoszenia we wniosku 

o wydanie Warunków Technicznych. 

 

6. Koszty nabudowania elementów wskazanych w §2 pkt 3 ponosi OSD. 
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7. Prace na infrastrukturze SSPW-WL będą realizowane pod nadzorem WI zgodnie 

z zasadami świadczenia Nadzoru WI zawartymi w Umowie Ramowej.  

 

8. OSD realizuje prace związane z podłączeniem do sieci SSPW-WL, w tym w szczególności 

ze spawaniem włókien, z wykorzystaniem własnych zasobów i na własny koszt. OSD 

zapewni niezbędne zasoby sprzętowe potrzebne do wykonania prac przyłączeniowych. 

 

9. Z Promocji mogą skorzystać OSD planujący dzierżawę Ciemnych włókien 

światłowodowych o minimalnej długości wynoszącej łącznie 50 km wydzielonych 

na potrzeby Promocji. Łączna długość jest tu rozumiana jako suma odległości trasowych 

poszczególnych odcinków dzierżawionych włókien (niezależnie od ich ilości). Długość 

włókien 1j, 2j lub więcej liczona jest jako odległość między zakończeniami danej relacji 

np. jeżeli odległość między Punktem Dostępu A i Punktem Dostępu B wynosi 30 km, 

to długość 1j wynosi 30 km, długość 2j lub więcej również wynosi 30 km. 

 

10. Usługa Dzierżawy Ciemnych Włókien będzie realizowana w dwóch trybach: 

a) tryb kolokacji – dotyczy dzierżawy Ciemnych włókien światłowodowych na ciągłym 

odcinku zestawionych między węzłem szkieletowym, a węzłem dystrybucyjnym. 

Wykaz węzłów stanowi załącznik do Umowy Ramowej. 

b) tryb liniowy – dotyczy wszystkich pozostałych przypadków, w szczególności 

zestawionych pomiędzy studniami, zasobnikami lub innym punktem sieci wskazanym 

przez WI i połączonych z siecią OSD. 

 

11. Warunkiem skorzystania z Promocji przez OSD jest: 

11.1. złożenie wniosku o wydanie Warunków Technicznych. Na podstawie otrzymanych 

warunków OSD opracuje i przedstawi do uzgodnienia WI - jeśli będzie wymagana - 

dokumentację projektową. Przed zgłoszeniem nadzoru do WI,  OSD musi uzyskać 

akceptację WI wyrażoną mailowo lub pisemnie dokumentacji projektowej w zakresie 

zgodności z wydanymi Warunkami Technicznymi. 

11.2. złożenie przez OSD Zamówienia na Usługę Dzierżawy Ciemnych Włókien 

o minimalnej łącznej długości 50 km. W treści Zamówienia na Usługę OSD wskaże, 

że chce skorzystać z niniejszej Promocji. Data Aktywacji Usługi wskazana 

w Zamówieniu na Usługę nie może być dłuższa niż trzy miesiące liczone od daty 

złożenia zamówienia. 

11.3. zawarcie z WI Umowy Szczegółowej. 

 

12. Odpowiedzi na wniosek OSD o wydanie Warunków Technicznych WI udziela w terminie 

30 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku. Wnioski niekompletne 

WI zwraca do OSD bez rozpatrzenia. 
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13. Opłaty za usługę Dzierżawy Ciemnych Włókien w ramach Promocji wynoszą:  

        Tabela 1 

Lp. 
Liczba 

włókien 

Tryb 

połączenia 

Opłata jednorazowa 

[zł netto] 

Opłata abonamentowa 

[zł netto/kilometr/miesiąc] 

1 1j liniowy 1,00 60,00 

2 2j liniowy 1,00 90,00 

3 1j kolokacji 1,00 50,00 

4 2j kolokacji 1,00 75,00 

      Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13.1. W przypadku, kiedy OSD zamawia więcej Ciemnych włókien światłowodowych niż 2j,  

opłata abonamentowa będzie liczona jako suma wielokrotności opłaty za 2j i opłaty 

za 1j. np. opłata za 5j w trybie liniowym będzie liczona jako 2x2j + 1x1j = 2x90 zł 

+ 1x60 zł = 180 zł + 60 zł = 240 zł. 

 

14. Promocyjna miesięczna opłata abonamentowa zostanie przyznana przez WI pod 

warunkiem złożenia przez OSD pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że zakup 

usługi związany jest z realizacją przez OSD, jako Beneficjenta, projektu z Działania 1.1 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ze wskazaniem numeru umowy 

o dofinansowanie oraz zobowiązania do poinformowania WI o rozwiązaniu umowy 

o dofinansowanie. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie strony podejmą 

rozmowy w zakresie nowych warunków umownych. 

 

15. Okres obowiązywania poszczególnych Umów Szczegółowych zawieranych w ramach 

Promocji nie może być krótszy niż:  

a) 60 miesięcy w trybie liniowym 

b) 120 miesięcy w trybie kolokacji. 

 

16. Aktywacja usługi i naliczanie opłat rozpocznie się od Daty Aktywacji Usługi wskazanej 

w Protokole zdawczo-odbiorczym, ale nie później niż Data Aktywacji Usługi wskazana 

w Umowie Szczegółowej. 

 

17. Po upływie okresu na jaki została zawarta Umowa Szczegółowa, okres jej obowiązywania 

ulega automatycznie przedłużeniu na czas nieoznaczony. Opłata abonamentowa 

naliczana będzie zgodnie z Cennikiem Usług.  

 

18. Promocja wyłącza stosowanie innych opustów do opłaty jednorazowej i abonamentowej 

wskazanych w Umowie Ramowej i/lub Cenniku Usług. 

§3 Postanowienia końcowe 

1. WI zobowiązuje się do udostępnienia usług na podstawie zawartej Umowy Ramowej oraz 

Umów Szczegółowych, których wzory stanowią załączniki do Umowy Ramowej.  

 

2. WI zastrzega, że dostępność usługi w ramach Promocji uzależniona jest od aktualnie 

posiadanych zasobów i warunków technicznych dla danych relacji. 
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3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie Promocji zastosowanie znajdują 

postanowienia Umowy Ramowej oraz przepisy Prawa Telekomunikacyjnego. 

 

4. W przypadku kolizji między postanowieniami regulaminu Promocji a Umową Ramową lub 

Umowami Szczegółowymi pierwszeństwo mają zapisy regulaminu Promocji. 

 

5. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją umów zawartych na warunkach 

regulaminu Promocji będą rozstrzygane przed sądem właściwym ze względu na siedzibę 

WI.  

 

6. Regulamin Promocji „Dzierżawa Ciemnych Włókien SSPW-WL dla Beneficjentów  

w ramach Działania 1.1 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, wzór Umowy 

Ramowej wraz załącznikami udostępnione są na stronie szerokopasmowe.lubelskie.pl 

oraz w siedzibie WI. 

 

7. Promocja obowiązuje od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 


