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Zapraszamy do konsultacji obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy 

białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar interwencji w ramach I Osi 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Konsultacje społeczne potrwają do 15 

maja br. W ramach konsultacji weryfikujemy listę obszarów białych NGA oraz zbieramy 

trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Dlaczego przeprowadzamy konsultacje społeczne? 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ponad 1 mld euro ze środków unijnych 

zostanie przeznaczonych na wsparcie rozwoju szerokopasmowych sieci NGA. Wsparcie 

publiczne może być udzielone tylko na białych obszarach NGA – czyli takich, gdzie nie ma i 

najprawdopodobniej w ciągu trzech lat nie powstanie infrastruktura NGA na zasadach 

rynkowych. 

Podstawę prawną do przeprowadzenia procesu konsultacji stanowi art. 52 ust. 3 

Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 

zgodnie z którym: Inwestycje zlokalizowane są w obszarach, gdzie infrastruktura tego rodzaju 

(podstawowe sieci szerokopasmowe lub sieci NGA) nie istnieje i najprawdopodobniej nie 

powstanie na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego 

środka pomocy, co jest również weryfikowane w drodze otwartych konsultacji społecznych. 

Celem konsultacji jest wyznaczenie białych obszarów NGA, na których możliwe będzie 

udzielanie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Co dokładnie konsultujemy? 

Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe budynków, w 

których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie 

usług dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. 

Lista obszarów białych NGA została stworzona na podstawie danych pozyskanych w ramach 

inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej przeprowadzonej w 2014 r. Współrzędne geograficzne do zlokalizowania 

adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego 

Geodetę Kraju. 

Jak można wziąć udział w konsultacjach? 



Konsultacje społeczne obszarów białych NGA odbywają się poprzez: 

• weryfikację listy obszarów białych NGA  

 

Weryfikacja obszarów białych NGA 

Co to jest „lista białych obszarów NGA”? 

Biały obszar NGA to miejsce – punkt adresowy budynku, w którym nie występuje 

infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o 

prędkości co najmniej 30 Mb/s. 

Lista obszarów białych NGA została stworzona na podstawie danych pozyskanych w ramach 

inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej przeprowadzonej w 2014 r. Współrzędne geograficzne do zlokalizowania 

adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego 

Geodetę Kraju. Po zakończeniu konsultacji społecznych na liście obszarów białych NGA 

zostaną uwzględnione wyniki inwentaryzacji  prowadzonej  do 31 marca 2015 r. 

Na liście białych obszarów NGA nie ma miejscowości, w których jeszcze trwa realizacja 

projektów współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy 2007-2013. W takim 

przypadku w chwili obecnej nie ma możliwości zidentyfikowania poszczególnych adresów 

jako obszarów „białych” lub „czarnych” NGA. Będą one mogły zostać przypisane do puli 

obszarów białych po zakończeniu realizacji projektów, jeśli spełnione zostaną wymagane 

kryteria.  

Przez konsultacje listy obszarów białych NGA chcemy sprawdzić czy jest ona kompletna (na 

liście zostały uwzględnione dostępne informacje o wszystkich obszarach białych) oraz czy 

obszary białe NGA zostały prawidło wyznaczone (na liście są tylko te miejsca, gdzie 

rzeczywiście nie ma infrastruktury NGA). 

Jak można sprawdzić czy dany adres to biały obszar NGA? 

Mapa białych obszarów NGA kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie 

do zewnętrznego serwisu 

Kto i jak może zgłosić uwagi do listy białych obszarów NGA? 

Uwagi może zgłosić każdy, kto zarejestruje się na portalu. kliknięcie spowoduje 

opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu 

W polu rejestracji należy wpisać imię i nazwisko / nazwę firmy oraz adres e-mail. 

Po rejestracji i zalogowaniu się do serwisu można się upewnić czy dany adres jest obszarem 

białym NGA. Poprzez wpisanie dokładnego adresu (miejscowość, nazwa ulicy i nr budynku - 

opcjonalnie współrzędne geograficzne) sprawdzamy, czy dana lokalizacja znajduje się w 

bazie obszarów białych NGA. Po wyświetleniu wyniku można potwierdzić lub nie zgodzić się 



z klasyfikacją tego adresu. Taka informacja trafi do nas i pomoże w weryfikacji listy 

obszarów białych NGA. 

Masz pytanie? Napisz do nas: szybki-internet@mac.gov.pl  

• zebranie trzyletnich planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury 

szerokopasmowej NGA 

Plany inwestycyjne w zakresie telekomunikacyjnej infrastruktury szerokopasmowej NGA 

Dlaczego zbieramy plany inwestycyjne w obszarze telekomunikacyjnej infrastruktury 

szerokopasmowej NGA na okres trzech lat? 

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej* wsparcie publiczne może 

być udzielone na budowę infrastruktury szerokopasmowej na obszarach gdzie tej 

infrastruktury nie ma i najprawdopodobniej nie powstanie w ciągu trzech lat. Konsultacje 

obejmują inwestycje planowane na lata 2015-2018. 

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie gdzie przedsiębiorcy będą 

inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną NGA ze środków własnych. Takie obszary 

nie będą mogły uzyskać dofinasowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Uwaga! W ramach konsultacji należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których 

przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację. 

Jak mogę zgłosić mój plan inwestycyjny? 

Zbieranie planów inwestycyjnych odbywa się za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o 

Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). 

Przejdź do formularza. kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do 

zewnętrznego serwisu 

Użytkownicy zarejestrowani w SIIS logują się przy pomocy swojego loginu i hasła. 

Jeżeli nie masz dostępu do SIIS, a chcesz zgłosić plan inwestycyjny wyślij prośbę o 

utworzenie konta na adres: szybki-internet@mac.gov.pl. W treści maila należy podać: 

• Imię i nazwisko / Nazwa firmy 

• Adres / siedziba:  

o Miejscowość 

o Ulica 

o Numer budynku 

o Kod pocztowy 

• Adres e-mail 

• REGON 

• NIP 

• Forma prawna 

• Dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania firmy 



Na podany adres e-mail otrzymasz dalsze instrukcje. 

Jakie dane należy przesłać żeby zgłosić plan inwestycyjny? 

W SIIS stworzyliśmy specjalny formularz do zbierania planów inwestycyjnych. Można 

również zgłosić plan inwestycyjny przesyłając plik uzupełniony o dane wymagane w 

formularzu: 

Dane wymagane w formularzu mają pokazać, że dana inwestycja jest realnym planem dzięki 

któremu mieszkańcy w niedługim czasie uzyskają dostęp do internetu z prędkością co 

najmniej 30 Mb/s . W formularzu należy podać m.in. dokładny adres budynków planowanych 

do podłączenia, wartość inwestycji, planowaną technologię dostępową oraz harmonogram 

inwestycji. 

Dodatkowo użytkownik może przekazać inne dokumenty potwierdzające wiarygodność 

zgłoszonego planu. 

Masz pytanie? Napisz do nas: szybki-internet@mac.gov.pl 

  

* art. 52 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Masz pytanie? Napisz do nas: szybki-internet@mac.gov.pl 

Dokumenty 

Zasady konsultacji społecznych obszarów białych NGA (pdf 87.32 KB)  

Instrukcja - Weryfikacja listy białych obszarów (pdf 313.36 KB)  

Instrukcja - Plany inwestycyjne (pdf 459.85 KB)  

 

 

 

 


