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Szanowni Patistwo,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Cyfryzacji kontynuuje działania na rzecz zapewnienia
powszechnego dostępu do szybkiego internetu wszystkim gospodarstwom domowym, podmiotom
gospodarczym oraz podmiotom użyteczności publicznej.

W dniu 18 kwietnia br. został utworzony Funduszu Szerokopasmowy, z którego środków
wspierane będą projekty zapewniające dostęp do szybkiego internetu tym użytkownikom, którzy
nie zostali jeszcze podłączeni do infrastruktury dostępu do szybkiego internetu. Pracujemy też nad
zapewnieniem środków na ten cel w ramach kolejnej unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-
2027 oraz z dodatkowego budżetu środków europejskich, przeznaczonego na walkę z kryzysem
wywołanym wirusem SARS-CoV-2.

Przygotowując się do udostępnienia środków publicznych na budowę sieci szerokopasmowych
musimy najpierw ustalić, pod jakimi adresami nie jest i nie będzie możliwe korzystanie z usług
dostępu do szybkiego internetu w ciągu 3 lat - takie zobowiązanie nakładają na nas przepisy
unijne.

Informacje te ustalamy w oparciu o bazę danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - do których
gminy (miasta) przekazują informacje o identyfikacji pojedynczych adresów.

Jeżeli informacje o istnieniu jakiegoś adresu nie zostaną przekazane do tej bazy, Ministerstwo nie
będzie mogło stwierdzić, czy pod tym adresem możliwe jest lub będzie korzystanie z szybkiego
internetu, a w każdym przypadku taki adres nie będzie mógł być podłączony do internetu ze
środków publicznych.

Z takim sytuacjami mieliśmy już do czynienia w przeszłości. W trakcie realizacji projektów budowy
sieci szerokopasmowych, dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w
miarę postępu prac budowlanych ujawniali się użytkownicy zainteresowani korzystaniem z usług
dostępu do internetu, którzy jednak nie widnieli w bazie PRG i zgodnie z prawem nie mogli być
podłączeni do internetu w ramach projektów.

Apeluję zatem do Państwa - w pierwszej kolejności - o zapewnienie bieżącej aktualizacji danych
w bazie PRG, zgodnie z ustawowymi zobowiązaniami.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o weryfikację informacji adresowych,
przekazanych dotychczas do tej bazy, ze stanem faktycznym i prawnym obowiązującym na terenie
Państwa właściwości, oraz aktualizację danych w tych bazach - najpóźniej do dnia 4 sierpnia br. -
w celu pełnego, wyczerpującego odzwierciedlenia stanu rzeczywistego.

Z góry serdecznie dziękuję za Państwa współpracę. O szczegółach finansowania rozwoju sieci
szerokopasmowych w ramach Funduszu Szerokopasmowego będziemy Państwa informować w
najbliższym czasie.

Z poważaniem,

Marek Zagórski
l-podpisano elektronicznie/


