Lista działań:
Wsparcie JST
Opis działania

(proszę zaznaczyć

Uwaga
Proszę podać wartości

Tak/Nie)

Etap diagnozy zainteresowania superszybkim Internetem
Niezbędne aby wykonać, równolegle z procesem inwestycyjnym, przyłącza do gospodarstw domowych będących
w zasięgu projektu lub dokonać analizy w przypadku pozostałych punktów adresowych nie będących w zakresie
projektu.
1.

Objecie inwestycji patronatem - podpisanie Porozumienia o współpracy.
Porozumienie nie pociąga za sobą wzajemnych zobowiązań finansowych i w
związku z tym ma charakter deklaracji współpracy.

Nie dotyczy

2.

Wytypowanie osoby do współpracy po stronie JST z Orange,

Nie dotyczy

3.

Zaangażowanie JST w pozyskanie deklaracji od mieszkańców zainteresowania
szybkim Internetem poprzez kanały komunikacji JST,

Nie dotyczy

4.

Wysyłka SMS do mieszkańców,

Proszę podać szacowaną
liczbę

5.

Organizacja spotkania dla radnych/sołtysów oraz zainteresowanych
mieszkańców,

Nie dotyczy

6.

Skierowanie wspólnego listu (JST/Orange) informującego mieszkańców o
planowanej inwestycji,

Nie dotyczy

7.

Umieszczenie materiałów w siedzibie JST ( roll up, urna , plakat, deklaracje),

Proszę wymienić lokalizacje

8.

Informacje na stronach JST oraz innych instytucji publicznych (biblioteki,
szkoły, przedszkola itp.),

Proszę wymienić lokalizacje

9.

Dystrybucja materiałów (plakaty, urny, list, deklaracje); dostępność tych
informacji we wszystkich podległych instytucjach,

Proszę wymienić lokalizacje

10. Zgody na bezpłatne umieszczanie materiałów promocyjnych o realizowanej
inwestycji i usługach na obiektach/urządzeniach OPL,

Nie dotyczy

11. Stan posiadania budownictwa komunalnego w obszarze realizowanego
projektu i określenie zainteresowania w dołączeniu tych budynków do sieci
światłowodowej,

Proszę wymienić lokalizacje

12. Wsparcie w sytuacjach trudnych np. z administracjami osiedli w celu
prowadzenia inwestycji po lokalizacji,

Nie dotyczy

13. Zebranie potrzeb JST i podległych jednostek w zakresie dostępu do sieci
światłowodowej,

Proszę podać lokalizacje

14. Możliwość przekazania informacji o Projekcie w gazetach lokalnych – artykuł,
list i deklaracja,

Proszę podać nazwę

15. Wskazanie miejsc do umieszczenia banerów - jednostki publiczne (płoty, słupy
ogłoszeniowe, itp.),

Proszę podać lokalizacje

16. Możliwość wysłania listu do mieszkańców od p. Burmistrza/Prezydenta,

Nie dotyczy

17. Uzgodnienie ze Spółką Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta czy
będzie możliwość:
 umieszczenia plakatów w autobusach, na przystankach
 umieszczenia informacji na stronie www
 ustalenie zasad współpracy i kontaktów

Nie dotyczy

18. Przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne:
Ustalenie i nawiązanie kontaktu w celu sprawdzenia możliwości współpracy w
zakresie:
 wysyłce mailingu do mieszkańców
 wysyłce informacji przy fakturach

Nie dotyczy

19. Przekazanie potrzeb placówek oświatowych w zakresie dostępu do
infrastruktury,

Proszę podać lokalizacje

Etap planowania i realizacji inwestycji
Niezbędne do realizacji inwestycji w określonym czasie i zdefiniowania ostatecznego zakresu inwestycji
1.

Współpraca przy koordynacji inwestycji JST ( remonty ulic, chodników,
modernizacje infrastruktury, itp.) – możliwość dostosowania harmonogramów
prac z inwestycjami liniowymi,

Nie dotyczy

2.

Prowadzenie uzgodnień formalno-prawnych ( decyzje lokalizacyjne, obsługa
zgłoszeń, itp.) w trybie maksymalnie skróconym,

Nie dotyczy

3.

Obniżanie opłat za pozyskanie nieruchomości różnych gestorów ( prorozwojowa polityka w zakresie obniżania opłat za umieszczenie infrastruktury
w pasach drogowych- drogi powiatowe, drogi gminne),

Proszę podać wysokość
stosowanych i
proponowanych opłat

4.

Obniżenie podatków od budowli na terenie UG,

Proszę podać wysokość
stosowanych i
proponowanych opłat

5.

Wsparcie w uzyskaniu dostępu do budynków i zgód na wykorzystanie
nieruchomości do celów budowlanych (współpraca z zarządcami
nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot w uzyskaniu
wymaganych zezwoleń, placówek oświatowych). Podpisanie jednej Umowy
Udostepnienia Nieruchomości celem przeprowadzenia sieci światłowodowej
do budynków zarządzanych przez JST w tym także budownictwo komunalne,

Proszę podać lokalizacje

6.

Pomoc w celu aktualizacji danych adresowych,

Nie dotyczy

7.

Możliwość rezygnacji z tzw. służebności terenu ewentualne wykonanie
wszystkich czynności formalno - prawych po wykonanych robotach,

Proszę podać wysokość
stosowanych i
proponowanych opłat

8.

Zmniejszenie lub całkowita likwidacja stawki za zajętość pasów dróg jak i
umieszczenia urządzeń przez zarządców, podatków od budowli i
nieruchomości,

Proszę podać wysokość
stosowanych i
proponowanych opłat

9.

Wsparcie w pozyskaniu pozwoleń wodnoprawnych,

Nie dotyczy

10. Rezygnacja z wykonywania operatów za szkody w uprawach/zasiewach i
odszkodowań z tego tytułu,

Nie dotyczy

11. Możliwość zaangażowania się JST w prace ziemne w przypadku długich
przyłączy do mieszkańców.

Nie dotyczy

