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NOWOCZESNA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA NA OBSZARZE POWIATU LUBARTOWSKIEGO  
   

Na obszarze powiatu lubartowskiego ruszyła realizacja trzeciego etapu Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci światłowodowej 
w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Do końca 2021 roku na 
terenie całego kraju powstanie infrastruktura światłowodowa obejmująca swoim 
zasięgiem ponad pół miliona gospodarstw domowych i blisko 2 tysiące jednostek 
oświatowych.   
   

Rozpoczynające się właśnie działania związane są z trzecim konkursem Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa. Objął on 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym obszary Polski, na które 
we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie. Spółki FIBEE są beneficjentami 
konkursu na 19 obszarach. Inwestycja realizowana jest z dotacji UE oraz środków własnych 
beneficjenta. Generalnym Wykonawcą odpowiedzialnym za działania związane z projektowaniem i 
budową sieci światłowodowej na obszarze powiatu lubartowskiego jest firma  
Telekom Data Sp. z o.o. 
Jej przedstawiciele będą kontaktować się z mieszkańcami oraz władzami gminy w celu pozyskania 
zgód na poprowadzenie sieci światłowodowej przez działki prywatne lub na słupach znajdujących 
na posesjach.  

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa powstanie infrastruktura światłowodowa w 
technologii Fiber-To-The-Home (światłowód do domu), oparta w 100% na kablach światłowodo-
wych doprowadzanych bezpośrednio do domu lub mieszkania. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają do-
stęp do niezawodnych usług światłowodowych (Internet, telewizja w jakości 4K). Co więcej, budo-
wana sieć będzie miała charakter otwarty, co oznacza. że swoje usługi, będą mogli oferować na niej 
różni dostawcy telekomunikacyjni.  
 
Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą sprawdzić, czy ich gospodarstwo domowe uzyska dostęp do sieci 
światłowodowej, proszeni są o kontakt z infolinią: 61 102 10 00. W przypadku zapytań dotyczących 
samej budowy, jej przebiegu oraz odtwarzania infrastruktury, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 
22 247 77 01. 
      
Projektowi towarzyszyć będzie kampania informacyjna, w ramach której odbędą się spotkania z 
mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnych władz. O ich terminie zainteresowane osoby będą 
informowane z wyprzedzeniem.  
 

________________________________________________________________________________________________________ 

FIBEE I Sp. z o.o. i FIBEE IV Sp. z o.o. są beneficjentami trzeciego konkursu na dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 i realizują zadanie „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o 

wysokich przepustowościach”, w którym poprowadzą budowę światłowodowych sieci szerokopasmowych w siedmiu województwach w Polsce. W 

ramach inwestycji blisko 630 tysięcy gospodarstw domowych i ok 1800 jednostek oświatowych uzyska dostęp do nowoczesnej, otwartej infrastruktury 

światłowodowej.  

Na sieciach wybudowanych przez FIBEE, pod marką Fiberhost świadczone będą usługi dostępowe dla operatorów telekomunikacyjnych. Fiberhost 

należy do spółki INEA S.A. będącej liderem w budowaniu i zarządzaniu nowoczesną, otwartą infrastrukturą światłowodową typu FTTH w Polsce. Dzięki 

współpracy z ogólnopolskimi i lokalnymi dostawcami usług internetowych i telewizyjnych mieszkańcy oraz firmy będące w zasięgu sieci Fiberhost będą 

mogli korzystać z szerokiej oferty nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. 


