Szanowni Mieszkanń cy,
Niniejszym informujemy, że firma Voice Net S.A. realizuje na terenie Panń stwa Gminy projekt maj ący na celu budow ę sieci
sń wiatłowodowej. Siecń sń wiatłowodowa umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji w Panń stwa Gminie us ług
szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon.
Aktualnie mieszkanń ców Gminy odwiedzają przedstawiciele z legitymacją Voice Net S.A., którzy zbieraj ą zgody na instalacj ę
w poszczególnych gospodarstwach domowych. Oczywisń cie samo wyra żenie zgody nie oznacza zawarcia Umowy o sń wiadczenie
usług. Zgoda własń ciciela posesji jest konieczna do dokonania przy łącza, przez które mog ą bycń w przysz łosń ci sń wiadczone w/w us ługi.
Dzięki wyrażeniu zgody zostanie dokonane darmowe przyłącze do budynku i można będzie skorzystacń z usług
szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon w dowolnym czasie.
Zaznaczamy, że z wybudowanego przyłącza będzie mógł korzystać każdy operator, który będzie
miał chęć świadczyć usługi dla danego gospodarstwa domowego.
W sytuacji gdy ktosń nie wyrazi zgody, przyłącze b ędzie mogło bycń wykonane w przysz łosń ci, natomiast ju ż za odp łatnosń ci ą,
wtedy cena wynosicń może ok. 2200 zł.
Mieszkanń cy są proszeni również o wypełnienie ankiet, które pozwolą na dostosowanie ofert do wymaganń i potrzeb.
Zachęcajmy do wyrażania zgód na dokonanie przyłącza przez wszystkich odwiedzanych mieszkanń ców.
Niniejsza inwestycja niesie ogromne korzysń ci dla Gminy jak i wszystkich mieszkanń ców miejscowosń ci gdzie realizowany
będzie projekt, dlatego ważnym jest aby wszyscy mieszkanń cy wyra żali zgod ę na przejsń cie kabla sń wiat łowodowego wzd łu ż dróg.
Wszystkim powinno zależecń na tym, aby rozpiętosń cń sieci sń wiat łowodowej by ła w Gminie jak najwi ększa. Im bardziej rozbudowana jest
infrastruktura sń wiatłowodowa w danej Gminie, tym bardziej zyskuje na atrakcyjnosń ci z punktu widzenia mieszkanń ców jak i
działających w niej przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów.
Zachęcajmy sąsiadów do wyrażania zgód ponieważ w hipotetycznej sytuacji gdy jedna osoba odmówi wydania zgody na
przejsń cie kabla przez jej posesje, może to doprowadzicń do zablokowania ca łej inwestycji dla pozosta łych zainteresowanych
mieszkanń ców.
Liczymy na to, że wspólnymi działaniami uda nam się zmniejszyć wykluczenie cyfrowe w naszym
regionie.

