
 

Na co będzie można przeznaczyć środki z Pożyczki Szerokopasmowej? 1 

Środki przeznaczysz na finansowanie robót i materiałów budowlanych, koszty przygotowania 

dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych, w szczególności na : 

1. przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym projektowanie infrastruktury i sieci, 

2. pozyskanie i przygotowanie map lub szkiców sytuujących projekt, w tym dotyczące 

zamówienia usług w zakresie obsługi geodezyjnej, 

3. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o wydanie wymaganych 

przepisami prawa decyzji, zgód i zezwoleń administracyjnych albo dokonania zgłoszenia 

budowy lub robót budowlanych, 

4. przygotowanie dokumentacji budowlanej w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. – Prawo budowlane, z wyjątkiem związanych z jej prowadzeniem opłat o charakterze 

publicznoprawnym, 

5. przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

6. przygotowanie innej dokumentacji w zakresie, w jakim jest to wymagane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa; 

7. koszty niezbędnych nadzorów (archeologiczny, budowlany, autorski, inwestorski, itp.), 

8. koszty inwestycyjne budowy pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, w tym robót i 

materiałów budowlanych, nadzoru oraz dostaw i instalacji elementów infrastruktury 

szerokopasmowej, 

9. dostawę i instalację niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia elementów pasywnej 

infrastruktury szerokopasmowej, takich jak m.in. elementy instalacyjne, złącza, elementy 

kanalizacji kablowej, studnie, rury, mikrorury, złączki, mufy, kable telekomunikacyjne (wraz z 

niezbędnymi do pozostawienia w punktach zakończenia sieci zapasami), splittery, taśmy 

ostrzegawcze, znaczniki elektromagnetyczne, szafy i kontenery telekomunikacyjne, słupy, 

maszty i wieże radiowe, a także elementy pasywne niezbędne do ochrony 

przeciwprzepięciowej i odgromowej; 

10. pokrycie kosztów nabycia prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją 

przedsięwzięcia, 

11. pokrycie kosztów nabycia prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją 

przedsięwzięcia, 

12. opłaty dla właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub zarządcy nieruchomości w 

zakresie w jakim wynikają z art. 30 ust. 3b pkt 1) i art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o 

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa); 

13. koszty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących 

infrastrukturę aktywną sieci szerokopasmowej, 

14. koszty nabycia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA, 

tj. m.in.: OLT, CMTS, DSLAM, ONU (wyłącznie z portami szerokopasmowymi wyposażonymi w 

co najmniej dwa takie porty, multipleksery, wzmacniacze, przełącznice, karty liniowe, 

urządzenia radiowe), b) usługi związane z konfiguracją urządzeń w sieci telekomunikacyjnej 

oraz nadzorem technicznym;  

15. koszty instalacji linii kablowych i ich duktów do oraz wewnątrz budynków, w tym wewnątrz 

mieszkań,  

                                                           
1 Informacje pochodzą z dokumentu: Zasady udzielania przez Alior Bank S.A. finansowania inwestycyjnego w 
formie „Pożyczki szerokopasmowej - wytyczne dla Inwestorów”. Dokument dostępny w całości na 
file:///C:/Users/Windows/Downloads/wytyczne-dla-inwestorow.pdf 



16. koszty dotyczące aktywnych elementów sieci umieszczanych lub instalowanych w budynkach, 

w szczególności koszty urządzeń abonenckich (przede wszystkim dotyczy to kosztów 

ponoszonych na wszelkie formy nabycia, wytworzenia, zakupu),  

17. koszty dotyczące aktywnych elementów sieci, w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych, 

w tym urządzeń radiowych instalowanych w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i 

dystrybucyjnej,  

18. wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi (pod warunkiem że są związane 

bezpośrednio z realizowanym przedsięwzięciem – do wysokości 10 % wartości przedsięwzięcia 

ogółem): plakat, ulotki, filmiki promocyjne, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa; 

19.  koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,  

20. opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, w 

szczególności z wydaniem decyzji, zgód i zezwoleń: a) opłaty związane z zajęciem pasa 

drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, b) opłaty związane z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, jednak wydatki te są niekwalifikowalne, jeśli stanowią karę za 

naruszenie obowiązujących przepisów prawa;  

21. koszty innych środków trwałych niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia. 


