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1. Informacje ogólne 

Dane w formacie CSV należy przekazać w formie pliku tekstowego z kodowaniem 
znaków UTF-8. 

Każdy z wierszy pliku jest oddzielnym rekordem, którego typ jest określany na pod-
stawie pierwszej kolumny, zgodnie z poniższą tabelą.  

Oznaczenie Rodzaj danych Liczba  
kolumn 

DP Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa 29 

PO 
Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielą-
ce infrastrukturę 

16 

WW 
Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi 
podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej 

21 

WO 

Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych 
podmiotów dla potrzeb przekazania informacji o punktach 
styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez 
dostawców 

17 

I 
Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielo-
nych z innymi podmiotami i ich wykorzystaniu 

15 

Z 
Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci 
telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkow-
ników końcowych w radiowej technologii dostępowej 

11 

PL 
Charakterystyka elementu infrastruktury telekomunikacyjnej 
zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych. 

15 

PS 
Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących 
punkty styku z innymi sieciami 

10 

LK 
Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyj-
nej stanowiących miedziane linie kablowe, światłowodowe 
linie kablowe lub ciemne włókna 

20 

LB 
Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyj-
nej stanowiących linie bezprzewodowe 
 

10 

P 
Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci 
 

14 

ZS 

Charakterystyka adresów budynków lub budowli, w których 
występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowa-
ny jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej 
sieci dostępowej 

30 

U 
Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych 
zasięgiem sieci 

47 

K Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację 28 

IL Inwestycje w linie światłowodowe 24 

IS Inwestycje w sieci dostępowe 38 

 
W pliku możliwe jest zamieszczanie komentarzy: jeśli pierwszym znakiem danej linii 
będzie # (znak hash) to cała zawartość linii będzie traktowana jako komentarz i pomi-
jana przy wczytywaniu. 
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2. Dane o infrastrukturze 

Znaczenie poszczególnych kolumn i reguły walidacji zostały opisane w załączniku nr 
1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia ..................... 2013 r. 
w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci teleko-
munikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację, a także informacji o usługach 
świadczonych za ich pomocą.  

2.1 Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa 

Rekord typu ‘DP’ określający podmiot i osobę przekazującą dane musi się pojawić w 

danych dokładnie jeden raz, jako pierwszy wiersz przekazywanego pliku. 

Nazwa 
pola 

Oznaczenie 
Nazwa 

podmiotu 
NIP REGON RPT KRS Województwo 

Nr ko-
lumny 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Nazwa pola 

Po-
wiat 

Gmi-
na 

Kod 
TE
RC 

Miej-
scowość 

Kod SIMC Ulica 
Kod 
ULIC 

Numer 
porząd-
kowy 

Kod 
pocztowy 
- PNA 

Nr kolumny 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Nazwa pola 

Strona 
WWW 

E-mail 

Wyrażenie zgody 
na upublicznienie 

nazwy podmiotu dla 
węzłów własnych 

Wyrażenie zgody na 
upublicznienie nazwy 

podmiotu dla ele-
mentów infrastruktu-
ry telekomunikacyj-
nej zapewniających 
łączenie kabli tele-
komunikacyjnych 

Wyrażenie zgody na upu-
blicznienie nazwy podmio-

tu dla elementów infra-
struktury stanowiących 
punkty styku z innymi 

sieciami 

Nr kolumny 17 18 19 20 21 

 

Nazwa pola 

Wyrażenie zgody 
na upublicznienie 
nazwy podmiotu 
dla elementów 
infrastruktury 

telekomunikacyj-
nej stanowiących 
linie kablowe lub 
bezprzewodowe 

Wyrażenie zgo-
dy na upublicz-
nienie nazwy 
podmiotu dla 
połączeń po-

między węzłami 
sieci 

Wyrażenie zgody na 
upublicznienie nazwy 
podmiotu dla obsza-

rów i adresów bu-
dynków objętych 

zasięgiem sieci, w 
których możliwe jest 
świadczenie usług 

Imiona Nazwisko 

Nr kolumny 22 23 24 25 26 

 

Nazwa pola 
Numer telefonu Numer faksu E-mail 

Nr kolumny 27 28 29 

2.2 Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące 
infrastrukturę 

 

Nazwa 
pola 

Oznaczenie 
Identyfikator 

podmiotu 
obcego 

Nazwa 
pomiotu 
obcego 

NIP REGON RPT Województwo Powiat Gmina 

Nr ko-
lumny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Nazwa 
pola 

Kod 
TERC 

Miejscowość 
Kod 

SIMC 
Ulica 

Kod 
ULIC 

Numer 
porządkowy 

Kod pocz-
towy - 
PNA 

Nr ko-
lumny 

10 11 12 13 14 15 16 

2.3 Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami 
węzłów sieci telekomunikacyjnej 

Nazwa 
pola 

Oznaczenie 
Identyfikator 

węzła 
Własność 

infrastruktury 

Identyfikator 
podmiotu 
obcego 

Identyfikator 
kolokacji 

Województwo Powiat 

Nr ko-
lumny 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Nazwa 
pola 

Gmina Kod TERC Miejscowość Kod SIMC Ulica Kod ULIC 
Numer 

porządkowy 

Nr ko-
lumny 

8 9 10 11 12 13 14 

 

Nazwa 
pola 

Kod pocz-
towy - 
PNA 

Szerokość Długość 
Typ 

obiektu 

Możliwość 
udostępnienia 

innym pod-
miotom po-
wierzchni w 
obiekcie, w 
którym znaj-
duje się wę-

zeł 

Możliwość 
instalacji 
anten dla 
radiowej 
sieci do-
stępowej 
lub anten 
dla radioli-
nii w obiek-
cie, w któ-

rym znajdu-
je się węzeł 

Węzeł współfi-
nansowany ze 

środków unijnych 

Nr ko-
lumny 

15 16 17 18 19 20 21 

2.4 Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów 
dla potrzeb przekazania informacji o punktach styku między sieciami 
lub punktów świadczenia usługi przez dostawców 

 

Nazwa 
pola 

Oznaczenie 
Identyfikator 

węzła ob-
cego 

Podstawa i 
forma korzy-

stania z 
infrastruktury 

innego 
podmiotu 

Identyfikator 
podmiotu 
obcego 

Województwo Powiat Gmina 

Nr ko-
lumny 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Nazwa 
pola 

Kod TERC Miejscowość Kod SIMC Ulica Kod ULIC 
Numer po-
rządkowy 

Kod 
pocztowy 

- PNA 
Nr ko-
lumny 

8 9 10 11 12 13 14 

 

Nazwa 
pola 

Szerokość Długość Typ obiektu 

Nr ko-
lumny 15 16 17 
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2.5 Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z 
innymi podmiotami i ich wykorzystaniu 

 

Nazwa 
pola 

Oznaczenie 
Identyfika-
tor grupy 

interfejsów 

Identyfi-
kator 
węzła 

własnego 

War-
stwa 

szkiele-
towa 

Warstwa 
dystrybucyj-

na 

Warstwa 
dostępowa 

Medium trans-
misyjne (środo-
wisko wykorzy-

stywane do 
transmisji sy-

gnałów) 
Nr ko-
lumny 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Nazwa 
pola 

Pasmo ra-
diowe 

Technologia dla 
medium światło-

wodowe-
go/miedzi 

miedz/radiowego 

Maksymalna prze-
pustowość dla jed-
nego interfejsu w 

kierunku od sieci do 
użytkownika 

Maksymalna 
przepustowość 

dla jednego 
interfejsu w 
kierunku od 

użytkownika do 
sieci 

Liczba interfej-
sów łącznie 

Nr ko-
lumny 

8 9 10 11 12 

 

Nazwa 
pola 

Liczba interfejsów 
wykorzystanych dla 
świadczenia usług 

szerokopasmowego 
dostępu do Internetu 

Liczba 
interfejsów 
niewyko-

rzystanych 

Możli-
wość 

udostęp-
nienia 

interfej-
sów 

Nr ko-
lumny 

13 14 15 

2.6 Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci 
telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników 
końcowych w radiowej technologii dostępowej 

 

Nazwa 
pola 

Oznaczenie 
Identyfika-
tor sektora 
radiowego 

Identyfi-
kator 
węzła 

własnego 

Identyfi-
kator 
grupy 

interfej-
sów 

Czy sektor działa na 
paśmie wymagają-
cym uzyskanie po-
zwolenia radiowego 

Numer pozwolenia 
radiowego 

Nr ko-
lumny 

1 2 3 4 5 6 

 

Nazwa 
pola 

Azymut sek-
tora 

Szerokość 
kątowa 
sektora 

Wysokość 
zawie-
szenia 

anten nad 
poziom 
gruntu  

Promień zasięgu sektora dla 
pokrycia na zewnątrz budynków 
dla terminali abonenckich insta-
lowanych u użytkowników koń-

cowych 

Największa możliwa 
do zaoferowania 

przepustowość do 
użytkownika, na koń-
cu promienia zasięgu 

sektora 
Nr ko-
lumny 

7 8 9 10 11 

2.7 Charakterystyka elementu infrastruktury telekomunikacyjnej 
zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych 

 

Nazwa 
pola 

Oznaczenie 

Identyfikator 
elementu 
łączenia 

kabli 

Wojewódz-
two 

Powiat Gmina Kod TERC 

Nr ko-
lumny 

1 2 3 4 5 6 
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Nazwa 
pola 

Miejsco-
wość 

Kod SIMC Ulica Kod ULIC 
Numer po-
rządkowy 

Kod pocztowy - 
PNA 

Nr ko-
lumny 

7 8 9 10 11 12 

 

Nazwa 
pola 

Szerokość Długość Typ obiektu 

Nr ko-
lumny 

13 14 15 

2.8 Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty 
styku z innymi sieciami 

 

Nazwa 
pola 

Oznaczenie 
Identyfikator 
punktu styku 

Identyfikator 
węzła wła-

snego 

Identyfikator 
węzła obcego 

Identyfikator 
grupy inter-

fejsów 

Wykorzystanie 
punktu styku dla 
wymiany ruchu 

pomiędzy siecia-
mi szerokopa-

smowymi 
Nr ko-
lumny 

1 2 3 4 5 6 

 

Nazwa 
pola 

Wykorzysta-
nie punktu 
styku dla 
wymiany 

ruchu gło-
sowego 

Inne prze-
znaczenie 

Przepusto-
wość łączna 

W tym przepu-
stowości na 

potrzeby sze-
rokopasmowej 
transmisji da-

nych 
Nr ko-
lumny 

7 8 9 10 

2.9 Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 
stanowiących miedziane linie kablowe, światłowodowe linie kablowe 
lub ciemne włókna 

Nazwa 
pola 

Oznaczenie 
Identyfikator 
linii przewo-

dowej 

Określenie 
własności 
elementu 

infrastruktury 

Identyfikator 
podmiotu ob-

cego 

Rodzaj punk-
tu początko-

wego A 

Identyfikator 
punktu A 

Nr ko-
lumny 

1 2 3 4 5 6 

 

Nazwa 
pola 

Rodzaj 
punktu koń-
cowego B 

Identyfikator 
punktu B 

Medium 
transmisyjne 

Typ włókna 
Liczba włó-
kien łącznie 

Liczba włókien 
wykorzystanych 

Nr ko-
lumny 

7 8 9 10 11 12 

 

Nazwa 
pola 

Linia współ-
finansowana 
ze środków 

unijnych 

Dostępność 
pasywnej 

infrastruktury 
teletechnicz-

nej 

Rodzaj infra-
struktury 
pasywnej 

możliwej do 
udostępnie-

nia 

Możliwość 
udostępnienia 

włókien 

Liczba włó-
kien możli-
wych do 

udostępnie-
nia 

Możliwość udo-
stępnienia prze-

pustowości 

Nr ko-
lumny 

13 14 15 16 17 18 

 

Nazwa 
pola 

Rodzaj traktu dla 
linii przewodowej 

Długość 
kabla 

Nr ko-
lumny 19 20 
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2.10 Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 
stanowiących linie bezprzewodowe 

 

 
 

Oznaczenie 
Identyfikator 
linii bezprze-

wodowej 

Identyfikator 
węzła A 

Identyfikator 
węzła B 

Medium 
transmisyjne 

Numer pozwole-
nia radiowego 

Nr ko-
lumny 

1 2 3 4 5 6 

 

 
 

Pasmo ra-
diowe 

System 
transmisyjny 
dla medium 
radiowego 

Przepusto-
wość 

Możliwość 
udostępnienia 
przepustowo-

ści 
Nr ko-
lumny 

7 8 9 10 

2.11 Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci 

 

 
 

Oznaczenie 
Identyfikator 
połączenia 

Własność 
infrastruktury 

Identyfikator 
podmiotu ob-

cego 

Identyfikator 
węzła A 

Identyfikator wę-
zła B 

Nr ko-
lumny 

1 2 3 4 5 6 

 

 
 

Warstwa 
szkieletowa 

Warstwa 
dystrybucyjna 

Warstwa 
dostępowa 

Wykorzystanie 
na potrzeby 
usług szero-

kopasmowych 

Wykorzysta-
nie na po-

trzeby usług 
głosowych 

Inne przeznacze-
nie 

Nr ko-
lumny 7 8 9 10 11 12 

 

 
 

Przepusto-
wość całko-

wita 

W tym przepustowość na potrzeby 
usług szerokopasmowego dostępu do 

Internetu 
Nr ko-
lumny 

13 14 

2.12 Charakterystyka adresów budynków lub budowli, w których 
występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest 
terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej 

 

Nazwa 
pola 
 

Oznaczenie 
Identyfikator 

budynku 

Określenie 
własności 
elementu 

infrastruktury 

Forma korzy-
stania z infra-
struktury obcej 

Identyfikator 
podmiotu 
obcego 

Identyfikator wę-
zła 

Nr ko-
lumny 

1 2 3 4 5 6 

 
Nazwa 
pola 
 

Wojewódz-
two 

Powiat Gmina Kod TERC Miejscowość Kod SIMC 

Nr ko-
lumny 7 8 9 10 11 12 

 
Nazwa 
pola 
 

Ulica Kod ULIC 
Numer po-
rządkowy 

Kod pocztowy 
- PNA 

Szerokość Długość 

Nr ko-
lumny 

13 14 15 16 17 18 
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Nazwa 
pola 
 

Medium 
transmisyjne 

Sieć dostępowa dla medium światło-
wodowego/miedzianego/radiowego 

Telefonia stacjonar-
na POTS i ISDN 

Telefonia stacjo-
narna VoIP 

Nr ko-
lumny 

19 20 21 22 

 

Nazwa 
pola 
 

Telefonia 
mobilna 

Stacjonarny 
dostęp do 
Internetu 

Mobilny do-
stęp do In-

ternetu 
TV analogowa 

IPTV lub 
DTV 

Inne usługi …. 

Nr ko-
lumny 23 24 25 26 27 28 

 

Nazwa 
pola 
 

Maksymalna możliwa do zaoferowania przepu-
stowość do użytkownika końcowego na potrzeby 
stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do 

Internetu 

Maksymalna możliwa do zaoferowania przepu-
stowość do użytkownika końcowego na potrzeby 
mobilnego szerokopasmowego dostępu do In-

ternetu 
Nr ko-
lumny 

29 30 

2.13 Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych 
zasięgiem sieci 

 

Nazwa 
pola 
 

Oznaczenie 
Identyfikator 
grupy usług 

Identyfikator 
budynku 

Telefonia sta-
cjonarna PO-

TS i ISDN 

Telefonia 
stacjonarna 

VoIP 
Telefonia mobilna 

Nr ko-
lumny 

1 2 3 4 5 6 

 

Nazwa 
pola 
 

Stacjonarny 
dostęp do 
Internetu 

Mobilny do-
stęp do Inter-

netu 

TV analogo-
wa 

IPTV lub DTV 
Inne usługi 

…. 

Konsumenci bez 
dostępu do Inter-

netu 
Nr ko-
lumny 

7 8 9 10 11 12 

 

Nazwa 
pola 
 

Konsumenci 
wykorzystu-
jący łącze o 
przepusto-

wości powy-
żej 0 [Mb/s] i 

poniżej 1 
[Mb/s] 

Konsumenci 
wykorzystu-
jący łącze o 

przepustowo-
ści równej 1 

[Mb/s] 

Konsumenci 
wykorzystu-
jący łącze o 
przepusto-

wości powy-
żej 1 [Mb/s] i 

poniżej 2 
[Mb/s] 

Konsumenci 
wykorzystują-

cy łącze o 
przepustowo-
ści równej 2 

[Mb/s] 

Konsumenci 
wykorzystu-
jący łącze o 
przepusto-

wości powy-
żej 2 [Mb/s] i 

poniżej 4 
[Mb/s] 

Konsumenci wy-
korzystujący łącze 
o przepustowości 
równej 4 [Mb/s] 

Nr ko-
lumny 13 14 15 16 17 18 

 

Nazwa 
pola 
 

Konsumenci 
wykorzystu-
jący łącze o 
przepusto-

wości powy-
żej 4 [Mb/s] i 

poniżej 8 
[Mb/s] 

Konsumenci 
wykorzystu-
jący łącze o 

przepustowo-
ści równej 8 

[Mb/s] 

Konsumenci 
wykorzystu-
jący łącze o 
przepusto-

wości powy-
żej 8 [Mb/s] i 
poniżej 10 

[Mb/s] 

Konsumenci 
wykorzystują-

cy łącze o 
przepustowo-
ści równej 10 

[Mb/s] 

Konsumenci 
wykorzystu-
jący łącze o 
przepusto-

wości powy-
żej 10 [Mb/s] 
i poniżej 20 

[Mb/s] 

Konsumenci wy-
korzystujący łącze 
o przepustowości 
równej 20 [Mb/s] 

Nr ko-
lumny 

19 20 21 22 23 24 

 



10 
 

 

Nazwa 
pola 
 

Konsumenci 
wykorzystu-
jący łącze o 
przepusto-

wości powy-
żej 20 [Mb/s] 
i poniżej 30 

[Mb/s] 

Konsumenci 
wykorzystu-
jący łącze o 

przepustowo-
ści równej 30 

[Mb/s] 

Konsumenci 
wykorzystu-
jący łącze o 
przepusto-

wości powy-
żej 30 [Mb/s] 
i poniżej 100 

[Mb/s] 

Konsumenci 
wykorzystują-

cy łącze o 
przepustowo-
ści równej 100 

[Mb/s] 

Konsumenci 
wykorzystu-
jący łącze o 
przepusto-

wości powy-
żej 100 
[Mb/s] 

Użytkownicy koń-
cowi niebędący 
konsumentami 
bez dostępu do 

Internetu 

Nr ko-
lumny 

25 26 27 28 29 30 

 

Nazwa 
pola 
 

Użytkownicy 
końcowi 

niebędący 
konsumen-
tami wyko-
rzystujący 

łącze o 
przepusto-

wości powy-
żej 0 [Mb/s] i 

poniżej 1 
[Mb/s] 

Użytkownicy 
końcowi nie-
będący kon-
sumentami 
wykorzystu-
jący łącze o 

przepustowo-
ści równej 1 

[Mb/s] 

Użytkownicy 
końcowi 

niebędący 
konsumen-
tami wyko-
rzystujący 

łącze o prze-
pustowości 
powyżej 1 

[Mb/s] i poni-
żej 2 [Mb/s] 

Użytkownicy 
końcowi nie-
będący kon-
sumentami 

wykorzystują-
cy łącze o 

przepustowo-
ści równej 2 

[Mb/s] 

Użytkownicy 
końcowi 

niebędący 
konsumen-
tami wyko-
rzystujący 

łącze o prze-
pustowości 
powyżej 2 

[Mb/s] i poni-
żej 4 [Mb/s] 

Użytkownicy koń-
cowi niebędący 
konsumentami 
wykorzystujący 
łącze o przepu-

stowości równej 4 
[Mb/s] 

Nr ko-
lumny 

31 32 33 34 35 36 

 

Nazwa 
pola 
 

Użytkownicy 
końcowi 

niebędący 
konsumen-
tami wyko-
rzystujący 

łącze o 
przepusto-

wości powy-
żej 4 [Mb/s] i 

poniżej 8 
[Mb/s] 

Użytkownicy 
końcowi nie-
będący kon-
sumentami 
wykorzystu-
jący łącze o 

przepustowo-
ści równej 8 

[Mb/s] 

Użytkownicy 
końcowi 

niebędący 
konsumen-
tami wyko-
rzystujący 

łącze o prze-
pustowości 
powyżej 8 

[Mb/s] i poni-
żej 10 [Mb/s] 

Użytkownicy 
końcowi nie-
będący kon-
sumentami 

wykorzystują-
cy łącze o 

przepustowo-
ści równej 10 

[Mb/s] 

Użytkownicy 
końcowi 

niebędący 
konsumen-
tami wyko-
rzystujący 

łącze o prze-
pustowości 
powyżej 10 

[Mb/s] i poni-
żej 20 [Mb/s] 

Użytkownicy koń-
cowi niebędący 
konsumentami 
wykorzystujący 
łącze o przepu-
stowości równej 

20 [Mb/s] 

Nr ko-
lumny 

37 38 39 40 41 42 

 

Nazwa 
pola 
 

Użytkownicy 
końcowi 

niebędący 
konsumen-
tami wyko-
rzystujący 

łącze o 
przepusto-

wości powy-
żej 20 [Mb/s] 
i poniżej 30 

[Mb/s] 

Użytkownicy 
końcowi nie-
będący kon-
sumentami 
wykorzystu-
jący łącze o 

przepustowo-
ści równej 30 

[Mb/s] 

Użytkownicy 
końcowi 

niebędący 
konsumen-
tami wyko-
rzystujący 

łącze o prze-
pustowości 
powyżej 30 

[Mb/s] i poni-
żej 100 
[Mb/s] 

Użytkownicy 
końcowi nie-
będący kon-
sumentami 

wykorzystują-
cy łącze o 

przepustowo-
ści równej 100 

[Mb/s] 

Użytkownicy 
końcowi 

niebędący 
konsumen-
tami wyko-
rzystujący 

łącze o prze-
pustowości 

powyżej 100 
[Mb/s] 

Nr ko-
lumny 43 44 45 46 47 

2.14 Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację 
Nazwa 
pola 
 

Oznaczenie 
Identyfikator 

kolokacji 
Wojewódz-

two 
Powiat Gmina Kod TERC Miejscowość 

Nr ko-
lumny 

1 2 3 4 5 6 7 
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Nazwa 
pola 
 

Kod SIMC Ulica Kod ULIC 
Numer po-
rządkowy 

Kod pocz-
towy - PNA 

Szerokość 

Nr ko-
lumny 

8 9 10 11 12 13 

 

Nazwa 
pola 
 

Długość 

Typ budyn-
ku, w którym 
umieszczo-
ny jest ele-

ment 

Możliwość 
instalacji 
anten dla 
radowej 

sieci dostę-
powej lub 
anten dla 
radiolinii 

Wysokość 
zawieszenia 
anten nad 
poziomem 

gruntu 

Możliwość 
postawienia 

masztu 

Powierzchnia 
pomieszczenia 
kolokacyjnego - 

całkowita 

Nr ko-
lumny 

14 15 16 17 18 19 

 

Nazwa 
pola 
 

Powierzchnia 
pomieszcze-
nia koloka-
cyjnego - 

wolna 

Liczba pod-
miotów ob-
cych w bu-

dynku 

Liczba pod-
miotów po-
siadających 
zakończenia 
światłowo-
dowe w bu-

dynku 

Wyposażenie 
pomieszczeń 
kolokacji w 

podłogę 
techniczną. 

Wyposaże-
nie po-

mieszczeń 
kolokacji w 
sufit tech-

niczny 

Wyposażenie 
pomieszczeń 
kolokacji w 

klimatyzację 

Nr ko-
lumny 

20 21 22 23 24 25 

 

Nazwa 
pola 
 

Wyposaże-
nie w gwa-
rantowane 
zasilanie 
DC48V 

Wyposaże-
nie w gwa-
rantowane 
zasilanie 
AC230V 

Możliwość 
udostępnie-
nia przyłą-
cza świa-

tłowodowe-
go 

Nr ko-
lumny 26 27 28 

3. Dane o inwestycjach 

3.1 Inwestycje w linie światłowodowe 

Kolumna 
Znaczenie Wartość 

wyma-
gana 

Typ Walidacja Uwagi 

1 Typ rekordu TAK Tekst / 2 Wartość: IL  

2 
Identyfikator  

TAK Tekst / 100 -   

3 
Długość linii kablo-
wej światłowodowej 

TAK Liczbowe / 5 Liczba rzeczywista > 0 w km –  typ 
pola  4d1 

 

4 
Liczba włókien TAK Liczbowe / 4  Liczba całkowita > 0  

5 
Wolne włókna do 
udostępnienia innym 
podmiotom [szt] 

TAK Liczbowe / 4 Liczba całkowita nie większa niż w 
polu Liczba włókien 

 

6 
Środki własne [zł] TAK Liczbowe / 9 Nieujemna liczba całkowita  >0 gdy środki unijne = 

0 

7 
Środki unijne [zł] TAK Liczbowe / 9 Nieujemna liczba całkowita >0 gdy środki własne = 

0 

8 
Planowany rok za-
kończenia inwestycji 

TAK  Liczbowe / 4  Jedna wartość spośród czterech: 
rok sprawozdawczy oraz trzy kolej-

ne lata 

 

9 
Województwo dla 
zakończenia A 

TAK Tekst / 100 Nazwa województwa 
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Kolumna 
Znaczenie Wartość 

wyma-
gana 

Typ Walidacja Uwagi 

10 
Powiat dla zakoń-
czenia A 

TAK Tekst / 100 Nazwa powiatu 
 

11 
Gmina dla zakoń-
czenia A 

TAK Tekst / 100 Nazwa gminy 
 

12 
Kod TERC gminy 
dla zakończenia A 

TAK Liczbowe Kod TERC gminy (TERYT) 
 

13 
Miejscowość dla 
zakończenia A 

TAK Tekst / 100 Nazwa miejscowości 
 

14 
Kod miejscowości 
dla zakończenia A 

TAK Liczbowe Kod SIMC miejscowości (TERYT).  

15 
Szerokość geogra-
ficzna dla zakoń-
czenia A 

TAK Liczba rzeczy-
wista / 8 

2 cyfry. Kropka lub przecinek. 6 cyfr 
(ułamek dziesiętny stopnia). Zakres: 
49.002000 – 54.835740 

System zamieni na 
przecinek. 

16 
Długość geograficz-
na dla zakończenia 
A 

TAK Liczba rzeczy-
wista / 8 

2 cyfry. Kropka lub przecinek. 6 cyfr 
(ułamek dziesiętny stopnia). Zakres: 
14.122400 – 24.145890. 

System zamieni na 
przecinek. 

17 
Województwo dla 
zakończenia B 

TAK Tekst / 100 Nazwa województwa 
 

18 
Powiat dla zakoń-
czenia B 

TAK Tekst / 100 Nazwa powiatu 
 

19 
Gmina dla zakoń-
czenia B 

TAK Tekst / 100 Nazwa gminy 
 

20 
Kod TERC gminy 
dla zakończenia B 

TAK Liczbowe Kod TERC gminy (TERYT) 
 

21 
Miejscowość dla 
zakończenia B 

TAK Tekst / 100 Nazwa miejscowości 
 

22 
Kod miejscowości 
dla zakończenia B 

TAK Liczbowe Kod SIMC miejscowości (TERYT).  

23 
Szerokość geogra-
ficzna dla zakoń-
czenia B 

TAK Liczba rzeczy-
wista / 8  

2 cyfry. Kropka lub przecinek. 6 cyfr 
(ułamek dziesiętny stopnia). Zakres: 
49.002000 – 54.835740 

 

24 
Długość geograficz-
na dla zakończenia 
B 

TAK Liczba rzeczy-
wista / 8 

2 cyfry. Kropka lub przecinek. 6 cyfr 
(ułamek dziesiętny stopnia). Zakres: 
14.122400 – 24.145890. 

 

3.2 Inwestycje w sieci dostępowe 

Kolumna 
Znaczenie Wartość 

wyma-
gana 

Typ Walidacja Uwagi 

1 Typ rekordu TAK Tekst / 2 Wartość: IS  

2 
Identyfikator  

TAK Tekst / 100 -   

3 Województwo TAK Tekst / 100 Nazwa województwa  

4 Powiat TAK Tekst / 100 Nazwa powiatu  

5 Gmina TAK Tekst / 100 Nazwa gminy  

6 Kod TERC gminy TAK Liczbowe Kod TERC gminy (TERYT)  

7 Miejscowość TAK Tekst / 100 Nazwa miejscowości  

8 
Kod miejscowości TAK Liczbowe Kod SIMC miejscowości (TERYT).  

9 
Rok zakończenia 
inwestycji 

TAK Liczbowe / 4 Wybór jeden spośród 4 wartości: rok  
sprawozdawczy oraz trzy kolejne lata 

 

10 
POTS: planowana 
liczba lokali miesz-

TAK, 

(co 
Liczbowe / 9 Liczba całkowita dodatnia w co naj-

mniej 1 parze pól (planowana liczba 
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Kolumna 
Znaczenie Wartość 

wyma-
gana 

Typ Walidacja Uwagi 

kalnych w zasięgu 
sieci dostępowej 

najmniej 
1 para 
pól dot. 
danej 
techno-
logii) 

lokali mieszkalnych w zasięgu sieci 
dostępowej, wartość nakładów inwe-
stycyjnych brutto) dot. danej technolo-
gii. 11 

POTS: wartość 
nakładów inwesty-
cyjnych brutto [zł] 

12 

ISDN (BRA i PRA): 
planowana liczba 
lokali mieszkalnych 
w zasięgu sieci 
dostępowej 

13 

ISDN (BRA i PRA): 
wartość nakładów 
inwestycyjnych 
brutto [zł] 

14 

XDSL: planowana 
liczba lokali miesz-
kalnych w zasięgu 
sieci dostępowej 

15 
XDSL: wartość 
nakładów inwesty-
cyjnych brutto [zł] 

16 

TVK modem: pla-
nowana liczba lokali 
mieszkalnych w 
zasięgu sieci dostę-
powej 

17 
TVK modem: war-
tość nakładów inwe-
stycyjnych brutto [zł] 

18 

Ethernet: planowana 
liczba lokali miesz-
kalnych w zasięgu 
sieci dostępowej 

19 
Ethernet: wartość 
nakładów inwesty-
cyjnych brutto [zł] 

20 

FWA: planowana 
liczba lokali miesz-
kalnych w zasięgu 
sieci dostępowej 

21 
FWA: wartość na-
kładów inwestycyj-
nych brutto [zł] 

22 

WLAN: planowana 
liczba lokali miesz-
kalnych w zasięgu 
sieci dostępowej 

23 
WLAN: wartość 
nakładów inwesty-
cyjnych brutto [zł] 

24 

WiMax: planowana 
liczba lokali miesz-
kalnych w zasięgu 
sieci dostępowej 

25 
WiMax: wartość 
nakładów inwesty-
cyjnych brutto [zł] 

26 

CDMA: planowana 
liczba lokali miesz-
kalnych w zasięgu 
sieci dostępowej 

27 
CDMA: wartość 
nakładów inwesty-
cyjnych brutto [zł] 

28 

2G/3G: planowana 
liczba lokali miesz-
kalnych w zasięgu 
sieci dostępowej 
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Kolumna 
Znaczenie Wartość 

wyma-
gana 

Typ Walidacja Uwagi 

29 
2G/3G: wartość 
nakładów inwesty-
cyjnych brutto [zł] 

30 

LTE: planowana 
liczba lokali miesz-
kalnych w zasięgu 
sieci dostępowej 

31 
LTE: wartość nakła-
dów inwestycyjnych 
brutto [zł] 

32 

SAT: planowana 
liczba lokali miesz-
kalnych w zasięgu 
sieci dostępowej 

33 
SAT: wartość nakła-
dów inwestycyjnych 
brutto [zł] 

34 

FTTH: planowana 
liczba lokali miesz-
kalnych w zasięgu 
sieci dostępowej 

35 
FTTH: wartość na-
kładów inwestycyj-
nych brutto [zł] 

36 

Inne: planowana 
liczba lokali miesz-
kalnych w zasięgu 
sieci dostępowej 

37 
Inne: wartość nakła-
dów inwestycyjnych 
brutto [zł] 

38 

Inne: Warun-
kowo 

Tekst / 100 Wymagane, gdy wypełniona para pól 
Inne: planowana liczba lokali miesz-
kalnych w zasięgu sieci dostępowej i 
Inne: wartość nakładów inwestycyj-
nych brutto [zł] 

W przypadku wypeł-
nienie INNE należy 
wypełnić pola” Inne: 
planowana liczba 
lokali mieszkalnych 
w zasięgu sieci do-
stępowej i Inne: 
wartość nakładów 
inwestycyjnych brutto 
[zł] 

 


