
 

 
 

1 
  

                                                                                

Załącznik nr 8 A do Umowy Ramowej - Cennik Usług (dzierżawa długoterminowa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennik Usług Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej  

z dnia 10.10.2022 r. 

(dzierżawa długoterminowa od 7 do 16 lat) 
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I. Opłaty i warunki wspólne dla wszystkich usług 

 

Opłata za Nadzór OI 

L.p. Nazwa Jednostka Opłata [PLN] 

1 Nadzór- OI  PLN/opłata jednorazowa 558,94 

 

II. Dyskonto uzależnione od okresu, na jaki zostaje zawarta Umowa Szczegółowa 

Długoterminowa. 

 

L.p. Termin obowiązywania umowy Stopa dyskonta 

1 Umowa na czas oznaczony 7 lat 3,5% 

2 Umowa na czas oznaczony 8 lat 4% 

3 Umowa na czas oznaczony 9 lat 4,5% 

4 Umowa na czas oznaczony 10 lat 5% 

5 Umowa na czas oznaczony 11 lat            5,5% 

6 Umowa na czas oznaczony 12 lat 6% 

7 Umowa na czas oznaczony 13 lat 6,5% 

8 Umowa na czas oznaczony 14 lat 7% 

9 Umowa na czas oznaczony 15 lat 7,5% 

10 Umowa na czas oznaczony 16 lat 8% 

 

O stopę dyskonta pomniejsza się wartość Umowy Szczegółowej Długoterminowej wyliczoną 

zgodnie z Cennikiem Operatora. 
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Wszystkie ceny podane w Cenniku Operatora są cenami netto. 

 

III. Dzierżawa ciemnych włókien 

 

Opłaty związane z dzierżawą ciemnych włókien punkt-punkt 

Liczba włókien 
Opłata abonamentowa  

za 1 km / miesiąc [PLN] 

1J  50,00 

2J  65,00 

Każde kolejne włókno powyżej 2j 30,00 

 

Dla relacji o długości nie przekraczającej 100 mb (sto metrów bieżących) opłata wynosi tyle, ile  

za 100 mb. W przypadku relacji, których długość przekracza 100 mb, opłata naliczana jest  

z dokładnością do 1 mb. 

 

 

 

Dodatkowa usługa – realizacja podłączenia 

OSD zapewnia połączenie do Ciemnego włókna światłowodowego i ponosi koszty realizacji tego 

połączenia. Prace z tym związane wykonuje pod nadzorem OI, lub OI zapewnia podłączenie do 

Ciemnego Włókna światłowodowego. 

Opłata za realizację podłączenia pobierana jest jedynie w przypadku, gdy  OSD zdecyduje się 

skorzystać z tej usługi u OI. 

Połączenie Opłata jednorazowa 

Połączenie OI 4357,72 
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IV. Dzierżawa Kanalizacji 

Lp.  
 

Rodzaj kanalizacji   

Opłata abonamentowa   
za 1 m / miesiąc [PLN]  do 

wyliczenia Wartości Umowy 
Długoterminowej 

1 Ułożenie mikrokanalizacji do Ø 16 mm 0,15 

2 Cały otwór kanalizacji Ø40 mm 0,30 

 

Dla relacji o długości nie przekraczającej 100 mb (sto metrów bieżących) opłata wynosi tyle, ile  

za 100 mb. W przypadku relacji, których długość przekracza 100 mb, opłata naliczana jest  

z dokładnością do 1 mb. 

Koszt nawiązania, nadbudowania studni lub zasobnika OSD do Kanalizacji Kablowej ŚRSS 

ponosi OSD. Materiały wykorzystane do nawiązania, nadbudowy pozostają własnością OSD i 

pozostają w konserwacji OSD. 

Rzeczywistą średnicę kabla określoną liczbą z wartościami dziesiętnymi należy zaokrąglić do 

liczby całkowitej według poniższych zasad: 

- jeżeli cyfry dziesiętne są w przedziale 0-4 to liczbę należy zaokrąglić z niedomiarem (np. liczba 

12,4 zaokrąglona zostanie do 12), 

- jeżeli cyfry dziesiętne są w przedziale 5-9 to liczbę należy zaokrąglić z nadmiarem (np. liczba 

12,5 zaokrąglona zostanie do 13) 

V. Kolokacja 

Rodzaj kolokacji 

Opłata za miesiąc do 

wyliczenia wartości 

Umowy 

Długoterminowej 

[PLN] 
1U 50,00 

2U  70,00 

Każde kolejne 1U powyżej 2  40,00 

Opłata za zasilanie urządzeń - za każde dodatkowe 100W 
50,00 

 


