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• Prędkość internetu podwaja się co 2-3 lata a wolumen przesyłanych 
danych co rok.  

• Rośnie zainteresowanie możliwością prowadzenia działalności 
zawodowej  poprzez internet 

• Powszechne staje się załatwianie przez internet codziennych spraw – 
od płacenia rachunków, operacji bankowych, przez zakupy i e-
edukację po kwestie urzędowe.  

• Rośnie popularność rozwiązań typu „smart home” – inteligentnych 
systemów do zarządzania monitoringiem, oświetleniem czy 
ogrzewaniem domów  

• Większa dostępność internetu przekłada się na rozwój gospodarki , 
inwestycji, miejsc pracy, podniesienie efektywności administracji, 
zwiększenie atrakcyjności regionów i miast. 
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Potrzeby i oczekiwania internautów szybko rosną 
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 Nasza odpowiedź – Orange  Światłowód 

Doprowadzenie szybkiego łącza światłowodowego bezpośrednio do domu i miejsc pracy:  

 

• odporność na zakłócenia i niezawodność działania 

• komfort korzystania i wysoka wydajność internetu 

• rozwiązanie przyszłościowe 

• możliwość oglądania telewizji i filmy on-line w jakości HD, z jednoczesnym wykorzystaniem 
wifi  przez wiele urządzeń (multimedia, gry, internet rzeczy, aplikacje …) 
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• Już milion gospodarstw domowych 
w 26 miastach – czyli około 2,5 mln 
Polaków – jest w zasięgu internetu 
światłowodowego Orange.  

• W 2017r. – kolejne 30 miast jest 
podłączanych do Orange Światłowodu 
w tym Milanówek 

• Na koniec 2018 r. będzie to nawet 
3,5 mln gospodarstw, czyli jedna 
czwarta wszystkich 
gospodarstw domowych. 

• Wdrożony model obustronnie 
korzystnej współpracy Orange  
i Samorządu. 
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Efekty działań inwestycyjnych Orange są już widoczne w 
całym kraju 
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Planowany zakres inwestycji światłowodowej 
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• 2 100 gospodarstw domowych 
 

• Warunek konieczny realizacji inwestycji  – 
pozyskanie: 

 
• zgód od zarządców wspólnot mieszkaniowych 

na wejście na teren osiedla 
• deklaracje mieszkańców potwierdzających 

zainteresowanie Orange Światłowodem - 
wykonanie przyłączy do budynków i instalacji 
w domu 
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Podjęte działania 

• Podpisane Porozumienie o współpracy Orange z Urzędem 
Miasta  – sierpień 2016 

• Działania komunikacyjne - zebranych 600 deklaracji od 
mieszkańców zainteresowanych usługami Orange 
Światłowód 

• Pozyskanych zgód od zarządców budynków 
wielorodzinnych na realizację inwestycji  – 1631 
gospodarstw domowych 
 

Plan 2017r. – podłączenie 1953 gospodarstw domowych, w 
tym: 
• Q1 -  645 (z czego140 zabudowa jednorodzinna) w obszarze 

ulic: Okólna, Na Skraju, Jedwabna, Inżynierska, Gudowska, 
Grabowa i Bliska 

• Q2 – 535 ( w tym 360 zabudowa jednorodzinna) 
• Q3 – 420 ( 270 zabudowa jednorodzinna) 
• Q4 – 353 (153 zabudowa jednorodzinna)  
 
Plan 2018r. – 147 HH 
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W Salonie 
Sprzedaży 

Na spotkaniu 

Wysyłając scan 
deklaracji na adres  

a-mail 
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Gdzie można pobrać i złożyć deklaracje? 

Na stronie  i w UM Deklaracja 
Dzwoniąc na Infolinie 

U naszego 
Przedstawiciela 

cyfrowymilanowek@orange.com 
 



Dziękuję 


