
 
 

 
 

 
Gmina Miastków Kościelny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: 

„WIFI w Gminie Miastków Kościelny” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 Oś priorytetowa nr 1 „ Powszechny dostęp do szybkiego internetu” 

Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach” 

 

Celem projektu jest stworzenie oraz utworzenie 11 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu o wysokich 

parametrach technicznych. 

 Lokalizacja poszczególnych punktów dostępu: 

a. Zgórze 30 – zewnętrzny punkt dostępu – 1 szt. 

b. Przykory 31 – zewnętrzny punkt dostępu – 1szt. 

c. Wola Miastkowska 40A – zewnętrzny punkt dostępu – 1 szt. 

d. Kujawy 43 - zewnętrzny punkt dostępu – 1 szt. 

e. Stary Miastków 79 - zewnętrzny punkt dostępu – 1 szt. 

f. Oziemkówka 26A - zewnętrzny punkt dostępu – 1 szt. 

g. Zwola 52 - zewnętrzny punkt dostępu – 1 szt. 

h. Miastków Kościelny ul. Kochanowskiego 6 - wewnętrzny punkt dostępu – 1 szt. 

i. Miastków Kościelny ul. Szkola 5: 

i. zewnętrzny punkt dostępu – 1 szt. 

ii. wewnętrzny punkt dostępu – 1 szt. 

j. Miastków Kościelny ul. Szkolna 8 - wewnętrzny punkt dostępu – 1 szt. 

 

 Wszystkie punkty dostępu będą spełniały wymogi zawarte w Regulaminie Konkursu tj.: 

k. obsługa współbieżnego wykorzystania dwóch pasm (2,4 GHz – 5 GHz); 

l. cykl wsparcia powyżej 5 lat; 

m. średni czas pomiędzy awariami (MTBF) wynoszący co najmniej 5 lat; 

n. posiadanie specjalnego i scentralizowanego pojedynczego punktu zarządzania dla wszystkich punktów dostępu w ramach 

każdej sieci Publiczny internet dla każdego; 

o. obsługa IEEE 802.1x; 

p. zgodność ze standardem IEEE 802.11ac Wave I; 

q. obsługa IEEE 802.11r; 

r. obsługa IEEE 802.11k; 

s. obsługa IEEE 802.11v; 

t. możliwość obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia funkcjonowania; 

u. posiadanie co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników (system wieloantenowy MIMO); 

v. zgodność z programem Hotspot 2.0 (program certyfikacji Passpoint organizacji Wi-Fi Alliance). 

 

Dofinansowanie projektu z UE:  64 368,00 zł 

 

 

 

 


