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PREZES

 OCHRONY

KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
TOMASZ CHRÓSTNY

Warszawa, 18 czerwca 202018 czerwca 2020 r.

RWR.071.10.2020

Pan
Marcin Cichy
Prezes  
Komunikacji Elektronicznej 
ul.  7/9
01-211 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

W  z  w dniu 4 czerwca 2020 r.  konsultacyjnym, 
 projektu decyzji Prezesa  Komunikacji Elektronicznej 

(DHRT.WWM.6171.104.2019) w sprawie ustalenia warunków  dla Netia S.A. z 
 w Warszawie (dalej �Operator�) do   we  przy 

ul. Joannitów 18, 20, 22, dla której  Rejonowy dla  � Krzyków we  
IV   Wieczystych prowadzi   o nr WR1K/00154674/9 (dalej 

 w tym do posadowionego na  budynku (dalej �Budynek�), 
w celu zapewnienia telekomunikacji w Budynku,  na podstawie  
Prezesa  Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: �Prezes UOKiK�) z dnia         
10 czerwca 2020 r. stwierdzam,  Prezes UOKiK nie  uwag do projektu ww. decyzji.

 projekt przedmiotowej decyzji,  pod adresem www.bip.uke.gov.pl, 
 w rozpatrywanej sprawie �warunki  Operatora do  i do 

Budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w Budynku�, Prezes UOKiK  

- realizacji celów polityki regulacyjnej, takich jak wspieranie równoprawnej i skutecznej 
konkurencji w zakresie   telekomunikacyjnych (art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 ze zm.; dalej 
�Prawo telekomunikacyjne�), 
-  rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej (art. 1 ust. 2 
pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne), 
- zapewnienia  maksymalnych  w zakresie  ceny i 

  telekomunikacyjnych (art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne),
-  zapewnienia niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych warunków  
(art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju  i sieci 
telekomunikacyjnych � Dz.U. z 2019 r., poz. 2410 ze zm.).

    telekomunikacyjnych oraz  
warunków  do  i Budynku, powinno korzystnie  na poziom 
oraz  wszystkich  telekomunikacyjnych  na rzecz 

 co - zdaniem Prezesa UOKiK - jest zgodne z podstawowymi 
celami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2019 r., poz. 369 ze zm.).
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