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Grzegorz Maszczyk prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą 
Maszczyk Grzegorz „MAG” Firma 
Handlowa 
ul. Żużlowa 44 
44-200 Rybnik 

(dalej „Operator”) 

Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Wolnej 20 w Rybniku 
ul. Świerklańska 5 
44-200 Rybnik 

(dalej „Udostępniający”) 

DECYZJA DR.WWM.6171.138.2020. 

Po rozpatrzeniu wniosku Operatora z dnia 11 sierpnia 2020 r. (dalej „Wniosek”), który wpłynął 
do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „UKE”) w dniu 14 sierpnia 2020 r., dotyczącego 
wydania decyzji zmieniającej Umowę zawartą w dniu 25 lipca 2014 r. pn. „Umowa o dostęp do 
budynku w celu dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług 
telekomunikacyjnych” pomiędzy Operatorem a Udostępniającym (dalej „Umowa”), 

na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 24a ust. 1 oraz w związku z art. 30 ust. 5 
w związku z art. 30 ust. 1, 3a i 3b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2410, z późn. zm., dalej „ustawa 
o wspieraniu rozwoju”) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm., dalej „kpa”), 
w związku z art. 206 ust. 1 stawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2460, z późn. zm., dalej „Pt”), 

I. zmieniam § 1 ust. 11 Umowy, poprzez nadanie mu nowego, następującego 
brzmienia: 

„ 

11. Dostęp, o którym mowa w ust. 1 Umowy jest nieodpłatny.”; 

II. uchylam § 1 ust. 12 Umowy; 

III. zmieniam § 3 ust. 2 Umowy, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:  

„ 

 
PREZES  

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

Warszawa,                       2020 r. 
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2. Operator zobowiązany jest do: 

a. ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem uprawnień wynikających 
z niniejszej Umowy, 

b. zwrotu Udostępniającemu kosztów, które Udostępniający poniesie w związku 
z wykonywaniem przez Operatora uprawnień wynikających z niniejszej Umowy, z 
uwzględnieniem obowiązków określonych w § 3 ust. 5 Umowy.”; 

IV. pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 

Na podstawie art. 206 ust. 2aa w związku z art. 206 ust. 2 pkt 6 Pt decyzja podlega 
natychmiastowemu wykonaniu. 

UZASADNIENIE 

1. Podstawa rozpatrzenia Wniosku 

Warunki dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju (dalej 
„Dostęp”) powinna określać umowa zawarta między przedsiębiorcą telekomunikacyjnym 
a odpowiednio właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości, 
niebędącym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Zawarcie tej umowy stanowi czynność 
zwykłego zarządu (art. 30 ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju). 

Umowa, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju jest nieodpłatna (art. 
30 ust. 3a ustawy o wspieraniu rozwoju). 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy o wspieraniu rozwoju do Dostępu, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 19 ust. 2 i 2a, art. 20, art. 21 ust. 2–3, art. 22 ust. 1, 5 i 8–10, art. 23 i art. 24a, 
ustawy o wspieraniu rozwoju (dotyczące dostępu do infrastruktury technicznej), przy czym 
termin zawarcia umowy o Dostępie wynosi 30 dni od dnia wystąpienia przez przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego z wnioskiem o jej zawarcie.  

Stosownie zaś do art. 24a w związku z art. 30 ust. 5 ustawy o wspieraniu rozwoju, do 
zmiany umowy o Dostępie stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 i art. 21-24 ustawy o 
wspieraniu rozwoju. 

Z art. 21 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju (stosowanego w sprawie odpowiednio) 
wynika, że przedsiębiorca telekomunikacyjny może złożyć do Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie zmiany 
umowy o Dostępie, gdy wcześniej wystąpił do drugiej strony umowy o zawarcie aneksu 
zmieniającego jej treść, a następnie wystąpiła jedna z dwóch okoliczności:  

1. odmówiono zawarcia aneksu do umowy o Dostępie, 

2. nie zawarto aneksu do umowy o Dostępie pomimo upływu 30 dni od dnia złożenia 
wniosku o zmianę (art. 21 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy o wspieraniu 
rozwoju). 

Postępowanie przed Prezesem UKE jest prowadzone na podstawie przepisów kpa 
ze zmianami wynikającymi z Pt oraz ustawy o wspieraniu rozwoju (art. 206 ust. 1 Pt). 
Załatwienie spraw objętych Wnioskiem następuje więc w drodze wydania decyzji 
(art. 104 § 1 kpa w związku z art. 206 ust. 1 Pt). 

Prezes UKE ustalił, że: 
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1. Operator jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym (źródło: rejestr przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, wpis nr 4885). 

2. Udostępniający nie jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym (brak wpisu w rejestrze 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych).  

3. W dniu 25 lipca 2014 r. Operator i Udostępniający zawarli Umowę, która reguluje 
kwestię dotyczącą dostępu Operatora do nieruchomości, w tym do posadowionego na 
tej nieruchomości budynku w Rybniku przy ul. Wolnej 20 (dalej odpowiednio 
„Nieruchomość” i „Budynek”), dla których Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00117521/3, w celu określonym 
w § 1 ust. 2 Umowy, tj. w celu „(…) zapewnienia właścicielom nieruchomości, 
użytkownikom wieczystym, osobom, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu 
oraz osobom posiadającym inny tytuł prawny do Nieruchomości (…) świadczenie usług 
telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sieci, jeżeli będą oni zainteresowani 
korzystaniem z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora”. Zakres 
udzielonego Operatorowi na mocy Umowy dostępu określony został w § 1 ust. 1 („Na 
podstawie niniejszej Umowy Udostępniający zobowiązuje się do udostępnienia 
Operatorowi: 

a) dostępu do budynku oraz nieruchomości gruntowej, na której jest on posadowiony 
w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku (…), 

b) miejsca, w którym zbiegają się kable doprowadzone do lokalu w tym budynku, 

c) kanalizacji kablowej w budynku będącej we władaniu Udostępniającego, 

d) kabla telekomunikacyjnego rozprowadzonego w budynku (…) będącego we 
władaniu Udostępniającego.”) 

i ust. 2 „Operator zobowiązuje się wykonać instalację sieci telekomunikacyjnej na terenie 
Nieruchomości zgodnie z postanowieniami Umowy i przepisami prawa, w tym wykonać 
instalację wewnętrzną telekomunikacyjną, jeśli Nieruchomość nie jest w nią wyposażona 
(…)”. 

4. Nieruchomość, w tym Budynek, stanowi własność Udostępniającego tj.  Wspólnoty 
Mieszkaniowej. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm., dalej „ustawa o własności lokali”): „Ogół właścicieli, 
których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę 
mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, 
pozywać i być pozwana”. W wyroku z dnia 17 marca 2010 r. (sygn. akt II OSK 539/09, LEX 
nr 597676) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż „wspólnota mieszkaniowa, co do 
zasady może być stroną w postępowaniu administracyjnym, mimo, że nie posiada 
osobowości prawnej (…)”. 

5. Negocjacje w sprawie zmiany Umowy trwały co najmniej od dnia 2 sierpnia 2018 r., tj. od 
dnia, w którym Udostępniający odpowiedział na pismo Operatora z dnia 29 czerwca 
2018 r., nadane w dniu 4 lipca 2018 r., stanowiące wniosek o podjęcie negocjacji i 
zawarcie aneksu do Umowy (dowód: załączniki do Wniosku). Negocjacje dotyczyły 
zmiany Umowy w zakresie określonym w przesłanym przy piśmie Operatora z dnia 
29 czerwca 2018 r. projekcie aneksu. Zakres proponowany w aneksie zmian do Umowy 
pokrywa się z zakresem żądania zawartym we Wniosku. 
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6. Ze względu na niezawarcie aneksu do Umowy w określonym przepisami terminie 30 dni, 
Operator wystąpił do Prezesa UKE z Wnioskiem o usunięcie z Umowy następujących 
postanowień: 

§ 1 ust. 11 Umowy: 

„Udostępnienie Nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 Umowy, jest odpłatne. 
Operator będzie wnosił opłatę w wysokości 100,00 zł miesięcznie z zastrzeżeniem, iż 
pierwsza opłata zostanie naliczona po upływie trzech miesięcy od momentu wykonania i 
odbioru instalacji. Opłata będzie uiszczona za dany miesiąc z góry na podstawie noty 
obciążeniowej wystawionej przez Wspólnotę Mieszkaniową z terminem płatności 14 dni 
od daty jej doręczenia.”, 

§ 1 ust. 12 Umowy: 

„Opłata za udostępnienie budynku ustalona w pkt. 11może podlegać waloryzacji rocznej, 
w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez 
Prezesa GUS, za poprzedni rok. Każda kolejna waloryzacja liczona jest od stawki 
ostatniego miesiąca poprzedniego roku. Zmiana wysokości opłaty za dzierżawę 
powierzchni nie wymaga zachowania pisemnej formy zmiany umowy”. 

Wprowadzenie zmian zaproponowanych przez Operatora w Umowie ma na celu 
wyeliminowanie odpłatności Umowy, która w świetle art. 30 ust. 3a ustawy o wspieraniu 
rozwoju musi być nieodpłatna. 

7. Prezes UKE pismem z dnia 21 sierpnia 2020 r. zawiadomił Operatora i Udostępniającego 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie. 

8. Pomimo przedstawienia przez Prezesa UKE w zawiadomieniu z dnia 21 sierpnia 2020 r. 
żądania na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju Udostępniający nie 
przedstawił swojego stanowiska w sprawie i nie ustosunkował się do Wniosku Operatora. 

Na tej podstawie Prezes UKE stwierdził, że:  

1. Umowa, dotyczy Dostępu w zakresie umożliwienia doprowadzenia przyłącza 
telekomunikacyjnego przez Operatora oraz wykonania instalacji telekomunikacyjnej w 
Budynku lub wykorzystania instalacji stanowiącej własność Udostępniającego i ich 
utrzymania. 

2. Umowa określa warunki Dostępu odpowiadającego dostępowi określonemu w: 

 art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju (w zakresie wykorzystywania 
istniejącej instalacji telekomunikacyjnej Budynku), 

 art. 30 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy o wspieraniu rozwoju (w zakresie umożliwienia 
doprowadzenia do Budynku przyłącza telekomunikacyjnego, a następnie jego 
utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu), 

 art. 30 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o wspieraniu rozwoju (w zakresie umożliwienia 
wykonania instalacji telekomunikacyjnych Budynków, a następnie ich 
utrzymywania, eksploatacji, przebudowy i remontu),  

 art. 30 ust. 1 pkt 6 ustawy o wspieraniu rozwoju (w zakresie, w jakim wykonanie 
powyższych uprawnień będzie wymagało wejścia na Nieruchomości i do 
Budynków). 
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3. Operator (przedsiębiorca telekomunikacyjny) i Udostępniający (Wspólnota 
mieszkaniowa) byli uprawnieni do zawarcia aneksu zmieniającego Umowę o Dostępie do 
Nieruchomości, w tym do Budynku. 

4. Złożenie przez Operatora Wniosku po upływie 30 dni od wystąpienia do 
Udostępniającego z wnioskiem o zawarcie aneksu do Umowy skutecznie zainicjowało 
postępowanie przed Prezesem UKE, którego stronami są Operator i Udostępniający (art. 
30 ust. 5b ustawy o wspieraniu rozwoju). 

2. Uzasadnienie motywów rozstrzygnięcia  

Prezes UKE przy dokonywaniu zmian warunków Dostępu, miał na względzie to, że decyzja 
zastępuje w części Umowę, czyli jest rozstrzygnięciem administracyjnym, które kształtuje 
stosunek zobowiązaniowy. Treść tego stosunku nie może sprzeciwiać się naturze tego 
stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm)). Przy dokonywaniu zmian 
warunków Dostępu Operatora do Nieruchomości, w tym do Budynku, Prezes UKE wziął pod 
uwagę przedstawione w toku postępowania stanowiska Stron, kierując się jednocześnie 
kryteriami określonymi w art. 22 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju, tj. koniecznością 
zapewnienia niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych warunków Dostępu. 

Zasada proporcjonalności oznacza, że obowiązki ustalone w ramach decyzji 
administracyjnej, muszą być „odpowiednie i konieczne do osiągnięcia celów, których 
realizacja dopuszczalna jest przy pomocy danej regulacji. Przy czym w razie istnienia kilku 
odpowiednich środków należy wybrać te, które są najmniej uciążliwe, nadto nałożone 
obciążenia muszą pozostawać w odpowiednim stosunku do zamierzonych celów” (wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 1989 r. w sprawie 265/87, ECLI:EU:C:1989:303). 
Przed zastosowaniem konkretnego środka trzeba, więc ocenić najpierw, czy nie istnieje 
alternatywa w postaci środka mniej surowego. Ocena konieczności i zakresu działania 
należy do kompetencji organu, który weryfikuje przesłanki przewidziane w przepisach. 
Realizacja wymogu zapewnienia niedyskryminacyjnych warunków dostępu wiąże się z tym, 
by Prezes UKE nie ustalał warunków dostępu w sposób zasadniczo odmienny od tych, jakie 
są ustalone w innych podobnych przypadkach (tak: S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. 
Komentarz, Warszawa 2019, Legalis, komentarz do art. 28, teza 7). Prezes UKE stosując się 
do tej zasady, wydając rozstrzygnięcie w sprawie, miał na względzie to jakie warunki 
Dostępu zostały sformułowane w innych podobnych przypadkach, przy czym wziął pod 
uwagę interes obu stron postępowania oraz uwzględnił stanowiska stron przedstawione w 
toku postępowania. 

Po analizie całości materiału dowodowego w sprawie Prezes UKE: 

1. uznał, że uzasadnione jest twierdzenie Operatora, iż § 1 ust. 11 i ust. 12 Umowy, które 
nakładały na Operatora obowiązek ponoszenia miesięcznego czynszu (ust. 11) i 
możliwości jego waloryzacji przez Udostępniającego (ust. 12), stoją w sprzeczności z 
obowiązującą regulacją w tym zakresie, a dokładnie z art. 30 ust. 3a ustawy o 
wspieraniu rozwoju. Prezes UKE dokonał zatem stosownych zmian w Umowie, 
modyfikując brzmienie § 1 ust. 11 i uchylając § 1 ust. 12.  

2. Uznał za niezbędne z punktu widzenia ustawowych obowiązków Operatora, a także ze 
względu na zasady proporcjonalności i niedyskryminacji, uporządkowanie postanowień 
Umowy dotyczących ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem Umowy. 
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Zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy w dotychczasowym brzmieniu: „Wszelkie prace 
instalacyjne i/lub przebudowy związane z Siecią wykonywane są przez Operatora na 
własny koszt i nie obciążają Udostępniającego”. Dla zachowania pełnej zgodności 
Umowy z zasadami rozliczeń za Dostęp określonymi w art. 30 ust. 3a i 3b, koniecznym 
było nadanie § 3 ust. 2 Umowy takiego brzmienia, które w pełni uwzględniałoby 
obowiązek ponoszenia przez Operatora kosztów związanych z udostępnieniem 
Nieruchomości (a więc nie tylko kosztów przeprowadzenia prac instalacyjnych czy 
przebudowy, ale także kosztów przywrócenia stanu pierwotnego). 

Na podstawie art. 206 ust. 2aa w związku z art. 206 ust. 2 pkt 6 Pt decyzja podlega 
natychmiastowemu wykonaniu. Oznacza to, że pomimo ewentualnego złożenia przez 
którąkolwiek ze Stron odwołania zgodnie z poniższym pouczeniem, decyzja będzie 
podlegała wykonaniu, a więc na jej podstawie Operator będzie mógł podejmować 
czynności, które przewiduje decyzja. Wstrzymanie wykonalności decyzji może nastąpić 
wyłącznie w trybie art. 47963 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, z późn. zm., dalej „kpc”), a więc postanowieniem 
Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanym 
na wniosek Strony, która wniosła odwołanie, o ile zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia 
znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. 

Uwzględniając powyższe Prezes UKE orzekł jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Od decyzji Stronom przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Prezesa UKE w terminie 
dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji (art. 206 ust. 2 pkt 6 i ust. 3 Pt w związku 
z art. 47958 § 1 kpc). 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 755, z późn. zm. dalej „ustawa o kosztach”) wniesienie odwołania od decyzji 
Prezesa UKE wymaga uiszczenia opłaty sądowej w wysokości stałej 1000 zł.  

Zgodnie z art. 101 i następnymi ustawy o kosztach sąd może przyznać zwolnienie 
od kosztów sądowych osobie prawnej, osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej 
niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie 
ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Po spełnieniu wymagań określonych 
przepisami kpc strona może domagać się ustanowienia dla niej adwokata lub radcy 
prawnego. 


