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Stanowisko konsultacy,ine dotyczące projektu decyzji w sprawie

EHRT,WWM.61 71,1 50.201 8.

Działając w imieniu Orange Polska S.A. (dalej: "OPL"), (pełnomocnictwo w aktach sprawy) przedstawiam

uwagi do projektu decyzji ustalającej warunki dostępu do nieruchomości połozonych w Ostrodzie

będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Jedność" w Ostródzie {dalej; ,,Udostgpniający"), sygn,

sprawy: DHRT,WWM,61 71 .'1 50.201 B.

1. Sposób wykonania uprawnień operatora dotyczących budowy KK {kanalizacji kablowych) i KTB

(kanalizacji teletechnicznych budynkowych). Przedstawiony projekt decyzji zawiera tylko ogólny zapis o

mozliwości budowy KTB, bez szczegółowego określenia w jakiej formie Operator może ią wybudować.

Wnoszę o doprecyzowanie i przyjęcie zapisu określającego sposób wykonania KTB w § 4 pkt 1 ppkt 2

brzmieniu:

2)w KTB, którą Operator wybuduje natynkowo - o ile:

a) w Budynkach nie ma KTB albo

b) uzyskanie dostgpu do KTB, do ktorejtytuł prawny przysługuje Óperatorowi,

Udostępniającemu lub innemu podmiotowi, który został wskazany przez

Udostępniającego zgodnie z § 5 ust, 4 pkt '1 lub deklaruje świadczenie usług v.'r

orange"



Budynkach zgodnie z aktualnymi danymi ujawnionymi w Systemie

lnformacyjnym o lnfrastrukturze Szerokopasmowej (dalej ,,SllS"), stanowi trudną do ominięcia

przeszkodę.

Brak dookreślenia sposobu wykonania KTB stwarza ryzyko polegające na stawianiu dodatkowych,

nadmiarowych wymagań ze strony Udostępniającego dotyczących budowy KTB,

2. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej - § 4 projektu decyzji pkt, 1 ,2,3,4. Projekt

przewiduje warunkową moziiwośó budowy przyłącza linii światłowodowej w przypadku gdy istniejące

przyłącze nie nadaje się do wykorzystania z przyczyn technicznych, prawnych lub brak jest tego

przyłącza. Powyzszy zapis stoi w sprzeczności z zapisami Megaustawy, zgodnie z ar1. 30 p}<t 1, ppkt 2

budowa przyłącza do budynku ma charakter bezwarunkowy.

3, Udostępnienie dokumentacji dotyczącej budynków i istniejących w nich instalacjach na cele

przygotowania projektu wykonawczego, projekt decyzji {§ 2 pkt 13 ppkt 2) nal<łada obowiązek zwrotu

kosztów z tym związanych. W ocenie OPL zapis powinien być doprecyzo}vany {ograniczony np. do

kosztów poniesionych na materiały biurowe), wykonawca nie powinien być obciązany kosztami (np.

kosztami osobowymi) za czynności, które Udostępniający moze wykonać w ramach swojej

standardowej działalności.

4. Kwestia wysokości kaucji - projekt decyzji przewiduje, iz przed przystąpieniem do prac, o których

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-2, Operator wpłaci na rzecz Udostępniającego kaucję z tytułu zabezpieczenia

nalezytego wykonania prac w kwocie 4 000,00 zł za każdy Budynek, w którym jednocześnie

wykonywane będą prace. Dotychczasowe doświadczenia OPL związane z budową instalacji

światłowodowych na podstawie analogicznych decyzji wskazuje, iz przypadki skorzystania z kaucji przez

Udostępniających są bardzo rzadkie. W związku z powyzszym mając na uwadze dotychczasową

praktykg Prezesa UKE wnoszg o ustanowienie kaucji w wysokości 2 OOO zł.

'k*oa4dj-/
/-eb,-

2


