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   Prezes  
Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
ul. Giełdowa 7/9 
01-211 Warszawa 

 

   DR.WWM.6171.76.2021  

Data  24 sierpnia 2021r.  

    

   
Pismo Wnioskodawcy w ramach prowadzonych konsultacji  

 
 
Jako pełnomocnik Wnioskodawcy przedstawiam stanowisko, w którym Wnioskodawca uważa, że 
projekt decyzji powinien zostać zmieniony, doprecyzowany i rozszerzony o umożliwienie wykonania 
instalacji telekomunikacyjnej w budynku w przypadku pozyskania Klienta (użytkownika końcowego) 
przez Wnioskodawcę. A przed tym samo postępowanie powinno zostać uzupełnione o informację 
pozwalające wydać ostateczną decyzję i w pełni zrealozować zasadę prawdy obiektywnej zgodnie z art. 
7 Kodeksu postępowania administracyjnego.  
 

1. Prezes UKE w zawiadomieniu z 15 kwietnia 2021r. wezwał Udostępniającego m.in. do 
przedstawienia umów dostępu z innymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Udostęniający 
wskazał, że zapewnił dostęp trzem przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i nie przedstawił 
umów zgodnie z wezwaniem. Zaś Prezes UKE nie wyzekwował tychże umów do przedstawienia, 
których wzywał. Mimo braku umów Prezes UKE uznaje, że zbadał sprawę odpowiednio i może 
wydać decyzję, która w swoim zakresie odmawia wykonania instalacji telekomunikacyjnej przez 
Wnioskodawce w przypadku ziszczenia się potrzeby świadczenia usług klientowi końcowemu.  
W trakcie postępowania zostało wykazane, że dwóch przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie 
posiada infrastruktury światłowodowej, a trzeci posiada tylko „do lokali dla łączy aktywnych, a 
dla pozostałych należy budować na etapie dostarczania usługod kabla łatwego dostępu lu od 
lokalizowanego w budynku punktu dostępowego.” 
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2. Pkt 1 odpowiedzi innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z 9 lipca 2021r.  wskazuje, że 
instalacja jest doprowadzona jedynie do aktywnych abonentów, a tam gdzie nie jest świadczona 
usługa brak instalacji. Tym samym Wnioskodawca wininen mieć możliwość świadczenia usług 
i doprowadzenia instalacji do swoich klientów. Istnieje logicznie większe 
prawdopodobnieństwo świadczenia usług przez Wnioskodawcę tam gdzie inny przedsiębiorca 
telekomunikacyjny nie świadczy usług, czyli tam gdzie zgodnie z odpowiedzią nie posiada on 
instalacji. Również zgodnie z art. 31 uwrust nikt nie może odmówić Wnioskdoawcy 
doprowadzenia instalacji do użytkownika, który nie jest połączony z siecią – zaś projekt decyzji 
stanowi wręcz odmiennie do art. 31 uwrust.  

3. Kolejny raz nie została zweryfikowana kompatybilność instalacji światłowodowej. Prezes UKE 
badając stan instalacji nie tylko nie sprawdził do jakich lokali nie jest doprowadzona instalacja 
innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, a do jakich jest doprowadzona. Prezes UKE nie 
sprawdził w jakich standardach jest wykonana istniejąca instalacja światłowodowa czy jest to 
np. ITU G.983.2, ITU G.984 czy IEEE 802.3ah czy też inna i czy spełnia ona zapotrzebowanie 
technologiczne Wnioskodawcy – czy jest możliwe połączenie tych instalacji bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów przez Wnioskodawcę. Prezes UKE jedynie wskazał: „2) oceniając, czy na 
Udostępniającym spoczywa obowiązek umożliwienia Operatorowi wykonania instalacji 
telekomunikacyjnej w Budynku, Prezes UKE ustalił, że w Budynku znajduje się światłowodowa 
instalacja telekomunikacyjne pozwalająca na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 
30 Mb/s, której właścicielem jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „OPL”). Ww. 
instalacja, zgodnie z oświadczeniem OPL może być wykorzystana przez Operatora (dowód: 
dane z SIIS, pismo Udostępniającego z dnia 11 czerwa 2021 r., pismo OPL z dnia 9 lipca 2021 
r.); 3) nie są znane żadne przyczyny pozwalające uznać instalację telekomunikacyjną Budynku 
należącą do OPL za niedostępną dla Operatora bądź nieodpowiadającą jego zapotrzebowaniu. 
W ocenie Prezesa UKE instalacja telekomunikacyjna Budynku należąca do OPL spełnia 
zapotrzebowanie Operatora w aspekcie technologicznym, a także ze względów 
ekonomicznych. W ocenie Prezesa UKE ponoszenie kosztu budowy własnej instalacji 
telekomunikacyjnej budynku w sytuacji możliwości skorzystania już z istniejących jest 
ekonomicznie niezasadne”. Wnioskodawca wnosi o uzupełenienie postępowania poprzez 
przedstawienie przez Prezesa UKE schematu, wzór kalkulacji przyjętego do uzasadnienia, że 
wykonanie instalacji jest ekonomicznie nieopłacalne i uzasadnienia na jakiej podstawie 
zweryfikował, że istniejąca instalacja spełnia zapotrzebowanie Wnioskodawcy w aspekcie 
technologicznym.  

4. Na podstawie art. 22 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 1 kt 3 lit b oraz ust. 5 uwrust oraz art. 104 par. 1 
kpa i w zw. z art. 206 ust. Pt Prezes UKE odmawia ustalenia warunków dostępu polegającego 
na umożliwieniu wykonaniu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej, w celu zapewnienie 
telekomunikacyjnej. Wnoskodawca podkreśla, że art. 22 ust. 1 mimo odniesienia z art. 30 ust. 5 
uwrust dotyczy infrastruktury technicznej, której definicje określa art. 2 ust. 1 pkt 6, która nie jest 
instalacją telekomunikacyjną i nie powinna mieć zastosowania do możliwości wykonywania 
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instalacji telekomunikacyjnej (tj. kable i przewody telekomunikacyjne wraz z osprzętem 
instalacjyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi jak np. przełącznica), a jedynie 
infrastruktury technicznej (tj. kanalizacji, rurociągów, masztów, kanałów studzienek, szafek – 
zgodnie z definicją, która wyłącza kable światłowodowe). Wnioskodawca zaznacza, że 
„infrastruktura techniczna” nie jest synonimem „instalacji telekomunikacyjnej” - pojęcia i 
przepisy odnoszące się do tych pojęc powinny być adekwatnie stosowane, a nie zamiennie.  
 

W ocenie Wnioskodawcy słuszna decyzja nie może zostać wydana w oparciu o tak skąpy materiał 
dowodowy zebrany w postępowaniu. Postępowanie powinno zostać uzupełnione lub przeprowadzone 
ponownie.  
 
 
Z poważaniem 
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