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

 

   DR.WWM.6171.153.2020  

Data  17 września 2021r.  

    

   
Stanowisko konsultacyjne 

 
Zajmując stanowisko konsultacyjne przede wszystkim należy wskazać niepełne zbadanie materiału 
dowodowego, co doprowadza do uniemożliwienia wykonania instalacji w budynku I. Prezes UKE w 
decyzji wskazał, że „Nie są znane żadne przyczyny pozwalające uznać instalację telekomunikacyjną 
Budynku I należącą do Hexa Telecom Sp. z o.o. za niedostępną dla Operatora, bądź nieodpowiadającą 
jego zapotrzebowaniu. W ocenie Prezesa UKE istniejąca instalacja telekomunikacyjna Budynku I spełnia 
zapotrzebowanie Operatora w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych. W 
ocenie Prezesa UKE ponoszenie kosztu budowy własnej instalacji telekomunikacyjnej Budynku I w 
sytuacji możliwości skorzystania już z istniejących jest ekonomicznie niezasadne. ” Jednocześnie akta 
sprawy nie wskazują, aby Prezes UKE był w stanie stwierdzić, ekonomiczną niezasadność powielenia 
instalacji Hexa Telecom. Prezes UKE nie zweryfikował jakie są koszty udostępnienia instalacji Hexa 
Telecom, więc nie mógł jednoznacznie stwierdzić czy bardziej opłacalnym jest wydzierżawić istniejącą 
instalację czy jednak powielić istniejące okablowanie. W tym miejscu Wnioskodawca wnosi o 
uzupełnienie materiału dowodowego poprzez: 
- zawezwanie Hexa Telecom do przedstawienia warunków finansowych, na jakich Hexa Telecom 
udostępnia swoją infrastrukturę w tym instalację,  
- zawezwanie Udostępniającego i Hexa Telecom do przedstawienia umów jakie wiążą te strony i na 
podstawie, których Hexa wykonała instalację w jednym z budynków i zweryfikowanie czy postanowienia 
tych umów nie ograniczają konkurencji innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Wnioskodawca 
podkreśla niezasadną i błędną weryfikacje możliwej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi w zakresie współkorzystania z instalacji telekomunikacyjnej regulowanej 
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przepisami Prawa telekomunikacyjnego, tj. art. 139 ust. 1 pkt 2, przepis ten nie nakłada obowiązku na 
Wnioskodawcę korzystania z instalacji telekomunikacyjnych innych przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych lecz jest uprawnieniem Wnioskodawcy, po spełnieniu wskazanych przesłanek, 
które nie zostały wykazane w toku postęowania.  
 
Prezes UKE wskazuje, że pojęcia i terminy użyte w decyzji rozumie się zgodnie z Pt, uwrust i Pb. 
Jednocześnie posługuję się definicją „kanalizacja techniczna budynku”, która nie występuje w żadnej z 
przywołanych ustaw. W związku z tym dla uniknięcia wątpliwości i interpretacji przy ewentualnym 
wykonywaniu decyzji ostatecznej Wnioskodawca wnosi o usunięcie tego pojęcia i zastąpienie go 
właściwym pojęciem ustawowym lub w przypadku nie usunięcia o nadanie definicji wskazującej czym 
dokładnie jest kanalizacja techniczna budynku i czy faktycznie może ona być we władaniu osoby trzeciej 
jeśli jest częścią składową budynku.  
 
Wnioskodawca przywołuje także decyzję DR.WWM.6171.4.2021 dotycząca tożsamej nieruchomości. 
Kiedy to projekt decyzji został wydany w ponad przeciętnym tempie 3 miesięcy i 5 dni określał 
uprawnienie Wnioskodawcy do: „wykonania instalacji telekomunikacyjnej Budynku poprzez wykonanie 
okablowania z kabli światłowodowych, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami 
telekomunikacyjnymi pomiędzy punktem styku w Budynku a miejscami na poszczególnych 
kondygnacjach Budynku, od których prowadzone będą elementy służące do przyłączenia Abonentów 
w miarę ich pozyskiwania przez Operatora”.  W ocenie Wnioskodawcy brak podstaw, aby twierdzić, że 
Wnioskodawca może być wyłączony spod takiego uprawnienia, które w marcu br. Prezes UKE określił 
dla innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, które jest istotą świadczenia usług 
telekomunikacyjnych dostępu do Internetu  
 
W zakresie Budynku II warunki decyzji powinny również określać możliwość wykonywania instalacji w 
miarę pozyskiwania Abonentów, a nie tylko na etapie budowy. Zaś jeśli oddany budynek będzie 
wyposażony w instalacje wymaganą przepisami i rozporządzeniem to decyzja powinna określać 
fakultatywnie obowiązek nieodpłatnego udostępnienia instalacji przez Udostępniającego.  
 
W ocenie Wnioskodawcy niezgodne, sprzeczne z przepisami prawa budowlanego jest nakazanie 
przeprowadzania okresowych konserwacji nie rzadziej niż raz w roku co stoi w sprzeczności do treści 
art. 62 ust. 2 pkt. 2 lit. b w zw. z art. 29 ust. 1  Prawa budowlanego oraz nakładania obowiązku 
zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, sprzecznej z rozumieniem przepisów prawa budowlanego tj. 
art. 3 pkt 7 w zw. z art. 27 ust.1 pkt. 20, pkt 20a, pkt. 27, a także narzucenia odpowiedzialności na 
Wnioskodawcę, którą obciążony jest właściciel budynku zgodnie z art. 4 ust.1 i 1a ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
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Jedynie decyzja uwzględniająca wyżej wskazane postanowienia będzie spełniać ustawowe cele i będzie 
chroniła interes Wnioskodawcy i użytkowników końcowych. Tym samym Wnioskodawca wnosi o zmianę 
decyzji w zakreślonych częściach.  
 
 
Z poważaniem 
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