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Warszawa, dnia 11 października 2021 roku 

 

Sz. P.  

Jacek Oko 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

ul. Giełdowa 7/9 

01-211 Warszawa 

 

Dotyczy: konsultacje projektu decyzji DR.WWM.6171.47.2021 (dalej jako „Decyzja” lub „Konsultacje”) 

 

Szanowni Państwo! 

 

Działając w imieniu Stowarzyszenia - Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (dalej jako: „PINK” lub 

„Stowarzyszenie”), po zapoznaniu się z informacją dotyczącą Konsultacji, a zamieszczoną w dniu 9 

września 2021 roku na stronie https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-

projektu-decyzji-prezesa-uke-dla-t-mobile-polska-s-a-,1744.html, poniżej przedstawiamy stanowisko.  

PINK z niepokojem obserwuje działania podejmowane w ostatnich miesiącach przez przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, którzy próbują narzucać swoją interpretację  przepisów ustawy z dnia 7 maja 2020 

r. o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych tj. z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 777) (dalej jako: „Megaustawa” lub „Ustawa”), stającą w sprzeczności z dotychczasową praktyką 

orzeczniczą ugruntowaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i jak się wydaje 

zaakceptowaną przez jej adresatów, także tych potencjalnych.  

W ocenie PINK niniejsze postępowanie administracyjne winno być umorzone. Stoimy na stanowisku, 

że w przymiotowej sprawie  została zastosowana błędna podstawa prawna w zakresie wydania 

Decyzji, co stanowi konsekwencję błędnej oceny  stanu faktycznego.  
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UWAGI OGÓLNE 

Na wstępie przypomnieć należy, iż celem Megaustawy było zapewnienie dostępu do budynków o 

charakterze wielomieszkaniowym, zatem stosowanie Megustawy do budynków o innym charakterze, 

wymaga uwzględnienia w decyzji administracyjnej zastosowania odpowiednich dla nich rozwiązań 

uwzględniających odmienny charakter i przeznaczenie tych obiektów, warunki techniczne i estetyczne, 

które są oczywiście inne aniżeli panujące w budynkach mieszkalnych.  Stanowisko T-Mobile Polska S.A. 

(dalej jako: „T-Mobile”) przedstawione w toku postępowania pomija szereg obowiązków, jakie Ustawa 

nakłada na wnioskujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zobowiązani są między innymi 

zgodnie z art. 30 ust. 1c Megaustawy do „korzystania z dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, w sposób 

możliwie najmniej uciążliwy dla właściciela, użytkownika wieczystego oraz osób, którym przysługują inne 

prawa do nieruchomości, z uwzględnieniem przeznaczenia budynku oraz jego stanu technicznego i 

estetycznego, a także do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po 

doprowadzeniu przyłącza telekomunikacyjnego, wykonaniu instalacji telekomunikacyjnej budynku, 

doprowadzeniu kolejnego kabla telekomunikacyjnego do budynku lub umieszczeniu takiego kabla w 

istniejącej kanalizacji kablowej”, jak również do zwrotu kosztów ponoszonych przez właściciela, 

użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości, które to nie pojawiłyby się, gdyby nie udzielany 

dostęp na rzecz wnioskującego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.  

PINK odbiegając od Konsultacji dodatkowo zwraca uwagę, iż T-Mobile w przedstawianych w ostatnim 

czasie stanowiskach poza projektem Decyzji,  kwestionuje jedną z fundamentalnych zasad wynikających 

zarówno z Megaustawy, jak również z utartego stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej tj. 

niedublowania istniejącej infrastruktury oraz ideę współdzielenia sieci. T-Mobile twierdzi jednak, że 

każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien mieć prawo do wybudowania własnej sieci bez 

względu na to ile sieci w budynku istnieje i jest dostępnych dla przedsiębiorcy żądającego dostępu. 

Przyjęcie takiego stanowiska podważa de facto podstawowe założenia Megaustawy i powoduje 

faktyczną bezprzedmiotowość obowiązku nałożonego na właścicieli budynków w zakresie wyposażenia 

budynków w infrastrukturę telekomunikacyjną, skoro może ona pozostać niewykorzystana przez 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy by mieli dowolność decydowania o tym czy będą budować 

własną infrastrukturę czy będą korzystać z wybudowanej przez właściciela budynku. Podejście 

prezentowane przez T-Mobile do stosowania przepisów Megaustawy podważa kolejny z jej 

podstawowych celi jakim jest ograniczenie kosztów budowy infrastruktury szerokopasmowej. Powstaje 

zatem pytanie, jaki sens ma ponoszenie kosztów ustawowego obowiązku nałożonego na właścicieli 

budynków dotyczącego wyposażenia ich w infrastrukturę telekomunikacyjną, skoro może ona pozostać 
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całkowicie niewykorzystana, bo przedsiębiorca wbrew racjonalnym przesłankom Megaustawy będzie 

mógł wybudować własną sieć w budynku. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, jeżeli każdy 

przedsiębiorca telekomunikacyjny mógłby budować własną sieć w budynku to koszty inwestycji się 

pomnażają zamiast się zmniejszać, czyli przynosi to efekt przeciwny do wyrażonej explicite intencji 

ustawodawcy (zmniejszenie kosztów inwestycji w sieć szerokopasmową). Dodać należy, że budowa 

infrastruktury przedsiębiorcy to także dodatkowe niepotrzebne komplikacje dla właściciela budynku. 

Nie bez znaczenia dla członków PINK jest fakt, iż jest to kolejna próba znaczącego ograniczenia ich prawa 

własności w zakresie, w którym Megaustawa już ograniczyła podstawowe uprawnienia przysługujące 

właścicielom, tj. prawo nieograniczonego rozporządzania nieruchomością, w tym znajdującym się na niej 

budynkiem. Członkowie PINK nie zgadzają się ze stanowiskiem przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 

którzy nie respektują odmiennych zasad, jakimi charakteryzują się budynki użyteczności publicznej, w 

szczególności budynki biurowe.  

W imieniu PINK zwracamy się do Prezesa UKE o położenia szczególnego nacisku w projektowanych 

decyzjach o wspomniane wyżej okoliczności.  

Zarówno PINK, jak i inne organizacje reprezentujące przedsiębiorców z branży nieruchomości 

handlowych i komercyjnych, od kilku lat wyjaśniają istotne odmienności budynków użyteczności 

publicznej od budynków mieszkalnych. Choć zdawało się, że ostatnia nowelizacja Ustawy, która 

wprowadziła nowe brzmienie art. 30 ust. 1c Megaustawy, przyznała właścicielom, użytkownikom 

wieczystym, zarządcom nieruchomości prawo wymagania od wnioskujących o dostęp przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych obowiązku przestrzegania tych odmienności, o tyle praktyka pokazuje, że 

przedsiębiorcy nie zamierzają respektować tych zasad i interpretują przepisy według własnego uznania.  

PINK wskazuje, iż właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości stawiani są na przegranej 

pozycji, a to właśnie wnioskujący przedsiębiorca telekomunikacyjny ma tą wyjątkową pozycję, którą 

wykorzystuje czy to na etapie prowadzonych rozmów (będących często pozornymi negocjacjami, 

mającymi wyłącznie na celu spełnienie przesłanki, którą jest upływ 30 dni od złożenia wniosku o dostęp 

do nieruchomości), czy też podczas prowadzonego przed Prezesem UKE postępowania 

administracyjnego. 

Wynika to z faktu, iż pomimo rozpoczęcia negocjacji przez właścicieli lub wskazanych przez nich 

podmiotów w trybie art. 30 ust. 1e pkt 5 Megaustawy bądź w przypadku niewypełnienia przez 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych wymogów formalnych wynikających np. z art. 21 Ustawy, 

przedsiębiorcy telekomunikacyjni składają lawinowo wnioski do Prezesa UKE w celu wydania decyzji 
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administracyjnych zastępujących umowę o dostęp. W konsekwencji doprowadza to do sytuacji, w której 

Urząd Komunikacji Elektronicznej zasypany jest lawiną wniosków, często złożonych wadliwie lub za 

wcześnie. 

Dodatkowo stanowczo należy zaprzeczyć stanowisku wielokrotnie prezentowanemu przez m.in. T-

Mobile, w ocenie którego dostęp w trybie Megaustawy powinien być bezwzględnie nieodpłatny. 

Stanowisko takie jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zupełnie pomija się 

przy tym obowiązek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do zwrotu kosztów związanych z udzielanym 

dostępem, co wynika bezpośrednio z art. 30 ust. 3b Megaustawy - „W przypadku uzyskania dostępu, o 

którym mowa w ust. 1 i 3, przedsiębiorca telekomunikacyjny ponosi koszty: 1) związane z 

udostępnieniem nieruchomości w celu wykorzystywania istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub 

istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku albo doprowadzenia do budynku przyłącza 

telekomunikacyjnego lub wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, w tym przywrócenia stanu 

pierwotnego; 2) utrzymania udostępnionego przyłącza telekomunikacyjnego, instalacji 

telekomunikacyjnej budynku lub całości lub części kabla telekomunikacyjnego”. PIKN uważa, że 

powyższe rozwiązanie jest rozsądnym kompromisem pomiędzy prawem przysługującym przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnemu do uzyskania dostępu, a rekompensatą kosztów ponoszonych z tego tytułu przez 

właściciela budynku, których to kosztów nie poniósłby gdyby nie obowiązek wynikający z Ustawy. 

Jednocześnie PIKN pragnie zauważyć niemające podstaw tendencje do przyznawania sobie przez 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prawa wskazywania, w wręcz narzucania właścicielowi, zarówno 

rodzajów jak i wysokości tych kosztów. Stanowiska te odbiegają od rzeczywiście ponoszonych kosztów, 

w tym w szczególności nie uwzględniają odmiennego przeznaczenia budynku, w tym panujących w nim 

odmiennych procedur dotyczących dostępu, warunków technicznych i estetycznych.  

Powyższe wskazuje na kolejną niekorzystną z punktu widzenia właścicieli, zarządców i użytkowników 

wieczystych budynków interpretację przepisów Ustawy, co powoduje ponoszenie po stronie 

udostępniających dodatkowych kosztów związanych chociażby z obsługą prawną. Analiza składanych 

przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych wniosków o dostęp, opiniowanie przesyłanych przez 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych umów, analiza otrzymywanych z Urzędu zawiadomień o 

wszczęciu postępowania administracyjnego przed Prezesem UKE związana jest z licznymi kosztami 

ponoszonymi przez właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości. Nie byłoby w 

tym nic negatywnego, gdyby nie fakt, iż pomimo udzielanych w terminie odpowiedzi przez Właścicieli, 

użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie 

respektują otrzymywanych wytycznych i informują lub nie o przerwaniu negocjacji, składając 
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jednocześnie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  wnioski o wszczęcie postępowań, twierdząc 

iż 30 - dniowy termin na zawarcie umowy o dostęp upłynął. W przypadku gdyby konieczność złożenia 

wniosku obwarowana była obowiązkiem uiszczania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych opłat w 

wysokości minimum 1.000 zł lub wielokrotności wskazanej kwoty w ocenie PINK, liczba składanych 

wniosków do Prezesa UKE uległaby istotnemu pomniejszeniu. Dodatkowo przedsiębiorca wnioskujący o 

dostęp nie wykorzystywałby przesłanki uprawniającej go do złożenia wniosku, tj. upływu 30 dni, tylko 

prowadziłby negocjacje, respektując wzajemne prawa i obowiązki drugiej strony, eliminując jej 

jednostronną korzyść dla przedsiębiorcy.  

Dodatkowo wielu przedsiębiorców nie wzięło pod uwagę trudnego dla branży nieruchomości okresu 

pandemii. Wielu przedsiębiorców wnosiło o zawieszenie rozmów i powrót do negocjacji po upływie tego 

trudnego okresu, niestety przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie respektowali powyższych próśb. 

Ponadto zapewnienie dostępu w sposób bezpieczny dla najemców, operatorów i właściciela budynku 

wymaga coraz częściej zapewnienia profesjonalnego serwisu zewnętrznego o odpowiednich 

kompetencjach w dziedzinie telekomunikacji i teleinformatyki. Należy podkreślić, że generuje to 

dodatkowe koszty, związane z udzielanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępem, których 

właściciel nie musiałby ponosić, gdyby nie ciążył na nim ustawowy obowiązek zapewnienia dostępu. 

Zdaniem PINK, brak jest podstaw do przerzucania ww. kosztów na właściciela budynku. Co więcej, 

Megaustawa nakłada wprost obowiązek ponoszenia tych kosztów przez wnioskujących o dostęp 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Działania T-Mobile są doskonałym przykładem instrumentalnego traktowania przepisów Megaustawy w 

zakresie dotyczącym dostępu telekomunikacyjnego do nieruchomości, a także interpretowania ich 

według własnego uznania bez poszanowania praw i interesów drugiej strony.  

PINK ma nieodparte wrażenie, iż Megaustawa jest przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

interpretowana w sposób jednostronny i z korzyścią wyłącznie dla tych podmiotów, które to, wiedząc o 

przysługującym im prawie do zainicjowania postępowania administracyjnego, nie wyrażają większej woli 

celem polubownego zakończenia rozmów, zasypując jednocześnie Prezesa UKE ogromną liczbą 

wniosków wydanie decyzji zastępujących umowę o dostęp, co stanowi przeciwny efekt w stosunku do 

treści ostatniej nowelizacji Ustawy.  

Odnosząc się ogólnie do stanowisk przedstawianych przez T-Mobile w tym między innymi kwestii 

dotyczącej bezpośrednio konsultowanej Decyzji PINK chciałby się odnieść do kwestii dotyczących a) 

braku zasadności dublowania instalacji telekomunikacyjnych, b) aspektów dotyczących ekonomicznej 
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nieopłacalności, c) jak również kwestii dotyczących błędnego ustalenia podstawy prawnej w zakresie 

udostępniania instalacji telekomunikacyjnej przez zarządców infrastruktury. 

 

ad a) Brak zasadności dublowania instalacji telekomunikacyjnych 

Wspólną dla wszystkich form dostępu z art. 30 ust. 1 Ustawy przesłanką jest uwarunkowanie, że dostęp 

ten ma nastąpić w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. Innymi słowy, na etapie przyznania 

dostępu, wnioskodawca nie powinien mieć już spełnionej tej przesłanki, tj. zapewniać telekomunikacji w 

danym budynku, gdyż przesłanka ta ma się ziścić dopiero w wyniku przyznania dostępu. Stanowisko 

takie jest zajmowane zarówno w doktrynie, gdzie wskazuje się, że „Obowiązek zapewnienia powyższego 

dostępu aktualizuje się „w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku1 . W prawomocnym wyroku 

WSA w Warszawie z dnia 29 października 2015 r. (sygn. VI SA/Wa 1638/15, LEX nr 2123580) wskazano, 

że „dostęp do nieruchomości, o którym mowa w art. 30 ustawy szerokopasmowej nie jest dostępem w 

rozumieniu potocznym lecz zgodnie z brzmieniem ostatniego akapitu ustępu 1 jest to dostęp w celu 

zapewnienia telekomunikacji w budynku. Z treści wniosku i dalszych pism strony wynika, że 

telekomunikacja w budynku (...) jest zapewniona”. Według informacji uzyskanych przez PINK wynika, że 

w świetle okoliczności dotyczących konsultowanej decyzji T-Mobile zapewnia już usługi 

telekomunikacyjne w budynku na rzecz klientów. Zatem jeżeli okoliczność ta jest prawdziwa, należałoby 

uznać, iż zapewnienie dostępu na podstawie Decyzji jest bezprzedmiotowe. 

Jeszcze silniej kwestię tę zaakcentował WSA w Warszawie w wyroku z dnia 4 marca 2016 r. (sygn. VI 

SA/Wa 3206/15, LEX nr 2142006),wskazując, że „W ocenie Sądu, skoro przedmiotem obowiązku 

określonego w art. 30 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych jest 

zapewnienie dostępu do nieruchomości, w tym do budynku, oraz miejsca w budynku, w którym zbiegają 

się kable lub przewody doprowadzone do lokalu w tym budynku, uznać należy, że kluczowa dla 

rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest konstatacja, iż obowiązek zapewnienia powyższego dostępu 

aktualizuje się "w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku". Zdaniem Sądu, należy uznać 

zatem, iż brzmienie przepisu art. 30 ust. 1 Ustawy nie pozostawia wątpliwości co do tego, że na 

podstawie tej regulacji prawnej przedsiębiorca telekomunikacyjny może uzyskać dostęp do 

nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji tylko wówczas, gdy takiego dostępu do tej 

nieruchomości wcześniej nie uzyskał. Chodzi zatem o taki dostęp do nieruchomości, który pozwala 

                                                                 
1
 Tak trafnie W. Knopkiewicz w: T. Grossmann, W. Knopkiewicz, J. Sebzda-Załuska, M. Szydło, J. Wilczewski, Ustawa o 

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz, Warszawa 2013 r., s. 193. 
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przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na objęcie wspomnianej nieruchomości zasięgiem własnej sieci 

telekomunikacyjnej. W tej sytuacji, stwierdzić należy, że skoro skarżąca spółka zainstalowała już na 

nieruchomości swoje urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej służące do zapewniania 

szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom budynku, tj. sieć ułożoną w gruncie oraz kable 

doprowadzone do poszczególnych lokali, Prezes UKE słusznie przyjął, że korzystanie z nieruchomości w 

ustalonym stanie faktycznym już nastąpiło.” 

Przywołane orzeczenia zachowują pełną aktualność w przedmiotowej sprawie. Należy bowiem 

podkreślić, że niezależnie od zmian stanu prawnego, przesłanka zapewnienia telekomunikacji w budynku 

niezmiennie stanowi podstawowy warunek dla zapewnienia każdej z form dostępu określonych w art. 30 

ust. 1 Ustawy.  

Warto również wskazać, że kompetencja Prezesa UKE z art. 30 ust. 1 Ustawy jako stanowiąca wyjątek od 

zasady swobody stron w kształtowaniu ich więzi cywilnoprawnych nie może być intepretowana 

rozszerzająco. Takie stanowisko jest jednolicie zajmowane w orzecznictwie, na co wskazuje poniższy 

wyrok i przywołane w nim orzecznictwo. W wyroku NSA z dnia 13 lutego 2018 r. (sygn. II GSK 1429/16, 

LEX nr 2471668) wskazano: „co do zasady i co sporne nie jest - stosunki prawne w zakresie łączy 

telekomunikacyjnych w budynku między właścicielem nieruchomości (budynku) a przedsiębiorcą 

telekomunikacyjnym mają charakter cywilnoprawny. Kształtowanie tych stosunków w drodze decyzji 

administracyjnej dopuszcza ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, jednakże tylko w ściśle określonym zakresie. Trafnie zatem w orzecznictwie 

podnosi się, że regulujące tę materię przepisy powołanej ustawy - dopuszczające możliwość ingerencji 

administracyjnej - muszą być interpretowane i stosowane ściśle, jako wyjątek ograniczający swobodę 

stron stosunku cywilnoprawnego i właściwość sądu powszechnego - w razie powstania sporu między 

stronami. Z tego względu nie ma racji skarżąca kasacyjnie spółka, która prezentuje stanowisko bazujące 

na rozszerzającej wykładni unormowań zawartych w art. 30 cytowanej ustawy (por. wyrok NSA z dnia 12 

kwietnia 2017 r. II GSK 1905/15 i powołany tam wyrok z dnia 24 maja 2016 r. II GSK 2984/14).”  

Możliwość wykonania własnej instalacji telekomunikacyjnej budynku istnieje zatem tylko wtedy, gdy 

(i) nie istnieje instalacja telekomunikacyjna budynku przystosowana do dostarczania usług 

szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s lub (ii)  istniejąca 

instalacja telekomunikacyjna budynku przystosowana do dostarczania usług szerokopasmowego 

dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s nie jest dostępna lub nie odpowiada 

zapotrzebowaniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.  
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Dodatkowo pragniemy wskazać, iż brak jest podstaw prawnych do dublowania/powielania instalacji 

telekomunikacyjnej, o ile taka jest już dostępna w budynku. Ustawodawca nie bez powodu wskazał w 

art. 30 ust. 1 pkt 1 Ustawy szerokopasmowej, że przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu w pierwszej 

kolejności przysługuje prawo do skorzystania istniejącego przyłącza w tym istniejącej instalacji 

telekomunikacyjnej.  

Dodatkowo błędnym rozumieniem jest przywoływany przez T-Mobile przepis art. 30 ust. 1b Ustawy ze 

względu na fakt, iż dotyczy on wyłącznie prawa budowy instalacji telekomunikacyjnej niezależnie od 

tego czy budynek jest w nią wyposażony, niemniej jednak wyłącznie w przypadku budynków, które nie 

otrzymały jeszcze pozwolenia na użytkowanie. Zatem art. 30 ust. 1b Ustawy  nie znajduje zastosowania 

do budynków istniejących, wyposażonych tym samym w istniejącą instalację telekomunikacyjną czy to 

będącą własnością właściciela/użytkownika wieczystego/zarządcy nieruchomości czy to będącą w 

dyspozycji innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.  

 

Ad b) Aspekty dotyczące ekonomicznej nieopłacalności 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy: 

„Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą 

telekomunikacyjnym, jest obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do 

nieruchomości, w tym do budynku oraz punktu styku, polegający na: 

1) zapewnieniu możliwości wykorzystywania istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub 

istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli powielenie takiej infrastruktury byłoby 

ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe, 

2) umożliwieniu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku, 

3) umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli: 

a) nie istnieje instalacja telekomunikacyjna budynku przystosowana do dostarczania usług 

szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s lub 

b) istniejąca instalacja telekomunikacyjna budynku przystosowana do dostarczania usług 

szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s nie jest 

dostępna lub nie odpowiada zapotrzebowaniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 

4) umożliwieniu korzystania z punktu styku, 
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5) umożliwieniu utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu przyłącza 

telekomunikacyjnego lub instalacji telekomunikacyjnej budynku będących własnością tego 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 

6) umożliwieniu wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku, w zakresie niezbędnym do 

korzystania z dostępu, o którym mowa w pkt 1-5 i ust. 3”. 

Dodatkowo, art 30 ust. 1a Ustawy precyzuje, że: 

„Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, uważa się za spełniony w szczególności, gdy: 

1) właściciel instalacji telekomunikacyjnej budynku nie podejmuje negocjacji z przedsiębiorcą 

telekomunikacyjnym w sprawie dostępu do tej instalacji; 

2) właściciel instalacji telekomunikacyjnej budynku odmawia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu 

dostępu do tej instalacji; 

3) oferowane warunki dostępu do instalacji są dyskryminujące lub uniemożliwiają 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu oferowanie użytkownikom końcowym konkurencyjnych 

warunków świadczenia usług, w tym cenowych i jakościowych; 

4) przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczy usługi w innej technologii niż instalacja 

telekomunikacyjna w budynku.” 

Jak zatem wynika z przywołanego przepisu, w przypadku, w którym istnieje już infrastruktura 

odpowiadająca zapotrzebowaniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, dostęp polegający na 

umożliwieniu wykorzystania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku jest przedmiotem 

obowiązku tylko wtedy, gdy jej powielenie jest ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe. 

Z kolei obowiązek polegający na umożliwieniu powielenia tej infrastruktury powstaje wtedy, gdy 

oferowane warunki dostępu do instalacji są dyskryminujące lub uniemożliwiają przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnemu oferowanie użytkownikom końcowym konkurencyjnych warunków 

świadczenia usług, w tym cenowych i jakościowych. 

W przypadku obydwu rodzajów dostępu ustawodawca przewidział zatem przesłankę ekonomiczną jako 

warunek powstania obowiązku zapewnienia tego dostępu.  

Uwzględnić również należy, że cytowany przepis Ustawy znajduje oparcie również w przepisach 

unijnych, tj. w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w 

sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej 

(dalej „Dyrektywa”). Dyrektywa kładzie nacisk na wykorzystanie już istniejącej infrastruktury (przy czym 
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przewiduje również przesłankę ekonomicznej nieopłacalności jej dublowania). Zgodnie z art. 9 ust. 5 

Dyrektywy „W przypadku braku dostępnej infrastruktury wewnątrzbudynkowej przystosowanej do 

szybkich łączy państwa członkowskie zapewniają, aby każdy dostawca publicznych sieci łączności miał 

prawo do zakończenia swojej sieci w lokalu abonenta pod warunkiem zgody abonenta i pod warunkiem 

zminimalizowania wpływu na własność prywatną osób trzecich”. Prawodawca unijny przewidział zatem 

możliwość budowy okablowania wewnątrzbudynkowego tylko wtedy, gdy już istniejąca infrastruktura 

nie jest przystosowana do świadczenia usług o przepływności powyżej 30 Mb/s. I choć Dyrektywa 

przewiduje, że państwa członkowskie mogą przyjąć rozwiązania dalej idące (co miało miejsce w Polsce, 

gdzie wprowadzono dodatkową alternatywną przesłankę umożliwiającą budowę własnych instalacji 

telekomunikacyjnych), to nie pozostaje to bez znaczenia dla wykładni przepisów krajowych. Należy przy 

tym zauważyć, że przesłanka efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury pojawia się wśród 

przesłanek wydania decyzji o dostępie przez Prezesa UKE (por. art. 30 ust. 5 pkt 3 Ustawy). 

W praktyce orzeczniczej Prezesa UKE w sposób wyraźny podkreśla się, że przesłanka ekonomicznej 

opłacalności musi mieć charakter obiektywny. W jednej z decyzji ustalającej warunki dostępu do kabli 

telekomunikacyjnych na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2460, dalej „ustawa – Prawo telekomunikacyjne”) Prezes UKE 

stwierdził, że „przepisy nie definiują, w jaki sposób należy kalkulować koszty powielenia takiej 

infrastruktury, aby stwierdzić ekonomiczną nieopłacalność. W ocenie Prezesa UKE, ekonomiczna 

nieopłacalność wystąpi wtedy, gdy zasób nowowytworzony nie będzie zapewniał zwrotu kosztów 

inwestycji. Ekonomiczną opłacalność należy oceniać z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania 

istniejących zasobów (por. także S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, C.H. Beck, wyd. 4, 

Warszawa 2019, Legalis). Oznacza to, że PT ubiegający się o dostęp powinien wykazać, że powielenie 

kabli telekomunikacyjnych w budynku jest ekonomicznie nieopłacalne, a uzasadnienie braku 

ekonomicznej opłacalności powinno uwzględniać racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów (por. S. 

Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, C.H. Beck, wyd. 4, Warszawa 2019, Legalis) Ponadto 

powinno ono odwoływać się do obiektywnych czynników, takich jak koszt instalacji kabla 

telekomunikacyjnego, przewidywany okres jego wykorzystania, przewidywane przychody uzyskane z 

jego wykorzystaniem – czyli do stosunków rynkowych” (por. decyzja Prezesa UKE z dnia 13 maja 2019 r. 

nr DHRT.WIT.6082.3.2018.114). 

Należy również wskazać, że w ww. decyzji Prezes UKE jako problem rynkowy określa zjawisko 

polegające na ubieganiu się o dostęp do nieruchomości w celu budowy własnej infrastruktury w 

sytuacji, w której w danym budynku już istnieje infrastruktura, która może być wykorzystana. Wydaje 
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się więc, że tego typu działanie należy ocenić jako sprzeczne z zasadą jak najefektywniejszego 

wykorzystania istniejących zasobów 

Powyższe podejście jest zgodne z wnioskami wynikający ze sporządzonej na zlecenie Prezesa UKE Analizy 

współpracy przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w zakresie wykorzystania kabli telekomunikacyjnych 

w budynkach uwzględniająca kwestie finansowe, usługowe i techniczne oraz prawne wraz z 

przygotowaniem rekomendacji z grudnia 2018 r. Dotyczy ona co prawda dostępu zapewnianego na 

podstawie art. 139 ust. 1 PT jednak wydaje się, że uwagi dotyczące ekonomicznej opłacalności pozostają 

w pełni aktualne. 

Autorzy ww. analizy wskazują, że „ekonomiczna nieopłacalność powinna dotyczyć zobiektywizowanych 

kosztów realizacji nowej instalacji telekomunikacyjnej budynku, w odniesieniu do spodziewanych lub 

planowanych przychodów możliwych do pozyskania z niej, także w porównaniu do kosztów 

korzystania z instalacji telekomunikacyjnych w budynku w przypadku jej udostępnienia (…). W 

konsekwencji przedsiębiorca telekomunikacyjny ubiegający się o dostęp powinien wykazać, że powielenie 

kabli telekomunikacyjnych w budynku jest nieekonomiczne, a uzasadnienie braku ekonomicznej 

opłacalności powinno odwoływać się do obiektywnych czynników jak koszt instalacji kabla 

telekomunikacyjnego, przewidywany okres jego wykorzystania, przewidywane (planowane) przychody 

uzyskane z jego wykorzystania – a więc do stosunków rynkowych (…). Objęcie kalkulacją także 

planowanych przychodów może być o tyle istotne, że w zależności od konkretnego budynku operator 

ubiegający się o dostęp może mieć inny biznesplan świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych. 

Inna będzie sytuacja, w której operator korzystający będzie chciał zapewnić dostęp do swoich usług dla 

kilku użytkowników, a inna, gdy chciałby objąć cały budynek. W konsekwencji planowane przychody 

mogą być inne, przy praktycznie podobnych lub tych samych kosztach realizacji nowych kabli 

telekomunikacyjnych w budynku. To operator korzystający jest zobowiązany do uzasadnienia wniosku 

o dostęp do kabli telekomunikacyjnych w budynku innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, a więc 

do wykazania spełnienia przesłanek przewidzianych w tym przepisie. Art. 139 ust. 1 Prawa 

telekomunikacyjnego nie przewiduje wyjątku od ogólnej zasady ciężaru dowodu, zgodnie z art. 6 KC. 

ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (…). Nie stoi 

to na przeszkodzie, aby Operator Udostępniający mógł zakwestionować te przesłanki, w szczególności 

poprzez udzielenie odpowiedzi, z której wynika brak spełnienia przesłanek „wejściowych” dostępu przez 

Operatora Korzystającego. Kwestie te ostatecznie podlegają ocenie przez Prezesa UKE w ramach 

postępowania, o którym mowa w art. 139 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego”.  
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Powyższe stanowisko pozwala zakwestionować argumentację przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 

ubiegającego się o dostęp, zdaniem którego przy ocenie ekonomicznej opłacalności należy wziąć pod 

uwagę wyłącznie porównanie kosztów instalacji bez kosztów serwisu, utrzymania, nadzoru czy 

deinstalacji oraz koszty zapewnienia dostępu. Jednocześnie, jak wynika z przekazanych informacji, ze 

stanowiska przedsiębiorcy ubiegającego się o dostęp wynika, że nie została spełniona przesłanka 

ekonomicznej nieopłacalności dublowania instalacji telekomunikacyjnej, wobec czego jest on 

uprawniony do budowy własnej infrastruktury.  

Z takim podejściem nie można się zgodzić. Podmiot posiadający taką infrastrukturę nie jest bowiem 

zobowiązany do badania przesłanki ekonomicznej nieopłacalności. Oczywiście może on zażądać od 

podmiotu ubiegającego się o dostęp wykazania, że ten ostatni nie ma możliwości wybudowania własnej 

infrastruktury. Nie ma jednak żadnych przeszkód do zapewnienia takiego dostępu również w sytuacji, w 

której budowa własnej infrastruktury jest technicznie i ekonomicznie możliwa (opłacalna). Należy 

bowiem pamiętać, że art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 3 Ustawy określają ustawowe przesłanki obowiązku 

dostępu, a tym samym przypadki, w których podmiot zobowiązany nie może odmówić dostępu. Nie 

oznacza to jednak, że podmiot ten nie jest uprawniony do zawarcia umowy także w tych przypadkach, 

gdy przesłanka obligatoryjnego dostępu nie została spełniona. Przeciwne stanowisko mogłoby stanowić 

przeszkodę np. dla działalności operatorów koncentrujących się na współpracy międzyoperatorskich. Nie 

można bowiem wykluczyć, że w wielu przypadkach budowa własnej infrastruktury pozwoli na 

wygenerowanie większej marży (zwłaszcza w dalszej perspektywie).  

Jak się wydaje, wykładnia tych przepisów dokonywana przez Prezesa UKE skłania się do 

wykorzystywania już istniejącej infrastruktury. W jednej z decyzji dotyczących dostępu do nieruchomości 

(decyzja z 10 maja 2019 roku nr DHRT.WWM.6171.303.2016.75) stwierdzono, że art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. a 

i b oraz ust. 1a Ustawy przewiduje, że prawo do powielenia instalacji telekomunikacyjnej budynku jest 

warunkowe. Bezwarunkowa możliwość wykonania kolejnej instalacji telekomunikacyjnej budynku może 

skutkować tym, że w budynku będą znajdować się równoległe instalacje umożliwiające świadczenie 

usług w tej samej technologii. Instalacje te mogą nadawać się do realizacji tego samego celu, czyli 

świadczenia na rzecz użytkowników końcowych usług na konkurencyjnych warunkach. W takim wypadku 

udzielenie zgody na wykonanie instalacji telekomunikacyjnej dublującej już istniejącą infrastrukturę nie 

stanowi już realizacji dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy. Ponadto, można uznać, że 

takie podejście prowadziłoby do nadmiernej ingerencji w prawo własności i naruszało wynikający z art. 

30 ust. 1c Megaustawy obowiązek minimalizowania uciążliwości dla właściciela, użytkownika 

wieczystego oraz osób, którym przysługują inne prawa do nieruchomości. Prezes UKE zaznaczył, że 
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„efektywne wykorzystanie dostępnej infrastruktury telekomunikacyjnej jest korzystne zarówno dla 

podmiotów udostępniających nieruchomości, jak i dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy 

mogą uniknąć zbędnego przeznaczania znacznych środków na inwestycje infrastrukturalne”. 

Jak już wskazano, przepisy nie określają jak należy rozumieć kwestię możliwości zaoferowania 

konkurencyjnych warunków świadczenia usług, w tym cenowych i jakościowych. Prezes UKE, oceniając 

tą drugą przesłankę nie porównuje poziomu zyskowności obydwu wariantów (tj. wykorzystania 

infrastruktury już istniejącej oraz budowy własnej) a jedynie wskazuje na konieczność ustalenia, czy 

zaoferowane warunki pozwolą na stworzenie konkurencyjnej oferty, niezależnie od polityki cenowej 

podmiotu ubiegającego się o dostęp (por. dotycząca dostępu do nieruchomości decyzja z 10 maja 2019 

roku nr DHRT.WWM.6171.303.2016.75). 

Reasumując, w przypadku ubiegania się o dostęp polegający na umożliwieniu wykonania instalacji 

telekomunikacyjnej budynku, podmiot wnioskujący powinien wykazać, że (i) nie istnieje instalacja 

telekomunikacyjna budynku przystosowana do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do 

Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s lub (ii)  istniejąca instalacja telekomunikacyjna budynku 

przystosowana do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co 

najmniej 30 Mb/s nie jest dostępna lub nie odpowiada zapotrzebowaniu przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego (tj. w szczególności, gdy oferowane warunki dostępu do instalacji są 

dyskryminujące lub uniemożliwiają przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu oferowanie użytkownikom 

końcowym konkurencyjnych warunków świadczenia usług, w tym cenowych i jakościowych). 

Jednocześnie przesłanka ekonomicznej nieopłacalności powielania już istniejącej infrastruktury nie 

podlega badaniu przy ocenie możliwości wykonania własnej infrastruktury.  

W niniejszym stanie faktycznym dostępna była instalacja, której T-Mobile mógł skorzystać.  

Zatem w przypadku ubiegania się o dostęp w zakresie budowy instalacji telekomunikacyjnej budynku 

badaniu podlega przesłanka polegająca na istnieniu dostępnej i zgodnej z zapotrzebowaniem 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego infrastruktury pozwalającej na świadczenie usług o przepływności 

powyżej 30 Mb/s. Zgodność zapotrzebowaniem ma charakter techniczny (np. ta sama technologia) oraz 

biznesowy (warunki dostępu mają umożliwić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu oferowanie 

użytkownikom końcowym konkurencyjnych warunków świadczenia usług, w tym cenowych i 

jakościowych). Brak spełnienia tej przesłanki, , ma charakter obiektywny a obowiązek dowodzenia w 

toku negocjacji spoczywa na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym ubiegającym się o dostęp. 
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Ad c) Kwestie dotyczące błędnego ustalenia podstawy prawnej w zakresie udostępniania instalacji 

telekomunikacyjnej przez zarządców infrastruktury 

Odnosząc się wprost do stanu faktycznego konsultowanej Decyzji, na wstępie PINK chciałby się odnieść 

do jej zakresu podmiotowego. 

Według uzyskanych informacji wynika, że pomimo faktu, iż właściciel nieruchomości, do którego zwrócił 

się T-Mobile z wnioskiem o dostęp, wskazał, zgodnie z art. 30 ust 1 e pkt 5 Megaustawy, podmiot 

uprawniony do zawarcia umowy o dostęp, z którym dodatkowo prowadził negocjacje, wniosek o 

wydanie Decyzji złożył pko właścicielowi a nie temu podmiotowi. Poza uchybieniem podmiotowym, 

dopuścił się również uchybienia w postaci wskazania błędnej podstawy prawnej.  

Art. 30 ust. 1e pkt 5 Ustawy przewiduje, że właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości lub zarządca 

nieruchomości mogą przekazać przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu m.in. informacje o osobach lub 

podmiotach uprawnionych do zawarcia umowy w sprawie dostępu wraz z ich adresami, ale takie 

informacje są przekazywane wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy (a tym samym wystąpienie o ich 

przekazanie jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem) oraz dotyczą dostępu z art. 30 ust. 1 i 3 Ustawy. 

Zatem w przypadku wskazania podmiotowi zainteresowanemu dostępem, danych podmiotu 

uprawnionego do zawarcia umowy o dostęp, powinien on prowadzić dalsze negocjacje ze wskazaną 

osobą lub podmiotem uprawnionym. Tym samym podmiot ten staje się stroną dalszych czynności. Art. 

30 ust. 1e pkt 5 Megaustawy wyraźnie bowiem stanowi o wskazaniu osób lub podmiotów uprawnionych 

do zawarcia umowy o dostępie, o której mowa w art. 30 ust. 1 lub ust. 3 Megaustawy.  

W stanie faktycznym dotyczącym konsultowanej Decyzji, pomiotem wskazanym przez właściciela 

nieruchomości był podmiot posiadający status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Status 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, jest 

szczególnie ważny przy określaniu podstawy prawnej współpracy tego przedsiębiorcy z innymi 

przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Szereg przepisów Megaustawy określa bowiem obowiązki 

danego właściciela, użytkownika wieczystego czy zarządcy nieruchomości w oparciu o posiadanie przez 

nich, bądź nie statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Jeżeli taki przedsiębiorca dodatkowo 

zarządza także infrastrukturą telekomunikacyjną, zaś zakres zarządu nieruchomością ma umocowanie w 

umowie zawartej przez tenże podmiot z właścicielami. Przedmiotem takiej umowy jest m.in. 

uprawnienie do korzystania oraz zarządzania: (i) infrastrukturą telekomunikacyjną i techniczną w tym 

instalacją telekomunikacyjną wraz z jej utrzymaniem; (ii) punktem styku i przyłączem 

telekomunikacyjnym zapewniającym telekomunikację w Budynku; (iii) niezbędną powierzchnią związaną 
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z zapewnianym dostępem, w tym powierzchnią dachową. Przedsiębiorca telekomunikacyjny posiadający 

status zarządcy infrastruktury działa jako przedstawiciel właściciela, co przyznaje mu prawo do 

negocjacji warunków finansowych, ustalania rozwiązań technicznych, podpisywania w swoim imieniu 

umów oraz pobierania opłat wynikających z tych umów. Należy zatem postawić tezę, że zarządca 

infrastruktury jest samodzielnym dysponentem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej budynku i 

posiada w stosunku do tej infrastruktury tytuł prawny pozwalający jej na zawieranie we własnym 

imieniu i ze skutkiem dla zarządcy umów. 

Zważywszy, że prawo zarządcy infrastruktury do dysponowania infrastrukturą opiera się na stosunku 

obligacyjnym mającym źródło w umowie, należy uznać, że przepis ten może stanowić podstawę do 

zapewnienia dostępu przez zarządcę na rzecz innych przedsiębiorców, o ile w odniesieniu do zarządcy 

nie znajdzie zastosowania inna podstawa udostępnienia infrastruktury, czyli nie dojdzie do zbiegu norm. 

Sytuacja zbiegu norm ma miejsce, gdy na tle ustalonego stanu faktycznego w wyniku procesu 

subsumpcji okaże się, że do badanego stanu faktycznego da się zastosować więcej niż jedną normę 

prawną. 

W zakresie przedmiotu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz nieruchomości, w tym 

budynków, art. 139 ustawy – Prawo telekomunikacyjne wyróżnia zamknięty katalog trzech form 

dostępu. Przed omówieniem poszczególnych form dostępu wyjaśnienia wymaga pojęcie infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Zgodnie z legalną definicją w art. 2 pkt 8 ustawy – Prawo telekomunikacyjne  infrastruktura 

telekomunikacyjna obejmuje urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz 

osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji. Definicja ta obejmuje zarówno elementy 

aktywne (jak urządzenia telekomunikacyjne), jak i tzw. infrastrukturę pasywną, np. wieże, maszty czy 

słupy. Definicja nie ma przy tym charakteru zamkniętego, co jak trafnie zauważa S. Piątek powoduje, że 

trudny do przeprowadzenia jest ścisły podział pomiędzy infrastrukturą telekomunikacyjną a siecią 

telekomunikacyjną, gdyż te pojęcia częściowo się pokrywają2. Wszystkie elementy składające się na 

infrastrukturę telekomunikacyjną służą do łącznego oznaczenia rzeczy stanowiących materialną 

podstawę urządzeń i sieci telekomunikacyjnych . Chociaż definicja infrastruktury telekomunikacyjnej 

obejmuje także urządzenia aktywne, to w swoim stanowisku z września 2013 r. Prezes UKE wyjaśnił 

wprost, że dostęp z art. 139 ustawy – Prawo telekomunikacyjne obejmuje przede wszystkim dostęp do 

                                                                 
2
  S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz 2019, wyd. 4 Legalis. 
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infrastruktury pasywnej, takiej jak kanalizacja kablowa, słupy, wieże, maszty, miejsca w szafach 

telekomunikacyjnych czy konstrukcje dachowe .  

Dodatkowo, obowiązek udostępnienia obejmuje również nieruchomości. Pojęcie nieruchomości 

powinno być rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego.  

Przepis ten wyróżnia trzy rodzaje nieruchomości, mianowicie:  

1) nieruchomości gruntowe; 

2) nieruchomości budynkowe; 

3) nieruchomości lokalowe . 

Należy uznać, że użyte w art. 139 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, pojęcie nieruchomości obejmuje 

wszystkie rodzaje nieruchomości wskazane w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, co wynika chociażby z 

użytego przez ustawodawcę w tym przepisie sformułowania: „do (…) nieruchomości, w tym do 

budynku”. 

Przepis art. 139 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, inaczej niż art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy – 

Prawo telekomunikacyjne nie wymaga, aby przedsiębiorca telekomunikacyjny był właścicielem 

infrastruktury telekomunikacyjnej, czy też uzyskał tytuł prawny do nieruchomości na podstawie 

przepisów prawa, orzeczenia sądu czy też decyzji administracyjnej. Główna wątpliwość może dotyczyć 

zwłaszcza tytułu prawnego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Należy jednak uznać, że skoro ustawodawca nie wskazał, że tytułem tym musi być własność (tak jak to 

ma miejsce w przypadku art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo telekomunikacyjne), to tytuł ten ma  

również charakter obligacyjny i wynika z umowy cywilnoprawnej, jak ma to miejsce w analizowanym 

przypadku. Takie stanowisko zajmuje też doktryna. Dla przykładu S. Piątek wskazuje, że podmiotem 

zobowiązanym do zapewnienia dostępu jest „dysponent infrastruktury”3.  

Reasumując, art. 139 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne również może stanowić podstawę 

współpracy zarządcy infrastruktury  innymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Nie mogą natomiast 

stanowić podstawy współpracy zarządcy infrastruktury z innymi przedsiębiorcami art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy – Prawo telekomunikacyjne, gdyż nie zostały spełnione przesłanki wskazane w tych przepisach, 

które zobowiązywałyby  do zapewnienia dostępu w oparciu o te przepisy. Określają one dość wąsko 

podstawy dostępu, implementując art. 12 Dyrektywy i skorzystanie z nich jako podstawy dostępu 

                                                                 
3
 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz 2019, wyd. 4 Legalis, 
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wymagałoby spełnienia przesłanek tam określonych. Art. 139 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo 

telekomunikacyjne należy uznać za przepis szczególny w stosunku do art. 30 ust. 5e Megaustawy.  

Po pierwsze zakres podmiotowy tego przepisu jest określony węziej aniżeli hipoteza art. 30 ust. 5e 

Megaustawy, która obejmuje każdy podmiot (w tym przedsiębiorców telekomunikacyjnych). Po wtóre, 

w przypadku zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych zasadą jest odpłatność świadczenia przez nich dostępu. Stąd wprowadzenie 

wyjątku w tym zakresie powinno w sposób jasny zostać określone w przepisach prawa, a nie wynikać 

pośrednio z piętrowego odesłania, jak to ma miejsce przy analizie art. 30 ust. 5e Megaustawy. Taką 

wykładnię wzmacnia również wykładnia celowościowa. W uzasadnieniu projektu ustawy 

wprowadzającej art. 30 ust. 5e Megaustawy wyraźnie wskazano, że celem regulacji jest wyeliminowanie 

istniejących luk, które pozwalały omijać obowiązek zapewnienia dostępu. Innymi słowy norma 

wynikająca z tego przepisu ma mieć charakter dopełniający, stwarzający podstawę dostępu wówczas, 

kiedy nie wynika on z innych przepisów.  

W przypadku zarządcy infrastruktury istnieje inna wyraźna podstawa prawna do zapewnienia przez nią 

dostępu. Stąd też, nie wydaje się, aby intencją ustawodawcy było objęcie regulacją również 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Taki argument można wesprzeć dodatkowo odniesieniem do 

zakresu zastosowania art. 30 ust. 5e Megaustawy. Gdyby bowiem przyjąć, że przepis ten obejmuje 

również przedsiębiorców telekomunikacyjnych, to prowadziłoby to do sytuacji, w której przedsiębiorca 

telekomunikacyjny, który uzyskał odpłatny dostęp do istniejącej instalacji telekomunikacyjnej od innego 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, byłyby zobowiązany nieodpłatnie udostępnić pozyskaną przez 

siebie infrastrukturę. Taki wniosek płynie bowiem z analizy art. 30 ust. 5e Ustawy, który wymieniając 

właściciela kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza 

telekomunikacyjnego, nie ogranicza tych podmiotów, tak jak art. 30 ust. 3 Megaustawy, do podmiotów 

niebędących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Tym samym, a contrario, należałoby uznać, że w 

zakresie tym mieszczą się również właściciele instalacji telekomunikacyjnej budynku, którzy są 

przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i na mocy zawartej umowy lub decyzji administracyjnej są 

obowiązani udostępnić swoje zasoby innemu podmiotowi. Wydaje się, że nie taka była intencja 

wprowadzonych przepisów.  

Powyższe argumenty dodatkowo wzmacnia również wykładnia art. 30 ust. 5e Megaustawy oraz art. 139 

ustawy – Prawo telekomunikacyjnego w oparciu o regułę kolizyjną drugiego stopnia, zgodnie z którą 

norma późniejsza, ogólniejsza nie uchyla normy wcześniejszej, bardziej szczegółowej (lex posterior 

generalis non derogat legi priori speciali) . 
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Tym samym, w ocenie PINK, brak jest podstaw do stosowania przez zarządcę infrastruktury art. 30 ust. 

5e Megaustawy, jako podstawy współpracy z innymi przedsiębiorcami, gdyż podstawę do świadczenia 

dostępu przez zarządcę infrastruktury stanowi art. 139 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne. 

W przypadku zarządu wykonywanego na podstawie umowy działania zarządcy nie są podejmowane w 

imieniu własnym, ale działa on w imieniu osoby (np. właściciela), która powierzyła mu sprawowanie 

zarządu. Zarządca nie działa jako przedstawiciel właściciela (czyli jako zarządca) co w swojej istocie 

powinno mieć zastosowanie w stosunku umownym, ale przyznaje ona zarządcy infrastruktury prawo do 

negocjacji warunków finansowych, ustalania rozwiązań technicznych, podpisywania w swoim imieniu 

umów oraz pobierania opłat wynikających z tych umów.  

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż właściciel infrastruktury, który udostępnił ją zarządcy 

infrastruktury (tak jak w analizowanym przypadku), może skutecznie bronić się przed zapewnieniem 

dostępu, czy to do nieruchomości, czy to do infrastruktury telekomunikacyjnej, która została 

udostępniona na rzecz zarządcy infrastruktury. Właściciel nieruchomości wskazywał, że nie dysponuje 

wolnymi zasobami instalacji telekomunikacyjnej w budynku będącym przedmiotem wniosku, ale w 

budynku dostępne są zasoby odpowiadające zapotrzebowaniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu. Jak 

wskazuje stanowisko Prezesa UKE, dostępność zasobów adekwatnych do potrzeb wnioskującego 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zasadniczo stanowi negatywną przesłankę do zapewnienia temu 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu możliwości budowy własnej instalacji telekomunikacyjnej budynku 

(nawet jeżeli instalacja dostępna jest odpłatnie).  

W ocenie PINK, podstawą zapewnienia dostępu na rzecz innych przedsiębiorców powinien być jednak 

art. 139 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjnego, gdyż stanowi on lex specialis wobec przepisu 

Ustawy . W konsekwencji dostęp zapewniany przez zarządcę infrastruktury powinien być dostępem 

odpłatnym. Taką wykładnię wzmacnia również wykładnia celowościowa. Innymi słowy norma 

wynikająca z tego przepisu ma mieć charakter dopełniający, stwarzający podstawę dostępu wówczas, 

kiedy nie wynika on z innych przepisów. Powyższe argumenty dodatkowo wzmacnia również wykładnia 

art. 30 ust. 5e Ustawy j oraz art. 139 ustawy – Prawo telekomunikacyjne w oparciu o regułę kolizyjną 

drugiego stopnia, zgodnie z którą norma późniejsza, ogólniejsza nie uchyla normy wcześniejszej, bardziej 

szczegółowej (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali). 

Z kolei dostęp z art. 30 ust. 5e Ustawy jest dostępem nieodpłatnym. Jednocześnie jednak należy 

pamiętać, że nieodpłatność dostępu nie oznacza w tym wypadku, że jest on darmowy. Zgodnie z art. 30 

ust. 3b Ustawy, przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany jest ponieść m.in. koszty związane z 

utrzymaniem udostępnionej instalacji telekomunikacyjnej budynku. Wydaje się więc, że jeżeli podmiot 
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udostępniający uiszcza opłaty za instalację budynku to opłaty te stanowią koszt utrzymania tejże 

instalacji i powinny być mu zwrócone. Podmiot ten będzie jednak obowiązany wykazać wysokość tych 

kosztów. Co istotne, w takim przypadku wydaje się, że korzystniejsze byłoby, aby podmiot, który 

pozyskał prawa do dysponowania instalacją telekomunikacyjną od właściciela instalacji 

telekomunikacyjnej nie był przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. W takim bowiem wypadku Prezes UKE 

nie mógłby kwestionować odpłatności dostępu uzyskanego od właściciela infrastruktury (dostęp 

nieodpłatny dotyczy tylko przedsiębiorców telekomunikacyjnych), a co za tym idzie podważać kosztów 

utrzymania i udostępnienia instalacji telekomunikacyjnej. W konsekwencji żądania dostępu kierowane 

być powinny do zarządcy infrastruktury jako zarządcy nieruchomości będącego przedsiębiorcą 

telekomunikacyjnym na podstawie art. 139 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, który przewiduje 

odpłatność za dostęp. 

Mając na uwadze powyższe rozważania liczymy uwzględnienie wskazanych w niniejszym piśmie 

argumentów w finalnej wersji konsultowanej Decyzji. W szczególności wnosimy jak we wstępnie o 

umorzenie postępowania administracyjnego, ze względu na szczegółowe okoliczności opisane w 

niniejszym stanowisku. 

 

Łącząc wyrazy szacunku, 

Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz 

Dyrektor Operacyjny / Członek Zarządu 

Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych  
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