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Numer: DHRT.WWM.6171.93.2017; DHRT.WWM. 6171.130.2018 

STANOWISKO KONSULTACYJNE 

dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.93.2017;  

W związku z rozpoczęciem konsultacji projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla  

Matcom Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości położonych w Biskupcu znajdujących się w  

zarządzie Zakładu Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o. w Biskupcu, w celu zapewnienia  

telekomunikacji w budynkach - niniejszym zgłaszam uwagi do projektu decyzji wskazu jąc, że:  

treść decyzji nie uwzględnia zmiany stanu faktycznego - w szczególności okoliczności, że:  

1) PPHU „Macrosat" Krzysztof Kacprowicz wykonało instalacje budynkowe w technologii  

światłowodowej, odpowiadające zapotrzebowaniu Operatora ze względu na technologię  

świadczenia usług w Budynkach zlokalizowanych pod adresami:  

a) ul. Mickiewicza 29 

b) ul. Mickiewicza 27 

c) ul. Mickiewicza 21 

Dowód: protokoły odbioru wykonanych instalacji telekomunikacyjnych  

2) niezależnie od okoliczności wskazanej w pkt. 1 powyżej, pomiędzy PPHU „Macrosat" a  

Udostępniającym zostały zawarte umowy o dostęp do Nieruchomości celem świadczenia  

telekomunikacji w Budynkach zlokalizowanych pod niżej wymienionymi adresami oraz  

trwają tam prace związane z budową światłowodowych instalacji budynkowych:  

a) ul. Chrobrego 18 

b) ul. Chrobrego 18a 

c) ul. Chrobrego 18b 



d) ul. Chrobrego 18c 

e) ul. Kryniczna 2 

0 ul. Słowackiego 3  

g) Al. Róż 6 (sprawa nr DHRT.WWM. 6171.130.2018) 

h) Al. Róż 8a 

na podstawie których to umów Macrosat zobowiązał się do wykonania instalacji  

telekomunikacyjnej budynkowej w technologii światłowodowej (FTTH);  

Dowód: umowy o zapewnienie dostępu do Nieruchomości i Budynków dla potrzeb  

wykonania instalacji budynkowej w technologii FTTH 

3) Wspólnoty mieszkaniowe położone przy ul. Mickiewicza 19 i ul. Mickiewicza 23, położone sa 

w tym samym budynku co wspólnota pod adresem ul. Mickiewicza 21 (budynek o 3 klatkach  

schodowych, w którym funkcjonują 3 odrębne wspólnoty mieszkaniowe), natomiast  

wspólnota mieszkaniowa puiożona przy ul. Mickiewicza 25, położona jest w tym samym  

budynku co wspólnoty pod adresem ul. Mickiewicza 27 i ul. Mickiewicza 29 (również  

budynek o 3 klatkach schodowych, w którym funkcjonują 3 odrębne wspólnoty  

mieszkaniowe). Przyłącza budynkowe do wszystkich ww. wspólnot zostały wybudowane na  

podstawie umów ze wspólnotami ul. Mickiewicza 21, ul. Mickiewicza 27, ul. Mickiewicza 29,  

a instalacje wewnątrzbudynkowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie piwnic tych  

wspólnot. 

Tym samym straciły aktualność ustalenia poczynione przez UKE na stronie 10 decyzji: „ Oceniając, 

czy na Udostępniającym spoczywa obowiązek umożliwienia Operatorowi wykonania instalacji 

telekomunikacyjnych Budynków, Prezes UKE ustalił, że choć w Budynkach znajdują się instalacje 

przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co 

najmniej 30 Mb/s, to żadna z nich nie jest wykonana w technologii światłowodowej (dowód: dane z 

Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej, Wniosek, pismo Orange Polska S.A. z 

dnia 23 maja 2018 r., pismo Multimedia Polska S.A. z dnia 23 maja 2018 r. pisma „Avis" Mariusz 

Ziółkowski z dnia z dnia 24 maja oraz 6 czerwca 2018 r.). Na podstawie zebranych informacji Prezes 

UKE stwierdził, że Operator nie ma możliwości skorzystania z istniejących instalacji 

telekomunikacyjnych Budynków, albowiem istniejące w Budynkach instalacje telekomunikacyjne, 

nawet jeśli są przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o 

przepustowości co najmniej 30 Mb/s, to nie odpowiadają zapotrzebowaniu ze względu na technologię 

świadczenia usług telekomunikacyjnych (art. 30 ust. la pkt 4 ustawy o wspieraniu rozwoju). " 

W chwili obecnej w części Budynków  istnieją już wybudowane przez PPHU „Macrosat"  

Krzysztof Kacprowicz instalacje telekomunikacyjne w technologii światłowodowej,  które  

odpowiadają zapotrzebowaniu Operatora, zaś w pozostałych Budynkach wskazanych w pkt . 2 

rozpoczęto prace instalacyjne. Zgodnie §3 pkt 6 zawartych umów o dostęp do budynków PPHU  

Macrosat K. Kacprowicz wyraża wolę udostępnienia wybudowanych sieci budynkowych innym  

operatorom celem świadczenia przez nich usług w budynkach.  

W takiej sytuacji nie ma zastosowania art. 30 ust. la pkt. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju, zaś zgodnie  

z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju nie ma podstaw do umożliwienia Operatorowi  



 

 

wykonania instalacji telekomunikacyjnych Budynków - są one bowiem (lub będą w terminie do  

10.11.2018 r.) wyposażone w instalację telekomunikacyjną przystosowaną do dostarczania usług  

szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, dostępną i  

odpowiadającą zapotrzebowaniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Macrosat" Krzysztof Kacprowicz prowadzi  

działalność przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na podstawie wpisu do rejestru prze dsiębiorców 

telekomunikacyjnych nr 1706. Zgodnie z pkt. 2 wpisu zakresem działalności objęte jest dostarczanie  

sieci telekomunikacyjnej poprzez sieć transmisji danych i świadczenie usług telekomunikacyjnych w  

postaci usług transmisji danych oraz zapewnienia dostępu do sieci Internet. Obszarem wykonywania  

wspomnianej działalności pozostaje województwo warmińsko - mazurskie, na terenie którego  

położona jest miejscowość Biskupiec.  

Wobec powyższego wnoszę o dokonanie zmian w projekcie decyzji polegających na:  

1) przyznaniu Operatorowi dostępu do Nieruchomości i Budynków wyłącznie dla celów  

doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do Budynków;  

2) umorzeniu postępowania w części dotyczącej zapewnienia dostępu do Nieruchomości i  

Budynków polegającego na wykonaniu instalacji telekomunikacyjnych w Budynkach w 

technologii FTTH, w celu zapewnienia telekomunikacji.  
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