
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 53 49 440, fax 22 32 49 306 

PROJEKT DECYZJI DO KONSULTACJI 

Marengo IT sp. z o. o. 
ul. Wagonowa 5-7 
53-609 Wrocław 

(dalej „Operator”) 

Wspólnota Mieszkaniowa nr 92 
przy ul. Rembeka 7 w Piotrkowie 
Trybunalskim 
al. 3 Maja 31 
97-300 Piotrków Trybunalski 

(dalej „Udostępniający”) 

DECYZJA DHRT.WWM.6171.252.2016. 

Po rozpatrzeniu wniosku Operatora z dnia 12 września 2016 r. (dalej „Wniosek”), w sprawie 
ustalenia warunków, na jakich Udostępniający zapewni Operatorowi dostęp 
do nieruchomości położonej przy ul. Rembeka 7 w Piotrkowie Trybunalskim, dla której Sąd 
Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą o nr PT1P/00067342/2 (dalej „Nieruchomość”), w tym do posadowionego na 
Nieruchomości budynku (dalej „Budynek”), w celu zapewnienia telekomunikacji w Budynku, 

 na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz ust. 5 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2062, z późn. zm., dalej „ustawa o wspieraniu rozwoju”), w związku z art. 104 
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096, dalej „kpa”) oraz w związku z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, dalej „Pt”), odmawiam 
ustalenia warunków dostępu Operatora do Nieruchomości, w tym do Budynku, 
polegającego na umożliwieniu wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej 
Budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w Budynku. 

UZASADNIENIE 

1. Podstawa rozpatrzenia Wniosku  

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o wspieraniu rozwoju: „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 w szczególności na: (…) 

3) umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli: 
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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, (…) 

- w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku”.  

Z przytoczonego przepisu wynika obowiązek właściciela, użytkownika wieczystego lub 
zarządcy nieruchomości, niebędącego przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, zapewnienia 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości, w tym do budynku oraz 
punktu styku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku (dalej „Dostęp”). 
Powyższemu obowiązkowi odpowiada jednocześnie uprawnienie przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego do żądania uzyskania Dostępu. 

Warunki Dostępu powinna określać umowa zawarta między przedsiębiorcą 
telekomunikacyjnym a odpowiednio właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 
nieruchomości, niebędącym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Zawarcie tej umowy 
stanowi czynność zwykłego zarządu (art. 30 ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju).  

Każda ze stron może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes 
UKE”) z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie Dostępu w przypadku:  

1) niepodjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o Dostępie,  

2) odmowy udzielenia Dostępu,  

3) niezawarcia umowy o Dostępie pomimo upływu 30 dni od dnia złożenia wniosku o Dostęp 
(art. 21 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju).  

Postępowanie przed Prezesem UKE jest prowadzone na podstawie przepisów kpa 
ze zmianami wynikającymi z Pt oraz ustawy o wspieraniu rozwoju (art. 206 ust. 1 Pt). 
Załatwienie spraw objętych Wnioskiem następuje więc w drodze wydania decyzji (art. 104 § 1 
kpa w związku z art. 206 ust. 1 Pt). 

Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być 
pozwana (art. 6 ustawy o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716, z późn. zm.)). 
Wspólnota mieszkaniowa może także występować w postępowaniu administracyjnym jako 
strona (tak: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2010 r. (sygn. akt 
II OSK 539/09, LEX nr 597676)). 

Prezes UKE ustalił, że: 

1) Operator jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym (źródło: rejestr przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, wpis nr 10226). 

2) Udostępniający nie jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym (brak wpisu w rejestrze 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych). 

3) Nieruchomość, w tym posadowiony na niej Budynek, stanowią współwłasność 
właścicieli lokali wyodrębnionych w Budynku oraz Gminy Piotrków Trybunalski 
(dowód: dane ujawnione w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez 
Centralną Informację Ksiąg Wieczystych z KW nr PT1P/00067342/2).  
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4) Pismem z dnia 4 sierpnia 2016 r. Operator wystąpił do Udostępniającego, 
za pośrednictwem Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. (dalej 
„zarządca”) z wnioskiem o zawarcie umowy na Dostęp do Nieruchomości i Budynku 
w celu zapewnienia telekomunikacji (dalej „Wniosek o dostęp”). Pismem z dnia 
9 stycznia 2017 r. zarządca poinformował, że „Wspólnota nie jest zainteresowana 
wprowadzeniem do budynku instalacji telekomunikacyjnej [Operatora – przyp. aut] 
ponieważ (…) wyraziła zgodę na wprowadzenie w/w instalacji przez ORANGE S.A”. 

5) Ze względu na niezawarcie umowy o Dostępie, Operator, pismem z dnia 12 września 
2016 r. (data wpływu do UKE: 19 września 2016 r.), złożył do Prezesa UKE Wniosek 
(dowód: Wniosek). 

Operator żąda wydania decyzji ustalającej warunki Dostępu do Nieruchomości, 
polegającego na umożliwieniu „budowy instalacji telekomunikacyjnej wewnątrz 
budynków (…) w celu dostarczenia mieszkańcom usługi szerokopasmowej, 
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s” (dowód: pismo uzupełniające Wniosek z dnia 
24 października 2016 r.). 

Na tej podstawie Prezes UKE stwierdził, że: 

1. Podstawą żądania Operatora jest art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o wspieraniu rozwoju 
(w zakresie umożliwienia wykonania instalacji telekomunikacyjnej Budynku). 

2. Operator (przedsiębiorca telekomunikacyjny) i Udostępniający (wspólnota 
mieszkaniowa) byli uprawnieni do zawarcia umowy o Dostępie do Nieruchomości i do 
Budynku. 

3. Złożenie przez Operatora Wniosku po upływie 30 dni od wystąpienia do Wspólnoty 
z wnioskiem o zawarcie umowy o Dostępie skutecznie zainicjowało postępowanie 
przed Prezesem UKE, którego stronami są Operator i Udostępniający (art. 30 ust. 5b 
ustawy o wspieraniu rozwoju). 

2. Uzasadnienie motywów rozstrzygnięcia sentencji 

W wyniku analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Prezes UKE stwierdził, 
że nie jest możliwe ustalenie warunków Dostępu Operatora do Budynku polegającego 
na umożliwieniu wykonania przez Operatora światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej 
w Budynku. 

Obowiązek zapewnienia Dostępu w zakresie umożliwienia wykonania instalacji 
telekomunikacyjnej budynku aktualizuje się wówczas, gdy nie istnieje instalacja 
telekomunikacyjna budynku przystosowana do dostarczania usług szerokopasmowego 
dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 
o wspieraniu rozwoju) lub 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 (art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o wspieraniu rozwoju). 

Zgodnie z art. 30 ust. 1a ustawy o wspieraniu rozwoju: „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; 
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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”. 

Przytoczony powyżej przepis prawa określa przesłanki, które pozwalają ustalić kiedy został 
spełniony warunek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o wspieraniu rozwoju. 

Treść art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz ust. 1a ustawy o wspieraniu rozwoju jednoznacznie 
wskazuje, że ustawowe uprawnienie do powielenia instalacji telekomunikacyjnej budynku 
jest warunkowe i nie przysługuje przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu bez względu 
na aktualny stan wyposażenia budynku w instalacje telekomunikacyjne. Udzielenie zgody na 
wykonanie instalacji telekomunikacyjnej dublującej już istniejącą infrastrukturę nie stanowi 
realizacji Dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o wspieraniu rozwoju, i nie 
jest obowiązkiem właściciela, użytkownika wieczystego czy zarządcy nieruchomości. Pełne 
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. 

Prezes UKE ustalił, że: 

1.  Operator żąda wydania decyzji ustalającej warunki Dostępu do Nieruchomości, 
polegającego na umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnej Budynku 
w technologii światłowodowej (dowód: pismo uzupełniające Wniosek z dnia 
24 października 2016 r.). 

2.  Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Orange”) posiada w Budynku 
instalację telekomunikacyjną wykonaną w technologii światłowodowej pozwalającą na 
świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, także przez Operatora 
(dowód: pismo Orange z dnia 30 lipca 2018 r., dane ujawnione w Systemie 
Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej).  

3.  Instalacja telekomunikacyjna Budynku należąca do Orange spełnia zapotrzebowanie 
Operatora w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych. Orange 
ma obowiązek umożliwienia innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym świadczenia 
usług przy pomocy instalacji na zasadach określonych w „Ofercie ramowej określającej 
ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania 
połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób 
zapewniający dostęp pełny lub współdzielony, dostępu do łączy abonenckich poprzez 
węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji 
danych” (dalej „Oferta SOR”), zatwierdzonej decyzją Prezesa UKE z dnia 29 września 
2010 r., zmienioną następnie późniejszymi decyzjami Prezesa UKE. Związanie Orange 
Ofertą SOR oznacza, że warunki, na jakich Operator może wykorzystać instalacje 
telekomunikacyjną Orange nie mogą być dyskryminujące i powinny umożliwiać mu 
oferowanie użytkownikom końcowym konkurencyjne warunki świadczenia usług, w tym 
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cenowe i jakościowe. Z tego względu przypadek określony w art. 30 ust. 1a pkt 3 ustawy 
o wspieraniu rozwoju nie zachodzi. 

4.   Nie są znane żadne przyczyny pozwalające uznać instalację telekomunikacyjną Budynku 
należącą do Orange za niedostępną dla Operatora bądź nieodpowiadającą jego 
zapotrzebowaniu. W szczególności w ocenie Prezesa UKE instalacja telekomunikacyjna 
Budynku należąca do Orange 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 istniejącej jest ekonomicznie niezasadne. 

Tym samym, przesłanki pozwalające na uzyskanie Dostępu do Budynku, wynikające z art. 30 
ust. 1 pkt 3 ustawy o wspieraniu rozwoju, nie zostały spełnione przez Operatora. 

Biorąc pod uwagę powyższe, na Udostępniającym nie ciąży, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 
ustawy o wspieraniu rozwoju, obowiązek udostępnienia Budynku, w celu umożliwienia 
Operatorowi wykonania instalacji telekomunikacyjnej. 

W tym stanie rzeczy konieczne stało się wydanie przez Prezesa UKE decyzji o odmowie 
ustalenia warunków Dostępu Operatora do Nieruchomości, w tym do Budynku, polegającego 
na umożliwieniu Operatorowi wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej 
Budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w Budynku. 

Biorąc powyższe pod uwagę i uwzględniając całokształt materiału dowodowego, Prezes UKE 
orzekł jak w sentencji.  

POUCZENIE 

Od decyzji Stronom przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Prezesa UKE w terminie 
dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji (art. 206 ust. 2 pkt 6 i ust. 3 Pt w związku 
z art. 47958 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm., dalej „kpc”)). 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 300, z późn. zm., dalej „ustawa o kosztach”) wniesienie odwołania od decyzji 
Prezesa UKE wymaga uiszczenia opłaty sądowej w wysokości stałej 100 zł.  

Zgodnie z art. 101 i następnymi ustawy o kosztach sąd może przyznać zwolnienie od kosztów 
sądowych osobie prawnej, osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą 
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych 
środków na ich uiszczenie. 

Po spełnieniu wymagań określonych przepisami kpc strona może domagać się ustanowienia 
dla niej adwokata lub radcy prawnego. 
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