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Dotyczy:  Stanowisko dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej w sprawie dostępu Pawła Oleksiewicza prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwa MPC Paweł Oleksiewicz w Kutnie, do nieruchomości położonych w 

Kutnie przy ul. Kasztanowej w obrębie działki ewidencyjnej o numerze 31/3, obręb 

Kościuszków, znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Wspólnoty Mieszkaniowej 

Avangarda Północy z siedzibą w Kutnie w celu zapewnienia telekomunikacji.

Na podstawie art. 31 pkt 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), w związku z pismem Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej z dnia 3 lipca 2019 r. znak DR.WWM.6171.77.2018.42, 

informującym o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie jw., 

działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

nie zgłaszam zastrzeżeń do ww. projektu decyzji. 
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U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 20 sierpnia 2019 r., stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. 

zm.,), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformował Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego dotyczącego 

projektu ww. decyzji. Decyzja ta jest projektowanym rozstrzygnięciem w sprawie, o której 

mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 2 w zw. z 30 ust. 1 pkt 2 i 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.).  Po przeanalizowaniu treści projektu decyzji, 

udostępnionego pod adresem www.bip.uke.gov.pl, stwierdzono, iż uzyskanie dostępu przez 

przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Pawła Oleksiewicza prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwa MPC Paweł Oleksiewicz w Kutnie do nieruchomości położonych w 

Kutnie przy ul. Kasztanowej w obrębie działki ewidencyjnej o numerze 31/3, obręb 

Kościuszków, znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Wspólnoty Mieszkaniowej 

Avangarda Północy z siedzibą w Kutnie nie będzie zakłócać równoprawnej i skutecznej 

konkurencji na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych. Przemawia za tym m.in. fakt do 

nieruchomości tej ma również dostęp inny operator telekomunikacyjny. Udostępnienie tej 

nieruchomości kolejnemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu może zatem zwiększyć 

poziom konkurencyjności na tym rynku.    

Ponadto, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podnosi, iż nie kwestionuje 

co do zasady możliwości ustanowienia kaucji z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania 

prac wskazanych w opiniowanej decyzji. Zatem ustanowienie tejże kaucji w powyższym 

przypadku jest obiektywnie uzasadnione. Wydaje się także, iż jej wysokość, nie będzie 

stanowiła istotnej przeszkody do wejścia Operatora na rynek określony w przedmiotowym 

projekcie decyzji. W projekcie tym nie wskazano jednakże, szczegółowego sposobu 

ustalenia adekwatności wysokości tejże kaucji.

W związku z powyższym uznać należało, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów nie dysponuje materiałem dowodowym wystarczającym do podjęcia 

ostatecznego stanowiska w kwestii wysokości ustalenia stosownej kaucji, pozostawiając je 

do uznania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Z poważaniem,

Tomasz Dec
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