
UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP32281456

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie 

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Identyfikator adresata: r9rm745qkz
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie 

Nazwa nadawcy: URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Identyfikator nadawcy: UOKiK
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia 

Data doręczenia: 2019-09-04T14:22:06.940
Data wytworzenia poświadczenia: 2019-09-04T14:22:06.940
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK47254699

Dane uzupełniające (opcjonalne) 

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 47254699

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu 

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-bb818770b2126dbe64cd73a70346507e : 
referencja ID-fc625789119f2226bdfcad20e1e79e01 : Odpowied%C5%BA%20w%20sprawie.xml
referencja : #xades-id-f4de4b5c7beeeabd75ada721aa268a3f
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Maciej Fragsztajn
Dyrektor

Delegatury w Katowicach

Katowice, 4 września 2019 r.

RKT.071.33.2019

[Urząd Komunikacji 

Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9 

01-211 Warszawa]

Dot. DHRT.WWM.6171.61.2018

Do: Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Działając na podstawie upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) z dnia 2 września 2019r. w związku z zawiadomieniem 

z dnia 27 sierpnia 2019r. o wszczęciu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

(dalej: Prezes UKE) postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji o sygn. 

j.w. w sprawie:

- ustalenia warunków dostępu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego Centrum Usług 
Komputerowych Grot Sp. z o.o. w Sosnowcu (dalej: Operator) do nieruchomości oraz 

posadowionego na niej budynku przy ul. Wspólnej 3 w Sosnowcu, wskazanej w sentencji 

projektu ww. decyzji, w celu zapewniania telekomunikacji w tym budynku,

- informujemy, że Prezes UOKiK nie zgłasza uwag do projektu ww. decyzji. 

Analizując projekt przedmiotowej decyzji, dostępny na stronie internetowej 

Prezesa UKE pod adresem http://bip.uke.gov.pl/, Prezes UOKiK uwzględnił potrzebę:
- realizacji celów polityki regulacyjnej, takich jak wspieranie równoprawnej i skutecznej 

konkurencji w zakresie świadczenie usług telekomunikacyjnych (art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne - tj. Dz.U. z 2018 poz. 1954 ze zm.),

- rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej (art. 1 ust. 2 pkt 

2 ww. ustawy),

- zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i 

jakości usług telekomunikacyjnych (art. 1 ust. 2 pkt 4 tej ustawy),

- konieczności zapewnienia niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych warunków dostępu 

(art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych - tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2062 ze zm.),

a także     

http://bip.uke.gov.pl/
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uregulowania zawarte w przepisach ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 369), w świetle których Prezes UOKiK ocenił, czy 

uzyskanie przez Operatora dostępu do ww. budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji, 

może stanowić zagrożenie dla stanu i rozwoju konkurencji.     

Z poważaniem,

Maciej Fragsztajn
Dyrektor

Delegatury w Katowicach
/podpisano elektronicznie/
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Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2019-09-04T12:17:17.547Z

Podpis elektroniczny

RKT.071.33.2019

OPINIA

Pismo

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy opinię w sprawie DHRT.WWM.6171.61.2018 

Załączniki:

1. do wysł. 04.09.2019r.-Opinia dla UKE.(345229_316621).pdf
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