
Urząd Komunikacji Elektronicznej  Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego 

Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 32 99 640 
 

 Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. 

PREZES  

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

Marcin Cichy 
 

 

 
DHRT.WPS.6082.2.2017.2 

 

Otwarte Regionalne Sieci 

Szerokopasmowe sp. z o.o. 
ul. Franciszka Nullo 2 

00-486 Warszawa 
 

 
Pismem z dnia 17 lutego 2017 r. (data wpływu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu  

22 lutego 2017 r.), operator Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie (dalej „ORSS”) poinformował Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

(dalej „Prezes UKE”) o planowanej zmianie treści „Umowy ramowej operatora ORSS  

o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci Szerokopasmowej 

Polski Wschodniej – woj. Podkarpackie” (dalej „Umowa ramowa”) oraz zwrócił się  

z wnioskiem o akceptację zmodyfikowanej Umowy ramowej. Modyfikacja względem 

uprzednio zaakceptowanej Umowy ramowej polegała m.in. na: obniżeniu opłat 

abonamentowych za usługę dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych oraz zwiększeniu 

opustów lojalnościowych i wolumenowych. W odpowiedzi na pismo ORSS, Prezes UKE 

wskazuje co następuje. 

Pismem z dnia 25 stycznia 2016 r. znak DHRT.WPS.6082.2.2015.7, Prezes UKE wydał 

opinię zatwierdzającą Umowę ramową
1
. 

W dniu 17 listopada 2016 r. Prezes UKE opublikował zaktualizowane poziomy opłat 

rynkowych za usługi hurtowe analogiczne do usług oferowanych przez regionalne sieci 

szerokopasmowe
2
. 

Zmiana Umowy ramowej poprzez obniżenie opłat abonamentowych za usługę dzierżawy 

ciemnych włókien światłowodowych oraz zwiększenie opustów lojalnościowych  

i wolumenowych przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tej oferty, a co za tym idzie 

pozytywnie wpłynie na rozwój konkurencji w regionie. 

Po analizie projektu Umowy ramowej przekazanej przez ORSS w zakresie weryfikacji 

zgodności opłat z aktualnym poziomem opłat rynkowych oraz proponowanych zmian,  

Prezes UKE stwierdza, że projekt Umowy ramowej jest zgodny z postanowieniami decyzji 

Komisji Europejskiej z dnia 10 listopada 2011 r. nr K(2011)8121, dotyczącej notyfikacji 

pomocy państwa SA.33441(2011/N), SA.33440(2011/N), SA.22439(2011/N), 

                                                 
1 https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-operatora-regionalnej-sieci-szerokopasmowej-wojewodztwa-

podkarpackiego-17508 
2 http://uke.gov.pl/aktualizacja-referencyjnych-cen-rynkowych-dla-rss-20914 
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SA.33438(2011/N) oraz SA.30851(2011/N) pn. Polska Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej, w zakresie zapewnienia warunków gwarantujących otwarty, efektywny dostęp 

na niedyskryminujących warunkach i nie zgłasza zastrzeżeń do propozycji zmiany Umowy 

ramowej przekazanej przez ORSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. 

ul. Franciszka Nullo 2 

00-486 Warszawa 
2. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

ul. Łukasza Cieplińskiego 4 

35-010 Rzeszów 


