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Ośrodek Eksploatacji i 
Zarządzania Miejską Siecią 
Komputerową OLMAN 
ul. Heweliusza 8 

         10-726 Olsztyn 

Pismem z dnia 14 lipca 2020 r. (data wpływu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 
14 lipca 2020 r.), zmodyfikowanym pismem z dnia 17 sierpnia 2020 r., operator 
infrastruktury Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN 
z siedzibą w Olsztynie (dalej „OLMAN”) zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) o akceptację zmodyfikowanego cennika 
usług hurtowych, (dalej „Cennik usług hurtowych”) oraz nowego cennika usług hurtowych 
dla podmiotów publicznych (dalej „Cennik usług dla PP”). Dokumenty te stanowią załączniki 
do „Oferty ramowej określającej warunki dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury 
telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie” (dalej „Oferta ramowa”). Modyfikacja 
względem uprzednio zaakceptowanego cennika polega na obniżeniu opłat dodatkowych dla 
usługi dzierżawy kanalizacji kablowej oraz wprowadzeniu odrębnego cennika dla podmiotów 
publicznych.  

Prezes UKE wskazuje co następuje. 

Pismem z dnia 21 września 2015 r. znak DHRT.WPS.6082.1.2015.9, Prezes UKE wydał opinię 
zatwierdzającą Ofertę ramową dla ówczesnego operatora infrastruktury Sieci 
Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie – Otwarte 
Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. 

Na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 8 września 2017 r., sygn. akt V 
GC 161/17, zarządcą przymusowym nad siecią SSPW-WWM został ustanowiony OLMAN. 

W dniu 4 lipca 2018 r. Prezes UKE opublikował zaktualizowane poziomy opłat rynkowych 
za usługi hurtowe analogiczne do usług oferowanych przez regionalne sieci 
szerokopasmowe1 (Ceny rynkowe). 

W ocenie Prezesa UKE proponowane zmiany w zakresie Cennika usług poprzez 
obniżenie/usunięcie opłat dodatkowych dla usługi dzierżawy kanalizacji kablowej są zgodne  
z zasadami określonymi w decyzjach Prezesa UKE2 oraz z Cenami rynkowymi i powinny 

                                                 
1 https://bip.uke.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultaktualnosci/68/21/1/ceny_rynkowe.pdf 
2 http://uke.gov.pl/akt/decyzje-prezesa-uke-dotyczace-kanalizacji-kablowej-oraz-kanalizacji-telekomunikacyjnej-budynkow,119.html 

 
ZASTĘPCA PREZESA  

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

Karol Krzywicki 

DR.WPS.6001.3.2020.6 

Warszawa, 24 sierpnia 2020 r. 

0
0

0
0

0
4

5
6

9
7

8
3

https://pue.uke.gov.pl/
http://uke.gov.pl/akt/decyzje-prezesa-uke-dotyczace-kanalizacji-kablowej-oraz-kanalizacji-telekomunikacyjnej-budynkow,119.html


Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, 

tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306, platforma e-usług: pue.uke.gov.pl 
 

Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
2 

 

przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności tej oferty. Wprowadzone zmiany będą korzystne 
dla zwiększenia dostępu użytkowników końcowych do nowoczesnych sieci 
telekomunikacyjnych.  

Wprowadzenie do Oferty ramowej nowego załącznika 11a, będącego odrębnym cennikiem 
usług hurtowych dedykowanym wyłącznie podmiotom publicznym również powinno 
przyczynić się do umożliwienia skorzystania z dostępu do nowoczesnych, różnorodnych usług 
telekomunikacyjnych podmiotom z sektora publicznego na atrakcyjnych warunkach bez 
zaburzenia konkurencji na rynku.  

W opinii Prezesa UKE zaproponowane zmiany w zakresie Cennika usług zapewnią otwarty, 
efektywny dostęp do sieci na niedyskryminujących warunkach oraz gwarantują ograniczenie 
negatywnego wpływu na istniejącą konkurencję. Tym samym zmodyfikowany Cennik usług 
oraz Cennik usług dla PP są zgodne z zasadami wynikającymi z decyzji notyfikacyjnej. 

Prezes UKE nie zgłasza zastrzeżeń do propozycji zmiany Cennika usług oraz Cennika usług dla 
PP przekazanych przez OLMAN. 

Z poważaniem 

z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

Zastępca Prezesa 

 

Karol Krzywicki 
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