
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 
 

 
 

Pan Piotr Kolewiński  
Prezes Zarządu 
Infratel sp. z o.o. 
ul. Łąkowa 29 
90-554 Łódź 

Szanowny Panie Prezesie, 

pismem z dnia 20 sierpnia 2021 r., zmodyfikowanym pismem z dnia 26 listopada 2021 r. 
(data wpływu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej 7 grudnia 2021 r.), operator 
infrastruktury Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej - 2 Etap - Infratel sp. z o.o. (dalej 
„Infratel”) zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej 
„Prezes UKE”) o akceptację zmodyfikowanego cennika usług hurtowych (dalej „Nowy cennik 
usług hurtowych”). 

Nowy cennik usług hurtowych stanowi część „Oferty ramowej Operatora Infrastruktury 
o dostępie do Infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków 
pomocowych UE”. Modyfikacja względem aktualnie obowiązującego cennika usług 
hurtowych (dalej „Aktualny cennik usług hurtowych”), polega na: 

 obniżeniu opłat dla usługi transmisji danych IP VPN, transmisji danych przy pomocy 
kanałów Ethernet, kolokacji, dzierżawy kanalizacji kablowej, 

 dodaniu nowych opcji i opłat za usługę transmisji danych przy pomocy kanałów 
Ethernet, 

 podwyższeniu opłat za nadzór w przypadku asysty technicznej w godzinach 8:00-16:00. 

Zaproponowane przez Infratel opłaty w Nowym cenniku usług hurtowych, w zakresie usługi 
IP VPN oraz transmisji Lambda nie są przedmiotem oceny Prezesa UKE, usługi te nie należą 
do podstawowego katalogu usług świadczonych w RSS i nie są badane na potrzeby 
referencyjnej oferty ramowej1. 

Pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. Prezes UKE wydał, na wniosek Infratel, opinię 
zatwierdzającą Ofertę ramową. 

W dniu 29 maja 2017 r. oraz 10 maja 2018 r. na wnioski Infratel Prezes UKE wydał opinie 
zatwierdzające zmiany cennika usług hurtowych.

                                                 
1 https://bip.uke.gov.pl/stanowiska/oferta-referencyjna-okreslajaca-warunki-zapewnienia-dostepu-do-rss,2.html 
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W dniu 11 marca 2021 r. Prezes UKE opublikował zaktualizowane poziomy opłat rynkowych 
za usługi hurtowe analogiczne do usług oferowanych przez regionalne sieci 
szerokopasmowe2 (dalej „Opłaty rynkowe”). Stanowią one załącznik nr 2 do „Wytycznych 
dotyczących wyznaczania opłat za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej Regionalnych 
Sieci Szerokopasmowych”. 

Zgodnie z pkt 33 decyzji notyfikacyjnej Komisji Europejskiej z dnia 30 września 2013 r. Pomoc 
państwa SA.35949 (2012/N) – Polska Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap 
(dalej „Decyzja notyfikacyjna)3 ceny dostępu hurtowego będą oparte na przeciętnych 
(regulowanych) cenach hurtowych za porównywalne usługi na bardziej otwartych na 
konkurencję obszarach lub na cenach określonych lub zatwierdzonych przez krajowy organ 
regulacyjny. Ponadto w okresie obowiązywania umowy opłaty pobierane przez operatora 
infrastruktury będą monitorowane i weryfikowane przez krajowy organ regulacyjny. 

Zgodnie z pkt 75 Decyzji notyfikacyjnej wybrany operator będzie oferował usługi hurtowe 
i dostęp do dotowanej sieci dosyłowej innym operatorom w sposób otwarty, przejrzysty 
i niedyskryminujący przez co najmniej siedem lat. Obowiązki związane z dostępem będzie 
nadzorował polski organ regulacyjny. 

W myśl pkt 76 Decyzji notyfikacyjnej zgodnie z postanowieniami wytycznych dotyczących 
sieci szerokopasmowych cena za dostęp hurtowy będzie opierać się na średnich cenach 
hurtowych za podobne usługi świadczone na bardziej konkurencyjnych obszarach, lub na 
cenach ustalonych lub zatwierdzonych przez krajowy organ regulacyjny, zgodnie z zasadami 
wyszczególnionymi w pkt 33 i następnych Decyzji notyfikacyjnej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UKE stwierdził co następuje. 

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie opłat zaproponowanych w Nowym cenniku usług 
hurtowych względem Aktualnego cennika usług hurtowych z uwzględnieniem zakresu Opłat 
rynkowych. 

Tabela 1. Opłaty za Transmisję danych Ethernet (dotychczasowe opcje) 

L.p. Przepustowość 
Dotychczasowa 
opłata [zł/mc] 

Proponowana 
opłata [zł/mc] 

Zakres Opłat 
rynkowych [zł/mc] 

1. 50 Mb/s 250 200 136,50-1000 

2. 100 Mb/s 400 260 204,59-1100 

3. 200 Mb/s 600 320 550-11004 

4. 1 Gb/s  1000 600 500-1611 

5. 10 Gb/s 1850 1300 1076,13-2800 

Źródło: UKE 

Zaproponowane niższe opłaty miesięczne w pkt 1, 2, 4 i 5 w Tabeli 1 są zgodne z zakresem 
Opłat rynkowych. Opłata zaproponowana w pkt 3 w tabeli 1 jest niższa niż opłaty stosowane 
przez operatorów infrastruktury (OI) na sieciach RSS za analogiczną usługę, jednak zakres 
tych opłat nie był zbierany i badany przez Prezesa UKE w ramach aktualizacji Opłat 
rynkowych. 

                                                 
2 https://bip.uke.gov.pl/decyzje/oferty-ramowe/2021,arch.html 
3https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247159/247159_1484946_87_2.pdf 
4Zakres opłat innych OI w RSS 
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Tabela 2. Opłaty za Transmisję danych Ethernet (nowe opcje) 

L.p. Przepustowość 
Dotychczasowa 
opłata [zł/mc] 

Proponowana 
opłata [zł/mc] 

Zakres Opłat 
rynkowych [zł/mc] 

1. 300 Mb/s - 380 360-991,54 

2. 2 Gb/s - 700 1300-16005 

3. 3 Gb/s - 800 1400-16006 

4. 5 Gb/s  - 900 810-1800 

Źródło: UKE 

Zaproponowane nowe opcje i opłaty miesięczne w pkt 1 i 4 Tabeli 2 są zgodne z wysokością 
wynikającą z Opłat rynkowych. Opłaty z pozycji 2 i 3 w tabeli 2 są niższe od opłat 
stosowanych przez OI na sieciach RSS za analogiczne usługi, zakres tych opłat nie był 
zbierany i badany przez Prezesa UKE w ramach Opłat rynkowych. 

Tabela 3. Opłata za dzierżawę kanalizacji kablowej7 

L.p. Usługa 
Dotychczasowa 
opłata [zł/mc] 

Proponowana 
opłata [zł/mc] 

Zakres Opłat 
rynkowych [zł/mc] 

1. Dzierżawa 
kanalizacji 
kablowej - metr 
bieżący Ø 40 
mm 

1,00 0,80 0,25 – 0,90 

Źródło: UKE 

Wysokość opłaty w pkt 1 Tabeli 3 mieści się w zakresie wysokości wskazanych w Opłatach 
rynkowych. 

Tabela 4. Opłaty za kolokację 

L.p. Usługa 
Dotychczasowa 

opłata [zł ] 
Proponowana 

opłata [zł ] 
Zakres Opłat 

rynkowych [zł ] 

1. Dzierżawa 
powierzchni pod 
szafę 1000x800 

1600 1200 brak danych 

2. Dzierżawa 
powierzchni pod 
szafę 800x600 

1400 900 590-2631,5 

Źródło: UKE 

                                                 
5 Zakres opłat innych OI w RSS 
6 Zakres opłat innych OI w RSS 
7 Dzierżawa kanalizacji kablowej to umożliwienie OSD dostępu i korzystania z kanalizacji kablowej na odcinku od studni „0” 
do budynku w którym znajduje się w węzeł ŁRST 2, oraz infrastruktury towarzyszącej, jeżeli jest ona elementem sieci OI, 
w celu ułożenia kabli telekomunikacyjnych. Z uwagi na specyfikę sieci ŁRST 2 Etap, możliwe tylko w obrębie tego samego 
węzła sieci ŁRST2. 
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Wysokość opłaty w pkt 2 Tabeli 4 mieści się w zakresie wysokości określonych w Opłatach 
rynkowych. W stosunku do pkt 1 tabeli 4 dane dot. usługi dzierżawy powierzchni pod szafę 
1000x800 nie były zbierane przez Prezesa UKE, usługa ta nie występuje też u pozostałych OI 
w RSS. Prezes UKE pozytywnie ocenia obniżenie tej opłaty w porównaniu z opłatą aktualnie 
obowiązującą. 

Tabela 5. Opłaty za dostęp do sieci Internet 

L.p. Przepustowość 
Dotychczasowa 
opłata [zł/mc] 

Proponowana 
opłata [zł/mc] 

Zakres Opłat 
rynkowych [zł/mc] 

1. 100 Mb/s 500 360 350 – 898,57 

2. 200 Mb/s 900 420 400-1890,77 

3. 300 Mb/s 1290 500 459,96-2331,49 

4. 500 Mb/s 2100 750 217,27 - 2092 

5. 1 Gb/s 3900 1300 799,72 - 7605 

Źródło: UKE 

Wysokość opłat w pkt 1-5 Tabeli 5 została znacząco obniżona i mieści się w zakresie Opłat 
rynkowych. 

Tabela 6. Opłaty za nadzór 

L.p. Usługa 
Dotychczasowa opłata 

[zł ] 
Proponowana 

opłata [zł ] 
Zakres opłat 

rynkowych [zł ] 

1. Asysta 
techniczna w 
godzinach 8:00-
16:00 za 1h 

100 120 90-3508 

2. Asysta 
techniczna w 
godzinach 8:00-
16:00 za kolejną 
h 

70 90 60-3009 

Źródło: UKE 

Zaproponowane przez Infratel podwyższone opłaty za usługi z pozycji 1 i 2 w Tabeli 6 mieszczą 
się w zakresie opłat stosowanych przez OI na sieciach RSS za analogiczne usługi. Zakres tych 
opłat nie był zbierany i badany przez Prezesa UKE w ramach Opłat rynkowych. 

W opinii Prezesa UKE jednym z podstawowych warunków otwartego dostępu na 
przejrzystych i niedyskryminujących warunkach jest zapewnienie wszystkim 
zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do wszelkich istotnych 
informacji na temat infrastruktury Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej - 2 Etap 
(dalej „ŁRST2”). Prezes UKE w Ofercie referencyjnej przygotowanej jako rekomendacje 
określił szczegółowo zakres i wymogi, jakim powinny odpowiadać udostępniane informacje. 
Oferta ramowa Infratel przewiduje publikowanie informacji dotyczących infrastruktury 

                                                 
8 Zakres opłat innych OI w RSS 
9 Zakres opłat innych OI w RSS 
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ŁRST2, określa zakres tych informacji (informacje niezbędne do prawidłowego złożenia 
wniosku o zawarcie umowy szczegółowej) oraz wymogi jakim powinny one odpowiadać 
(dostępność, kompletność, rzetelność oraz zgodność ze stanem faktycznym). Infratel 
wypełnia obowiązki otwartego dostępu na przejrzystych i niedyskryminujących warunkach 
poprzez publikację warunków i opłat w zakresie świadczonych usług hurtowych na swojej 
stronie internetowej10co jest zgodne z postanowieniami Decyzji notyfikacyjnej. 

W opinii Prezesa UKE, zaproponowane zmiany w zakresie Nowego cennika usług hurtowych 
poprzez obniżenie opłat dla usług dzierżawy kanalizacji kablowej, transmisji danych przy 
pomocy kanałów Ethernet, transmisji danych IP i kolokacji oraz dodanie nowych opcji i opłat 
za usługę transmisji danych Ethernet zapewnią otwarty, efektywny dostęp do sieci na 
niedyskryminujących warunkach. Dodatkowo zmiany te powinny przyczynić się do 
zwiększenia atrakcyjności oferty Infratel. Wprowadzone zmiany będą również korzystne dla 
zwiększenia dostępu użytkowników końcowych do nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. 

Tym samym Nowy cennik usług hurtowych jest zgodny z zasadami wynikającymi z Decyzji 
notyfikacyjnej. 

Prezes UKE nie zgłasza zastrzeżeń do Nowego cennika usług hurtowych przekazanego przez 
Infratel. 

Z poważaniem 

Prezes 

Jacek Oko 

                                                 
10 http://lrst.pl/wp-content/uploads/2019/03/2018-05-22-Aktualny-Cennik.pdf 
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