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PREZES  
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

 

 
 
(dane osobowe) 

(dalej (dane osobowe)) 

(dane osobowe) 

(dalej (dane osobowe)) 

DECYZJA DHRT.WIT.6174.5.2017.44 

Po rozpatrzeniu wniosku (dalej „Wniosek”) (dane osobowe) z dnia 8 września 2017 r. o 
wydanie decyzji ustalającej warunki dostępu do infrastruktury technicznej Skrętki w 
budynkach we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 3, 5 i 6, Brożka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 24  
oraz Żeromskiego 27 oraz doprowadzonej do tych budynków (dalej „Budynki”),  

na podstawie art. 22 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2062 ze zm.,  
dalej „ustawa o wspieraniu rozwoju”) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.,  
dalej „kpa”) w zw. z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm., dalej „Pt”) odmawiam ustalenia warunków dostępu 
CONECT do infrastruktury technicznej Skrętki w zakresie przyłączy telekomunikacyjnych  
do Budynków, kanalizacji telekomunikacyjnej Budynków i szaf telekomunikacyjnych  
w Budynkach.  

Na podstawie art. 206 ust. 2aa w związku z art. 206 ust. 2 pkt 6 Pt decyzja podlega 
natychmiastowemu wykonaniu. 

UZASADNIENIE 

1. Uzasadnienie podstawy prawnej żądania (dane osobowe) 

Pismem z dnia 8 września 2017 r. (dane osobowe)  zwrócił się do Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) o wydanie decyzji ustalającej warunki dostępu  
do infrastruktury telekomunikacyjnej Skrętki w Budynkach „w zakresie: 

1. wykorzystania przyłączy telekomunikacyjnych do każdego z budynków w celu instalacji  
w wolnej części przyłącza naszego kabla światłowodowego,  

2. wykorzystania miejsc w wewnątrzbudynkowych szafkach telekomunikacyjnych w celu 
kolokacji w nim własnych urządzeń pasywnych, w tym: splitterów, przełącznic, 
okablowania w każdym z budynków,  

3. wprowadzenia do kanalizacji telekomunikacyjnej wewnątrz budynków po jednym kablu 
światłowodowym na odcinku od szafy telekomunikacyjnej do danego lokalu w budynku 

(…)” 

Warszawa, 29 marca 2019 r. 
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Podstawę prawną powyższego żądania (dane osobowe) stanowi art. 17 ust. 1 ustawy o 
wspieraniu rozwoju. 

Prezes UKE wskazuje, że Wniosek dotyczy również dostępu do kabli telekomunikacyjnych  
w Budynkach w postaci włókien światłowodowych, którego podstawę prawną stanowi  
art. 139 ust. 1 pkt 2 Pt. Z uwagi na okoliczność, że podstawy prawne żądań zawartych we 
Wniosku nie są tożsame, Prezes UKE nie może prowadzić, stosownie do art. 62 kpa, jednego 
postępowania administracyjnego. W zakresie dostępu do kabli telekomunikacyjnych Prezes 
UKE prowadzi odrębne postępowanie pod sygnaturą DHRT.WIT.6080.1.2017. 

We Wniosku wskazano ponadto: „Żądania o dostęp telekomunikacyjny były kierowane  
do P.W. Skrętka w związku z art. 139 ustawy Prawo telekomunikacyjne. (dane osobowe)  
prosi aby niniejsze postępowanie było prowadzone dalej w związku z art. 17 i 19 ustawy  
z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ze względu 
na właściwości tych regulacji.”.  

Zgodnie z definicjami przewidzianymi w art. 2 ust. 1 pkt 6 oraz 8 ustawy o wspieraniu 
rozwoju, operatorem sieci jest „przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot wykonujący 
zadania z zakresu użyteczności publicznej”, natomiast przez infrastrukturę techniczną 
rozumiany jest „każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia  
w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się 
jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, 
kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, 
instalacje antenowe, wieże i słupy, z wyłączeniem a) kabli, w tym włókien światłowodowych, 
b) elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi, c) kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (…)”.  

Mając na uwadze, że żądanie dostępu dotyczy kanalizacji i szaf, które, zgodnie  
z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o wspieraniu rozwoju stanowią infrastrukturę techniczną, Prezes 
UKE stwierdza, że podstawą rozstrzygnięcia w tym zakresie jest art. 17 ustawy o wspieraniu 
rozwoju.  

Zgodnie z tym przepisem: „1. Operator sieci zapewnia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym 
dostęp do infrastruktury technicznej, w tym współkorzystanie z niej, w celu realizacji szybkiej 
sieci telekomunikacyjnej. 

2. Dostęp do infrastruktury technicznej jest odpłatny, chyba że strony umowy postanowią 
inaczej”. 

2. Ocena dopuszczalności złożenia Wniosku przez (dane osobowe) 

Stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju, „warunki dostępu do infrastruktury 
technicznej, w tym techniczne, eksploatacyjne i finansowe warunki współpracy, strony 
ustalają w umowie o dostępie do infrastruktury technicznej, zawartej na piśmie pod rygorem 
nieważności”.  

Prezes UKE ustalił, że: 

1) (dane osobowe) jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym (dowód: rejestr 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wpis numer (dane osobowe)). Fakt ten został 
przez Prezesa UKE stwierdzony z urzędu w oparciu o rejestr, który jest zobowiązany 
prowadzić, 

2) (dane osobowe) jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym (dowód: rejestr 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, numer wpisu (dane osobowe)), 
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3) (dane osobowe) jest właścicielem infrastruktury technicznej zlokalizowanej w 
Budynkach, w tym kanalizacji telekomunikacyjnej Budynków i szaf 
telekomunikacyjnych (dowód: System Informacyjny o Infrastrukturze 
Szerokopasmowej, dalej „SIIS”) oraz przyłączy telekomunikacyjnych do Budynków 
(dowód: w piśmie z dnia 30 grudnia 2016 r. stanowiącym odpowiedź na wniosek 
(dane osobowe) o dostęp do kanalizacji kablowej (dane osobowe), (dane osobowe)  
nie zaprzecza, że przyłącza telekomunikacyjne do Budynków stanowią jego własność).  

Oznacza to, że (dane osobowe) i (dane osobowe) byli uprawnieni do zawarcia umowy o 
dostępie do infrastruktury technicznej (dane osobowe).  

Każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie 
dostępu do infrastruktury technicznej w przypadku: 

1) niepodjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o dostępie do infrastruktury 
technicznej przez operatora sieci, 

2) odmowy udzielenia tego dostępu,  

3) niezawarcia umowy o dostępie do infrastruktury technicznej w terminie 60 dni od 
dnia złożenia wniosku o taki dostęp (art. 21 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju). 

Prezes UKE ustalił, że: 

1) negocjacje w sprawie zawarcia umowy o dostępie do infrastruktury technicznej 
trwały co najmniej od dnia 29 stycznia 2015 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie 
odbioru przez (dane osobowe)  pisma (dane osobowe) z dnia 26 stycznia 2015 r.), 

2) ze względu na niezawarcie umowy o dostępie do infrastruktury technicznej (dane 
osobowe), w dniu 8 września 2017 r. (dane osobowe) wystąpił do Prezesa UKE z 
wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie dostępu do tej infrastruktury (dowód: 
Wniosek). 

Negocjacje pomiędzy (dane osobowe) a (dane osobowe)  były więc prowadzone ponad 60 
dni i nie doprowadziły do zawarcia umowy o dostępie do infrastruktury technicznej. Oznacza 
to, że złożenie przez (dane osobowe) Wniosku skutecznie zainicjowało postępowanie przed 
Prezesem UKE, którego stronami są (dane osobowe) i (dane osobowe).  

3. Uzasadnienie podstawy prawnej prowadzonego postępowania 

Postępowanie przed Prezesem UKE jest prowadzone na podstawie przepisów kpa 
ze zmianami wynikającymi z Pt oraz ustawy o wspieraniu rozwoju (art. 206 ust. 1 Pt). 
Załatwienie spraw objętych Wnioskiem następuje więc w drodze wydania decyzji  
(art. 104 § 1 kpa w związku z art. 206 ust. 1 Pt). 

Postępowanie prowadzone jest w związku z Wnioskiem złożonym na podstawie art. 21 ust. 2 
w związku z art. 17 ustawy o wspieraniu rozwoju, który wyznacza jednocześnie zakres 
postępowania. Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowi art. 22 ust. 1 w związku z art. 17 
ustawy o wspieraniu rozwoju.  

Jak wynika z art. 22 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju, Prezes UKE wydaje decyzję  
w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej biorąc pod uwagę w szczególności 
konieczność zapewnienia niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych warunków dostępu. 

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju, opłaty z tytułu dostępu 
do infrastruktury technicznej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (w niniejszej sprawie 
(dane osobowe)) określa się w wysokości, która umożliwia zwrot poniesionych przez 
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przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kosztów oraz wpływ dostępu do infrastruktury 
technicznej na plan biznesowy tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w szczególności  
na realizowane przez niego inwestycje dotyczące szybkich sieci telekomunikacyjnych. 

Na mocy art. 23 ustawy o wspieraniu rozwoju w związku z art. 15-17b Pt, Prezes UKE 
przeprowadza także postępowanie konsultacyjne przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie 
dostępu do infrastruktury technicznej.  

4. Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Zgodnie z art. 15 pkt 4 Pt w związku z art. 23 ustawy o wspieraniu rozwoju, Prezes UKE przed 
podjęciem rozstrzygnięcia w sprawie dostępu przeprowadza postępowanie konsultacyjne, 
umożliwiając zainteresowanym podmiotom wyrażenie na piśmie w określonym terminie 
stanowiska do projektu rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 16 ust. 1 zdanie drugie Pt, Prezes UKE 
informuje o wszczęciu postępowania konsultacyjnego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej „Prezes UOKiK”). 

W dniach 18 stycznia 2019 r. – 18 lutego 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie 
konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.  

W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły 
stanowiska konsultacyjne (dane osobowe)  z dnia 16 lutego 2019 r. oraz Prezesa UOKiK  
z dnia 15 lutego 2019 r.  

W związku z informacjami uzyskanymi w wyniku postępowania konsultacyjnego (dowód: 
stanowisko konsultacyjne (dane osobowe)), Prezes UKE postanowił zmienić rozstrzygnięcie w 
sprawie i odmówił przyznania (dane osobowe)  dostępu do infrastruktury technicznej 
w zakresie przyłączy telekomunikacyjnych do Budynków, kanalizacji telekomunikacyjnej 
Budynków oraz szaf telekomunikacyjnych w Budynkach. 

Obowiązek zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej aktualizuje się bowiem 
wówczas, gdy brak jest którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 19 ust. 4 ustawy 
o wspieraniu rozwoju. 

Z powołanego przepisu wynika, że operator sieci może odmówić przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnemu dostępu do infrastruktury technicznej m.in. jeżeli umieszczenie 
elementów sieci telekomunikacyjnej w infrastrukturze technicznej objętej wnioskiem nie jest 
możliwe ze względów technicznych. 

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy wskazać należy, że ze stanowiska konsultacyjnego 
(dane osobowe) wynika, że została spełniona przesłanka określona w art. 19 ust. 4 pkt 1 
ustawy o wspieraniu rozwoju. (dane osobowe) wskazał bowiem, że „brak jest technicznej 
możliwości dostępu do kanalizacji technicznej przyłączy oraz kanalizacji teletechnicznej 
budynku. W mikrorurach przyłączy o średnicy 7/4 brak jest wolnej przestrzeni pozwalającej 
na wprowadzenie dodatkowych kabli. Nie jest także technicznie możliwe wprowadzenie 
dodatkowych kabli  
do kanalizacji teletechnicznej budynku ze względu na zbyt małą średnicę rur osłonowych. 
Szafy telekomunikacyjne również nie pozwalają na instalację i rozszycie własnych kabli 
telekomunikacyjnych. (…) Pomiędzy ścianką kabla łatwego dostępu, a rurą osłonową RL  
o średnicy około 20 mm nie ma miejsca na swobodne zainstalowanie dodatkowych kabli.  
W miejscach zagięć i kolanek istniejące kable tworzą dodatkowe zatory co uniemożliwia 
przeciągnięcie kolejnych kabli. Nie ma również pozostawionych tzw. „pilotów” oraz nie ma 
możliwości zaciągnięcia kabli przy pomocy stalki. Szafki telekomunikacyjne także nie są 
przeznaczone do spawania dodatkowych kabli abonenckich ze względu na ich specyficzną 
budowę i brak miejsca. Nie można zamontować w nich niezależnej przełącznicy lub wydzielić 
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dodatkowych pól komutacyjnych dla OK. Przyłącza telekomunikacyjne budynków zostały 
wybudowane z pojedynczych mikrorur i aktualnie w każdym z przyłączy jest zainstalowany 
kabel co uniemożliwia wdmuchanie dodatkowego okablowania. W kanalizacji 
telekomunikacyjnej budynku Operator (dane osobowe) posiada zainstalowane kable 
telekomunikacyjne łatwego dostępu zapewniające możliwość podłączenia wszystkich lokali 
mieszkalnych w Budynkach wskazanych w decyzji. Ponadto (dane osobowe)” posiada 
dodatkowe nadmiarowe włókna w każdym kablu na wypadek uszkodzenia włókien 
przeznaczonych do udostępnienia. Włókna z kabla łatwego dostępu są powyciągane poprzez 
wycięte „okna” i rozchodzą się poziomo do lokalu abonenta. Taki sposób instalacji nie 
pozwala zaciągać nowych kabli do abonentów bez ryzyka uszkodzenia włókien. Zaciągnięcie 
kabla w rury RL o małej średnicy i jakakolwiek ingerencja w istniejącą infrastrukturę firmy 
(dane osobowe) spowoduje uszkodzenia mienia operatora oraz przerwę w dostarczaniu 
usług dla abonentów (…)” (dowód: stanowisko konsultacyjne (dane osobowe). Prezes UKE 
dał wiarę oświadczeniu (dane osobowe).  

Z powyższych wyjaśnień wynika, że wykorzystanie przez (dane osobowe) infrastruktury 
technicznej (dane osobowe) objętej Wnioskiem jest technicznie niemożliwe ze względu na 
jej zajętość. Pojemność infrastruktury i stopień jej wypełnienia uniemożliwia jej 
udostępnienie. W tej sytuacji umieszczenie w infrastrukturze (dane osobowe) dodatkowych 
kabli lub urządzeń (dane osobowe) mogłoby doprowadzić do jej uszkodzenia.  

Tym samym spełniona została przesłanka określona w art. 19 ust. 4 pkt 1 ustawy 
o wspieraniu rozwoju.  

W tym stanie rzeczy Prezes UKE wydał decyzję o odmowie ustalenia warunków dostępu 
Operatora do infrastruktury technicznej w zakresie przyłączy telekomunikacyjnych  
do Budynków, kanalizacji telekomunikacyjnej Budynków oraz szaf telekomunikacyjnych  
w Budynkach. 

POUCZENIE 

Od przedmiotowej decyzji Stronom przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego 
w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Prezesa UKE 
w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji (art. 206 ust. 2 pkt 6 i ust. 3 Pt 
w związku z art. 47958 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.). 

z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

Zastępca Prezesa 

Karol Krzywicki 

 

 

 

Otrzymują 

1. (dane osobowe)  

2. (dane osobowe) 


