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Szanowny Panie Marszałku, 

Pismem z dnia 11 czerwca 2019 r. (data wpływu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
w dniu 17 czerwca 2019 r.) OI poinformował Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(dalej „Prezes UKE”) o planowanej zmianie treści „Umowy ramowej o dostęp 
telekomunikacyjny do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – 
województwo świętokrzyskie” (dalej „Umowa ramowa”) określającej warunki dostępu 
telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach 
projektu Świętokrzyskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej oraz zwrócił się z wnioskiem 
o akceptację zmodyfikowanej Umowy ramowej. Modyfikacja względem uprzednio 
zaakceptowanej Umowy ramowej polega m.in. na: obniżeniu opłat za dzierżawę kanalizacji 
kablowej i dostępu do sieci Internet, wprowadzenia nowych opcji przepustowości dla usługi 
transmisji danych Ethernet oraz modyfikacji opustów związanych z dzierżawą kanalizacji 
kablowej oraz ciemnych włókien światłowodowych. 

W odpowiedzi na pismo OI, Prezes UKE wskazuje co następuje: 

Pismem z dnia 9 listopada 2015 r. znak DHRT.WPS.6082.6.2015.3, Prezes UKE wydał opinię 
zatwierdzającą Umowę ramową w zakresie opłat1. 

W dniu 4 lipca 2018 r. Prezes UKE opublikował zaktualizowane poziomy opłat rynkowych 
za usługi hurtowe analogiczne do usług oferowanych przez regionalne sieci 
szerokopasmowe2. 

Obniżenie opłat, wprowadzenie nowych opcji usług hurtowych i modyfikacja opustów 
znacząco podniesie atrakcyjność oferty, a jednocześnie nie spowoduje zaburzenia istniejącej 
konkurencji (opłaty mieszczą się w zakresie referencyjnych cen rynkowych).  

Prezes UKE nie zgłasza zastrzeżeń do propozycji zmiany Umowy ramowej w zakresie 
wysokości opłat za usługi hurtowe przekazanej przez OI. 

                                                 
1 https://archiwum.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-swietokrzyskiej-sieci-
szerokopasmowej-17083 
2 http://bip.uke.gov.pl/decyzje/oferty-ramowe/aktualizacja-referencyjnych-cen-rynkowych-dla-rss,21.html 

 
PREZES  

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

DHRT.WPS.6082.8.2016.13 

Warszawa, 4 lipca 2019 r. 

0
0

0
0

0
3

5
1

0
2

6
3

https://archiwum.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-swietokrzyskiej-sieci-szerokopasmowej-17083
https://archiwum.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-swietokrzyskiej-sieci-szerokopasmowej-17083
http://bip.uke.gov.pl/decyzje/oferty-ramowe/aktualizacja-referencyjnych-cen-rynkowych-dla-rss,21.html


 
Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Warszawa, ul. Giełdowa 7/9,  
tel. 22 53 49 190, fax 22 53 49 155, platforma e-usług: pue.uke.gov.pl 

 

Jednocześnie wskazuję, że Prezes UKE nie jest organem właściwym w kwestii wykładni 
przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego, oraz oceny czy konkretne działania 
zarządcy przymusowego, ustanowionego przez Sąd, mieszczą się/wykraczają poza zakres 
tzw. zwykłego zarządu. 

 

z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

Zastępca Prezesa 
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