
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 

1 

 

 

 

Urząd Marszałkowski   
Województwa Śląskiego 
ul. Juliusza Ligonia 46 
40-037 Katowice 

Szanowni Państwo, 

pismem z dnia 12 lipca 2022 r. (data wpływu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej 12 lipca 
2022 r.), Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (dalej „UMWŚ”) zwrócił się 
z wnioskiem do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) 
o zaopiniowanie zmodyfikowanej Umowy ramowej o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych (dalej „Umowa ramowa”) wraz z załącznikami, w tym: 

- zmodyfikowanego cennika usług hurtowych (dalej „Nowy cennik”), 

- nowego cennika usług hurtowych dla dzierżawy długoterminowej (dalej „Cennik 
długoterminowy”). 

W zakresie Nowego cennika UMWŚ zaproponował następujące zmiany względem aktualnie 
obowiązującego cennika (dalej „Aktualny cennik”): 

a. zmianę sposobu naliczania opłat za nadzór, 
b. zmianę sposobu naliczania opłat za dzierżawę ciemnego włókna, 
c. zmianę w zakresie opustów dla dzierżawy kanalizacji kablowej. 

Cennik długoterminowy obejmuje: 

a. opłaty za nadzór, 
b. dyskonto uzależnione od okresu, na jaki zostaje zawarta umowa szczegółowa 

długoterminowa, 
c. opłaty z tytułu dzierżawy ciemnych włókien, 
d. opłaty z tytułu dzierżawy kanalizacji, 
e. opłaty za kolokację. 

Stan faktyczny 

Pismem z dnia 5 maja 2016 r. Prezes UKE wydał opinię zatwierdzającą Umowę ramową. 
Pismem z dnia 10 czerwca 2019 r. Prezes UKE zaakceptował zmiany Umowy ramowej 
w zakresie wysokości opłat za usługi hurtowe. 

W dniu 11 marca 2021 r. Prezes UKE opublikował zaktualizowane poziomy opłat rynkowych 
za usługi hurtowe analogiczne do usług oferowanych przez regionalne sieci  
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szerokopasmowe1 (dalej „Opłaty referencyjne”). Stanowią one załącznik nr 2 do 
„Wytycznych dotyczących wyznaczania opłat za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej 
Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”. 

Na mocy decyzji z dnia 19 października 2012 r. nr C(2012)7299 dotyczącej notyfikacji pomocy 
państwa SA. 33092 (2012/N) – Polska Regionalna sieć szerokopasmowa na Śląsku (dalej 
„Decyzja notyfikacyjna”2), Komisja Europejska stwierdziła, że środek dotyczący wspierania 
budowy regionalnej sieci szkieletowej na Śląsku (dalej „ŚRSS”) jest zgodny z rynkiem 
wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE). 

Zgodnie z motywem 43 Decyzji notyfikacyjnej usługi hurtowe powinny obejmować dostęp 
pasywny poprzez zapewnianie dostępu do usług dzierżawy ciemnych włókien oraz dzierżawę 
kanalizacji kablowej. Umowa ramowa zawiera katalog podstawowych usług hurtowych, tj. 
dzierżawa ciemnego włókna i kanalizacji kablowej, jak również katalog usług 
komplementarnych, tj. usług kolokacji i nadzoru. 

Zgodnie z motywem 49 Decyzji notyfikacyjnej opłaty nałożone przez operatora infrastruktury 
będą zatwierdzane, a następnie monitorowane i weryfikowane przez Prezesa UKE. 
W związku z powyższym, operator infrastruktury ŚRSS (dalej „OI”) zrealizowanej 
z wykorzystaniem środków publicznych na podstawie Decyzji notyfikacyjnej, jest 
zobowiązany uzyskać akceptację Prezesa UKE w zakresie wysokości opłat określonych 
w Umowie ramowej. Ponadto, zgodnie z motywem 103 Decyzji notyfikacyjnej obowiązki 
związane z dostępem będzie nadzorował Prezes UKE. 

Zgodnie z motywem 47 Decyzji notyfikacyjnej ceny dostępu hurtowego powinny być oparte 
na przeciętnych (regulowanych) cenach hurtowych za porównywalne usługi stosowane na 
bardziej otwartych na konkurencję obszarach lub, wobec braku takich publikowanych cen, 
na cenach określonych lub zatwierdzonych przez krajowy organ regulacyjny. Natomiast 
zgodnie z motywem 104 Decyzji notyfikacyjnej cena za dostęp hurtowy będzie opierać się na 
średnich cenach podobnych usług na bardziej konkurencyjnych obszarach, a w przypadku 
gdy oferta referencyjna nie jest dostępna, ceny hurtowe i warunki dostępu będzie 
zatwierdzał UKE, zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w pkt 47 i kolejnych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UKE stwierdził co następuje. 

Z uwagi na motyw 49 Decyzji Prezes UKE dokonał weryfikacji Nowego cennika i Cennika 
długoterminowego. 

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie opłat zaproponowanych w Nowym cenniku 
względem Aktualnego cennika oraz w Cenniku długoterminowym z uwzględnieniem zakresu 
Opłat referencyjnych. 

a. Opłaty za nadzór – Nowy cennik 

                                                 
1 https://bip.uke.gov.pl/decyzje/oferty-ramowe/aktualizacja-referencyjnych-cen-rynkowych-dla-rss,44.html 
2 Decyzja notyfikacyjna KE z 19.10.2012 r., 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/244259/244259_1396714_201_1.pdf 
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Tab. 1. Opłaty za nadzór – Aktualny cennik 

L.p. Nazwa Jednostka Opłata  

1 Pierwsze dwie godziny Nadzoru OI PLN/osoba 180 zł 

2 Każda następna godzina Nadzoru OI PLN/osoba/godzina 65 zł 

3 Dodatek za Nadzór w godzinach 22-6 PLN/osoba/godzina 45 zł 

Źródło: Aktualny cennik 

Tab. 2. Opłaty za nadzór – Nowy cennik 

L.p. Nazwa  Jednostka Opłata  

1 Nadzór - OI PLN/opłata jednorazowa 558,94 zł 

Źródło: Nowy cennik 

Opłaty za nadzór nie są określone w Opłatach referencyjnych. Zaproponowana opłata jest 
znacznie wyższa od dotychczasowej opłaty pobieranej przez OI, jak również od opłat 
pobieranych przez innych operatorów RSS, którzy co do zasady pobierają 180-600 zł za 
pierwsze 2h nadzoru i 60-150 zł za każdą kolejną godzinę. Jednocześnie wysokość 
zaproponowanych opłat za nadzór stanowi odzwierciedlenie opłaty, jaką za nadzór będzie 
pobierał podmiot odpowiedzialny za obsługę techniczną ŚRSS (partner techniczny) od OI za 
wykonanie ww. usług. 

b. Opłaty związane z dzierżawą ciemnych włókien punkt-punkt – Nowy cennik 
Nowy cennik nie zawiera jednorazowej opłaty instalacyjnej, która w Aktualnym cenniku 
wynosi 1 000 zł. Jednocześnie OI zaproponował wprowadzenie opłaty za realizację 
podłączenia w wysokości 4 357,72 zł.  

Opłaty jednorazowe, w tym opłaty za podłączenie do ciemnego włókna nie są określone 
w Opłatach referencyjnych. Podobnie jak w przypadku opłaty za nadzór, opłata za realizacje 
podłączenia zaproponowana przez UMWŚ odzwierciedla opłatę za usługę naliczaną przez 
podwykonawcę UMWŚ. Sama usługa ma charakter usługi dodatkowej, tj. Operator Sieci 
Dostępowej (dalej „OSD”) zapewnia połączenie do ciemnego włókna światłowodowego 
i ponosi koszty jego realizacji (OSD wykonuje prace pod nadzorem OI). W przypadku, gdy 
OSD zdecyduje się skorzystać z usługi OI ponosi ww. opłatę. 

c. Dodatkowy opust dla dzierżawy ciemnego włókna – Nowy cennik 
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Tab. 3 Nowy cennik – dodatkowe opusty dla dzierżawy ciemnego włókna 

L.p. Długość relacji Opust do opłat abonamentowych – Nowy cennik 

1 Do 10 km Brak opustu 

2 Powyżej 10 km do 15 km 5% 

3 Powyżej 15 km do 20 km 10% 

4 Powyżej 20 km do 25 km 15% 

5 Powyżej 25 km 20% 

6 Informacja dodatkowa Opust za długość relacji naliczany jest od kwoty powstałej po 
uwzględnieniu opustów za okres umowy oraz lokalizację i nie podlega 
limitowi określonemu w Umowie ramowej („Opusty przewidziane w 
Cenniku Usług, sumują się, z tym że łączna wartość rabatu nie może 
wynieść więcej niż 50% ceny bazowej”). 

Źródło: Nowy cennik 

Opusty nie są określone w Opłatach referencyjnych. Przyznanie opustu uzależnione jest od 
spełnienia obiektywnego kryterium jakim jest dzierżawa określonego odcinka ciemnego 
włókna. 

d. Opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej – Nowy cennik 

Tab. 4 Nowy cennik – dzierżawa kanalizacji kablowej w porównaniu do Aktualnego cennika oraz Opłat 
referencyjnych 

Rodzaj 
kanalizacji/element 

Nowy cennik - opłata abonamentowa za 
1 m 

Aktualny cennik - opłata 
abonamentowa za 1m / 
miesiąc  

Opłaty 
referencyjne 
/ miesiąc 

Ułożenie 
mikrokanalizacji 
poniżej Ø 8 mm 

0,50 zł 0,80 zł 0,12 – 1,82 
zł 

Ułożenie 
mikrokanalizacji od 
Ø 8,1 do 9 mm 

0,55 zł 

Ułożenie 
mikrokanalizacji od 
Ø 9,1 do 10 mm 

0,60 zł 

Ułożenie 
mikrokanalizacji od 
Ø 10,1 do 11 mm 

0,65 zł 

Ułożenie 
mikrokanalizacji od 
Ø 11,1 do 12 mm 

0,70 zł 

Ułożenie 
mikrokanalizacji od 
Ø 12,1 do 13 mm 

0,75 zł - 

Ułożenie 
mikrokanalizacji od 
Ø 13,1 do 14 mm 

0,80 zł 
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Ułożenie 
mikrokanalizacji od 
Ø 14,1 do 15 mm 

0,85 zł 

Ułożenie 
mikrokanalizacji od 
Ø 15,1 do 20 mm 

0,90 zł 

Ułożenie 
mikrokanalizacji od 
Ø 20,1 do 40 mm 

1,00 zł 1,00 zł (cały otwór rury Ø 
40 mm) 

0,20 – 0,56 
zł 

Opłaty dodatkowe Koszt nawiązania, nadbudowania studni 
lub zasobnika OSD do Kanalizacji Kablowej 
ŚRSS ponosi OSD. Materiały wykorzystane 
do nawiązania, nadbudowy pozostają 
własnością OSD i pozostają w konserwacji 
OSD. 

Rezerwacja zasobów na 
okres 60 dni roboczych: 
0,20 zł (opłata 
abonamentowa za 1 m / 
miesiąc) 

- 

  

Źródło: UKE 

Zmiana sposobu naliczania opłat za kanalizację kablową zaproponowana przez UMWŚ jest 
korzystna dla OSD – nowy system naliczania opłat jest bardziej elastyczny oraz brak 
(w porównaniu do Aktualnego cennika) opłaty z tytułu rezerwacji zasobów (0,20 zł za 
1m/miesiąc za rezerwację zasobów na okres 60 dni roboczych) oraz jednorazowej opłaty 
instalacyjnej (500 zł). Jednocześnie UMWŚ doprecyzował, że koszt nawiązania, 
nadbudowania studni lub zasobnika OSD do Kanalizacji Kablowej ŚRSS ponosi OSD. 

Wysokość opłat abonamentowych jest co do zasady zgodna z Opłatami referencyjnymi. 

e. Opusty związane z dzierżawą kanalizacji kablowej – Nowy cennik 

Tab. 5 Aktualny cennik – opusty 

L.p. Miejscowość Opust od opłat abonamentowych 

1 Od 0 – 499 mieszkańców 25% 

2 Od 500 – 749 mieszkańców 20% 

3 Od 750 – 999 mieszkańców 15% 

4 Od 1000 – 2999 mieszkańców  10% 

5 Od 3000 – 6000 mieszkańców 5% 

Źródło: Aktualny cennik 

Tab. 6 Nowy cennik – opusty  

L.p. Długość relacji Opust od opłat abonamentowych 

1 Do 2 km Brak opustu 

2 Powyżej 2 km do 4 km 5% 

3 Powyżej 4 km do 6 km 10% 

4 Powyżej 6 km do 8 km 15% 

5 Powyżej 8 km 20% 

Opust za długość relacji naliczany jest od kwoty powstałej po uwzględnieniu opustów za okres umowy oraz 
lokalizację i nie podlegają limitowi określonemu w Umowie ramowej („Opusty przewidziane w Cenniku Usług, 
sumują się, z tym że łączna wartość rabatu nie może wynieść więcej niż 50% ceny bazowej”). 
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Źródło: Nowy cennik 

Opusty nie są określone w Opłatach referencyjnych. Przyznanie opustu uzależnione jest od 
spełnienia obiektywnego kryterium jakim jest dzierżawa określonej długości relacji 
kanalizacji kablowej. 

f. Opłaty za nadzór - Cennik długoterminowy – opłaty z Cennika długoterminowego są 
identyczne w porównaniu do Nowego cennika. 

g. Stopa dyskonta – Cennik długoterminowy - UMWŚ zaproponował wprowadzenie 
stopy dyskonta uzależnionej od okresu, na jaki zostaje zawarta umowa szczegółowa 
długoterminowa 

Tab. 7 Dyskonto dla umów długoterminowych w Cenniku długoterminowym 

L.p. Termin obowiązywania umowy Stopa dyskonta 

1 Umowa na czas oznaczony 7 lat  3,5% 

2 Umowa na czas oznaczony 8 lat  4% 

3 Umowa na czas oznaczony 9 lat  4,5% 

4 Umowa na czas oznaczony 10 lat  5% 

5 Umowa na czas oznaczony 11 lat  5,5% 

6 Umowa na czas oznaczony 12 lat  6% 

7 Umowa na czas oznaczony 13 lat  6,5% 

8 Umowa na czas oznaczony 14 lat  7% 

9 Umowa na czas oznaczony 15 lat  7,5% 

10 Umowa na czas oznaczony 16 lat  8% 

O stopę dyskonta pomniejsza się wartość Umowy Szczegółowej Długoterminowej wyliczoną zgodnie z 
Cennikiem Operatora. 

Źródło: Cennik długoterminowy 

Dyskonta nie są określone w Opłatach referencyjnych. Przyznanie dyskonta uzależnione jest 
od spełnienia obiektywnego kryterium jakim jest termin obowiązywania umowy. 

h. Opłaty za dzierżawę ciemnego włókna – Cennik długoterminowy 

Tab. 8 Cennik długoterminowy - Opłaty abonamentowe za dzierżawę ciemnego włókna w porównaniu do 
analogicznych opłat z Aktualnego cennika, Nowego cennika i Opłat referencyjnych 

Liczba 
włókien 

Opłaty abonamentowe za 
1 km / miesiąc – Cennik 
długoterminowy 

Opłaty abonamentowe za 1 
km / miesiąc – Aktualny 
cennik, Nowy cennik 

Opłaty referencyjne / 
miesiąc (zależna od 
wielkości miejscowości) 

1J 50 zł 100 zł 35 – 500 zł 

2J 65 zł 130 zł - 

Każde 
kolejne 
włókno 
powyżej 2J 

30 zł 65 zł 

Źródło: UKE 

Opłaty abonamentowe zaproponowane w Cenniku długoterminowym są zgodne z Opłatami 
referencyjnymi. 
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UMWŚ w Cenniku długoterminowym proponuje wprowadzenie opłaty za realizację 
podłączenia w wysokości 4 357,72 zł (rozwiązanie identyczne jak w przypadku Nowego 
cennika). Jednocześnie w przypadku Cennika długoterminowego UMWŚ nie przewiduje 
żadnych opustów. 

i. Opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej – Cennik długoterminowy 

Tab. 9 Opłaty abonamentowe za dzierżawę kanalizacji kablowej w Cenniku długoterminowym w porównaniu do 
Aktualnego cennika i Opłat referencyjnych 

L.p. Rodzaj 
kanalizacji 

Opłata abonamentowa za 
1m/miesiąc do wyliczenia 
Wartości Umowy 
Długoterminowa - Cennik 
długoterminowy 

Opłata abonamentowa za 
1 m / miesiąc – Aktualny 
cennik 

Opłaty referencyjne 
/ miesiąc 

1 Ułożenie 
mikrokanalizacji 
do Ø 16 mm 

0,15 zł 0,80 zł (do Ø 12 mm) 0,12 – 1,82 zł 

2 Cały otwór 
kanalizacji Ø 40 
mm 

0,30 zł 1,00 zł 0,20 – 0,56 zł 

3 Czynności 
dodatkowe 

Koszt nawiązania, 
nadbudowania studni lub 
zasobnika OSD do 
Kanalizacji Kablowej ŚRSS 
ponosi OSD. Materiały 
wykorzystane do 
nawiązania, nadbudowy 
pozostają własnością OSD i 
pozostają w konserwacji 
OSD 

-  - 

Źródło: UKE 

- Proponowany sposób naliczania opłat przypomina strukturą Aktualny cennik, przy czym 
w przypadku Cennika długoterminowego znacząco obniżono opłaty abonamentowe oraz nie 
uwzględniono jednorazowej opłaty instalacyjnej, która występuje w Aktualnym cenniku (500 
zł). Jednocześnie wprowadzono postanowienie dotyczące kosztów czynności dodatkowych, 
analogiczne do Nowego cennika. 

- Wysokość zaproponowanych opłat abonamentowych jest zgodna z Opłatami 
referencyjnymi. 

j. Opłaty za kolokację 

Tab. 10 Opłaty abonamentowe za kolokację w Cenniku długoterminowym w porównaniu do analogicznych 
opłat z Aktualnego cennika, Nowego cennika oraz Opłat referencyjnych 

Rodzaj 
kolokacji 

Opłata za miesiąc do 
wyliczenia wartości Umowy 
Długoterminowej (Cennik 
długoterminowy) 

Opłata abonamentowa / 
miesiąc – Aktualny cennik, 
Nowy cennik 

Opłaty referencyjne / miesiąc 

1 U 50 zł 100 zł 17 – 663, 52 zł 

2 U 70 zł 180 zł - 
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Każde 
kolejne 1U 
powyżej 2 

40 zł 80 zł 

Opłata za 
zasilanie 
urządzeń 
OSD 

Opłata za zasilanie urządzeń – 
za każde dodatkowe 100W 
(50 zł) 

50 zł za każde dodatkowe 
100W. 

 

- 

Źródło: UKE 

W porównaniu do Aktualnego cennika i Nowego cennika, Cennik długoterminowy nie 
zawiera opłaty jednorazowej w wysokości 100 zł, a opłaty abonamentowe zostały 
zmniejszone o ok. 50%.  

Wysokość zaproponowanych opłat abonamentowych jest zgodna z Opłatami referencyjnymi. 

W zakresie opłat zaproponowanych w Nowym cenniku i Cenniku długoterminowym, Prezes 
UKE wskazuje, że projektowane opłaty z tytułu nadzoru są na znacznie wyższym poziomie 
w porównaniu do analogicznych opłat pobieranych przez innych operatorów RSS. W opinii 
Prezesa UKE wskazana opłata może negatywnie wpłynąć na zainteresowanie OSD w zakresie 
dostępu do ŚRSS. UMWŚ wskazał, że wysokość opłaty wynika z umowy podpisanej 
z wykonawcą (partnerem technicznym), tym nie mniej Prezes UKE wskazuje, że może ona 
stanowić barierę w zakresie dostępu do usług i sieci świadczonych przez UMWŚ.  

Jednocześnie wysokość opłat za usługi hurtowe zaproponowana w Nowym cenniku i Cenniku 
długoterminowym jest określona na podstawie kosztów ponoszonych przez OI (opłaty za 
nadzór, opłaty za podłączenie ciemnego włókna) lub jest zasadniczo zgodna z Opłatami 
referencyjnymi. Z uwagi na powyższe w opinii Prezesa UKE wysokość i sposób naliczania 
opłat hurtowych zaproponowany przez UMWŚ spełniają przesłanki motywu 43 
(niedyskryminujące warunki gwarantujące wolny dostęp) oraz 47 Decyzji notyfikacyjnej 
(wysokość opłat za dostęp hurtowy). 

Z uwagi na powyższe Prezes UKE nie zgłasza zastrzeżeń do Nowego cennika i Cennika 
długoterminowego. 

Z poważaniem 

Prezes 

Jacek Oko 
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