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OPINIA  PRAWNA

	Każdy sprzeciw zawarcia umowy jest sprzeczny z postanowieniami  art.30 ust.1  ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz. 675) 
 
           "Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym,
	jest obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości, w tym do budynku,
	oraz miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable lub przewody telekomunikacyjne doprowadzone do 	lokalu w tym budynku, polegający w szczególności na: 1) zapewnieniu możliwości (...)  2) umożliwieniu 	doprowadzenia 	przyłącza telekomunikacyjnego (...)   – w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.”,

	Z tego powodu sprzeciw zawarcia umowy jest traktowany jako obejście ustawy o wruist  i stanowi nieważną czynność prawną wymienioną w art.58 Kodeksu cywilnego. 
	Art. 58 § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest 	nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce 	nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. 
Ostatnie cztery słowa  "wchodzą odpowiednie przepisy ustawy"  pozwalają na zastąpienie art.30 ust.1 ustawy o wruist  innymi przepisami Kodeksu cywilnego co obrazuje słabość tego przepisu i wiązane z nim nadzieje w sądowych procesach cywilnych.

	Podobnie odmowa modernizacji sieci np. z skrętki na światłowód stanowi naruszenie art.9 ust.1 i 2,  pkt.2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. Z 2007r. Nr.50, poz.331)
	"1. Zakazane jest naduzywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku 	 przedsiebiorców. 2. Nadużywanie pozycji dominujacej polega w szczegółnosci na:  	
	 2) ograniczeniu  produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrachentów lub 	 konsumentów.
Jest tylko problem z egzekucją tego przepisu a tej może dokonać w pierwszym wypadku Prezes UKE a w drugim Prezes UOKiK, który może przekazać sprawę do UKE a dopiero na samym końcu sprawę może rozpatrywać WSA lub SOOKiK.   Problem należy rozpocząć od złożenia stosownego wniosku do UKE lub do UOKiK względnie do obu urzędów co zależy
od naruszeń właściwych przepisów i towarzyszących im okolicznościom. Przykładowo Wspólnoty Mieszkaniowe nie są przedsiębiorcami i nie podlegają regulacjom ustawy o ochronie konkurencji i  konsumentów, stąd w ich wypadku  możliwa jest tylko interwencja UKE. Mając działającą sieć w wypadku otrzymania wymówienia, pozwu, sądowego nakazu zapłaty, składamy sprzeciw z wnioskiem o zawieszenie postępowania z uwagi na złożony wcześniej wniosek do UKE. 
	Sądy cywilne cytowane wyżej przepisy prawa administracyjnego zastępują innymi   
przepisami z Kodeksu cywilnego zgodnie z zapisem "wchodzą odpowiednie przepisy ustawy"
stąd w wypadku procesów cywilnych powoływanie się jedynie na przepis administracyjny ustawy o wruist może skutkować rozczarowaniem. 

           								Krzysztof Gajewski
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