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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych usta  

(druk nr 194) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie 

kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Ustawa ponadto ma usunąć 

najważniejsze bariery administracyjne i prawne, blokujące inwestycje telekomunikacyjne. 

Przyjęcie ustawy jest konieczne do zabezpieczenia świadczenia usług telekomunikacyjnych 

użytkownikom końcowym, zwłaszcza szerokopasmowego dostępu do Internetu i łączności 

bezprzewodowej, w szczególności w związku z ważnymi wydarzeniami gromadzącymi 

wielokrotnie większą niż normalnie liczbę użytkowników (np. Światowe Dni Młodzieży 

w 2016 r.) oraz rozpoczęciem przygotowania i realizacji projektów w pierwszym naborze 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ponadto rozwiązania prawne przewidziane 

w ustawie wykonują zalecenia wynikające z raportu Najwyższej Izby Kontroli pt. 

„Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych 

telefonii komórkowej” z dnia 30 października 2015 r.
1
 

Ustawa nakłada obowiązek udostępnienia infrastruktury technicznej w celu realizacji 

infrastruktury telekomunikacyjnej na podmioty zapewniające infrastrukturę transportową, 

wprowadza obowiązek koordynacji robót budowlanych dotyczących infrastruktury 

technicznej, finansowanych w całości lub części ze środków publicznych, polegający na 

umożliwieniu wspólnego prowadzenie robót dotyczących tej infrastruktury i infrastruktury 

telekomunikacyjnej, czyli prowadzenia robót w tym samym miejscu i w tym samym czasie.  

                                                 

1
 Uzasadnienie projektu ustawy, s. 1. 
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Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące dostępu do nieruchomości, w tym do 

budynku, usprawnia procedurę administracyjną dla dostępu do nieruchomości 

zlokalizowanych w granicach terenów zamkniętych, takich jak tereny kolejowe, tereny lasów 

państwowych, wyodrębnionych osiedli pozostających pod zarządem wspólnot lub spółdzielni 

mieszkaniowych, poprzez umożliwienie prezesowi UKE nakładania na te podmioty decyzji 

ustalających warunki dostępu do nieruchomości.  

Wprowadzono obowiązek wyposażenia budynku wielorodzinnego, zamieszkania 

zbiorowego lub użyteczności publicznej w instalację telekomunikacyjną, jeśli budynek jest 

poddawany przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie obejmującej ingerencję w jakąkolwiek 

infrastrukturę techniczną.  

Ustawa tworzy prowadzony elektronicznie przez prezesa UKE punkt informacyjny, 

który obejmuje informacje o istniejącej infrastrukturze, o planach inwestycyjnych oraz 

o zasadach budowania inwestycji telekomunikacyjnych. 

W zakresie ustawy o drogach publicznych skraca się termin na wydanie decyzji 

o lokalizacji w pasie drogowym elementów infrastruktury, a także wprowadzono delegację 

ustawową do określenia w drodze rozporządzenia maksymalnej wysokości rocznych stawek 

opłat za udostępnienie jednego metra bieżącego kanału technologicznego.  

Zmieniono wysokość opłat za udostępnianie materiałów z zasobów geodezyjnych 

i kartograficznych. Projekt zakłada wprowadzenie stawek preferencyjnych dla wszystkich 

dysponentów infrastruktury, którzy współpracują ze starostą przy budowaniu baz 

geodezyjnych lub baz infrastruktury.  

W zakresie ustawy – Prawo ochrony środowiska przewiduje się możliwość wydania 

przez ministra środowiska rozporządzenia, w którym zostaną określone wymagania dotyczące 

wyników pomiarów pól elektromagnetycznych. Umożliwiono eksploatację instalacji 

radiotelekomunikacyjnej w momencie doręczenia jej zgłoszenia właściwemu organowi 

ochrony środowiska w przypadku, jeżeli wyniki dokonanych pomiarów pól 

elektromagnetycznych emitowanych przez te instalacje potwierdzają, że emisja pól nie 

przekracza dopuszczalnych poziomów.  

Zmodyfikowano procedurę narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania sieci 

uzbrojenia terenu (Prawo geodezyjne i kartograficzne). 
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Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2016 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, 

które wejdą w życie od początku przyszłego roku. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2016 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 323). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji 

Infrastruktury. 

Komisje wprowadziły poprawki polegające m.in. na: 

1) uzupełnieniu definicji „podmiotu wykonującego zadania z zakresu użyteczności 

publicznej”, 

2) zdefiniowaniu pojęcia „infrastruktury technicznej”, 

 3) zmianie sposobu współdziałania przy wydawaniu decyzji, 

4)  uzupełnieniu katalogu danych publikowanych w punkcie informacyjnym do spraw 

telekomunikacji,  

5) wprowadzeniu możliwości upoważniania pracowników Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej do załatwiania niektórych kategorii spraw, 

6) dodaniu przepisu przejściowego dotyczącego opinii co do treści utworzonej przez 

starostę inicjalnej bazy danych,  

7) zmiany przepisu o wejściu w życie, oraz 

8) szeregu poprawek technicznolegislacyjnych. 

Sejm przyjął ustawę uwzględniając część poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego 

czytania, w tym poprawki dotyczące informacji publikowanych w punkcie informacyjnym do 

spraw telekomunikacji oraz zmiany regulacji związanych z dostępem do instalacji 

położonych w budynkach. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Przepis art. 27 ust. 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(w.r.u.s.t.) wskazuje przepisy, które należy odpowiednio stosować do dostępu do 

infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej finansowanej ze środków publicznych. Wśród 

tych przepisów jest art. 24a ust. 2 w.r.u.s.t., odnoszący się do procedury zmiany umowy 

o dostępie do infrastruktury technicznej.  
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W art. 27 ust. 8 w.r.u.s.t. określono przepisy, które należy odpowiednio stosować do 

zmiany umowy o dostępie. To właśnie w tym przepisie powinno znajdować się odesłanie do 

art. 24a ust. 2 w.r.u.s.t. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 13, w art. 27: 

a) w ust. 7 wyrazy „, art. 24 oraz art. 24a ust. 2” zastępuje się wyrazami „oraz art. 24”, 

b) w ust. 8 po wyrazach „ust. 2–6” dodaje się wyrazy „oraz art. 24a ust. 2”; 

 

2. W art. 27 ust. 8 w.r.u.s.t. określono przepisy, które należy odpowiednio stosować do 

zmiany umowy o dostępie. Znajduje się tam odesłanie do art. 27 ust. 2-6. Wydaje się, że 

odesłanie należy uzupełnić o odesłanie do ust. 7. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 13, w art. 27 w ust. 8  wyrazy „ust. 2–6” zastępuje się wyrazami „ust. 2–7”; 

 

3. W art. 36b ust. 3 w.r.u.s.t. znajduje się nakaz odpowiedniego stosowania do umów 

o koordynacji robót budowlanych przepisów art. 24 i art. 24a, z tym że decyzje wydaje 

starosta albo wojewoda.  

 Odesłania do art. 19, art. 21, art. 22 i art. 24 są niepotrzebne, gdyż art. 36b, art. 36c i 

art. 36e stanowią samodzielną regulację, a tam gdzie należy skorzystać z odesłania odsyłają 

do odpowiednich ustępów w ramach art. 19, art. 21, art. 22 i art. 24.  

Pozostaje jedynie odesłanie do art. 23, który stanowi, że do decyzji w sprawie dostępu 

do infrastruktury technicznej stosuje się odpowiednio przepisy działu I rozdziału 3 Prawa 

telekomunikacyjnego. Jeżeli przepisy tego działu należy stosować do umów o koordynacji 

robót budowlanych, przepis art. 36b ust. 3 w.r.u.s.t. powinien odsyłać wprost do tego działu.  

Wobec powyższego nie ma potrzeby odsyłania w art. 36b ust. 3 w.r.u.s.t. do art. 24a 

ust. 1. 

Ponadto nieuzasadnione jest zastrzeżenie, że organami właściwymi jest starosta 

i wojewoda, gdyż wynika to wprost z art. 36c i art. 36f. 
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Omawiany przepis znajduje się pomiędzy przepisami określającymi warunki umowy, 

a przepisami określającymi tryb wydania decyzji zastępującej umowę. Przepisy, do których 

odsyła art. 36b ust. 3 w.r.u.s.t., dotyczą m.in. trybu wydawania decyzji zastępującej umowę 

o dostępie do infrastruktury technicznej. 

 Przyjęło się, że przepisy nakazujące odpowiednie stosowanie innych przepisów 

zamieszcza się po przepisach samodzielnie określających normy prawne. Dlatego treść 

art. 36b ust. 3 powinna znajdować się po art. 36h. 

 Propozycja poprawki (jeżeli przepisy działu I rozdziału 3 Prawa telekomunikacyjnego 

nie powinny być stosowane, to należy dokonać odpowiedniej modyfikacji poprawki): 

w art. 1 w pkt 18: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 36a–36h” zastępuje się wyrazami „art. 36a–

36i”, 

b) w art. 36b skreśla się ust. 3, 

c) po art. 36h dodaje się art. 36i w brzmieniu 

„Art. 36i. Do umowy o koordynacji robót budowlanych stosuje się odpowiednio 

przepisy działu I rozdziału 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

oraz przepisy  art. 24 i art. 24a ust 2.”;  

 

4. Na podstawie art. 36h w.r.u.s.t. odwołania od decyzji w sprawie koordynacji robót 

budowlanych wydawanych przez starostę rozstrzyga wojewoda, a wydawanych przez 

wojewodę rozstrzyga Prezes UKE. 

Ustawodawca posłużył się w przepisie zwrotem „odwołania od decyzji rozstrzyga”, 

a nie „organem wyższego stopnia jest”. 

Taka redakcja przepisu powoduje, że właściwym organem w sprawach np. stwierdzenia 

nieważności decyzji lub skargi na przewlekłość postępowania właściwym organem będą 

odpowiednio samorządowe kolegia odwoławcze i właściwy w sprawie minister, a nie 

wojewoda i prezes UKE. 

Ponieważ wydaje się, że jest to niezamierzone działanie ustawodawcy, proponuję 

następującą poprawkę (w poprawce zmieniłem odesłanie, gdyż o decyzji starosty jest mowa 

w art. 36c ust. 2, a nie w art. 36c ust. 1 w.r.u.s.t.): 
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w art. 1 w pkt 18, w art. 36 h: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 36c ust. 2 

i art. 36f ust. 1, jest wojewoda.” 

b) po ust. 1 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 36c ust. 4 

i art. 36f ust. 2, jest Prezes UKE.”; 

 

5. Na podstawie art. 39 ust. 7ac ustawy o drogach publicznych, zarządca drogi odmawia, 

w drodze decyzji, udostępnienia kanału technologicznego w przypadku braku wolnych 

zasobów w tym kanale. Przepis ten jest wyjątkiem od zasady udostępniania kanału 

technologicznego, określonej w art. 39 ust. 7, i jako taki powinien być zawarty bezpośrednio 

pod przepisem stanowiącym zasadę (§ 23 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej). Ponieważ po 

ust. 7 już znajduje się ust. 7a, co uniemożliwia dodanie przepisu w tym miejscu, więc treść 

ust. 7c należy dodać do ust. 7a, jako zdanie drugie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2: 

a) w pkt 1, w ust. 3 wyrazy „ust. 7–7ac”, zastępuje się wyrazami „ust. 7–7ab”, 

b) w pkt 2: 

– w lit. f , w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:  

„Zarządca drogi odmawia, w drodze decyzji, udostępnienia kanału 

technologicznego w przypadku braku wolnych zasobów w tym kanale.”, 

– w lit. g: 

–– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 7aa–7ac”, zastępuje się wyrazami 

„ust. 7aa–7ab”, 

–– skreśla się ust. 7ac; 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


