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Opinia 
Związku Gmin Wiejskich Rzec::zypospolitej Polskiej 

w sprawie 

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

oraz niektórych innych ustaw- druk 323 

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej wspiera wszelkie działania 

prowadzące do równoważenia dysproporcji rozwojowych występujących na obszarach 
wiejskich w tym również rozwoju usług cyfrowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, 
często wykluczonych z ogólnodostępnych sieci szerokopasmowych dostępu do internetu. 

Projekt zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 
innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji implementuje dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE. Z drugiej strony zawiera jednak szereg rozwiązań 
i poprawek, których wprowadzenie w życie ma skutkować znacznym usprawnieniem 
i uproszczeniem procesów inwestycyjnych w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci 
szerokopasmowych. Związek zauważa, iż projekt ułatwi przedsiębiorcom telekomunikacyjnym 
realizację inwestycji szerokopasmowych i świadczenia usług cyfrowych, ale jednocześnie 
nałoży obowiązki i będzie generować koszty dla podmiotów prywatnych i publicznych (w tym 
dla gmin). W uzasadnieniu do projektu ustawy brak jest jednoznacznej informacji o kosztach 
implementacji oraz utracie dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego po 
wprowadzeniu w życie tego projektu. 

Związek Gmin Wiejskich RP jako organizacja reprezentująca interesy jednostek 
samorządu terytorialnego nie może pozytywnie oceniać projektu, który narusza art. 167 ust. 
4 Konstytucji, zgodnie z którym zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów 
publicznych. Związek Gmin Wiejskich RP wnosi, dla celów procedowania projektu, 
o uzupełnienie informacji o skutkach finansowych dla budżetów samorządów terytorialnych 
z tytułu wdrożenia omawianej nowelizacji ustawy. 

Związek wyraża również obawę, że projektowane zmiany ustawowe mogą naruszyć 
zasady uczciwej konkurencji oraz będą skutkować nie zawsze uzasadnioną pomocą publiczną 
dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Istnieje również zagrożenie, że w dłuższej 

perspektywie taka sytuacja może doprowadzić do zmonopolizowania rynku i dyktatu cen. 
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