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II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 14 września 2012 r. 

w oparciu o projekt poselski (druk sejmowy nr 541). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Infrastruktury, która naniosła szereg poprawek polegających m.in. na 

pozostawieniu zwolnienia z obowiązku uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej 

sieci szerokopasmowej robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 

rezygnacji z konieczności zamieszczania w decyzji o ustaleniu lokalizacji sieci 

szerokopasmowej informacji o zgodności za studium uwarunkowań i kierunków 

przestrzennego zagospodarowania gminy; wyraźnym uprawnieniu do odtworzenia 

istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego oraz usunięciu błędów legislacyjnych ustawy. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Infrastruktury. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 
1) Zgodnie z § 56 ust. 1 ZTP w obrębie artykułu (ustępu) zawierającego wyliczenie 

wyróżnia się dwie części: wprowadzenie do wyliczenia oraz punkty. Wyliczenie może 

kończyć się częścią wspólną, odnoszącą się do wszystkich punktów. 

Wobec powyższego należy przeredagować art. 29 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych, dzieląc go na dwa ustępy. 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w ust. 1: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „Polskiej” dodaje się wyrazy „i na 

bieżąco, nie rzadziej niż raz na rok, weryfikuje i aktualizuje”, 

b) skreśla się zdanie drugie; 

 
2) Nowelizacja art. 75 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

faktycznie polega na uchyleniu obowiązujących ust. 2-8 oraz wyraźnym podkreśleniu, że 

przedsiębiorca telekomunikacyjny oraz Prezes UKE mogą zaskarżyć, w zakresie 

telekomunikacji, uchwałę w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązującego w dniu 

wejścia w życie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.  
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W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że w myśl § 86 ZTP zmiana ustawy nie 

może polegać na tym, że dawny przepis zastępuje się nowym, nie wskazując jednocześnie 

dokonywania tej zmiany (nowelizacja dorozumiana). Oznacza to, że przepisy należy uchylać 

wyraźnie. Nadanie nowego brzmienia, jest możliwe jedynie wtedy, gdy ma związek z 

zakresem przepisu dotychczasowego.  

Po drugie, może zastanawiać, czemu służy wyraźne wskazanie, że przedsiębiorca 

telekomunikacyjny oraz Prezes UKE mogą zaskarżyć, w zakresie telekomunikacji, uchwałę w 

sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązującego w dniu wejścia wżycie ustawy o 

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Ponieważ wyrok stwierdzający nieważność  planu miejscowego ma charakter 

deklaratoryjny a plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, nic 

nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca telekomunikacyjny oraz Prezes UKE zaskarżali 

plany obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (art. 75 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych). Z tego punktu widzenia omawiany przepis jest zbędny. 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) w art. 75 uchyla się ust. 2-8.” ;  

 

3) Biorąc pod uwagę uchylenie art. 75 ust. 2-8, należy rozstrzygnąć, jak należy 

dokończyć postepowania wszczęte na podstawie tych przepisów. Czy mają być 

kontynuowane, czy też umorzone (można tę decyzję uzależnić od etapu postępowania). W 

zależności od decyzji w tej sprawie należy wprowadzić odpowiedni przepis przejściowy do 

omawianej ustawy. 

 

4) Na podstawie art. 6 wojewoda w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy 

dostosuje z urzędu wydane przez siebie decyzje o lokalizacji regionalnej sieci 

szerokopasmowej, w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 2 pkt 6 ustawy o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Przepis posługuje się charakterystycznym dla języka prawniczego (czyli, języka 

którym posługują się prawnicy) zwrotem „z urzędu”. W języku prawnym (czyli, języku 

którym formułuje się przepisy) jest to zwrot wadliwy, gdyż jest zbędny do wyrażenia normy 

prawnej. Jego skreślenie nie zmienia treści przepisu.  
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Wobec powyższego proponuję następującą poprawkę: 

 

- w art. 6 skreśla się wyrazy „z urzędu”.  

 

 

Michał Gil 

starszy legislator 

 

 


