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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 9 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 194) 

 

 

USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045, 1777 i 2281) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z 

sieciami szerokopasmowymi; 

2)   zasady działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego 

oraz podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej; 

[3)   zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, i innej infrastruktury 

technicznej, finansowanych ze środków publicznych;] 

<3) zasady dostępu do infrastruktury technicznej i infrastruktury 

telekomunikacyjnej;> 

4)   prawa i obowiązki inwestorów, właścicieli, użytkowników wieczystych 

nieruchomości, osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, zarządców 

nieruchomości oraz lokatorów, w szczególności w zakresie dostępu do nieruchomości, 

w celu zapewnienia warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych; 

5)   zasady lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmowych oraz innej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 

<3. Przepisów art. 17–26 nie stosuje się do lokalizowania infrastruktury 

telekomunikacyjnej w pasach drogowych dróg publicznych.> 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   sieć szerokopasmowa - sieć telekomunikacyjną służącą do zapewnienia 

szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dostęp określa się jako szerokopasmowy, 

jeżeli wydajność łącza nie jest czynnikiem ograniczającym możliwość uruchomienia 

aplikacji dostępnych w sieci; 

2)   regionalna sieć szerokopasmowa - sieć szerokopasmową lub infrastrukturę 

telekomunikacyjną realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego, 

porozumienie, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 
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porozumienie komunalne, spółkę kapitałową lub spółdzielnię z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, koncesjobiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 

r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113) albo przez 

partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) w ramach 

programów operacyjnych; 

[3)   podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej - przedsiębiorstwo 

energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) prowadzące działalność gospodarczą w 

zakresie przesyłania, dystrybucji paliw lub energii oraz przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 

r. poz. 139);] 

<3) podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej – osobę fizyczną, 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zapewniającą 

infrastrukturę techniczną na potrzeby: 

a) wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji gazu, energii elektrycznej lub 

ciepła, 

b) zapewnienia oświetlenia w miejscach, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059, z późn. zm.), 

c) zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania lub 

odprowadzania ścieków, ogrzewania, systemów odwodnienia, w tym ciągów 

drenażowych, 

d) transportu, w tym linii kolejowych, dróg, portów i lotnisk;> 

4)   infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu - kanalizację kablową, 

linię kablową podziemną, instalację radiokomunikacyjną wraz z konstrukcją wsporczą 

do wysokości 5 m, szafy i słupki telekomunikacyjne oraz inne podobne urządzenia i 

obiekty, a także związany z nimi osprzęt i urządzenia zasilające, jeżeli nie są zaliczone 

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nie stanowią 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000[.] <;> 

<5) infrastruktura krytyczna – infrastrukturę krytyczną w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266); 

6) infrastruktura techniczna – każdy element infrastruktury lub sieci, który może 

służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci 

telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci 

telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, 

studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i 

słupy, z wyłączeniem: 

a) kabli, w tym włókien światłowodowych, 
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b) elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi, 

c) kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. 

zm.); 

7) szybka sieć telekomunikacyjna – sieć telekomunikacyjną zdolną do dostarczania 

usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 

Mb/s; 

8) operator sieci – przedsiębiorcę telekomunikacyjnego lub podmiot wykonujący 

zadania z zakresu użyteczności publicznej, w tym jednostkę samorządu 

terytorialnego; 

9) punkt styku – miejsce, w którym możliwe jest połączenie publicznej sieci 

telekomunikacyjnej z instalacją telekomunikacyjną budynku.> 

2. Ilekroć w ustawie są używane określenia zdefiniowane w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - 

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), określenia te należy 

rozumieć w znaczeniu tam przyjętym. 

 

[Rozdział 2 

Działalność w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów 

wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz zasady dostępu do 

infrastruktury telekomunikacyjnej i innej infrastruktury technicznej finansowanych ze 

środków publicznych] 

 

<Rozdział 2 

Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji oraz zasady 

dostępu do infrastruktury technicznej> 

 

 

[Art. 17. 

W przypadku, gdy warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają, podmiot 

wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej zapewnia przedsiębiorcom 

telekomunikacyjnym współkorzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej 

wykorzystywanej do wykonywania swojej podstawowej działalności, z przeznaczeniem na 

potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej, na zasadach równego traktowania oraz 

uczciwej i wolnej konkurencji. 

Art. 18. 

Warunki współkorzystania oraz dostępu do infrastruktury technicznej, w tym techniczne, 

eksploatacyjne i finansowe warunki współpracy, strony ustalają w umowie o 

współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej, zawartej na piśmie pod 

rygorem nieważności.] 
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<Art. 17. 

1. Operator sieci zapewnia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostęp do 

infrastruktury technicznej, w tym współkorzystanie z niej, w celu realizacji szybkiej 

sieci telekomunikacyjnej. 

2. Dostęp do infrastruktury technicznej jest odpłatny, chyba że strony umowy 

postanowią inaczej. 

Art. 18. 

1. Warunki dostępu do infrastruktury technicznej, w tym techniczne, eksploatacyjne i 

finansowe warunki współpracy, strony ustalają w umowie o dostępie do 

infrastruktury technicznej, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Prezes UKE może wezwać operatora sieci do przedstawienia informacji w sprawie 

warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej. 

3. Po przedstawieniu przez operatora sieci informacji w sprawie warunków zapewnienia 

dostępu do infrastruktury technicznej Prezes UKE, kierując się kryteriami 

określonymi w art. 22 ust. 1 i 2, może, w drodze decyzji, określić warunki 

zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej. Przepis art. 22 ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

4. Decyzję w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury 

technicznej wydaje się w uzgodnieniu z: 

1) Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, zwanym dalej „Prezesem URE” – 

w odniesieniu do przedsiębiorstw energetycznych; 

2) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, zwanym dalej „Prezesem UTK” – 

w odniesieniu do przedsiębiorstw zapewniających infrastrukturę techniczną na 

potrzeby transportu kolejowego. 

5. Niezajęcie stanowiska przez podmioty, o których mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od 

dnia przedstawienia im projektu decyzji w sprawie określenia warunków 

zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej jest równoznaczne z przyjęciem 

projektu. 

6. Operator sieci, któremu wydano decyzję w sprawie określenia warunków zapewnienia 

dostępu do infrastruktury technicznej, jest obowiązany do zawierania umów, o 

których mowa w ust. 1, na warunkach nie gorszych niż określone w tej decyzji. 

7. Operator sieci, któremu wydano decyzję w sprawie określenia warunków zapewnienia 

dostępu do infrastruktury technicznej, zamieszcza na swojej stronie internetowej 

aktualne warunki zapewnienia tego dostępu. 

8. Operator sieci, któremu wydano decyzję w sprawie określenia warunków dostępu do 

infrastruktury technicznej, przekazuje Prezesowi UKE informację o adresie swojej 

strony internetowej w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na niej warunków 

zapewniania tego dostępu. Informacja o adresie strony internetowej jest 

udostępniana przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji dla terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „punktem informacyjnym do spraw 

telekomunikacji”.> 
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Art. 19. 

[1. Podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej jest obowiązany 

prowadzić negocjacje w sprawie zawarcia umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do 

infrastruktury technicznej, na wniosek przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w celu 

świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.] 

<1. Operator sieci jest obowiązany prowadzić negocjacje w sprawie zawarcia umowy o 

dostępie do infrastruktury technicznej, na wniosek przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego.> 

2. Informacje uzyskane w związku z negocjacjami mogą być wykorzystane wyłącznie 

zgodnie z ich przeznaczeniem i podlegają obowiązkowi zachowania poufności. 

<3. Wniosek o dostęp do infrastruktury technicznej określa infrastrukturę szybkiej sieci 

telekomunikacyjnej, planowaną do realizacji, wraz ze wstępnym harmonogramem jej 

realizacji. 

4. Operator sieci może odmówić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do 

infrastruktury technicznej, jeżeli: 

1) umieszczenie elementów sieci telekomunikacyjnej w infrastrukturze technicznej 

objętej wnioskiem nie jest możliwe ze względów technicznych; 

2) nie ma dostępnej przestrzeni do umieszczenia elementów sieci telekomunikacyjnej, 

z uwzględnieniem przyszłego zapotrzebowania operatora sieci na miejsce w 

infrastrukturze technicznej objętej wnioskiem, co wynika z przedstawionego przez 

operatora sieci harmonogramu planowanej do realizacji inwestycji obejmującej 

pozostałe miejsce w infrastrukturze technicznej; 

3) nie jest możliwe wykorzystanie infrastruktury technicznej ze względu na 

bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, integralność i bezpieczeństwo sieci, 

w szczególności infrastruktury krytycznej; 

4) planowane usługi telekomunikacyjne mogą spowodować poważne zakłócenia w 

świadczeniu innych usług za pośrednictwem tej samej infrastruktury technicznej; 

5) zapewnia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu inny niż określony we wniosku, 

skuteczny dostęp do infrastruktury technicznej, który: 

a) spełnia potrzeby przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w zakresie zapewnienia 

szybkich sieci telekomunikacyjnych, 

b) jest oferowany na warunkach niezakłócających uczciwej konkurencji. 

5. Operator sieci jest obowiązany przedstawić wnioskodawcy na piśmie szczegółowo 

uzasadnione przyczyny odmowy dostępu do infrastruktury technicznej nie później 

niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku.> 

 

[Art. 20. 

Prezes UKE może z urzędu, w drodze decyzji, zmienić treść umowy o współkorzystaniu lub o 

dostępie do infrastruktury technicznej lub zobowiązać strony umowy do jej zmiany, w 

przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług 

świadczonych przez podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz 

użytkowników końcowych.] 
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<Art. 20. 

Prezes UKE może z urzędu, w drodze decyzji, zmienić treść umowy o dostępie do 

infrastruktury technicznej lub zobowiązać strony umowy do jej zmiany w przypadkach 

uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług świadczonych 

przez podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz 

użytkowników końcowych.> 

 

Art. 21. 

[1. Prezes UKE może, na pisemny wniosek każdej ze stron negocjacji w sprawie zawarcia 

umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej albo z urzędu, w 

drodze postanowienia, określić termin zakończenia tych negocjacji, nie dłuższy niż 90 dni, 

licząc od dnia wystąpienia z wnioskiem o zawarcie tej umowy.] 

[2. W przypadku niepodjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o współkorzystaniu lub o 

dostępie do infrastruktury technicznej przez podmiot wykonujący zadania z zakresu 

użyteczności publicznej, odmowy współkorzystania lub udzielenia dostępu do 

infrastruktury technicznej lub niezawarcia umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do 

infrastruktury technicznej w wyznaczonym przez Prezesa UKE terminie, o którym mowa w 

ust. 1, każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w 

sprawie współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej.] 

<2. W przypadku niepodjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o dostępie do 

infrastruktury technicznej przez operatora sieci, odmowy udzielenia tego dostępu lub 

niezawarcia umowy o dostępie do infrastruktury technicznej w terminie 60 dni od 

dnia złożenia wniosku o taki dostęp każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE 

z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej.> 

<2a. Do wniosku do Prezesa UKE o wydanie decyzji w sprawie dostępu do 

infrastruktury technicznej dołącza się projekt umowy o dostępie do infrastruktury 

technicznej, z zaznaczeniem tych części umowy, co do których strony nie doszły do 

porozumienia.> 

3. Strony są obowiązane przedłożyć Prezesowi UKE, na jego żądanie, w terminie 14 dni, 

swoje stanowiska wobec rozbieżności oraz dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku. 

 

[Art. 22. 

1. Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie współkorzystania lub dostępu do infrastruktury 

technicznej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, biorąc pod uwagę 

następujące kryteria: 

1)   interes odbiorców usług świadczonych przez podmioty wykonujące zadania z zakresu 

użyteczności publicznej; 

2)   interes użytkowników sieci telekomunikacyjnych; 

3)   obowiązki nałożone na podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej; 

4)   promocję nowoczesnych usług telekomunikacyjnych; 

5)   charakter zaistniałych kwestii spornych oraz praktyczną możliwość wdrożenia 

rozwiązań dotyczących technicznych i ekonomicznych aspektów współkorzystania lub 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

dostępu do infrastruktury technicznej zarówno zaproponowanych przez strony 

negocjacji, jak też mogących stanowić rozwiązania alternatywne; 

6)   interes publiczny, w tym ochronę środowiska; 

7)   utrzymanie ciągłości świadczenia usług. 

2. Decyzja w sprawie współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej zastępuje 

umowę w zakresie objętym decyzją, z tym że w odniesieniu do przedsiębiorstw 

energetycznych decyzję wydaje się po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

3. W przypadku zawarcia przez zainteresowane strony umowy o współkorzystaniu lub o 

dostępie do infrastruktury technicznej decyzja o współkorzystaniu lub o dostępie do 

infrastruktury technicznej wygasa z mocy prawa w części objętej umową. 

4. Decyzja w sprawie współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej może zostać 

zmieniona przez Prezesa UKE na wniosek każdej ze stron, której ona dotyczy, lub z urzędu, 

w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony interesów użytkowników 

końcowych oraz skutecznej konkurencji. 

 

Art. 23. 

1. Do decyzji w sprawie współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej stosuje 

się odpowiednio przepisy działu I rozdziału 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne. 

2. Do zmiany umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 19, art. 21, art. 22 i art. 24. 

3. Do wniosku o zmianę umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury 

technicznej, dołącza się tekst tej umowy, a w przypadku umowy, która była co najmniej raz 

zmieniona, dołącza się jednolity tekst tej umowy zawierający wszelkie dokonane zmiany. 

 

Art. 24. 

1. Strona zawartej umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej 

przekazuje tekst tej umowy Prezesowi UKE w terminie 14 dni od dnia jej podpisania. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, są jawne, z zastrzeżeniem ust. 3. Prezes UKE udostępnia 

je nieodpłatnie zainteresowanym podmiotom na ich wniosek. 

3. Prezes UKE, na wniosek strony umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury 

technicznej, może wyrazić zgodę, aby niektóre postanowienia umowy były wyłączone z 

obowiązku jawności. Wyłączenie to nie może obejmować rozliczeń z tytułu 

współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej.] 

 

<Art. 22. 

1. Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej w 

terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, biorąc pod uwagę w 

szczególności konieczność zapewnienia niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych 

warunków dostępu. 
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2. Prezes UKE, wydając decyzję w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, bierze pod uwagę, aby opłaty z tego tytułu 

umożliwiały zwrot poniesionych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kosztów, 

w szczególności bierze pod uwagę cele określone w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram 

regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE 

L 108 z 24.04.2002, str. 33, z późn. zm.) oraz wpływ dostępu do infrastruktury 

technicznej na plan biznesowy tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w 

szczególności na realizowane przez niego inwestycje dotyczące szybkich sieci 

telekomunikacyjnych. 

3. Opłaty z tytułu dostępu do infrastruktury technicznej podmiotu wykonującego 

zadania z zakresu użyteczności publicznej określa się w wysokości, która umożliwia 

zwrot części kosztów, które ponosi ten podmiot w związku z utrzymaniem tej 

infrastruktury. 

4. Operator sieci, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania o wydanie decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej, 

przedstawia Prezesowi UKE uzasadnienie wysokości opłat z tytułu dostępu do 

infrastruktury technicznej, w którym uwzględnia kryteria, o których mowa w ust. 2 

lub 3. 

5. Decyzja w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie nią objętym 

zastępuje umowę o tym dostępie. 

6. Decyzję w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej wydaje się w uzgodnieniu z: 

1) Prezesem URE – w odniesieniu do przedsiębiorstw energetycznych; 

2) Prezesem UTK – w odniesieniu do przedsiębiorstw zapewniających infrastrukturę 

techniczną na potrzeby transportu kolejowego. 

7. Niezajęcie stanowiska przez podmioty, o których mowa w ust. 6, w terminie 30 dni od 

dnia przedstawienia im projektu decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury 

technicznej jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu.  

8. W przypadku zawarcia przez zainteresowane strony umowy o dostępie do 

infrastruktury technicznej, Prezes UKE stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie 

decyzji o dostępie do infrastruktury technicznej w części objętej umową. 

 

Art. 23. 

Do decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej stosuje się odpowiednio 

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

 

Art. 24. 

1. Strona umowy o dostępie do infrastruktury technicznej przekazuje tekst tej umowy 

Prezesowi UKE w terminie 14 dni od dnia jej podpisania. 

2. Umowa o dostępie do infrastruktury technicznej jest jawna. 

3. Na wniosek strony umowy o dostępie do infrastruktury technicznej Prezes UKE może 

wyrazić zgodę, aby niektóre postanowienia umowy były wyłączone z obowiązku 
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jawności. Wyłączenie to nie może obejmować rozliczeń z tytułu dostępu do 

infrastruktury technicznej. 

4. Na wniosek zainteresowanego podmiotu Prezes UKE nieodpłatnie udostępnia 

przekazane mu umowy o dostępie do infrastruktury technicznej.> 

 

<Art. 24a. 

1. Do zmiany umowy o dostępie do infrastruktury technicznej stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 19 i art. 21–24. 

2. Do wniosku o zmianę umowy o dostępie do infrastruktury technicznej dołącza się 

tekst tej umowy, a w przypadku umowy, która była co najmniej raz zmieniona, 

dołącza się jednolity tekst tej umowy, zawierający wszelkie dokonane w niej zmiany.> 

 

[Art. 25. 

Podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej jest obowiązany prowadzić 

ewidencję w sposób umożliwiający odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat w 

zakresie swojej podstawowej działalności oraz działalności, o której mowa w art. 16 ust. 1, a 

także współkorzystania lub dostępu, o których mowa w art. 17.] 

 

<Art. 25. 

Podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej jest obowiązany 

prowadzić ewidencję w sposób umożliwiający odrębne obliczenie kosztów, przychodów, 

zysków i strat w zakresie swojej podstawowej działalności oraz działalności, o której 

mowa w art. 16 ust. 1, a także dostępu do infrastruktury technicznej.> 

 

<Art. 25a. 

1. W celu umożliwienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu ubiegania się o dostęp do 

infrastruktury technicznej operator sieci jest obowiązany udostępnić mu informacje 

dotyczące tej infrastruktury na obszarze, na którym przedsiębiorca ten planuje 

realizować szybką sieć telekomunikacyjną. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują: 

1) lokalizację, w tym przebieg infrastruktury technicznej; 

2) charakterystykę i aktualny sposób użytkowania infrastruktury technicznej; 

3) dane kontaktowe operatora sieci w sprawach dostępu do infrastruktury 

technicznej. 

3. W celu uzyskania informacji, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca 

telekomunikacyjny składa do operatora sieci wniosek w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), w którym określa obszar, na którym 

planuje realizować szybką sieć telekomunikacyjną. 
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4. Operator sieci udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa 

w ust. 3. 

5. Operator sieci może odmówić udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, w 

zakresie, w jakim: 

1) są one dostępne za pośrednictwem punktu informacyjnego do spraw 

telekomunikacji; 

2) jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i integralność infrastruktury 

technicznej, zdrowie publiczne, obronność, bezpieczeństwo państwa, 

bezpieczeństwo i porządek publiczny lub ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, 

z zastrzeżeniem art. 29 ust. 6b. 

6. W przypadku odmowy udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, operator 

sieci jest obowiązany przedstawić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu w formie 

pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, 

szczegółowo uzasadnione przyczyny swojej odmowy. 

7. W przypadku gdy operator sieci odmówił udostępnienia informacji, o których mowa 

w ust. 1, ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, Prezes UKE w decyzji, o 

której mowa w art. 25d ust. 1, może uchylić to zastrzeżenie, jeżeli uzna, że informacje 

te są niezbędne dla realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych. Przepis art. 29 ust. 

6b stosuje się odpowiednio. 

8. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane wyłącznie do celów 

związanych z uzyskaniem dostępu do infrastruktury technicznej i realizacji szybkiej 

sieci telekomunikacyjnej, a przedsiębiorca telekomunikacyjny, któremu zostały one 

udostępnione, jest obowiązany do podejmowania niezbędnych środków w celu 

zachowania ich poufności. 

 

Art. 25b. 

1. W celu umożliwienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu ubiegania się o dostęp do 

infrastruktury technicznej operator sieci jest obowiązany umożliwić mu dokonanie 

inspekcji określonych elementów infrastruktury technicznej w miejscu, w którym ona 

się znajduje. 

2. W celu dokonania inspekcji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca 

telekomunikacyjny składa do operatora sieci wniosek w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w którym 

określa elementy infrastruktury telekomunikacyjnej związane z planowaną realizacją 

szybkiej sieci telekomunikacyjnej. 

3. Operator sieci jest obowiązany uwzględnić wniosek, o którym mowa w ust. 2, 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. 

Przepisy art. 25a ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6–8 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 25c. 

1. Obowiązek udzielenia informacji, o którym mowa w art. 18 ust. 2 i art. 25a ust. 1, 

oraz obowiązek umożliwienia dokonania inspekcji, o którym mowa w art. 25b ust. 1, 

nie dotyczą infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury krytycznej, której 

wykorzystanie do celów szybkich sieci telekomunikacyjnych jest niemożliwe ze 

względu na bezpieczeństwo i integralność infrastruktury technicznej, zdrowie 

publiczne, obronność, bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo i porządek 

publiczny. Informacje te nie są przekazywane do punktu informacyjnego do spraw 

telekomunikacji. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje infrastruktury, o której 

mowa w ust. 1, kierując się wymaganiami szybkich sieci telekomunikacyjnych oraz 

bezpieczeństwem i integralnością infrastruktury technicznej, zdrowiem publicznym, 

obronnością, bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem i porządkiem 

publicznym nie wskazując, które elementy infrastruktury technicznej stanowią 

infrastrukturę krytyczną. 

 

Art. 25d. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, spory w sprawach, o których mowa w art. 25a i art. 25b, 

między operatorem sieci a operatorem wnioskującym o udostępnienie informacji, o 

których mowa w art. 25a ust. 1, lub o umożliwienie dokonania inspekcji, o której 

mowa w art. 25b ust. 1, rozstrzyga Prezes UKE, w drodze decyzji, na wniosek jednej 

ze stron. 

2. Prezes UKE wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, kierując się 

niedyskryminacyjnymi i proporcjonalnymi kryteriami. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się w uzgodnieniu z: 

1) Prezesem URE – w odniesieniu do przedsiębiorstw energetycznych; 

2) Prezesem UTK – w odniesieniu do przedsiębiorstw zapewniających infrastrukturę 

techniczną na potrzeby transportu kolejowego. 

4. Niezajęcie stanowiska przez podmioty, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od 

dnia przedstawienia im projektu decyzji jest równoznaczne z uzgodnieniem 

projektu.> 

 

Art. 26. 

1. [Działalność, o której mowa w art. 16 ust. 1, oraz współkorzystanie lub dostęp do 

infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 17, nie może:] <Działalność, o której 

mowa w art. 16 ust. 1, nie może:> 

1)   obniżać bezpieczeństwa dostarczania i jakości wody do spożycia, paliw gazowych lub 

energii elektrycznej lub cieplnej; 

2)   powodować niekorzystnej zmiany cen lub stawek opłat za dostarczane: wodę, paliwa 

gazowe lub energię elektryczną lub cieplną i zakresu ich dostarczania odbiorcom 

przyłączonym do sieci; 
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3)   uniemożliwiać wywiązywanie się przez podmioty wykonujące zadania z zakresu 

użyteczności publicznej z obowiązków w zakresie ochrony interesów odbiorców i 

ochrony środowiska; 

4)   uniemożliwiać racjonalnego korzystania z infrastruktury technicznej wykorzystywanej 

do wykonywania ich podstawowej działalności. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów wykonujących zadania z zakresu 

użyteczności publicznej wykonujących działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 

 

[Art. 27. 

1. Podmiot, który wykorzystał środki publiczne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do budowy, przebudowy lub remontu 

infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej do świadczenia publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych lub publicznej sieci telekomunikacyjnej lub nabył prawa do 

takiej infrastruktury lub sieci oraz jego podmioty zależne, są obowiązani zagwarantować 

współkorzystanie oraz dostęp telekomunikacyjny do takiej infrastruktury oraz sieci 

przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów o pomocy 

publicznej, decyzji, umów lub innych aktów, na podstawie których nastąpiło finansowanie 

ze środków publicznych tej budowy, przebudowy lub remontu lub nabycia praw, na 

zasadach tam określonych. 

2. Jeżeli z przepisów o pomocy publicznej, umów lub innych aktów wynika obowiązek 

zagwarantowania współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury o 

której mowa w ust. 1, ale nie zostały w nich określone zasady wykonywania tych 

obowiązków, do zagwarantowania współkorzytania oraz dostępu telekomunikacyjnego 

stosuje się odpowiednio przepisy działu I rozdział 3 oraz działu II rozdział 2 ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.] 

 

<Art. 27. 

1. Podmiot, który: 

1) wykorzystał środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych do: 

a) budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, 

lub 

b) nabycia praw do infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, 

2) nabył prawa do infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, o których mowa 

w pkt 1 lit. a 

– zapewnia dostęp do takiej infrastruktury lub sieci przedsiębiorcom 

telekomunikacyjnym, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa, decyzji, 

umów lub innych aktów, na podstawie których nastąpiło finansowanie ze środków 

publicznych tej budowy, przebudowy, tego remontu lub nabycia praw. 

2. Warunki dostępu, o którym mowa w ust. 1, w tym techniczne, eksploatacyjne 

i finansowe warunki współpracy, strony ustalają w umowie o dostępie do 
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infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, zawartej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić negocjacje w sprawie 

zawarcia umowy o dostępie do infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, na 

wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. 

4. Dostęp, o którym mowa w ust. 1, jest odpłatny, chyba że strony umowy postanowią 

inaczej. 

5. W przypadku niepodjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o dostępie, o którym 

mowa w ust. 1, odmowy udzielenia tego dostępu lub niezawarcia umowy o dostępie w 

terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie każda ze stron może zwrócić 

się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie dostępu do 

infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej. 

6. Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie dostępu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 

60 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, biorąc pod uwagę w szczególności: 

1) konieczność zapewnienia niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych warunków 

dostępu; 

2) zasady zapewnienia dostępu określone w przepisach prawa, decyzjach, umowach 

lub innych aktach, na podstawie których nastąpiło finansowanie ze środków 

publicznych budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury lub sieci 

telekomunikacyjnej, lub nabycia praw do nich. 

7. Do dostępu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu I 

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

art. 18 ust. 1–3 i 6–8, art. 19 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 2 i 2a, art. 22 ust. 8, art. 24 oraz art. 

24a ust. 2 niniejszej ustawy. 

8. Do zmiany umowy o dostępie, o którym mowa w ust. 1, przepisy ust. 2–6 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Prezes UKE może z urzędu, w drodze decyzji, zmienić treść umowy o dostępie, o 

którym mowa w ust. 1, lub zobowiązać strony umowy do jej zmiany, w przypadkach 

uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony interesów użytkowników końcowych, 

zmianą zapotrzebowania na usługi, zmianą sytuacji rynkowej lub potrzebą 

wykonania obowiązku zapewnienia dostępu, o którym mowa w ust. 1, wynikającego z 

przepisów prawa, decyzji, umów lub innych aktów, na podstawie których nastąpiło 

finansowanie ze środków publicznych budowy, przebudowy, remontu infrastruktury 

lub sieci telekomunikacyjnej lub nabycia praw do nich.> 

 

Art. 29. 

1. Prezes UKE sporządza dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na bieżąco, nie rzadziej 

niż raz na rok, weryfikuje i aktualizuje, w formie elektronicznej, inwentaryzację 

przedstawiającą: 

1)   informacje o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających 

szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów 

radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę 
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telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające 

szerokopasmowy dostęp do Internetu; 

2)   pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami 

telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie 

szerokopasmowego dostępu do Internetu, z odrębnym zaznaczeniem łączy 

światłowodowych i sieci bezprzewodowych, oraz budynkami umożliwiającymi 

kolokację. 

2. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1: 

1)   państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, z wyłączeniem podmiotów, o 

których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne, 

2)   podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej, 

3)   przedsiębiorcy telekomunikacyjni 

- przekazują aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz adekwatne do potrzeb 

wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, informacje o posiadanej infrastrukturze 

telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach 

umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji 

danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania 

programów radiowych i telewizyjnych oraz aktualizują je corocznie w terminie do dnia 31 

marca, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. 

3. Do informacji, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 9 ustawy z 

dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

4. Główny Geodeta Kraju, na wniosek Prezesa UKE, udostępnia informacje z centralnego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne dla potrzeb wykonania obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1. Informacje udostępnia się w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosku. 

5. Prezes UKE może, o ile nie narusza to tajemnic prawnie chronionych lub nie zagraża 

obronności lub bezpieczeństwu państwa, przekazać Głównemu Geodecie Kraju 

inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, celem zamieszczenia na geoportalu infrastruktury 

informacji przestrzennej oraz w krajowej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu. 

6. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 1, jest jawna i każdy ma prawo wglądu do tej 

inwentaryzacji oraz otrzymania z niej wypisów i wyrysów, o ile nie narusza to tajemnic 

prawnie chronionych lub nie zagraża obronności lub bezpieczeństwu państwa. 

6a. Informacje, o których mowa w ust. 2, Prezes UKE może wykorzystywać w zakresie 

niezbędnym do wykonywania jego uprawnień i obowiązków określonych w art. 192 ust. 1 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

<6b. Nie podlegają zastrzeżeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa informacje 

dotyczące usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do 

Internetu oraz infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej, które 

mogą być wykorzystane w celu świadczenia tych usług, w zakresie obejmującym: 
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1) dane kontaktowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który może 

świadczyć  usługi w danej lokalizacji; 

2) dane adresowe budynku oraz inne dane identyfikujące lokalizację, w której 

przedsiębiorca telekomunikacyjny może świadczyć usługi; 

3) technologię usługi możliwej do świadczenia;  

4) maksymalną przepustowość usługi dostępu do Internetu możliwą do zaoferowania 

użytkownikowi końcowemu; 

5) infrastrukturę telekomunikacyjną i infrastrukturę techniczną, które mogą być 

wykorzystane w celu świadczenia usług transmisji danych zapewniających 

szerokopasmowy dostęp do Internetu.> 

7. [Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:] <Minister 

właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:> 

1)   rodzaj infrastruktury oraz informacje o świadczonych usługach telefonicznych, 

usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz 

usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, podlegających 

inwentaryzacji i skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji, o której mowa w 

ust. 1, 

2)   elektroniczny format przekazywania danych, 

3)   szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji, 

4)   wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE informacji, o których 

mowa w ust. 2, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania 

- kierując się potrzebą zapewnienia rzetelnego i wiarygodnego zbioru informacji o 

istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach 

telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie 

szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz świadczonych usługach telefonicznych, 

usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i 

usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, a także potrzebą 

usprawnienia i ujednolicenia procesu przekazywania danych. 

 

<Rozdział 2a 

Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji 

 

Art. 29a. 

1. Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji jest prowadzony przez Prezesa UKE.  

2. Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji jest prowadzony za pośrednictwem 

strony internetowej tego punktu informacyjnego. 

 

Art. 29b. 

1. W ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji zapewnia się każdemu 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu państwa, 

dostęp do posiadanych przez Prezesa UKE informacji: 
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1) w zakresie procedur i formalności wymaganych przed rozpoczęciem robót 

budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, w trakcie ich 

wykonywania oraz do ich zakończenia i rozpoczęcia użytkowania tej 

infrastruktury, w tym informacji o wymaganych decyzjach, zgłoszeniach i 

zawiadomieniach do właściwych organów, a także zwolnieniach z obowiązku ich 

uzyskania lub dokonania; 

2) uzyskanych w wyniku inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ust. 1; 

3) o istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta 

inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1, a także o kanałach 

technologicznych, określających: 

a) ich lokalizację i przebieg, 

b) rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania, 

c) dane kontaktowe w sprawach dostępu; 

4) o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót 

budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, 

dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, 

określających: 

a) lokalizację i rodzaj robót, 

b) element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty 

dotyczą, 

c) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania, 

d) dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych; 

5) o stronach internetowych, na których zostały zamieszczone warunki dostępu, o 

których mowa w art. 18 ust. 7 i art. 35a ust. 7 niniejszej ustawy oraz art. 39b ust. 3 

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. 

poz. 422, 586 i …); 

6) o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których 

mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, ustalonych w drodze uchwały, o której mowa w art. 40 ust. 8 tej 

ustawy.  

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6, gromadzi się w bazie danych 

prowadzonej w systemie teleinformatycznym zapewniającym gromadzenie, 

aktualizację i udostępnianie tych informacji w sposób jednolity dla obszaru całego 

kraju. 

3. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 2, umożliwia: 

1) bezpośrednie wprowadzanie informacji przez podmioty, o których mowa w art. 

29c ust. 1 i art. 29d ust. 1–4, 6 i 7 do bazy danych oraz ich aktualizowanie przez 

stronę internetową punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji; 

2) identyfikację podmiotu wprowadzającego informacje. 

4. Informacje udostępnione przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji mogą 

być wykorzystane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i podlegają obowiązkowi 
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zachowania poufności przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którym zostały 

udostępnione. 

5. Nie można odmówić udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, ze 

względu na zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

6. Do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie infrastruktury technicznej 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych stosuje się odpowiednio przepis art. 9 ustawy z 

dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 

7. Udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, jest nieodpłatne. 

 

Art. 29c. 

1. Operator sieci może przekazać Prezesowi UKE informacje, o których mowa w art. 

29b ust. 1 pkt 3 lub 4, w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw 

telekomunikacji. Informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym i 

aktualizowane corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 

grudnia poprzedniego roku. 

2. Informacje, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4, przekazuje się w postaci 

elektronicznej.  

 

Art. 29d. 

1. Główny Geodeta Kraju przekazuje Prezesowi UKE z centralnego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, posiadane w postaci elektronicznej informacje: 

1) o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3, poprzez zapewnienie nieodpłatnego 

dostępu do danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnianych za 

pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. 

zm.); 

2) inne, przydatne dla celów przygotowania i realizacji inwestycji 

telekomunikacyjnych, w zakresie uzgodnionym z Prezesem UKE, a następnie 

aktualizuje te informacje nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 

2. Właściwy terytorialnie marszałek województwa oraz właściwy terytorialnie starosta i 

prezydent miasta na prawach powiatu przekazują Prezesowi UKE, na jego wniosek, 

odpowiednio z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności z geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu, posiadane w postaci elektronicznej, informacje, o 

których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3, które nie znajdują się w centralnym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym. 

3. Podmiot, który zarządza terenem zamkniętym, przekazuje Prezesowi UKE, na jego 

wniosek, posiadane w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 29b 

ust. 1 pkt 3, dotyczące tego terenu. 

4. Właściwy zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE posiadane w postaci 

elektronicznej informacje: 

http://lex.mac.local/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1408587:part=a40u3(e)&full=1
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1) o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, na obszarze 

jego właściwości, w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4; 

2) o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3, w zakresie infrastruktury technicznej, 

dla której wydał decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

5. Właściwy zarządca drogi przekazuje informacje, o których mowa w: 

1) art. 29b ust. 1 pkt 3 – nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

budowy kanału technologicznego; 

2) art. 29b ust. 1 pkt 3, w zakresie infrastruktury technicznej, dla której wydał 

decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych – w terminie 30 dni od dnia wydania zezwolenia; 

3) art. 29b ust. 1 pkt 4, w zakresie kanałów technologicznych – w terminie 

określonym w art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. 

6. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa przekazują 

Prezesowi UKE informacje o stawkach opłaty, o której mowa w art. 29b ust. 1 pkt 6, 

w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 40 ust. 8 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

7. Podmioty inne niż wymienione w ust. 1–4, które ze względu na zakres swoich zadań 

posiadają w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 

3, niezwłocznie przekazują je Prezesowi UKE, na jego wniosek.  

8. Podmioty, o których mowa w ust. 2–4, 6 i 7, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić 

Prezesa UKE o zmianach dotyczących informacji mu przekazanych. 

9. Podmioty, o których mowa w ust. 1–4 i 7, mogą odmówić przekazania Prezesowi UKE 

informacji, jeżeli jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i integralność 

infrastruktury technicznej, zdrowie publiczne, obronność, bezpieczeństwo państwa 

lub bezpieczeństwo i porządek publiczny. W przypadku gdy informacje te stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa, przy ich przekazaniu należy poinformować o tym 

Prezesa UKE. 

10. Jeżeli informacje, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4, posiadane przez 

podmioty, o których mowa w ust. 1–4, oraz inne podmioty, które posiadają choćby 

niektóre z tych informacji w postaci elektronicznej ze względu na zakres swoich 

zadań, nie są dostępne przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji, 

podmioty te udostępniają te informacje przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, na 

jego wniosek, w posiadanej formie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Udostępnienie informacji, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4, posiadanych 

przez podmioty, o których mowa w ust. 1–4, oraz inne podmioty, które posiadają 

choćby niektóre z tych informacji w postaci elektronicznej ze względu na zakres 

swoich zadań, które nie są dostępne przez punkt informacyjny do spraw 

telekomunikacji, jest nieodpłatne, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
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Art. 29e. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres przekazywanych informacji, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 

3, 4 i 6, 

2) elektroniczny format przekazywania informacji, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 

3, 4 i 6, 

3) wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE przez podmioty, o 

których mowa w art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 4 i 6 informacji, o których mowa w art. 

29b ust. 1 pkt 3, 4 i 6, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania 

– kierując się potrzebą zapewnienia rzetelnego i wiarygodnego zbioru informacji, o 

których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3, 4 i 6, a także mając na uwadze konieczność 

usprawnienia i ujednolicenia procesu przekazywania danych Prezesowi UKE. 

 

Art. 29f. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób prezentowania informacji gromadzonych w bazie danych, o której mowa 

w art. 29b ust. 2, w tym rodzaj i skalę map, 

2) wymagania techniczne i eksploatacyjne systemu teleinformatycznego, o którym mowa 

w art. 29b ust. 2 

– kierując się potrzebą usprawnienia i ujednolicenia procesu udostępniania informacji.> 

 

Art. 30. 

[1. 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 wykorzystywania istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego 

lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli powielenie takiej 

infrastruktury byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe, 

2)   umożliwieniu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonania instalacji 

telekomunikacyjnej budynku, o ile nie jest możliwe wykorzystanie istniejącego przyłącza 

telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku lub do 

budynku nie jest doprowadzone takie przyłącze lub budynek nie jest wyposażony w taką 

instalację, 

3)   umożliwieniu odtworzenia istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonaniu 

instalacji telekomunikacyjnej budynku, które uległy likwidacji, zniszczeniu, uszkodzeniu 

lub też wymagają przebudowy na skutek prowadzonych w pobliżu prac budowlanych 

- w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.] 

<1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący 

przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany zapewnić przedsiębiorcy 
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telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości, w tym do budynku oraz punktu 

styku, polegający w szczególności na: 

1) zapewnieniu możliwości wykorzystywania istniejącego przyłącza 

telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli 

powielenie takiej infrastruktury byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie 

niemożliwe, 

2) umożliwieniu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku, 

3) umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli: 

a) nie istnieje instalacja telekomunikacyjna budynku przystosowana do 

dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości 

co najmniej 30 Mb/s lub 

b) istniejąca instalacja telekomunikacyjna budynku przystosowana do 

dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości 

co najmniej 30 Mb/s nie jest dostępna lub nie odpowiada zapotrzebowaniu 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 

4) umożliwieniu korzystania z punktu styku, 

5) umożliwieniu odtworzenia przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonaniu 

instalacji telekomunikacyjnej budynku, które uległy likwidacji, zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub wymagają modernizacji lub przebudowy 

– w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.> 

<1a. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, uważa się za spełniony 

w szczególności, gdy: 

1) właściciel instalacji telekomunikacyjnej budynku nie podejmuje negocjacji 

z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w sprawie dostępu do tej instalacji;  

2) właściciel instalacji telekomunikacyjnej budynku odmawia przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnemu dostępu do tej instalacji; 

3) oferowane warunki dostępu do instalacji są dyskryminujące lub uniemożliwiają 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu oferowanie użytkownikom końcowym 

konkurencyjnych warunków świadczenia usług, w tym cenowych i 

jakościowych; 

4) przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczy usługi w innej technologii niż 

instalacja telekomunikacyjna w budynku. 

1b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest niezależny od tego, czy budynek został 

ukończony i czy rozpoczęto jego użytkowanie, choćby w budynku istniała lub była 

wykonywana inna instalacja telekomunikacyjna. 

1c. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do korzystania z dostępu, o 

którym mowa w ust. 1, w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla właściciela, 

użytkownika wieczystego oraz osób, którym przysługują inne prawa do 

nieruchomości, a także do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, 

niezwłocznie po wykonaniu przyłącza telekomunikacyjnego, kabla 

telekomunikacyjnego lub instalacji telekomunikacyjnej budynku.  
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1d. Jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny uzyskał dostęp, o którym mowa w ust. 1, w 

drodze decyzji Prezesa UKE, a przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego 

jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 128 ust. 4 i art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. 

poz. 65). 

1e. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może zwrócić się do właściciela, użytkownika 

wieczystego lub zarządcy nieruchomości z wnioskiem o udzielenie mu informacji o: 

1) danych kontaktowych właściciela kabla telekomunikacyjnego, instalacji 

telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego; 

2) podmiotach korzystających z punktu styku;  

3) innych przedsiębiorcach telekomunikacyjnych korzystających z kabla 

telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza 

telekomunikacyjnego; 

4) numerze księgi wieczystej nieruchomości; 

5) osobach lub podmiotach uprawnionych do zawarcia umowy w sprawie dostępu, 

o którym mowa w ust. 1 i 3 wraz z ich adresami do doręczeń. 

1f. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości jest obowiązany 

udzielić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu informacji, o której mowa w ust. 1e, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. 

1g. Do właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, będących 

przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się.> 

2. (uchylony) 

3. Właściciel kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku lub 

przyłącza telekomunikacyjnego, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest 

obowiązany udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu takie przyłącze, instalację, 

całość lub część kabla, w tym w szczególności włókno światłowodowe, jeżeli 

doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego, wykonanie instalacji telekomunikacyjnej 

budynku, doprowadzenie kolejnego kabla telekomunikacyjnego do budynku lub 

umieszczenie takiego kabla w istniejącej kanalizacji kablowej byłoby ekonomicznie 

nieopłacalne lub technicznie niemożliwe. 

3a. Dostęp, o którym mowa w ust. 1 i 3 jest nieodpłatny. 

[3b. W przypadku uzyskania dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, przedsiębiorca 

telekomunikacyjny ponosi koszty: 

1)   związane z udostępnieniem nieruchomości w celu wykorzystywania istniejącego 

przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku 

albo doprowadzenia do budynku przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonania 

instalacji telekomunikacyjnej budynku, w tym przywrócenia stanu pierwotnego, 

2)   utrzymania udostępnionego przyłącza, instalacji, całości lub części kabla 

- w szczególności koszty energii elektrycznej oraz najmu powierzchni.] 

<3b. W przypadku uzyskania dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, przedsiębiorca 

telekomunikacyjny ponosi koszty: 



- 22 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) związane z udostępnieniem nieruchomości w celu wykorzystywania istniejącego 

przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej 

budynku albo doprowadzenia do budynku przyłącza telekomunikacyjnego lub 

wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, w tym przywrócenia stanu 

pierwotnego; 

2) utrzymania udostępnionego przyłącza telekomunikacyjnego, instalacji 

telekomunikacyjnej budynku lub całości lub części kabla 

telekomunikacyjnego.> 

4. Warunki dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, określa umowa zawarta między 

przedsiębiorcą telekomunikacyjnym a odpowiednio właścicielem, użytkownikiem 

wieczystym lub zarządcą nieruchomości, właścicielem kabla telekomunikacyjnego, 

instalacji telekomunikacyjnej budynku lub przyłącza telekomunikacyjnego. Zawarcie 

umowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi czynność zwykłego zarządu. 

[5. Do dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19-24, z tym 

że termin zawarcia umowy dostępu wynosi 30 dni od dnia wystąpienia przez 

przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z wnioskiem o jej zawarcie.] 

<5. Do dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 

2 i art. 20–24a, z tym że: 

1) termin zawarcia umowy dostępu wynosi 30 dni od dnia wystąpienia przez 

przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z wnioskiem o jej zawarcie; 

2) Prezes UKE wydaje decyzję o dostępie, o którym mowa w ust. 1 także wówczas, 

jeżeli dla istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku lub istniejącego 

przyłącza telekomunikacyjnego warunki dostępu nie są określone w umowie, o 

której mowa w ust. 4, lub umowa taka wygasła.> 

5a. Umowa, o której mowa w ust. 4, albo ostateczna decyzja w sprawie dostępu, o którym 

mowa w ust. 1 i 3, stanowią podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. W 

przypadku, gdy podstawą do dokonania wpisu jest ostateczna decyzja w sprawie dostępu, o 

którym mowa w ust. 1 i 3, wpisu można dokonać także na wniosek Prezesa UKE. 

5b. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w ust. 4, stroną postępowania w 

sprawie wydania decyzji o dostępie, o którym mowa w ust. 1 i 3, jest właściciel, 

użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, do którego przedsiębiorca 

telekomunikacyjny wystąpił z wnioskiem o zapewnienie tego dostępu. 

5c. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o dostępie, o którym mowa w 

ust. 1 i 3, przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.). 

[5d. Decyzja w sprawie dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, jest wiążąca dla następców 

prawnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętej tą decyzją oraz 

innych podmiotów władających tą nieruchomością.] 

<5d. Umowa oraz decyzja w sprawie dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, są wiążące dla 

następców prawnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętej 

tą umową lub decyzją oraz innych podmiotów władających tą nieruchomością.> 
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<5e. Przepisy ust. 1–1f oraz 2–5d stosuje się odpowiednio do każdego, komu przysługuje 

skuteczne względem właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy 

nieruchomości lub właściciela kabla telekomunikacyjnego, instalacji 

telekomunikacyjnej budynku lub przyłącza telekomunikacyjnego prawo 

korzystania z: 

1) punktu styku; 

2) kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku lub 

przyłącza telekomunikacyjnego.> 

6. W celu zapewnienia świadczenia użytkownikom usług telefonicznych, usług transmisji 

danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania 

cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości przez 

różnych dostawców usług, budynek powinien być wyposażony, zgodnie z przepisami w 

sprawie warunków techniczno-budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), w instalację 

telekomunikacyjną umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych 

wykorzystywanych do świadczenia tych usług, przy zachowaniu zasady neutralności 

technologicznej. 

<7. Jeżeli użytkowany budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania 

zbiorowego lub budynek użyteczności publicznej nie jest wyposażony w instalację, o 

której mowa w ust. 6, właściciel jest obowiązany wyposażyć budynek w taką 

instalację w przypadku rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku 

związanej z rozbudową, nadbudową lub przebudową instalacji technicznej 

wewnątrz budynku. 

8. W przypadku gdy inwestor występuje z wnioskiem o pozwolenie na budowę 

dotyczącym rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności 

publicznej związanej z rozbudową, nadbudową lub przebudową instalacji technicznej 

wewnątrz budynku, a: 

1) budynek jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6, do wniosku 

o pozwolenie na budowę dołącza się oświadczenie, składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o istnieniu 

w budynku takiej instalacji; 

2) budynek nie jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6, wnioskiem 

należy objąć również budowę takiej instalacji. 

9. Składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, jest obowiązany do zawarcia 

w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.> 

 

<Art. 35a. 

1. Prezes UKE może wezwać: 
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1) nadleśniczego Lasów Państwowych, 

2) podmiot, który zarządza terenem zamkniętym, 

3) właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę co najmniej 10 budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności 

publicznej 

– do przedstawienia informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu, o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 i 3, lub umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, 

o którym mowa w art. 33 ust. 1. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do przedstawienia informacji 

Prezesowi UKE w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. 

3. Po przedstawieniu informacji, o której mowa w ust. 1, lub upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 2, Prezes UKE, kierując się potrzebą zapewnienia skutecznej 

konkurencji oraz zapewnienia telekomunikacji, może, w drodze decyzji, określić 

warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 lub umieszczania na 

nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1, w tym wysokość 

opłat za umieszczanie na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 

33 ust. 1. 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, wobec których została wydana decyzja w sprawie 

określenia warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3, lub 

umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1, 

są obowiązane do zawierania, w zakresie swojej właściwości, umów o tym dostępie na 

warunkach nie gorszych niż określone w tej decyzji. 

5. Prezes UKE podaje do publicznej wiadomości decyzję, o której mowa w ust. 3, w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. 

6. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamieszczają na swoich stronach 

internetowych aktualne warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 

1 i 3, oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w 

art. 33 ust. 1, uwzględniające warunki określone decyzją, o której mowa w ust. 3.  

7. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przekazują Prezesowi UKE informacje o 

adresach swoich stron internetowych w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na nich 

warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3, oraz 

umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1. 

Informacja jest udostępniana przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji.> 

 

<Art. 36a. 

1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może zwrócić się do operatora sieci realizującego 

bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez podwykonawców, roboty 

budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, finansowane w całości lub w części 

ze środków publicznych, z wnioskiem o koordynację robót budowlanych. 

2. Koordynacja robót budowlanych polega na: 
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1) współdziałaniu operatora sieci z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w celu 

umożliwienia wykonywania przez tego przedsiębiorcę robót budowlanych 

dotyczących szybkiej sieci telekomunikacyjnej w tym samym czasie i w tym samym 

miejscu, w szczególności w tym samym budynku lub we wspólnym wykopie, co 

roboty budowlane wykonywane przez operatora sieci; 

2) zaprojektowaniu i wykonaniu przez operatora sieci infrastruktury technicznej, 

w szczególności kanalizacji kablowej, szafy kablowej, punktu styku lub antenowej 

konstrukcji wsporczej, uwzględniającej potrzeby przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego dotyczące realizacji elementów szybkiej sieci 

telekomunikacyjnej, jeżeli powielenie tej infrastruktury przez przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego jest technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne. 

3. Operator sieci uwzględnia wniosek o koordynację robót budowlanych, jeżeli:  

1) został złożony w celu budowy lub wykonywania innych robót budowlanych 

dotyczących elementów szybkiej sieci telekomunikacyjnej; 

2) jego uwzględnienie nie spowoduje poniesienia przez operatora sieci dodatkowych 

kosztów dotyczących planowanych przez niego robót budowlanych, w tym kosztów 

spowodowanych opóźnieniami tych robót; 

3) zapewnienie koordynacji robót budowlanych nie spowoduje opóźnienia 

uniemożliwiającego zakończenie inwestycji realizowanej przez operatora sieci 

w terminie określonym w umowie o dofinansowaniu lub umowie w sprawie 

zamówienia publicznego; 

4) jego uwzględnienie nie utrudni wykonywania kontroli nad robotami budowlanymi 

objętymi koordynacją; 

5) został złożony: 

a) nie później niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę 

lub zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane,  

b) na naradzie koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w odniesieniu do robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 

6) przedsiębiorca telekomunikacyjny uzyskał decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – w przypadku robót 

budowlanych prowadzonych w pasie drogowym dróg publicznych. 

4. Koordynacja robót budowlanych w pasie drogowym dróg publicznych nie zwalnia 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z obowiązku uzyskania decyzji, o której mowa w 

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

5. Operator sieci może odmówić uwzględnienia wniosku o koordynację robót 

budowlanych, jeżeli: 

1) jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne lub 

integralność i bezpieczeństwo sieci, w szczególności infrastruktury krytycznej; 
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2) planowane usługi telekomunikacyjne mogą spowodować poważne zakłócenia 

w świadczeniu innych usług za pośrednictwem infrastruktury technicznej objętej 

koordynacją robót budowlanych; 

3) zaoferuje przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu skuteczny dostęp do 

infrastruktury technicznej, w szczególności polegający na współkorzystaniu z 

włókna światłowodowego lub dostępie do niego, który: 

a) spełnia potrzeby przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w zakresie zapewnienia 

szybkich sieci telekomunikacyjnych,  

b) jest ekonomicznie opłacalny w porównaniu z kosztami zapewniania koordynacji 

robót budowlanych w zakresie proponowanym we wniosku o koordynację robót 

budowlanych i na warunkach w nim proponowanych. 

6. Operator sieci jest obowiązany podać przyczyny odmowy uwzględnienia wniosku o 

koordynację robót budowlanych w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. 

 

Art. 36b. 

1. Warunki koordynacji robót budowlanych strony ustalają w umowie o koordynacji 

robót budowlanych, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności. Przepisy art. 19 

ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

2. W umowie o koordynacji robót budowlanych ustala się w szczególności kwestie 

dotyczące: 

1) udostępniania posiadanych informacji niezbędnych do przygotowania 

dokumentacji projektowej; 

2) dostępu do nieruchomości w celu umieszczenia i eksploatacji infrastruktury 

telekomunikacyjnej, z wyłączeniem jej umieszczania w pasie drogowym dróg 

publicznych; 

3) warunków technicznych i eksploatacyjnych w zakresie realizowania na tym 

samym terenie budowy robót budowlanych dotyczących infrastruktury 

technicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej; 

4) harmonogramu prac każdej ze stron oraz zasad zapewnienia dostępu do budowy; 

5) wyznaczenia koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, jeżeli jest 

wymagany; 

6) zabezpieczenia terenu budowy; 

7) pokrycia i zabezpieczenia dodatkowych kosztów ponoszonych przez operatora 

sieci. 

3. Do umowy o koordynacji robót budowlanych przepisy art. 24 i art. 24a stosuje się 

odpowiednio, z tym że decyzje wydaje starosta albo wojewoda.  

4. Warunek, o którym mowa w art. 36a ust. 3 pkt 2, uważa się za spełniony również 

wówczas, gdy w umowie o koordynacji robót budowlanych wnioskodawca zobowiązał 

się pokryć dodatkowe koszty ponoszone przez operatora sieci, oferując 

zabezpieczenie wykonania tego zobowiązania, o którym mowa w art. 148 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164). 
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Art. 36c. 

1. W przypadku niepodjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o koordynacji robót 

budowlanych przez operatora sieci, odmowy uwzględnienia wniosku w tej sprawie 

lub niezawarcia umowy o koordynacji robót budowlanych, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku każda ze stron może zwrócić się do starosty właściwego ze 

względu na miejsce wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 21 ust. 2a stosuje 

się odpowiednio. 

2. Starosta wydaje decyzję w sprawie koordynacji robót budowlanych niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, biorąc 

pod uwagę w szczególności: 

1) konieczność zapewnienia niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych warunków 

koordynacji robót budowlanych, z uwzględnieniem celu, jakiemu ta koordynacja 

ma służyć; 

2) obowiązki nałożone na operatora sieci w przepisach prawa lub decyzjach; 

3) potrzebę minimalizowania negatywnych skutków koordynacji robót budowlanych 

dla inwestycji wykonywanej przez operatora sieci; 

4) praktyczną możliwość wdrożenia rozwiązań dotyczących technicznych 

i ekonomicznych aspektów koordynacji robót budowlanych zarówno 

zaproponowanych przez strony negocjacji, jak i mogących stanowić rozwiązania 

alternatywne; 

5) interes publiczny, w tym zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę 

środowiska; 

6) wymagania, o których mowa w art. 26. 

3. Decyzja w sprawie koordynacji robót budowlanych rozstrzyga zaistniałe kwestie 

sporne, dotyczące w szczególności okoliczności, o których mowa w art. 36b ust. 2.  

4. Decyzję w sprawie koordynacji robót budowlanych obejmujących obiekty i roboty 

budowlane, o których mowa w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane, wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania robót 

budowlanych. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio. 

5. Do decyzji w sprawie koordynacji robót budowlanych przepisy art. 22 ust. 5–8 stosuje 

się odpowiednio. 

Art. 36d. 

Operator sieci zawiera umowy o projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych 

dotyczących infrastruktury technicznej, uwzględniając obowiązki w zakresie 

koordynacji robót budowlanych. 

Art. 36e. 

1. W celu umożliwienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu ubiegania się o 

koordynację robót budowlanych operator sieci jest obowiązany udostępnić mu 

informacje dotyczące planowanych w okresie najbliższych 6 miesięcy lub aktualnie 

wykonywanych robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 1. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują: 

1) lokalizację i rodzaj robót; 
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2) element infrastruktury technicznej, którego roboty dotyczą; 

3) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania; 

4) dane kontaktowe operatora sieci w sprawach koordynacji robót budowlanych. 

3. W celu uzyskania informacji, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca 

telekomunikacyjny składa do operatora sieci, w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wniosek w 

tej sprawie. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.  

5. Do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 25a ust. 5–8 

stosuje się odpowiednio, z tym że operator sieci może odmówić udostępnienia 

informacji również wówczas, gdy informacje te zostały podane do publicznej 

wiadomości na jego stronie internetowej. 

 

Art. 36f. 

1. Spory w sprawach, o których mowa w art. 36e, między operatorem sieci a 

przedsiębiorcą telekomunikacyjnym wnioskującym o udostępnienie informacji, 

o których mowa w art. 36e ust. 1, rozstrzyga starosta właściwy ze względu na miejsce 

wykonywania robót budowlanych, w drodze decyzji, na wniosek jednej ze stron. 

2. Spory w sprawach, o których mowa w art. 36e, dotyczących obiektów i robót 

budowlanych, o których mowa w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane, rozstrzyga wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania robót 

budowlanych, w drodze decyzji, na wniosek jednej ze stron.  

3. W postępowaniach w sprawach wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, 

rozstrzyga się o kosztach postępowania. Wymierzenie kosztów odbywa się w trybie 

działu IX ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego.  

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o ich wydanie, kierując się 

niedyskryminacyjnymi i proporcjonalnymi kryteriami. 

 

Art. 36g. 

1. Obowiązek uwzględnienia wniosku o koordynację robót budowlanych, o którym 

mowa w art. 36a ust. 3, lub obowiązek udostępnienia informacji, o którym mowa w 

art. 36e ust. 1, może nie dotyczyć: 

1) infrastruktury technicznej, której wykorzystanie do celów szybkich sieci 

telekomunikacyjnych jest niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo i integralność 

infrastruktury technicznej, zdrowie publiczne, obronność, bezpieczeństwo 

państwa, bezpieczeństwo i porządek publiczny; 

2) robót budowlanych o nieznacznej wartości. 
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2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa oraz ministrem właściwym do spraw energii, może określić, w drodze 

rozporządzenia, rodzaj infrastruktury technicznej lub robót budowlanych, o których 

mowa w ust. 1, kierując się koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa oraz ciągłości funkcjonowania infrastruktury technicznej, a także 

rozmiarem, czasem trwania i wartością robót budowlanych. 

 

Art. 36h. 

1. Odwołania od decyzji, o których mowa w art. 36c ust. 1 i art. 36f ust. 1, rozstrzyga 

wojewoda. 

2. Odwołania od decyzji, o których mowa w art. 36c ust. 4 i art. 36f ust. 2, rozstrzyga 

Prezes UKE, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a w 

przypadku przedsiębiorstw energetycznych  w uzgodnieniu z Prezesem URE.> 

 

Art. 59. 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wiąże właściwe organy 

przy opracowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda 

niezwłocznie przekazuje wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci 

szerokopasmowej właściwym miejscowo wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast. 

2. Ilekroć w odrębnych przepisach, w tym w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozumie się przez to także 

decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. 

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wiąże właściwe organy 

w zakresie wydawania: 

1)   decyzji o warunkach zabudowy; 

2)   decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

[3)   decyzji, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach 

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641);] 

4)   decyzji, o której mowa w art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 687 oraz z 2014 r. poz. 40); 

5)   decyzji, o której mowa w art. 9q ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym; 

6)   decyzji, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu 

finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 

2010 r. Nr 26, poz. 133, z późn. zm.); 

7)   decyzji, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w 

zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1501); 
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8)   decyzji, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 

(Dz. U. Nr 42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 951). 

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wiąże organ wydający 

pozwolenie na budowę, organ wydający decyzje, o których mowa w art. 124 ust. 1 i art. 

124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz zarządcę 

drogi wydającego zezwolenie, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych. Zezwolenie zarządcy drogi jest wydawane w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Przepisy art. 124 ust. 4 i 8, 

art. 124a oraz art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami stosuje się odpowiednio. 

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej jest wiążąca dla 

następców prawnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych tą 

decyzją oraz innych podmiotów władających tymi nieruchomościami. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 460, z późn. zm.) 

 

Art. 16. 

1. Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do 

inwestora tego przedsięwzięcia. 

2. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa 

umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. 

[3. W przypadku, w którym inwestycją niedrogową jest kanał technologiczny, umowa, o której 

mowa w ust. 2, może przewidywać przekazanie zarządcy drogi kanału technologicznego, 

na warunkach uzgodnionych w umowie, z możliwością ustanowienia na rzecz 

przekazującego inwestora prawa do korzystania z części kanału. W takim przypadku do 

ustanowienia prawa na rzecz przekazującego inwestora postanowień art. 39 ust. 7-7f nie 

stosuje się.] 

<3. W przypadku, w którym inwestycją niedrogową jest kanał technologiczny, umowa, o 

której mowa w ust. 2, może przewidywać przekazanie zarządcy drogi kanału 

technologicznego, na warunkach uzgodnionych w umowie, z możliwością 

ustanowienia na rzecz przekazującego inwestora prawa do korzystania z części 

kanału. W takim przypadku do ustanowienia prawa na rzecz przekazującego 

inwestora postanowień art. 39 ust. 7–7ac i 7f–7k nie stosuje się.> 

4. Przekazywany kanał technologiczny, o którym mowa w ust. 3, powinien odpowiadać 

warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach, jak również warunkom 

określonym w decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 3. 
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Art. 39. 

1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować 

niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz 

zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: 

1)   lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

<1a) odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym 

infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli w kanale technologicznym istnieją 

wolne zasoby;> 

2)   włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów 

niszczących nawierzchnię drogi; 

3)   poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia 

lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego; 

4)   samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń 

ostrzegawczo-zabezpieczających; 

5)  umieszczania reklam: 

a)  imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

b)  poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi 

podróżnych; 

6)   umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe; 

7)   niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi; 

8)   zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego; 

9)   odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub 

zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi; 

10)  wypasania zwierząt gospodarskich; 

11)  rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw 

promowych oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem; 

12)  usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych. 

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy 

infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198) oraz urządzeń służących do 

doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń 

związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej 

infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to 

pozwalają. 

2. (uchylony). 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem 

właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie 
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nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22 ust. 

2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi: 

1)   może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i 

infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie 

spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań 

wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z 

tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg; 

2)   odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich 

umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, 

lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w 

przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a. 

3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, 

miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed 

rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do: 

1)   uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót 

budowlanych; 

2)   uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 

budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3; 

3)   uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 

prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub 

urządzenia. 

<3aa. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 3, dotyczy lokalizacji w pasie 

drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, w decyzji tej określa się dodatkowo, 

czy w okresie 4 lat od jej wydania planowana jest budowa, przebudowa lub remont 

odcinka drogi, którego dotyczy decyzja, o ile wynika to wprost z uchwały 

budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, wieloletniej prognozy finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego, programu wieloletniego wydanego na 

podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) lub planów, o których mowa w art. 20 pkt 1 

lub 2 niniejszej ustawy.> 

[3b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 3, w terminie 

65 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku takiego 

organu organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które 

przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z 

kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.] 

<3b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 3, w 

terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku, a w odniesieniu do infrastruktury 

telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne – w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego 

stopnia, a w przypadku braku takiego organu – organ nadzorujący, wymierza temu 

organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w 
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wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód 

budżetu państwa.> 

3c. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 

mowa w ust. 3b. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3b, 

podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

3d. Do terminu, o którym mowa w ust. 3b, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

4. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3, należy do ich posiadaczy. 

5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, 

o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel. 

<5a. Z zastrzeżeniem art. 32 ust. 3, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi 

wymaga przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie 

drogowym, koszt tego przełożenia ponosi: 

1) zarządca drogi – w przypadku gdy nie upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o 

której mowa w ust. 3, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości 

użytkowych oraz parametrów technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2) właściciel infrastruktury telekomunikacyjnej – w przypadku gdy: 

a) upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, 

b) na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze 

telekomunikacyjnej, 

c) infrastruktura telekomunikacyjna została zlokalizowana w pasie drogowym, 

mimo że zarządca drogi zawarł w decyzji, o której mowa w ust. 3, informację o 

planowanej w okresie 4 lat budowie, przebudowie lub remoncie odcinka drogi, 

którego dotyczy decyzja.> 

6. Zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować 

kanał technologiczny w pasie drogowym: 

1)   dróg krajowych; 

2)   pozostałych dróg publicznych, chyba że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia 

informacji, o której mowa w ust. 6a, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem 

kanału technologicznego. 

6a. Najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o 

pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg, o których mowa w ust. 6 

pkt 2, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze 

rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania z 

udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE". 

[6b. Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału 

technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany 
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zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie 

udostępniono tego kanału innym podmiotom.] 

<6b. Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału 

technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym 

mowa w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału 

technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.> 

6c. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, 

zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu pasa 

drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne 

zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego byłoby 

ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemożliwe. W odniesieniu do dróg, o których 

mowa w ust. 6 pkt 2, zwolnienie następuje przed ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 6a. 

6d. Niezwłocznie po wybudowaniu kanału technologicznego, a jeszcze przed jego 

udostępnieniem innym podmiotom, zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE informację 

o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego. 

6e. Zarządca drogi, na wniosek Prezesa UKE lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 

udziela informacji o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na 

obszarze jego właściwości. 

[7. Zarządca drogi udostępnia kanały technologiczne za opłatą, w drodze umowy dzierżawy 

lub najmu, na zasadach określonych w ust. 7a-7f. 

7a. Zarządca drogi zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na właściwej dla niego 

stronie podmiotowej informację o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego, 

podając lokalizację kanału, zakres wolnych zasobów w kanale, jego podstawowe 

parametry techniczne, termin i miejsce składania ofert, wymagania formalne dotyczące 

ofert oraz kryteria wyboru w przypadku złożenia ofert przekraczających zakres wolnych 

zasobów, z uwzględnieniem ust. 7e.] 

<7. Zarządca drogi udostępnia kanał technologiczny na pisemny wniosek podmiotu, 

który zgłosił zainteresowanie jego udostępnieniem, w drodze decyzji, w której określa 

warunki udostępnienia tego kanału. 

7a. W przypadku gdy funkcję zarządcy autostrady płatnej pełni spółka, o której mowa 

w art. 19 ust. 3, albo funkcję zarządcy drogi pełni drogowa spółka specjalnego 

przeznaczenia, o której mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych 

spółkach specjalnego przeznaczenia, kanały technologiczne udostępnia się za opłatą, 

w drodze umowy dzierżawy lub najmu. Przepisy ust. 7h i 7i stosuje się odpowiednio.>  

<7aa. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w ust. 7a, w terminie 30 dni od 

dnia złożenia wniosku o udostępnienie kanału technologicznego każda ze stron może 

zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie udostępnienia 

tego kanału. Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045, 1777, 

2281 i ….) stosuje się odpowiednio. 

7ab. Decyzja w sprawie udostępnienia kanału technologicznego określa w szczególności: 
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1) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy; 

2) lokalizację kanału technologicznego;  

3) zakres udostępnienia kanału technologicznego;  

4) planowany okres udostępnienia kanału technologicznego; 

5) wysokość opłaty za udostępnienie kanału technologicznego oraz sposób jej 

uiszczania. 

7ac. Zarządca drogi odmawia, w drodze decyzji, udostępnienia kanału technologicznego 

w przypadku braku wolnych zasobów w tym kanale.> 

[7b. Informację, o której mowa w ust. 7a, zarządca drogi zamieszcza także w przypadku, gdy 

przed ogłoszeniem zamiaru udostępnienia kanału technologicznego wpłynie do niego 

wniosek o udostępnienie tego kanału. W przypadku gdy do zarządcy drogi wpłynie 

pierwszy wniosek o udostępnienie kanału technologicznego, ogłoszenie jest publikowane 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia tego wniosku. 

7c. Zarządca drogi jednocześnie z zamieszczeniem informacji, o której mowa w ust. 7a i 7b, 

zawiadamia o tym fakcie Prezesa UKE. Prezes UKE niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o ogłoszeniu, wraz z 

odesłaniem do strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której informacja została 

opublikowana. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia 

zamieszczenia informacji przez zarządcę drogi. 

7d. Zarządca drogi jest obowiązany zawrzeć umowę dzierżawy lub najmu kanału 

technologicznego najpóźniej w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania 

ofert. 

7e. W przypadku gdy z powodu braku wolnych zasobów w kanale technologicznym jest 

niemożliwe uwzględnienie wszystkich ofert na udostępnienie tego kanału, zarządca drogi 

dokonuje wyboru podmiotu, któremu udostępnia kanał technologiczny, stosując kryteria 

wyboru określone w informacji, o której mowa w ust. 7a, przestrzegając zasad 

przejrzystości, równego traktowania zainteresowanych podmiotów, a także pierwszeństwa 

dla umieszczania w kanale technologicznym linii światłowodowych przeznaczonych na 

potrzeby dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych.] 

[7f. Za udostępnienie kanału technologicznego pobiera się opłaty w wysokości określonej w 

umowie, przy czym opłaty te są ustalane na poziomie kosztów budowy i utrzymania kanału. 

Przepisu art. 40 ust. 3 nie stosuje się do linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

oraz innych urządzeń umieszczanych w kanale technologicznym.] 

<7f. Przepisu art. 40 ust. 3 nie stosuje się do linii telekomunikacyjnych 

i elektroenergetycznych oraz innych urządzeń umieszczanych w kanale 

technologicznym.> 

<7g. Za udostępnienie kanału technologicznego lub jego części pobiera się opłatę. 

7h. Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego ustala się jako iloczyn liczby 

metrów bieżących udostępnionego kanału technologicznego i stawki opłaty za 

udostępnienie 1 mb kanału technologicznego, pobieranej za każdy rok jego 

udostępnienia, przy czym za udostępnienie kanału technologicznego na okres 
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krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni udostępnienia 

kanału technologicznego. 

7i. Stawki opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego za każdy rok jego 

udostępniania, nie mogą przekroczyć: 

1) 7,00 zł – w przypadku rury osłonowej; 

2) 5,50 zł – w przypadku rury światłowodowej; 

3) 1,00 zł – w przypadku mikrorury wchodzącej w skład wiązki mikrorur. 

7j. Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego, za pierwszy rok jego 

udostępniania, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja 

o udostępnieniu kanału technologicznego stała się ostateczna, a za lata następne – w 

terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok. 

7k. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 

udostępnienie kanału technologicznego, rodzaje dokumentów dołączanych do tego 

wniosku, wysokość stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego 

oraz sposób obliczania opłaty za częściowe udostępnienie kanału technologicznego, 

biorąc pod uwagę poziom uzasadnionych kosztów budowy i eksploatacji kanału 

technologicznego, jego wypełnienie kablem lub kanalizacją kablową oraz potrzeby 

rozwoju telekomunikacji, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do 

Internetu.> 

8. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem kanałów 

technologicznych, o których mowa w ust. 6, zarządca drogi może powierzyć, w drodze 

umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów o 

zamówieniach publicznych lub w trybie określonym w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o 

koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

 

<Art. 40e. 

Organ, który udzielił zezwolenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1, na cele związane z 

infrastrukturą telekomunikacyjną, przenosi, w drodze decyzji, na rzecz podmiotu 

będącego nabywcą tej infrastruktury, na jego wniosek, prawa i obowiązki wynikające z 

tego zezwolenia. 

Art. 40f. 

1. W przypadku ustalenia przez organ jednostki samorządu terytorialnego stawek opłat 

niższych niż stawki opłat, na podstawie których ustalono opłatę za zajęcie pasa 

drogowego w celu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, właściwy zarządca drogi 

ustala z urzędu, w drodze decyzji, nową wysokość opłaty. 

2. Dla okresu, za który opłata stała się należna jeszcze przed dniem wejścia w życie 

uchwały jednostki samorządu terytorialnego ustalającej niższe stawki opłat, 

obowiązuje opłata ustalona w dotychczasowej wysokości.> 
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USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. – PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(Pkt 1-10c pominięto)  

[11)  sieci uzbrojenia terenu - rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i 

podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, 

telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji 

szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.;] 

<11) sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, 

naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, 

cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń 

melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów 

o statystyce publicznej nie są budynkami;> 

12)  gleboznawczej klasyfikacji gruntów - rozumie się przez to podział gleb na klasy 

bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech 

genetycznych gleb; 

13)  powszechnej taksacji nieruchomości - rozumie się przez to wycenę nieruchomości, 

realizowaną według odrębnych przepisów; 

14)  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - rozumie się przez to system informacyjny 

zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia 

terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju; 

14a)  (uchylony) 

14b)  (uchylony) 

15)  (uchylony) 

16)  harmonizacji zbiorów danych - rozumie się przez to działania o charakterze prawnym, 

technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności 

tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania. 

 

Art. 6a. 

1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią: 

1)   organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego: 

a)  Główny Geodeta Kraju, 

b)  wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i 

kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w 

województwie; 

2)   organy administracji geodezyjnej i kartograficznej: 

a)  marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa 

wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego, 
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b)  starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w 

skład starostwa powiatowego. 

2. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje w imieniu 

wojewody zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określone w 

ustawie i przepisach odrębnych. 

2a. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje i odwołuje 

wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju. 

3. Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu 

administracji rządowej. 

<3a. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób 

geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ 

do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks 

postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym 

udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej 

następuje na wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, 

wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone.> 

4. Starosta na wniosek gminy powierza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w 

drodze porozumienia, prowadzenie spraw należących do zakresu jego zadań i kompetencji, 

w tym wydawanie decyzji administracyjnych, po spełnieniu warunków, o których mowa w 

ust. 6. 

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi sprawy powierzone na podstawie ust. 4 przy 

pomocy geodety gminnego wchodzącego w skład urzędu gminy. 

6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny zostać spełnione 

przez gminy wnioskujące o przejęcie określonych w ustawie zadań i kompetencji, mając 

na uwadze konieczność zapewnienia przez gminę prawidłowego poziomu merytorycznego 

i technicznego wykonywania pełnego zakresu zadań. 

 

Art. 24. 

1. Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2, zawiera operat ewidencyjny, który składa 

się z: 

1)   bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, prowadzonej za pomocą systemu 

teleinformatycznego zapewniającego w szczególności: 

a)  odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację, 

b)  udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych w 

przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, 

c)  wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy 

ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, 

kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej; 

2)   zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych. 

2. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. 

2a. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji: 
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1)   z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z: 

a)  przepisów prawa, 

b)  dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-4, 

c)  materiałów zasobu, 

d)  wykrycia błędnych informacji; 

2)   na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, lub władających 

gruntami na zasadach samoistnego posiadania. 

2b. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:  

1)   w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie: 

a)  przepisów prawa, 

b)  wpisów w księgach wieczystych, 

c)  prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego 

poświadczenia spadkowego - orzeczeń sądu, 

d)  ostatecznych decyzji administracyjnych, 

e)  aktów notarialnych, 

ea)  aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych, 

f)  zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz 

zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz 

art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz zgłoszeń 

dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których 

mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do 

których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, 

g)  wpisów w innych rejestrach publicznych, 

h)  wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku 

dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w 

ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w 

wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców; 

2)   w drodze decyzji administracyjnej - w pozostałych przypadkach. 

2c. Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w 

drodze decyzji administracyjnej. 

3. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie: 

1)   wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; 

2)   wyrysów z mapy ewidencyjnej; 

3)   kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; 

4)   plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem 

wymiany danych ewidencyjnych; 

5)   usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej. 

4. Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie 

ewidencyjnym. 
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5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o 

których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, 

zawierające takie dane, na żądanie: 

1)   właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami 

lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; 

2)   organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji 

publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ 

administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub 

lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; 

<2a) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045, 1777, 

2281 i …);> 

[3)   innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym 

zakresie.] 

<3)   innych podmiotów niż wymienione w pkt 1–2a, które mają interes prawny w 

tym zakresie.> 

 

[Art. 28b. 

1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach 

drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, 

uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1)   przyłączy; 

2)   sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej. 

3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentów zawierających propozycję 

usytuowania projektowanych sieci zamieszczoną na planie sytuacyjnym lub na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej, starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia 

narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia: 

1)   wnioskodawców; 

2)   podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu; 

3)   wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na terenie których mają być sytuowane 

projektowane sieci uzbrojenia terenu; 

4)   inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w 

szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części 

projektowanych sieci na tych terenach. 

4. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarządzającego 

siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uzasadniony w 

szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między 

sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady 

koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach 

innych niż wymienione w ust. 1, lub sytuowanie przyłączy. 

5. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba. 
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6. Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole zawierającym: 

1)   określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy 

zgodny z instrukcją kancelaryjną; 

2)   opis przedmiotu narady; 

3)   imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę; 

4)   imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego; 

5)   imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby 

reprezentują lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie; 

6)   stanowiska uczestników narady; 

7)   informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie 

uczestniczyli w niej; 

8)   podpisy uczestników narady. 

7. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się na żądanie zainteresowanego 

uczestnika. 

8. Narada koordynacyjna może być przeprowadzona za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej po uprzednim doręczeniu uczestnikom narady kopii dokumentów, o których 

mowa w ust. 3.] 

 

<Art. 28b. 

1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w 

pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy 

obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych 

przez starostę. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1) przyłączy; 

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej. 

3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania 

projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania 

przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy 

zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez projektanta, starosta wyznacza sposób, termin i miejsce 

przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia: 

1) wnioskodawców; 

2) podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu; 

3) wójtów (burmistrzów i prezydentów miast),  na obszarze właściwości których 

mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu; 

4) inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady 

koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w 

przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach. 

4. W przypadku gdy plan sytuacyjny, o którym mowa w ust. 3, ma postać 

nieelektroniczną, doręcza się go staroście w co najmniej dwóch egzemplarzach. 
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5. Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później 

niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu 

sytuacyjnego, o którym mowa w ust. 3. 

6. Wraz z zawiadomieniem o naradzie koordynacyjnej starosta przekazuje kopię planu 

sytuacyjnego, o którym mowa w ust. 3, albo, w przypadku braku technicznych 

możliwości sporządzenia tej kopii, informację o miejscu i terminie zapoznania się 

z planem sytuacyjnym. 

7. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego 

siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uzasadniony w 

szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji 

między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem 

narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

na obszarach innych niż wymienione w ust. 1 lub sytuowanie przyłączy. 

8. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba. 

9. Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole zawierającym: 

1) określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak 

sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną; 

2) opis przedmiotu narady; 

3) imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę; 

4) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego; 

5) imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby 

reprezentują, lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w 

naradzie; 

6) stanowiska uczestników narady;  

7) wnioski o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 

pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych  – o ile zostały złożone; 

8) informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie 

uczestniczyły; 

9) podpisy uczestników narady. 

10. W przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast 

podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, 

protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie, a także 

adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie 

wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

11. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej 

zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od 

dnia złożenia żądania w tej sprawie.> 
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<Art. 28ba. 

1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej 

miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że 

podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 

terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3. 

2. W przypadku gdy na naradzie koordynacyjnej jej uczestnicy uzgodnią zmiany 

w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania 

przedstawionego na planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3, starosta, 

w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia narady, zawiadamia podmioty, o których 

mowa w ust. 1, o jej ustaleniach. 

3.  Zmiany, o których mowa w ust. 2, uznaje się za uzgodnione, jeżeli zawiadomione o 

nich podmioty nie zgłoszą zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia w tej sprawie. Zastrzeżenia zgłoszone w tym terminie staroście i 

wnioskodawcy, mogą podlegać rozpatrzeniu na dodatkowej naradzie koordynacyjnej, 

o ile wnioskodawca wystąpi o jej przeprowadzenie. Za przeprowadzenie tej narady 

nie pobiera się opłaty. 

4. Termin dodatkowej narady koordynacyjnej wyznacza się na dzień przypadający nie 

później niż po upływie 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej 

przeprowadzenie. 

5. Do zawiadomienia o terminie dodatkowej narady koordynacyjnej starosta załącza 

dokument określający treść zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3. 

 

Art. 28bb. 

1. Zawiadomienia, o których mowa w art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba ust. 2 i 5, doręcza się 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), jeżeli została wyrażona 

pisemna zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego. 

2. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, dowodem doręczenia 

zawiadomień, o których mowa w art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba ust. 2 i  5, jest 

potwierdzenie transmisji danych. 

3. Podmiot, który wyraził zgodę, o której mowa w ust. 1, może w każdym czasie zażądać 

doręczania zawiadomień, o których mowa w art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba ust. 2 i  5, 

na piśmie. 

4. Do doręczania zawiadomień w sposób inny niż określony w ust. 1 stosuje się 

odpowiednio przepisy działu I rozdziału 8 Kodeks postępowania administracyjnego.> 

 

Art. 28c. 

[1. Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się 

adnotację zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady 

koordynacyjnej oraz dane, o których mowa w art. 28b ust. 6 pkt 1.] 
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<1. Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej 

zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż ta dokumentacja była 

przedmiotem narady koordynacyjnej, oraz dane, o których mowa w art. 28b ust. 9 

pkt 1.> 

2. Adnotację sporządza przewodniczący narady, potwierdzając ją swoim podpisem. 

<3. Adnotację sporządza się w dniu zakończenia narady. Jeżeli przewodniczący narady 

nie sporządzi adnotacji w dniu jej zakończenia, adnotację na dokumentacji 

projektowej zamieszcza projektant.> 

 

Art. 28d. 

<1.> Przepisów art. 28a-28c nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

sytuowanych w całości lub w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego. O 

usytuowaniu takich sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego 

decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym. 

<2. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek projektanta lub 

inwestora, kierowany do podmiotu, który zarządza terenem zamkniętym. 

3. Podmiot, który zarządza terenem zamkniętym, jest obowiązany wyznaczyć, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, swojego przedstawiciela i termin 

spotkania uzgodnieniowego. 

4. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku.> 

 

Art. 28e. 

<1.> Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są obowiązane do współdziałania ze 

starostami w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu. W szczególności podmioty te są obowiązane do: 

1)   wydania opinii co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy 

danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w 

tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy; 

2)  delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne. 

<2. W przypadku niewydania opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 60 dni od 

dnia udostępnienia treści inicjalnej bazy danych podmiotowi, który włada siecią 

uzbrojenia terenu, treści te uznaje się za uzgodnione z tym podmiotem.  

3. Na uzasadniony wniosek podmiotu zobowiązanego do wydania opinii, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1, starosta może wydłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, do 90 dni.> 

 

Art. 40a. 

1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie. 

2. Nie pobiera się opłaty za: 

1)   udostępnianie zbiorów danych: 
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a)  państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju, 

b)  państwowego rejestru nazw geograficznych, 

c)  zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, 

d)  dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m; 

2)   udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a)  w celu edukacyjnym: 

-  jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym 

mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), 

-  uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 

-  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1118, 1138 i 1146), 

b)  w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych: 

-  jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620), 

-  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

c)  w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym 

w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. 

zm.); 

3)   udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów 

zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych 

w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i 

kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace; 

4)   udostępnianie danych na podstawie: 

a)  art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 

infrastrukturze informacji przestrzennej, 

b)  art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne[.] <;> 

<5) pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów 

danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej 

się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu 

opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1.> 
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ZAŁĄCZNIK  

WYSOKOŚĆ STAWEK PODSTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNICH 

JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH, WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW 

KORYGUJĄCYCH ORAZ ZASADY USTALANIA TYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW, A 

TAKŻE SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY 

1.   Stawki podstawowe, zwane dalej "Sp", oraz jednostki rozliczeniowe stosowane przy 

ustalaniu opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz za czynności, o których 

mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, określają tabele nr 1-16. 

2.   Zasady ustalania wysokości opłaty za usługi systemu teleinformatycznego ASG-EUPOS 

określa tabela nr 17. 

3.   Przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynniki korygujące: 

1)   K w wysokości: 

a)   0,5 - w przypadku udostępniania: 

-    materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych 

podlegających obowiązkowi zgłoszenia, 

-    danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w 

celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości, 

-    materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których 

mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2, 

b)   0,8 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia 

szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. - o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z 

późn. zm.)[;] <,> 

<c) 0,1 – w przypadku każdego kolejnego udostępnienia zbiorów danych 

dotyczących sieci uzbrojenia terenu, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 5;> 

2)   CL - ze względu na cel, w jakim wykorzystywane będą udostępniane materiały zasobu, 

inny niż cele, o których mowa w pkt 1; 

3)   LR - ze względu na liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów 

zasobu; 

4)   SU - ze względu na sposób udostępniania materiałów zasobu; 

5)   PD - w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część 

materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa, 

6)   AJ - w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne 

lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału; 

7)   T - w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą usług 

sieciowych. 

(ust. 4.- 15 pominięto)  

[16.  W przypadku gdy współczynnik korygujący LR, określony w tabelach nr 2, 3 (lp. 1, 6), 

10 (lp. 2, 5, 7-18, 21, 22), 11, 13 (lp. 4), 14 lub 16 (lp. 1-5) ma wyłącznie wartość 1,0 

(niezależnie od liczby jednostek rozliczeniowych) wysokość opłaty za udostępnienie 

materiałów zasobu (Wop) oblicza się według wzoru: 

Wop = Sp × Ljr × K × SU × PD × AJ 
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albo według wzoru: 

Wop = Sp × Ljr × CL × SU × PD × AJ, 

gdzie Ljr jest liczbą jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu.] 

<16. W przypadku gdy współczynnik korygujący LR, określony w tabelach nr 2, 3 (lp. 1, 

6), 10 (lp. 2, 5–18, 21, 22), 13 (lp. 4), 14 lub 16 (lp. 1 i 2), ma wyłącznie wartość 1,0 

(niezależnie od liczby jednostek rozliczeniowych), wysokość opłaty za udostępnienie 

materiałów zasobu (Wop) oblicza się według wzoru: 

Wop = Sp × Ljr × K × SU × PD × AJ 

albo według wzoru: 

Wop = Sp × Ljr × CL × SU × PD × AJ, 

gdzie Ljr jest liczbą jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu.> 

17.  W przypadku gdy współczynnik LR określony w tabelach nr 7, 8, 10 (lp. 1), 13 (lp. 3) lub 

16 (lp. 6) przybiera wartość 

-    1,0 - dla liczby jednostek rozliczeniowych nie większej od określonej liczby L1; 

-    LR1 - dla liczby jednostek rozliczeniowych większej od L1,  

a Ljr: 

1)   jest nie większa od L1, Wop oblicza się odpowiednio według wzorów określonych w 

ust. 16, 

2)   jest większa niż L1, Wop oblicza się odpowiednio według wzoru: 

Wop = Sp × [L1 + (Ljr - L1) × LR1] × K × SU × PD × AJ 

albo według wzoru: 

Wop = Sp × [L1 + (Ljr - L1) × LR1] × CL × SU × PD × AJ. 

18.  W przypadku gdy współczynnik LR określony w tabelach nr 1, 3 (lp. 2-5), 4-6, 9, 10 (lp. 

3, 4, 19, 20), 12, 13 (lp. 1, 2) lub 15 przybiera wartość: 

-    1,0 - dla liczby jednostek rozliczeniowych nie większej od określonej liczby L1; 

-    LR1 - dla liczby jednostek rozliczeniowych większej od L1 i nie większej od L2; 

-    LR2 - dla dowolnej liczby jednostek rozliczeniowych większej od L2,  

a Ljr: 

1)   jest nie większa od L1, Wop oblicza się odpowiednio według wzorów określonych 

w ust. 16; 

2)   Lrj jest większa niż L1 i nie większa niż L2, Wop oblicza się odpowiednio według 

wzorów określonych w ust. 17 pkt 2; 

3)   jest większa niż L2, Wop oblicza się odpowiednio według wzoru: 

Wop = Sp × [L1 + (L2 - L1) × LR1 + (Ljr - L2) × LR2] × K × SU × PD × AJ, 

albo według wzoru: 

Wop = Sp × [L1 + (L2 - L1) × LR1 + (Ljr - L2) × LR2] × CL × SU × PD × AJ. 

19.  W przypadku gdy Ljr jest mniejsza niż 1, do obliczenia wysokości opłaty przyjmuje się 1. 

<19a. Do obliczenia opłaty za sporządzenie i wydanie wypisów i wyrysów z operatu 

ewidencyjnego, o których mowa w tabeli nr 11, oraz za czynności urzędowe, o 

których mowa w tabeli nr 16 lp. 3–6, stosuje się odpowiednio wzory zawarte w ust. 

16–18 z pominięciem współczynników K oraz CL.> 
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20.  Wysokość opłaty za określone w licencji prawo do korzystania przez okres 1 roku z 

usługi umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzeń licencjobiorcy ortofotomapy lub 

opracowań kartograficznych, tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o 

których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-3, 7, 8, 10, 11 lub ust. 1b, wraz z prawem do 

przetwarzania udostępnionych informacji, dotyczących określonego obszaru, w sposób 

przekraczający usługę przeglądania, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 

marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustala się w takiej samej 

wysokości jak wysokość opłaty za jednorazowe udostępnienie odpowiednich opracowań 

kartograficznych w postaci rastrowej, dotyczących tego samego obszaru, tworzonych na 

podstawie tych baz danych. 

21.  W przypadku udostępniania, na zasadach określonych w ust. 20, ortofotomapy lub 

opracowań kartograficznych tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o 

których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 7, 8 lub 11, wysokości opłaty nie może być mniejsza 

niż opłata za jednorazowe udostępnienie odpowiednich opracowań kartograficznych w 

postaci rastrowej dotyczących obszaru 100 km
2
. 

22.  W przypadku udostępniania, na zasadach określonych w ust. 20, opracowań 

kartograficznych tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o których mowa w 

art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub ust. 1b, wysokości opłaty nie może być mniejsza niż opłata 

za jednorazowe udostępnienie odpowiednich opracowań kartograficznych w postaci 

rastrowej dotyczących obszaru: 

1)   100 ha, jeżeli udostępniane opracowanie kartograficzne cechuje się szczegółowością 

właściwą dla skali 1:500 lub 1:1000; 

2)   1000 ha, jeżeli udostępniane opracowanie kartograficzne cechuje się szczegółowością 

właściwą dla skali 1:2000 lub 1:5000. 

23.  W przypadku, gdy prawa, o których mowa w ust. 20, dotyczą okresu krótszego niż jeden 

rok, do ustalenia wysokości opłaty stosuje się współczynnik T, w wysokości: 

1)   0,6, jeżeli ten okres trwa 0,5 roku; 

2)   0,4, jeżeli ten okres trwa 3 miesiące. 

 

Tabela nr 1 

  

Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 

(BDOT10k) 

Lp. Nazwa materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 

Stawka 

podstawowa 

(Sp) 

Współczynniki korygujące 

LR, PD, AJ 
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1. 
Pełny zbiór danych 

BDOT10k 

km
2
 

  

2,0 zł 

[1. Do stawek opłat stosuje 

się współczynnik LR w 

wysokości:  

1) 1,0 - dla Ljr nie większej 

niż 100;  

2) 0,9 - dla Ljr w przedziale 

101-10 000; ] 

3) 0,8 - dla Ljr większej od 

10 000. 

<1. Do stawek opłat stosuje 

się współczynnik LR w 

wysokości: 

1) 1,0 – dla Ljr nie większej 

niż 100; 

2) 0,8 – dla Ljr w 

przedziale 101–1000; 

3) 0,4 – dla Ljr większej od 

1000.> 
2. PD i AJ przyjmują wartość 

1,0. 

2. 

Wybrany zbiór danych 

BDOT10k (kategoria 

klas obiektów) 

0,60 zł 

  

 

Tabela nr 11 

  

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego 

Lp. 
[Nazwa materiału zasobu] 

<Nazwa dokumentu> 
Jednostka rozliczeniowa 

Stawka 

podstawowa 

(Sp) 

Współczynniki 

korygujące LR, PD, 

AJ 

1. 

Wypis z rejestru gruntów w 

postaci dokumentu 

elektronicznego 

Jednostka rejestrowa 

gruntów 

        

40,0 zł 

LR, PD i AJ 

przyjmują wartość 

1,0. 

            

2. 

Wypis z rejestru gruntów w 

postaci dokumentu 

drukowanego 

50,0 zł 

3. 

Wypis z rejestru gruntów bez 

danych osobowych w postaci 

dokumentu elektronicznego 

24,0 zł 

4. 

Wypis z rejestru gruntów bez 

danych osobowych w postaci 

dokumentu drukowanego 

30,0 zł 

5. 

Wypis z rejestru gruntów 

oraz wyrys z mapy 

ewidencyjnej w postaci 

dokumentu elektronicznego 

140,0 zł 

6. Wypis z rejestru gruntów 150,0 zł 
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oraz wyrys z mapy 

ewidencyjnej w postaci 

dokumentu drukowanego 

7. 

Wyrys z mapy ewidencyjnej 

w postaci dokumentu 

elektronicznego 

105,0 zł 

8. 

Wyrys z mapy ewidencyjnej 

w postaci dokumentu 

drukowanego 

110,0 zł 

9. 

Wypis z rejestru budynków 

albo wypis z rejestru lokali w 

postaci dokumentu 

elektronicznego 

Jednostka rejestrowa 

budynków albo 

jednostka rejestrowa 

lokali 

  

25,0 zł 

10. 

Wypis z rejestru budynków 

albo wypis z rejestru lokali w 

postaci dokumentu 

drukowanego 

30,0 zł 

11. 

Wypis z kartoteki budynków 

albo wypis z kartoteki lokali 

w postaci dokumentu 

elektronicznego 
Pozycja kartoteki 

budynków albo pozycja 

kartoteki lokali 

  

15,0 zł 

12. 

Wypis z kartoteki budynków 

albo wypis z kartoteki lokali 

w postaci dokumentu 

drukowanego 

20,0 zł 

<13. Uproszczony wypis z 

rejestru gruntów (bez 

adnotacji dotyczących 

jakości danych 

ewidencyjnych oraz 

klauzuli upoważniającej do 

oznaczania nieruchomości 

w księdze wieczystej na 

podstawie tego dokumentu)  

Działka ewidencyjna 15,0 zł 1. LR przyjmuje 

wartość: 

1) 1,0 – dla Ljr nie 

większej niż 1; 

2) 0,8 – dla Ljr w 

przedziale 2–10; 

3) 0,4 – dla Ljr 

powyżej 10. 

 

2. PD i AJ 

przyjmują 

wartość 1,0.> 

14. Wypis z wykazu działek  Działka ewidencyjna  5,0 zł 

15. Wypis z wykazu podmiotów Podmiot (osoba lub 

instytucja) 

5,0 zł 

 

  

Tabela nr 13 

  

Mapa zasadnicza 

Lp. Nazwa materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 

Stawka 

podstawowa 

(Sp) 

Współczynniki 

korygujące LR, PD, AJ 
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1. 
Mapa zasadnicza w postaci 

rastrowej 

ha 

  

7,0 zł 
[1. LR przyjmuje wartość:  

1) 1,0 - dla Ljr nie 

większej niż 10;  

2) 0,9 - dla Ljr większej 

niż 10 ale nie większej 

niż 100; 

3) 0,8 - dla Ljr większej 

od 100.] 

<1. LR przyjmuje 

wartość: 

1) 1,0 – dla Ljr nie 

większej niż 10; 

2) 0,8 – dla Ljr w 

przedziale 11–100; 

3) 0,6 – dla Ljr większej 

od 100.> 

2. AJ przyjmuje wartość:  

1) 1,0 - dla mapy 

zasadniczej w skalach 

1:500  

2) 0,3 - dla mapy 

zasadniczej w skalach 

1:1000;  

3) 0,1 - dla mapy 

zasadniczej w skalach 

1:2000;  

4) 0,02 - dla mapy 

zasadniczej w skalach 

1:5000. 

3. PD przyjmuje wartość 

1,0. 

2. 
Mapa zasadnicza w postaci 

wektorowej 
10,0 zł 

3. 
Arkusz mapy zasadniczej 

w postaci drukowanej 

Arkusz formatu  

0 
150,0 zł 

1. LR przyjmuje wartość:  

1) 1,0 - dla Ljr nie 

większej niż 10;  

2) 0,8 - dla Ljr większej 

od 10. 

2. PD przyjmuje wartość:  

1) 1,00 - dla arkusza mapy 

w formacie A0;  

2) 0,60 - dla arkusza mapy 

w formacie A1;  

3) 0,40 - dla arkusza mapy 

w formacie A2;  

4) 0,25 - dla arkusza mapy 

w formacie A3;  

5) 0,15 - dla arkusza mapy 

w formacie A4. 

3. AJ przyjmuje wartość:  
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1) 1,0 - dla wydruku 

kolorowego;  

2) 0,7 - dla wydruku 

czarno-białego. 

4. 

Kolejna kopia arkusza 

mapy zasadniczej, o 

którym mowa w lp. 3 

Arkusz formatu 

A0 
80,0 zł 

1. LR przyjmuje wartość 

1,0. 

2. PD przyjmuje wartość:  

1) 1,00 - dla arkusza mapy 

w formacie A0;  

2) 0,60 - dla arkusza mapy 

w formacie A1;  

3) 0,40 - dla arkusza mapy 

w formacie A2;  

4) 0,25 - dla arkusza mapy 

w formacie A3;  

5) 0,15 - dla arkusza mapy 

w formacie A4. 

3. AJ przyjmuje wartość:  

1) 1,0 - dla wydruku 

kolorowego;  

2) 0,7 - dla wydruku 

czarno-białego. 

   

Tabela nr 16 

  

Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 1-15, uwierzytelnianie i 

udostępnianie do wglądu dokumentów oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu 

Lp. 
Nazwa materiału 

zasobu/czynność 

Jednostka 

rozliczeniowa 

Stawka 

podstawowa 

(Sp) 

Współczynniki 

korygujące LR, PD, 

AJ 

1. 

Kopia materiału zasobu innego 

niż wymienione w tabelach 1-

15 w postaci nieelektronicznej 

karta formatu A4 3,0 zł 

1. PD przyjmuje 

wartość:  

1) 1,0 - dla formatu 

A4 lub mniejszego; 

2) 1,5 - dla formatu 

A3;  

3) 2,0 - dla formatu 

większego niż A3. 

2. LR i AJ 

przyjmują wartość 

1,0. 

2. 

Kopia materiału zasobu innego 

niż wymienione w tabelach 1-

15 w postaci elektronicznej 

dokument 7,0 zł 
LR, AJ i PD 

przyjmują wartość 

1,0. 

    3.  Uwierzytelnianie dokumentów [Uwierzytelniany 50,0 zł 
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opracowanych przez 

wykonawcę prac geodezyjnych 

lub prac kartograficznych, co 

do zgodności tych dokumentów 

z danymi zawartymi w bazach 

danych, o których mowa w art. 

4 ust. 1a oraz 1b, lub z 

dokumentacją przekazaną przez 

tego wykonawcę do 

państwowego zasobu 

geodezyjnego i 

kartograficznego 

  

dokument] 

<Pierwszy 

egzemplarz 

uwierzytelnianego 

dokumentu> 

4. 

[Kopia 

uwierzytelnianego 

dokumentu] 

<Kolejne 

egzemplarze 

uwierzytelnianego 

dokumentu> 

5,0 zł 

5. 

Udostępnianie do wglądu 

zbiorów aktów notarialnych 

oraz orzeczeń sądowych i 

decyzji administracyjnych 

będących podstawą wpisów w 

ewidencji gruntów i budynków, 

podmiotom które posiadają 

uprawnienia do wglądu do 

takich zbiorów na podstawie 

odrębnych przepisów 

zbiór dokumentów, 

dotyczących jednej 

jednostki 

ewidencyjnej, 

udostępniony na okres 

do 4 godzin 

30,0 zł 

6. 

Uzgodnienie usytuowania 

projektowanej sieci uzbrojenia 

terenu 

Projektowana sieć 

uzbrojenia terenu 

jednego rodzaju 

150,0 zł 

1. LR przyjmuje 

wartość: 

1) 1,0 - dla Ljr nie 

większej niż 1 

(przedmiotem 

uzgodnienia jest 

jeden rodzaj 

projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu);  

2) 0,7 - dla Ljr 

większej niż 1 

(przedmiotem 

uzgodnienia jest 

więcej niż jeden 

rodzaj 

projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu). 

2. PD przyjmuje 

wartość: 

1) 1,0 - w 

przypadku gdy 

przedmiotem 

wniosku o 

uzgodnienie są 

sieci uzbrojenia 
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terenu niebędące 

przyłączami; 

2) 0,7 - w 

przypadku gdy 

przedmiotem 

wniosku o 

uzgodnienie są 

przyłącza. 

3. AJ przyjmuje 

wartość 1,0. 

  

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.) 

 

Art. 17. 

1. Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w wykonywaniu czynności kontrolnych z 

innymi organami kontroli, w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną, organami 

administracji państwowej i rządowej, organami samorządu terytorialnego, organami 

obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi. 

2. Współdziałanie to obejmuje w szczególności: 

1)   (uchylony); 

1a)   rozpatrywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli, składanych przez organy 

jednostek samorządu terytorialnego; 

2)   przekazywanie właściwym organom administracji państwowej i rządowej oraz organom 

samorządu terytorialnego informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez 

Inspekcję Ochrony Środowiska; 

3)   wymianę informacji o wynikach kontroli; 

4)   wymianę z organami celnymi i Strażą Graniczną informacji związanych ze 

sprowadzaniem do kraju towarów, których wwóz jest zakazany lub ograniczony ze 

względu na ochronę środowiska; 

5)   współpracę ze Strażą Graniczną w wykonywaniu kontroli w strefie nadgranicznej; 

6)   współpracę z organami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przeciwdziałania 

poważnym awariom. 

3. Przeprowadzenie kontroli nieobjętej planem kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska mogą 

zarządzić wojewoda lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 

<3a. Na uzasadniony wniosek organu samorządu terytorialnego wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska jest obowiązany przeprowadzić kontrolę nieobjętą planem 

kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie poziomów pól 

elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, 

radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej, których równoważna moc promieniowana 
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izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne 

o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.> 

4. Inspekcja Ochrony Środowiska udziela pomocy organom samorządu terytorialnego w 

realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska. 

5. (uchylony). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O LASACH (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. 

poz. 422 i 586) 

 

<Art. 39b. 

1. Nadleśniczy określa warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045, 1777, 2281 i …), oraz umieszczania na nieruchomości 

obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy, z uwzględnieniem 

zasad gospodarki leśnej, a następnie przekazuje informację w tym zakresie 

dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. 

2. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych zamieszcza na swojej stronie 

internetowej aktualne warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 

3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o 

którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy, w terminie 7 dni od dnia przekazania 

informacji w tym zakresie przez nadleśniczego. 

3. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych przekazuje Prezesowi Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej informacje o adresie swojej strony internetowej, 

w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na niej warunków zapewnienia dostępu, 

o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz umieszczania na nieruchomości obiektów 

i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy. Informacja jest udostępniana 

przez punkt informacyjny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 tej ustawy. 

4. W przypadku gdy warunki dostępu zostały określone w decyzji, o której mowa w art. 

35a ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, nadleśniczy jest obowiązany do zawierania umów o dostęp, 

o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 tej ustawy, oraz umów w sprawie umieszczenia na 

nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy, na 

warunkach nie gorszych niż określone w decyzji.> 
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USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 672) 

 

Art. 122a. 

1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, 

które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami 

radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola 

elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie 

mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 

300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku: 

1)   bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia; 

2)   każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym 

zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile 

zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których 

źródłem jest instalacja lub urządzenie. 

2. Wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1, przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. 

<3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

wymagania dotyczące wyników pomiarów, o których mowa w ust. 1, kierując się 

potrzebą ujednolicenia wyników pomiarów oraz zapewnienia właściwego ich 

wykonywania.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) 

 

Art. 79. 

1. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. 

2. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy: 

1)   kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej; 

2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego 

lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

3)   kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1728); 
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4)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 

r. poz. 184); 

4a)  przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o 

których mowa w art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875); 

4b)  kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.); 

<4c) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 

1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.) 

w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji 

radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej;> 

5)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia 

lub środowiska naturalnego; 

6)   przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na 

podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione. 

3. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się także w przypadkach 

określonych w art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

4. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 

30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola 

nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie 

kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 

5. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia. 

6. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera: 

1)   oznaczenie organu; 

2)   datę i miejsce wystawienia; 

3)   oznaczenie przedsiębiorcy; 

4)   wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; 

5)   podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. 

7. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się 

w książce kontroli i protokole kontroli. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 243, z późn. zm.) 

 

Art. 139. 

[1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany umożliwić innym przedsiębiorcom 

telekomunikacyjnym, podmiotom, o których mowa w art. 4, oraz jednostkom samorządu 
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terytorialnego wykonującym działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 

maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, dostęp do 

nieruchomości, w tym do budynku, oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, polegający w 

szczególności na: 

1)   zakładaniu, eksploatacji, nadzorze i konserwacji urządzeń telekomunikacyjnych, jeżeli 

wykonanie tych czynności bez uzyskania dostępu do nieruchomości i infrastruktury 

telekomunikacyjnej jest niemożliwe lub niecelowe z punktu widzenia planowania 

przestrzennego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa i 

porządku publicznego; 

2)   wykorzystywaniu istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji 

telekomunikacyjnej budynku, jeżeli powielenie takiej infrastruktury byłoby 

ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe; 

3)   doprowadzeniu przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonaniu w budynku instalacji 

telekomunikacyjnej budynku, o ile nie jest możliwe wykorzystanie istniejącego 

przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku 

lub do budynku nie jest doprowadzone takie przyłącze lub budynek nie jest 

wyposażony w taką instalację.] 

<1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany umożliwić innym 

przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podmiotom, o których mowa w art. 4, oraz 

jednostkom samorządu terytorialnego wykonującym działalność, o której mowa 

w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej i nieruchomości, 

w tym do budynku, polegający na: 

1) współkorzystaniu z infrastruktury telekomunikacyjnej i nieruchomości, w tym 

zapewnianiu określonych elementów tej infrastruktury, kolokacji oraz 

umożliwianiu zakładania, eksploatacji i konserwacji urządzeń 

telekomunikacyjnych, przyłączy telekomunikacyjnych, instalacji 

telekomunikacyjnej budynku i innych elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej, a także nadzoru nad nimi, jeżeli: 

a) wykonanie tych czynności bez uzyskania dostępu do infrastruktury 

telekomunikacyjnej i nieruchomości jest niemożliwe lub niecelowe z punktu 

widzenia planowania przestrzennego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska 

lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

b) przedsiębiorca telekomunikacyjny na podstawie przepisów prawa, wyroku sądu 

lub decyzji miał prawo umieszczenia tej infrastruktury telekomunikacyjnej na 

nieruchomości, nad nią lub pod nią; 

2) współkorzystaniu z kabli telekomunikacyjnych w budynku aż do zlokalizowanego 

w budynku lub poza nim punktu ich połączenia z publiczną siecią 

telekomunikacyjną, w tym udostępnianiu całości lub części kabla, w szczególności 

włókna światłowodowego, jeżeli: 

a) powielenie infrastruktury telekomunikacyjnej byłoby ekonomicznie 

nieopłacalne lub technicznie niemożliwe, 



- 59 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

b) przedsiębiorca telekomunikacyjny jest właścicielem tej infrastruktury 

telekomunikacyjnej lub na podstawie przepisów prawa, wyroku sądu lub 

decyzji miał prawo jej umieszczenia na nieruchomości, nad nią lub pod nią; 

3) możliwości korzystania z: 

a) instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli powielenie infrastruktury 

telekomunikacyjnej byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie 

niemożliwe, 

b) punktu połączenia instalacji telekomunikacyjnej budynku z publiczną siecią 

telekomunikacyjną 

– jeżeli wniosek o dostęp jest składany w celu realizacji szybkiej sieci 

telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 

r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;> 

1a. Prezes UKE może wezwać przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do przedstawienia 

informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w ust. 1. 

1b. Po przedstawieniu informacji, o której mowa w ust. 1a, Prezes UKE, kierując się potrzebą 

zapewnienia skutecznej konkurencji, może, w drodze decyzji, określić warunki 

zapewnienia dostępu, o którym mowa w ust. 1. 

1c. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, dla którego została wydana decyzja w sprawie 

określenia warunków zapewnienia dostępu, jest obowiązany do zawierania umów, o 

których mowa w ust. 2, na warunkach nie gorszych niż określone w tej decyzji. 

2. Warunki zapewnienia dostępu, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorcy 

telekomunikacyjni ustalają w umowie, która powinna być zawarta w terminie 30 dni od 

dnia wystąpienia o jej zawarcie. 

3. (uchylony). 

[4. Do zapewnienia dostępu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 27-30, art. 31 

ust. 1 oraz art. 33. Prezes UKE w decyzji określa szczegółowe warunki rozliczeń z tytułu 

zapewnienia tego dostępu uwzględniające stopień występującego w danym przypadku 

ryzyka.] 

<4. Do zapewnienia dostępu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 27–30, art. 31 ust. 1 oraz art. 33, z tym że: 

1) każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji, 

jeżeli nie zawarto umowy o dostępie w terminie, o którym mowa w ust. 2; 

2) Prezes UKE podejmuje decyzję o dostępie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 60 

dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, biorąc pod uwagę niedyskryminacyjne 

i proporcjonalne kryteria; 

3) Prezes UKE w decyzji określa szczegółowe warunki rozliczeń z tytułu zapewnienia 

tego dostępu, uwzględniające stopień występującego w danym przypadku ryzyka.> 

 

Art. 192. 

1. Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności: 

1)   wykonywanie, przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań 

z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki w 
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zakresie zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz 

kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej; 

2)   wykonywanie zadań: 

a)  z zakresu regulacji działalności pocztowej, określonych w ustawie z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), 

b)  określonych w ustawie: 

–  z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

–  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z 

późn. zm.), 

–  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), 

–  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

3)  opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji 

projektów aktów prawnych w zakresie telekomunikacji oraz wskazanych przez 

ministra właściwego do spraw łączności projektów aktów prawnych w zakresie 

poczty; 

3a)  wykonywanie zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. 

ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej 

(BEREC) oraz Urząd (Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009, str. 1); 

4)   analiza i ocena funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych; 

5)   podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług 

telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń 

telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane 

podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 

w tym podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą 

ustawą; 

5a)  kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w 

sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. 

Urz. UE L 172 z 30.06.2012, str. 10); 

<5aa) realizacja obowiązków nałożonych na krajowy organ regulacyjny i 

kontrolowanie realizacji pozostałych obowiązków, wynikających z przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 

listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego 

internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi 

powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw 

użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w 

publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 310 z 

26.11.2015, s. 1).> 

5b)  wykonywanie kontroli nad operatorami publicznej sieci telekomunikacyjnej i 

dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie realizacji 
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obowiązków, o których mowa w art. 180a ust. 1, z wyjątkiem realizacji obowiązków 

dotyczących danych osobowych chronionych zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych; 

5c)  prowadzenie baz danych, o których mowa w art. 71 ust. 4 oraz w art. 180f ust. 2; 

6)   rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie 

właściwości Prezesa UKE; 

6a)  rozstrzyganie sporów między operatorem multipleksu a nadawcą, o których mowa w 

art. 131a-131f, oraz sporów, o których mowa w art. 136a; 

7)   rozstrzyganie w sprawach uprawnień zawodowych w dziedzinie telekomunikacji, 

określonych w przepisach odrębnych; 

8)   tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez 

zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz 

dostępu do zasobów orbitalnych; 

9)   wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku 

publicznego; 

10)  prowadzenie rejestrów w zakresie ujętym w ustawie; 

11)  koordynacja rezerwacji częstotliwości w zakresach częstotliwości przeznaczonych 

dla podmiotów, o których mowa w art. 4, w szczególności w zakresach 

częstotliwości przez nich zwalnianych lub dla nich nowo udostępnianych albo 

współwykorzystywanych z innymi użytkownikami; 

12)  (uchylony); 

13)  współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i 

pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw, w zakresie jego właściwości; 

14)  współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw 

podmiotów korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych, 

przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym 

koncentracjom operatorów pocztowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich 

związków; 

15)  współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie określonym ustawą i 

przepisami odrębnymi; 

16) wykonywanie zadań w sprawach międzynarodowej i wspólnotowej polityki 

telekomunikacyjnej z upoważnienia ministra właściwego do spraw informatyzacji; 

17)  współpraca z Komisją Europejską i instytucjami Unii Europejskiej, a także z BEREC 

oraz organami regulacyjnymi innych państw członkowskich; 

18)  przedstawianie Komisji Europejskiej, BEREC i organom regulacyjnym innych 

państw członkowskich informacji z zakresu telekomunikacji, w tym wykonywanie 

obowiązków notyfikacyjnych, obejmujących przekazywanie treści rozstrzygnięć, o 

których mowa w art. 23 ust. 1, oraz informacje o przedsiębiorcach 

telekomunikacyjnych, którzy zostali uznani za posiadających znaczącą pozycję 

rynkową, świadczących usługę powszechną i realizujących połączenia sieci 

telekomunikacyjnych oraz nałożonych na nich obowiązkach; 
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19)  przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami, w 

szczególności z operatorami, dostawcami usług, użytkownikami, konsumentami oraz 

producentami, w sprawach związanych z zasięgiem, dostępnością oraz jakością usług 

telekomunikacyjnych; 

20)  przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym: 

a)  o nazwie i adresie operatora wyznaczonego świadczącego usługi powszechne, 

b)  o sposobie udostępniania korzystającym z usług powszechnych szczegółowych i 

aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków 

dostępu, cen i minimalnych wymagań w zakresie czasu przebiegu przesyłek 

pocztowych, 

c)  o przyjętych dla obrotu krajowego minimalnych wymaganiach dotyczących czasu 

przebiegu przesyłek pocztowych i przyznanym odstępstwie w tym zakresie, 

d)  o przyznanym odstępstwie od częstotliwości opróżniania nadawczych skrzynek 

pocztowych i doręczania przesyłek z jednoczesnym przekazaniem tej informacji 

pocztowym organom regulacyjnym państw członkowskich Unii Europejskiej, 

e)  danych statystycznych o krajowym rynku pocztowym oraz, na żądanie Komisji 

Europejskiej, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym przez 

operatora wyznaczonego; 

21)  kontrola obowiązku umieszczania oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie z 

obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe. 

1a. Prezes UKE, wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, ma prawo wstępu na 

teren nieruchomości, na których znajdują się oddawcze skrzynki pocztowe. 

2. (uchylony). 

3. Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz innych 

podmiotów dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną lub realizujących inwestycje 

w tym zakresie Prezes UKE, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza raport o stanie rynku 

telekomunikacyjnego za rok ubiegły, uwzględniający pokrycie terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zasięgiem stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci 

telekomunikacyjnych oraz przedstawia prognozy inwestycyjne dotyczące rozwoju tych 

sieci. Raport publikuje się na stronie podmiotowej BIP UKE. 

4. Prezes UKE dokonuje, nie rzadziej niż co dwa lata, regularnego przeglądu konieczności 

stosowania w decyzjach w sprawie rezerwacji częstotliwości ograniczeń, o których mowa 

w art. 115 ust. 2 pkt 5, oraz publikuje jego wyniki na stronie podmiotowej BIP UKE. 

 

Art. 206. 

1. Postępowanie przed Prezesem UKE toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi z 

niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych. 

<1a. W sprawach, o których mowa w art. 139 oraz w art. 30 ustawy z dnia 7 maja 2010 

r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, można wszcząć i 
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prowadzić jedno postępowanie, jeżeli dotyczą one tych samych stron i związane są z 

realizacją tej samej inwestycji.> 

2. Od decyzji: 

1)   o ustaleniu znaczącej pozycji rynkowej, 

2)   w sprawie nałożenia, zniesienia, zmiany lub uchylenia obowiązków regulacyjnych, 

3)   w sprawie nałożenia kar, 

4)   o których mowa w art. 43a oraz w art. 201 ust. 3, 

5)   wydawanych w sprawach spornych, z wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji 

częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu, aukcji albo konkursu oraz od decyzji o 

uznaniu przetargu, aukcji albo konkursu za nierozstrzygnięte, 

[6)   o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 22 oraz art. 30 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych] 

<6) o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 20, art. 22 ust. 1, 

art. 25d ust. 1, art. 27 ust. 6 i 9, art. 30 ust. 5 i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 

2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych> 

- przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. 

2a. (uchylony). 

2aa. Decyzje, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem decyzji w sprawie nałożenia kar, 

podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

2b. Na postanowienie, o którym mowa w art. 23, przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego 

w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów. 

3. Postępowania w sprawach odwołań i zażaleń, o których mowa w ust. 2 i 2b, toczą się 

według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z 

zakresu regulacji telekomunikacji i poczty. 

4. Na postanowienie wydane w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego przez organ współdziałający z Prezesem UKE, zażalenie 

nie przysługuje. 

 

Art. 209. 

1. Kto: 

(pkt 1-28 pominięto)  

[29)  nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3-5 oraz art. 7-15 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w 

sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii,] 

<29) nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3–5 oraz art. 6a–6f, art. 7, art. 9, art. 

11, art. 12, art. 14 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych 

sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii;> 

<29a) nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3, art. 4 i art. 5 ust. 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 

25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego 
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internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi 

powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw 

użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu 

w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii,> 

30)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki regulacyjne związane z 

prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów, 

31)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki opracowania i przedłożenia do 

zatwierdzenia przez Prezesa UKE oraz stosowania oferty ramowej o dostępie 

telekomunikacyjnym, 

32)  utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie czynności kontrolnych przez Prezesa UKE 

- podlega karze pieniężnej. 

1a. Kara, o której mowa w ust. 1, może zostać nałożona także w przypadku, gdy podmiot 

zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że 

przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia. 

2. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE może nałożyć na 

kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą 

funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do 

300% jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop 

wypoczynkowy. 

3. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

 

 

 

 


