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Wniosek do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury  

o wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 116, poz. 731) 

 
Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC) wnosi rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i 

Nowoczesnych Technologii w dniu 10 kwietnia 2018 r. o rozpatrzenie wniosku o wprowadzenie zmian do Art. 49, 

§ 1 i 2 Kodeksu Cywilnego. Wprowadzone 30 maja 2008 r. przepisy mają znaczenie dla prawidłowego 

funkcjonowania radiofonii i telewizji, określonych w Prawie telekomunikacyjnym – dotyczą własności instalacji 

telekomunikacyjnych.   

W sprawie tej  PIRC zwracała się wcześniej do Ministerstwa Cyfryzacji.  

 
Z technicznego punktu widzenia instalację budynkową można podzielić na części: 

1. Instalacja w samym mieszkaniu, której właściciel określony jest w księdze wieczystej. 

2. Instalacja pomiędzy mieszkaniem a punktem styku w budynku, do którego wchodzą wszystkie zewnętrzne 

instalacje, łącznie z instalacją satelitarną i operatorów kablowych.  

PIRC uważa, że podmiotem własności operatora telekomunikacyjnego powinien być odcinek  

z zewnątrz do punktu styku w budynku. Cała reszta instalacji, zgodnie z Kodeksem cywilnym  

i odpowiednimi przepisami, powinna być własnością wspólnoty, czyli należeć do części wspólnej (tak jak korytarze 

czy kaloryfery w tych budynkach). Takie same regulacje powinny być stosowane odnośnie  instalacji elektrycznej  

i telekomunikacyjnej w środku danego mieszkania.  

Postulujemy wprowadzenie analogicznych rozwiązań, stosowanych przy budowie i eksploatacji  autostrada i dróg.  

Wykonawca otrzymujemy koncesję na użytkowanie autostrady na 20 lat. Po 20 latach - autostrada staje się 

własnością Skarbu Państwa.  

Deweloper buduje osiedle jako inwestor łącznie z drogami. Po oddaniu czy sprzedaży budynków, droga 

przechodzi na własność samorządu i on ją konserwuje. 

Budujemy autostradę XXI wieku, czyli instalację w budynkach. Ta instalacja jest przez najbliższe 1000 lat 

własnością tego, kto ją wybudował. Dostrzegamy  w tej kwestii nierówność. Skoro kupując mieszkanie w budynku 

wielorodzinnym stajemy się jego właścicielem,  dlaczego właścicielem wszystkich kabli  jest inny podmiot? 

Istniejąca aktualnie regulacja, powoduje, że podmioty inwestujące w Polsce mają bardzo szeroki dostęp 

do kapitału - stałego przychodu. Co prawda UKE tłumaczy, że kwestie, związane z wejściem do budynku 

nowego podmiotu ze swoją usługą będzie rozwiązywać indywidualne - to organ wyznaczy cenę. Takie 

rozwiązanie jednak będzie wymagało podejmowania setek, tysięcy decyzji. 
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Odrębnie traktowana przez przepisy prawa własność instalacji telekomunikacyjnych jest nieuzasadniona.  

W każdym innym przypadku -autostrada, droga - przechodzą po jakimś czasie na własność lokalnego 

użytkownika. W przypadku autostrad telekomunikacyjnych własność na zawsze pozostaje w rękach inwestora, 

który przez 1000 lat ma gwarancję własności i pozyskiwania przychodów z tytułu najmu instalacji 

telekomunikacyjnych.  
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