
  

STANOWISKO  

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem 
procesu inwestycyjno – budowlanego 

W ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego przedstawiamy następujące stanowisko. 

Odnosząc się do całości przedstawionego do konsultacji projektu ustawy należy wskazać, że 
większość zawartych w nich zmian można ocenić pozytywnie, jednak warto rozważyć szersze 
podejście do tej nowelizacji. W  zakresie planowanych zmian ustawy prawo budowlane oraz 
ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, liczne punktowe zmiany, mogą w sumie przysłużyć 
się nieznacznemu usprawnieniu realizacji różnych kategorii inwestycji, przy czym wyraźnie 
priorytetyzowane są rozwiązania służące wykonywaniu zadań w ramach powstającego 
Krajowego Zasobu Nieruchomości. Większe obawy mogą natomiast budzić planowane zmiany 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wprowadzają nowe narzędzie 
planowania przestrzennego, w  postaci „Planów regulacyjnych”. Biorąc pod uwagę 
dotychczasowe braki planowania przestrzennego, wyrażające się m.in. w niskiej stopie 
pokrycia kraju MPZP, uważamy, że przede wszystkim obszar zmian w ustawie o planowaniu, 
powinien być przedmiotem dalszych szczegółowych konsultacji. 

Ponadto, w naszej ocenie, poza obszarami poruszonymi w projekcie istnieją także inne 
obszary, których zaadresowanie mogłoby istotnie przyczynić się do przyspieszenia i redukcji 
kosztów procesu inwestycyjnego. Istotniejsze z nich, przedstawiamy w poniższym stanowisku 
szczegółowym. Biorąc pod uwagę etap prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym, to 
właśnie opiniowana ustawa, może okazać się kluczowa dla wszystkich inwestorów 
infrastrukturalnych, realizujących m.in. duże projekty współfinansowane ze środków unijnych. 

Uwagi szczegółowe: 

1. Art. 1 – zmiany w ustawie o drogach publicznych 

1. Koordynacja inwestycji 

Jednym z zagadnień uciążliwych zarówno dla zarządców dróg jak i inwestorów 
zainteresowanych umieszczeniem urządzeń w pasie drogi jest brak efektywnych mechanizmów 
koordynacji inwestycji. Prowadzi to do sytuacji, w której brak wiedzy o wzajemnych 
zamierzeniach inwestycyjnych powoduje, że w stosunkowo krótkich okresach czasu dochodzi 
do kilkukrotnego rozkopywania pasa drogowego. W  naszej ocenie kluczowe jest, aby 
powszechnie dostępne były informacje o planowanych pracach w  zakresie budowy, 
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przebudowy i remontów dróg. Tym samym zasadne jest dookreślanie w ustawie o drogach 
publicznych zadania zarządcy polegającego na publikacji i bieżącej aktualizacji informacji 
o  planowanych inwestycjach drogowych, przynajmniej w sytuacjach, jeśli zostały one już 
zatwierdzone do finansowania. Wpisuje się to w istniejące już zadania wymienione w art. 20 
tj. 1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o 
tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego; oraz 7) koordynacja robót w  pasie drogowym. Jednocześnie nie będzie to 
generować dodatkowych kosztów po stronie JST z uwagi na fakt, że wykonanie zadania 
obejmowałoby jedynie upublicznienie posiadanych już przez organ danych. Z oczywistych 
względów tryb publikacji informacji nie musi dotyczyć sytuacji, w których prace wykonywane 
są w trybie awaryjnym z uwagi na nieprzewidziane zdarzenia. 

Postulaty: 

a. Informacja o planowanych inwestycjach 

Tym samym proponujemy, aby w ustawie o drogach publicznych w art. 35 dodać ust. 6 i nast. 
w brzmieniu: 

„6. Zarządca drogi publikuje na swojej stronie internetowej informacje o planowanej 
budowie, przebudowie lub remoncie odcinka drogi wraz z informacją o terminie, do którego 
przyjmowane będą wnioski o koordynację robót budowlanych. 

6a. W trybie, o którym mowa w ust. 6 publikowane są informacje o wszystkich planowanych 
budowach, przebudowach lub remontach odcinków dróg, wynikających 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. Zarządca może również publikować informacje o 
zamierzeniach planowanych, ale niepotwierdzonych jeszcze w sposób, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym. 

b. Procedury wspierające koordynację 

Jakkolwiek, w naszej ocenie większość kwestii prawno-technicznych powinna zostać ustalona 
w dialogu między inwestorem drogowym i innym gestorem/gestorami sieci i nie wymaga 
bezpośredniej regulacji  
w przepisach ustawy o drogach publicznych, tak ze względów praktycznych istotne byłoby 
doprecyzowanie trybu wydawania decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego (lokalizacyjna, 
roboty, opłata), w sposób uwzględniający inwestycje prowadzone przez kilku właścicieli 
infrastruktury, którzy będą je w przyszłości oddzielnie eksploatować. W sytuacji koordynacji 
inwestycji możemy bowiem spotkać się co najmniej z kilkoma modelami: 1) wykonywanie prac 
przez obu inwestorów, 2) wykonywanie prac przez jednego inwestora zarówno w zakresie 
własnej inwestycji jak i inwestycji drugiego inwestora, 3) zlecenie prac przez obu inwestorów 
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podmiotowi trzeciemu. Wraz ze wzrostem ilości podmiotów uczestniczących w  koordynacji 
znacząco zwiększa się ilość potencjalnych sytuacji faktycznych.  

Aktualne przepisy, zasadniczo odnoszą się do najpowszechniejszego modelu, w którym w 
jednym czasie wykonywana jest jedna inwestycja jednego inwestora. Taki model wynika 
również z przepisów rozporządzenia określającego warunki zajęcia pasa wydanego na 
postawie art. 40 ust. 16 udp. 

Poniżej przedstawiamy propozycję możliwych do wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych: 

o Doprecyzowanie przepisów poprzez wprowadzenie możliwości wydania jednego 
zezwolenia, o którym mowa w art. 39 ust. 3 również dla dwóch lub więcej inwestorów 
zamierzających koordynować swoje zamierzenia inwestycyjne w jednym czasie i 
miejscu. 

o Wprowadzenie w art. 40 możliwości wydania jednej decyzji o zajęciu pasa w celu 
prowadzenia robót dla dwóch i więcej inwestorów koordynujących swoje prace. 

W praktyce, wątpliwości może budzić, w jaki sposób wnioskować o równoczesne prowadzenie 
prac przez dwóch inwestorów. Podstawowym modelem jest złożenie odrębnych wniosków 
przez obu inwestorów. Tymczasem wprost określonym w przepisach modelem powinna być 
możliwość złożenia jednego wniosku przez dwóch inwestorów koordynujących swoje prace w 
jednym czasie i miejscu. Na jego podstawie powinna być wydawana decyzja określająca 
odpowiednio prawa i obowiązki poszczególnych podmiotów oraz wysokość opłaty uzależnionej 
wyłącznie od liczby zajmowanych m2 i czasu, a nie liczby inwestorów. Wysokość opłaty 
należnej od każdego z inwestorów powinna zostać określona w decyzji i  uzależniona od 
wskazanego we wspólnym wniosku faktycznego czasu i zakresu zajęcia pasa drogowego. 

o Doprecyzowanie przepisu art. 40 poprzez wprowadzenie możliwości wydania 
dwóch (lub więcej) odrębnych decyzji dla inwestorów, którzy koordynowali swoje 
inwestycje. 

Szczególnym celem wprowadzenia takiej możliwości byłoby jasne wskazanie możliwości 
rozdzielenia odpowiedzialności za umieszczone w ramach koordynacji urządzenia pomiędzy 
inwestorów. Dotyczy to w szczególności rozdzielenia odpowiedzialności za opłaty za zajęcie 
pasa, a także przyszłe ewentualne sytuacje dotyczące awarii (odpowiedzialność i naprawy) lub 
konieczności przełożenia infrastruktury.  

W celu promowania inwestycji realizowanych w ramach koordynacji, opłaty powinny być 
wyliczane nie od urządzeń każdego z inwestorów oddzielnie, ale opłata należna w sumie 
od obu inwestorów powinna być obliczana od rzutu poziomego najszerszego z umieszczonych 
jednocześnie w pasie drogowym urządzeń. Konkretna wysokość opłaty rocznej dla każdego z 
inwestorów powinna być określana w  odrębnych decyzjach, ale ich suma nie powinna 
przekraczać opłaty należnej właśnie od urządzenia o największym rzucie poziomego. Podział 
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tej kwoty maksymalnej między inwestorów powinien następować w sposób odpowiedni do 
faktycznego zajęcia pasa drogowego. 

2. Przebudowy i remonty dróg, a zasada trwałości projektów unijnych 

Na przykładzie realizowanych aktualnie projektów inwestycyjnych w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczących budowy szerokopasmowych sieci 
telekomunikacyjnych, sygnalizujemy istotny problem dotyczący umieszczenia infrastruktury w 
pasie drogowym. 

Dla realizacji projektów unijnych, które wymagają optymalizacji kosztów oraz krótkiego czasu 
realizacji, kluczowe jest wykorzystanie przebiegów dróg publicznych, które stanowią 
naturalną lokalizację dla sieci szerokopasmowych. Tak też w większości wypadków się dzieje i 
nie nastręcza to poważnych trudności. 

Sytuacją problematyczną jest jednak gdy inwestor telekomunikacyjny zlokalizuje sieć w pasie 
drogowym w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych, a następnie zarządca 
drogi zaplanuje i  przystąpi do realizacji przebudowy lub remontu drogi powodujących 
konieczność modyfikacji lub przeniesienia infrastruktury telekomunikacyjnej. W praktyce 
zarządcy drogi kierują do przedsiębiorców wnioski o przeniesienie infrastruktury 
telekomunikacyjnej na czas prowadzenia przebudowy drogi poza pas drogowy. Następnie 
możliwe jest przywrócenie infrastruktury w pasie drogowym w dotychczasowym zakresie. O ile 
jest to sytuacja krótkotrwała, a tymczasowa instalacja w pełni odpowiada funkcjonalności 
dofinansowanych zasobów, nie rodzi to poważnych konsekwencji. Zdarzają się jednak sytuacji, 
w których: 

o zarządca żąda usunięcia dotychczasowej infrastruktury i odmawia przywrócenia jej 
w dotychczasowym zakresie; 

o remont lub przebudowa drogi są czasochłonne i powodują konieczność długotrwałego 
usunięcia infrastruktury z pasa drogowego pozbawiając jej właściciela 
dotychczasowych zasobów; 

o zarządca żąda usunięcia dotychczasowej infrastruktury, a następnie przeniesienia jej 
do lokalizowanego przez zarządcę kanału technologicznego.  

Dla właściciela infrastruktury w pasie drogowym sytuacja ta generuje poważne ryzyka, 
ponieważ zgodnie z warunkami uzyskanego dofinansowania jest on zobowiązany: 

o do zachowania tzw. trwałości projektu przez 3 (MŚP) albo 5 lat (duży przedsiębiorca), 
co oznacza, że dofinansowana infrastruktura powinna zachować swoją pełną 
funkcjonalność, a co do zasady nie powinna również zmieniać właściciela; 

o do świadczenia innym operatorom usług dostępu hurtowego do wybudowanej sieci, co 
w przypadku kanalizacji kablowej jest nieograniczone w czasie. 
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Tym samym, w przypadkach, gdy uniemożliwione jest zachowanie infrastruktury w 
dotychczasowym zakresie, lub wręcz wymuszane jest zlikwidowanie obciążonej obowiązkiem 
udzielania dostępu kanalizacji kablowej i przeniesienie samych kabli do kanału 
technologicznego, de facto w wyniku działań organów państwa (zarządców) uniemożliwione 
jest wykonywanie przez beneficjenta projektu unijnego jego zobowiązań wynikających z 
zawartych z instytucjami państwa umów o dofinansowanie.  

Jest to w naszej ocenie sytuacja niedopuszczalna i powinna zostać wyeliminowana w toku 
zmian ustawy o drogach publicznych. Proponowanym rozwiązaniem jest następująca zmiana 
przepisów: 

W art. 39 dodaje się ust. 6bb w brzmieniu: 

6ba. Nie lokalizuje się kanału technologicznego w przebudowywanej drodze publicznej, w 
której pasie drogowym została już zlokalizowana kanalizacja kablowa. 

W art. 39 ust. 6 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

6. Zarządca drogi, z zastrzeżeniem ust. 6ba, w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest 
obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym: 

3. Kanał technologiczny, jako obowiązkowy element drogi 

Uwzględniając uwagi przedstawione w pkt 1.2 powyżej wnosimy równolegle o dalsze zmiany w 
art. 39 w zakresie kanałów technologicznych. W przypadku dróg samorządowych, obowiązek 
realizacji kanału technologicznego jest obecnie fakultatywny. 

Jakkolwiek, kluczowym postulatem jest aby w każdej drodze publicznej, jako element 
obowiązkowy znajdowała się kanalizacja kablowa albo kanał technologiczny, tak w przypadku 
przebudów dróg zrozumiałe może być zachowanie trybu fakultatywnego Dla nieznacznych 
zakresowo przebudów, lokalizacja kanału mogłaby bowiem stanowić zbytnie obciążenie 
budżetu samorządowego, a w niektórych przypadkach (bardzo krótkie odcinki) mogłaby nie 
mieć istotnego znaczenia praktycznego.  

Natomiast w przypadku budowy nowych dróg, kanał technologiczny powinien być 
lokalizowany bezwarunkowo w każdym przypadku. 

Jest to o tyle istotne, że w przypadku budowy nowej drogi, kanał technologiczny będzie 
stanowił niewielką część kosztów inwestycji, a jego istnienie będzie stanowiło gwarancję 
braku istotnych prac  
w pasie drogi w zakresie telekomunikacji. Wolne zasoby w kanale uzasadniają, bowiem 
odmowę udzielenia dostępu do pasa drogowego. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że takie 
rozwiązanie jest  
o tyle ważne, że w przypadku aktualnego modelu fakultatywnego, tylko w niewielu 
przypadkach potrzeby inwestorów telekomunikacyjnych spotykają się w jednym miejscu i 
czasie z potrzebami inwestora drogowego.  
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Dodatkowo lokalizacja kanałów jest istotna z uwagi na: 

• możliwość ich wykorzystania na własne potrzeby zarządcy, czy szerzej całej JST w 
zakresie inteligentnych systemów zarządzania ruchem, oraz licznych rozwiązań z 
obszaru Smart Cities – takie rozwiązania np. miasto Wrocław stosuje już od wielu lat 

• kanały technologiczne umożliwiają również lokalizację infrastruktury 
elektroenergetycznej, dzięki lokalizacji doziemnej mogłoby to częściowo 
przynajmniej zapobiegać awariom sieci, występujących w przypadku klęsk 
żywiołowych - tak jak kilkukrotnie miało to miejsce w tym roku w Polsce. 

4. Rękojmie i gwarancje  

Art. 39 ust. 3 pkt 1 wskazuje, że zarządca może odmówić umieszczenia urządzeń w pasie drogi 
m.in. jeśli: „miałoby to doprowadzić do uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie 
budowy, przebudowy lub remontu drogi”. Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, że 
planowana inwestycja powinna bezpośrednio doprowadzać do utraty uprawnień. Ustawodawca 
nie użył tutaj bowiem trybu przypuszczającego, który wskazywałby, że samo ryzyko utraty 
uprawnień uzasadnia udzielenie odmowy. Tymczasem w praktyce fakt istnienia uprawnień 
gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi po stronie zarządcy drogi, prowadzi w wielu wypadkach do 
automatycznej odmowy dostępu do pasa drogowego. Takie sytuacje mają miejsce również w 
sytuacjach, kiedy udzielone gwarancje nie obejmują części pasa drogowego, w której 
umieszczone miałyby być urządzenia, a nawet jeśli gwarant wyraża zgodę na dokonanie takich 
robót. W niektórych przypadkach zarządcy wymagają przejęcia całych zobowiązań 
gwarancyjnych na wnioskującego inwestora.  Spełnienie takiego żądania jest nierealne z uwagi 
na fakt, że wartość a także spodziewane przychody z inwestycji telekomunikacyjnej w 
znakomitej większości przypadków jest niższa niż potencjalne roszczenia zarządcy z tytułu 
całego zobowiązania gwarancyjnego. Jednocześnie zrozumiałe jest dążenie do zachowania 
kontroli po stronie zarządcy, który realizując inwestycję gospodarował środkami publicznymi 
oraz odpowiedzialny jest za zachowanie bezpieczeństwa drogi i uczestników ruchu drogowego. 

Biorąc powyższe pod uwagę postulujemy doprecyzowanie przepisu poprzez: 

• wskazanie, że zgoda gwaranta lub podmiotu udzielającego rękojmi stanowi przesłankę 
do wydania zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, w czym powinny 
zawierać się dwustronne ustalenia tych podmiotów, co do ewentualnej 
odpowiedzialności z tytułu części uprawnień gwarancyjnych lub dot. rękojmi, 

• wskazanie, że w odmowie wydania decyzji zezwalającej na lokalizację zarządca drogi 
wyraźnie wskazuje, jakie konkretnie uprawnienia gwarancyjne lub wynikające z 
rękojmi zostałyby naruszone oraz informuje o podmiotach, które udzieliły tych 
gwarancji lub rękojmi 
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5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej 

Art. 40 ust. 8 daje dużą swobodę w ustanawianiu stawek za zajęcie pasa drogowego, które 
mogą wahać się od 1 do 200 zł. Jednocześnie brak jest precyzyjnych przesłanek, które 
wskazywałyby na sposób ich różnicowania przez radę gminy. W praktyce oznacza to, że 
różnych częściach kraju za identyczny odcinek drogi gminnej położony na podobnym obszarze 
stawka opłaty może wynieść zarówno 1zł jak i 200zł.  
Dla inwestycji telekomunikacyjnych oznacza to szereg negatywnych konsekwencji, które 
szeroko opisało Ministerstwo Cyfryzacji w materiale „Opłaty za zajęcie pasa drogowego w 
inwestycjach telekomunikacyjnych”  wskazując na prostą zależność: „wysokie opłaty = brak 1

infrastruktury w pasie drogowym = brak wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego”. 
Z perspektywy inwestorów telekomunikacyjnych obserwować można dwa główne trendy 
wynikające  
z możliwości kształtowania stawek w tak ogromnej rozpiętości. Po pierwsze jest to 
podwyższanie stawek do poziomu maksymalnego. Po drugie obniżanie stawek do minimum 
przez samorządy, które rozumieją znaczenie posiadania na swoim terytorium 
nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Paradoksalnie, ale to właśnie samorządy 
obniżające stawki zamiast pochwały dla proinnowacyjnej postawy, muszą narażać się na 
zarzut dot. niegospodarności oraz rezygnacji z osiągania możliwych przychodów z tytułu 
opłat. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że infrastruktura telekomunikacyjna, jako 
jedna z kluczowych infrastruktur „komunalnych” budowana i utrzymywana jest co do 
zasady przez podmioty prywatne. Samorząd nie musi jej więc dotować w taki sposób, w 
jaki robi to w przypadku dróg, sieci gazowych, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, czy 
sieci ciepłowniczych i elektroenergetycznych. 
Postulujemy więc wprowadzenie zmian w art. 40 ust. 8 stanowiących wykonanie zadania 
ustalonego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (str. 223-224): Zmiany 
legislacyjne, które poprzez likwidację zidentyfikowanych barier administracyjnych i prawnych 
usprawnią rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zapewnią korzyści dla obywateli i 
przedsiębiorców (m.in. obniżenie maksymalnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
w drogach samorządowych – nowelizacja ustawy o drogach publicznych; dalsza 
nowelizacja megaustawy oraz innych ustaw regulujących proces inwestycyjny budowy sieci 
szerokopasmowych). 
Przyczyni się do: 

• zwiększenia efektywności wydatkowania środków unijnych w ramach projektów 
szerokopasmowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; 

• zwiększenie efektywności i możliwości utrzymania projektów regionalnych sieci 
szerokopasmowych wybudowanych ze środków unijnych na lata 2007-2013; 

• obniżenia kosztów utrzymania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która będzie 
finansowana z budżetu państwa na poziomie ok 1,3 mld zł; 

• stworzenia zachęt inwestycyjnych dla budowy sieci ze środków prywatnych 
inwestorów. 

• ograniczenia zjawiska wykluczenia cyfrowego poprzez zapewnienie dostępu do 
nowoczesnych sieci; 

• zapewnienia impulsów rozwojowych dla gospodarki i realizacji modelu ekonomicznego, 
o którym mowa w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

 http://archiwum.mc.gov.pl/aktualnosci/oplaty-za-zajecie-pasa-drogowego-w-inwestycjach-1

telekomunikacyjnych
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2. Art. 2 – zmiany w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne 

Poza zaproponowanymi w projekcie ustawy rozwiązaniami, zwracamy szczególną uwagę na 
znaczenie wprowadzenia, jako podstawowej obowiązującej formy prowadzenia narad 
koordynacyjnych, formy elektronicznej. W przypadku konieczności pozostawienia klasycznej 
formy narad koordynacyjnych, jako dodatkowa forma uczestnictwa powinna zostać 
zapewniona możliwość udziału z  wykorzystaniem narzędzi komunikacji na odległość. Taka 
forma prowadzenia narad wpisuje się w pełni w cele Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie 
informatyzacji usług i procedur administracyjnych.  

W art. 28b proponujemy dodanie następujących przepisów zwiększających możliwość 
organizacji narad koordynacyjnych z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej.  

ust. 3a. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 może zawierać prośbę o przeprowadzenie 
narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Starosta 
uwzględnia wniosek, w  tym zakresie, o ile aktualne warunki techniczne lub 
organizacyjne nie uniemożliwiają przeprowadzenia narady koordynacyjnej w tej 
formie. 

ust. 6a. Podmiot zawiadomiony o naradzie koordynacyjnej, może złożyć wniosek o 
udział w  naradzie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Starosta 
zezwala na udział w naradzie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o 
ile aktualne warunki techniczne lub organizacyjne nie uniemożliwiają 
przeprowadzenia narady koordynacyjnej w tej formie. 

ust. 10a. W przypadkach, w których jedynie niektóre podmioty, uczestniczyły w 
naradzie koordynacyjnej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ust. 
10 stosuje się odpowiednio.  

W naszej ocenie znacznie zwiększy to elastyczność prowadzenia narad oraz wprowadzi jasną 
podstawę prawną umożliwiającą starostom organizację narad w formie mieszanej. Zwracamy 
bowiem uwagę, że dla gestorów sieci ogólnopolskich osobisty udział w naradach 
organizowanych w różnych częściach kraju stanowi bardzo kosztowne i czasochłonne 
obciążenie. W praktyce może to powodować ograniczenie efektów prowadzonych narad, a tym 
samym niewłaściwe projektowanie nowych sieci, a także uszkodzenia sieci w trakcie prac w 
terenie. Jednocześnie, mając świadomość, istniejących wciąż ograniczeń w zakresie cyfryzacji 
geodezji, starosta mógłby odmówić takiej formuły organizacji narady. 

W art. 28b ust. 11 proponujemy wprowadzić obowiązek wydania protokołu narady 
koordynacyjnej, także na wniosek podmiotu, który nie został zawiadomiony o naradzie. 
Udostępnienie powinno następować, w szczególności w formie elektronicznej. Aktualne 
rozwiązanie może być ograniczające  
w sytuacjach, w których zawiadomienie nie zostało dokonane w pełni prawidłowo. 
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W art. 28ba ust. 3 proponujemy doprecyzować termin, w jakim wnioskodawca może 
wnieść o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej.  

3. Art. 4 – zmiany w ustawie Prawo budowlane 

1. Zmiana definicji obiektu budowlanego 

W uzasadnieniu projektu wskazano: „Dodatkowo w zakresie definicji obiektu budowlanego w 
sposób jednoznaczny wskazano, że mówiąc o obiekcie budowlanym mamy na myśli 
również urządzenia budowlane, które są z nim związane i zapewniają możliwość jego 
użytkowania.” 

Jakkolwiek z punktu widzenia samego prawa budowlanego taka zmiana może być uzasadniona, 
tak powstają wątpliwości, co do potencjalnego wpływu powyższej zmiany na zakres 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości w zakresie budowli będących obiektami 
budowlanymi. Na tym etapie sygnalizujemy jedynie, że wątpliwości te mają podobne 
podstawy i uzasadnienie jak w  przypadku szeroko komentowanej problematyki, która 
wystąpiła w ramach dyskusji o definicji „budowli”  
w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-budowlanego, a także wprowadzonych w 2016 r. zmian 
legislacyjnych, które miały istotny wpływ na rozszerzenie zakresu opodatkowania elektrowni 
wiatrowych.  

W przypadku stanowiska projektodawców, wskazującego na brak związku między planowaną 
zmianą, a  zagadnieniami podatku od nieruchomości, uzupełnione w tym zakresie powinno 
zostać uzasadnienie. Jednocześnie, z uwagi na znaczenie przedmiotowego zagadnienia, 
powinna zostać przedstawiona opinia Ministerstwa Finansów w tym zakresie. 

2. Przyłącza – zmiany dot. planu sytuacyjnego 

Aktualne przepisy pb wymagają sporządzenia planu sytuacyjnego, bez wyraźnego określenia, 
co taki plan powinien zawierać m.in. dla przyłączy telekomunikacyjnych. Jednocześnie 
wskazują, że do takich przyłączy stosuje się wprost przepisy prawa energetycznego albo o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Warto zauważyć, że 
przedmiotowe przepisy nie mają faktycznego zastosowania do przyłączy telekomunikacyjnych, 
które tymi ustawami nie są w żaden sposób regulowane. 

W ramach projektowanej nowelizacji doprecyzowany zostanie zakres planu sytuacyjnego w 
następujący sposób: Plan sytuacyjny określa usytuowanie i sposób użytkowania istniejących i 
projektowanych obiektów budowlanych oraz obszar projektowanej zmiany zagospodarowania 
terenu. 

W naszej ocenie może to spowodować istotny wzrost jednoskokowych kosztów realizacji 
przyłączy telekomunikacyjnych. Zaznaczmy jednocześnie, że aktualnie trwają liczne projekty 
budowy sieci telekomunikacyjnych dofinansowywane ze środków unijnych (POPC), które w 
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analizie kosztów brały pod uwagę dotychczasowy stan prawny. Przedmiotowa zmiana może 
mieć natomiast wpływ na zakładane budżety i wykonalność projektów. 

Jednocześnie oznaczać może ona ograniczenie planów inwestycyjnych operatorów 
realizujących inwestycje na obszarach zabudowy jednorodzinnej. Jednostkowe podwyższenie 
kosztu sporządzenia dokumentacji dla każdego przyłącza może skutkować odstąpieniem od 
realizacji inwestycji, w której dodatkowy koszt spowoduje nieopłacalność dotychczasowego 
zamierzenia. 

Tym samym przedmiotową zmianę oceniamy, jako niekorzystną i niesłużącą deklarowanemu w 
tytule ustawy „uproszczeniu procesu inwestycyjnego”. W zakresie inwestycji 
telekomunikacyjnych postulujemy: 

• dostosowanie brzmienia art. 29a ust. 1 do brzmienia ust. 2 tego artykułu, poprzez 
nadanie ust. 1 następującego brzmienia: 

1.  Budowa przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 
gazowych i cieplnych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia 
planu sytuacyjnego. Przepis art. 9a ust. 3 stosuje się. 

Infrastruktura telekomunikacyjna, a w szczególności przyłącza, na które składa się prosta 
kanalizacja kablowa lub linie kablowe, stanowi infrastrukturę o nieznacznym oddziaływaniu 
(art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych). W związku 
z tym sieci telekomunikacyjne, nie wymagają także wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
celu publicznego (art. 47 ustawy o wspieraniu (…). Podobnie same telekomunikacyjne linie 
kablowe, nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. 

3. Wzór książki obiektu budowlanego i protokołów kontroli 

W proponowanym art. 64a zapowiedziano wydanie nowego rozporządzenia ws. wzoru książki 
budowlanej, uzupełnionego o określenie wzoru protokołu z kontroli stanu obiektu 
budowlanego. 

Postulujemy jak najszybszą publikację projektu rozporządzenia, jeszcze przed 
zakończeniem prac legislacyjnych nad projektem ustawy na etapie rządowym. Dopiero 
jego treść będzie pozwalała na dokonanie oceny przedłożonej propozycji zmiany ustawy.  Od 
sposobu określenia przedmiotowych wzorów, w istotnym zakresie mogą zależeć kwestie 
kosztów utrzymania obiektów budowlanych. Dodatkowo kwestia ta powinna zostać 
uszczegółowiona w uzasadnieniu oraz OSR, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
przedsiębiorców MŚP. 

4. Art. 7 – zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

1. Plany regulacyjne 
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Kluczową zmianą proponowaną w nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym jest wprowadzenie tzw. „Obszarów Zintegrowanego Inwestowania”, a w 
szczególności związanych z nimi nowych aktów planowania miejscowego tj. „planów 
regulacyjnych”. 

Jakkolwiek zgodzić się można z definiowanymi w uzasadnieniu potrzebami, tak jednak należy 
wskazać, że planowane rozwiązanie trudno traktować, jako rozwiązanie systemowe, a raczej 
jako próbę wprowadzenia instrumentu umożliwiającego naprawienie sytuacji planistycznej na 
danym terenie, pod potrzeby konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. 

Wg przedstawionych informacji, ma on służyć realizacji dużych inwestycji głównie 
kubaturowych, w tym budynków mieszkalnych, przemysłowych, handlowych czy 
wystawienniczych. Nie polemizując z tak postawionymi celami, zwracamy uwagę na 
potencjalny istotny problem związany możliwością realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, 
które są niezbędne dla funkcjonowania takich obiektów. 

W art. 67f wskazano, że plan regulacyjny będzie przewidywał konkretne zadania inwestycyjne 
do wykonania, dokona rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, określi potrzeby w zakresie 
uzbrojenia terenu i inne bardzo szczegółowe zagadnienia. W tym kontekście dokument ten 
jawi się, jako z założenia kompletny i niemal operacyjny materiał określający w pełnym 
zakresie plan zagospodarowania terenu. 

Jednocześnie bardzo istotna będzie ranga Planu regulacyjnego, który będzie mógł zmieniać 
postanowienia planu miejscowego.  

Mamy świadomość, iż w projekcie przewidziano konsultacje planu regulacyjnego z 
operatorami infrastruktury technicznej, w ramach których mogą oni zgłosić inwestycje mające 
służyć lokalizowanym na OZI obiektom. Jednocześnie jednak, w szczególności z punktu 
widzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, która realizowana jest na innych zasadach niż 
uzbrojenie energetyczne, czy wodociągowe, a jednocześnie podlega o wiele szybszym 
zmianom technologicznym, tryb ten może stanowić istotne ograniczenie dla przyszłego 
uzupełnienia zasobów infrastruktury OZI o niezbędne elementy sieci telekomunikacyjnych 
przewodowych i bezprzewodowych. 

Tym samym postulujemy wprowadzenie do projektu przepisu, który obowiązuje już w art. 46 
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych poprzez dodanie w projekcie 
przepisu w brzmieniu: 

„Art. 67l. Do planu regulacyjnego, stosuje się odpowiednio art. 46 i 48 ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych” 

Dodatkowo, postulujemy wprowadzenie przepisu umożliwiającego lokalizację na Obszarach 
Zintegrowanego Inwestowania obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej, nawet jeśli nie 
zostały one uprzednio przewidziane w planie regulacyjnym, poprzez dodanie ust. 3 w 
projektowanym art. 67c w następującym brzmieniu: 
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„3. Dopuszcza się lokalizację na OZI infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 
telekomunikacyjnych, także jeśli nie została ona przewidziana w planie regulacyjnym. 
Lokalizacja obiektów, o których mowa w zdaniu pierwszym nie wymaga zmiany planu 
regulacyjnego.” 

5. Zbyt wysokie opłaty za wpis do księgi wieczystej 

Istotnym problemem dla wszystkich inwestorów realizujących inwestycje lokalizowane na 
wielu działkach, a w szczególności inwestycje liniowe, jest wysokość opłat za wpis do księgi 
wieczystej nieruchomości posiadanych praw do lokalizacji obiektu budowlanego, w tym sieci. 

Zgodnie z art. 42 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, podstawowa stawka 
wynosi 200 zł za każdy wpis w księdze wieczystej dotyczący własności, użytkowania 
wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego. 

Jakkolwiek dla inwestycji o niewielkim zakresie obszarowym oraz wysokiej wartości, nie musi 
stanowić to istotnego problemu, tak w przypadku inwestycji liniowych, w tym inwestycji 
telekomunikacyjnych (relatywnie najtańszych spośród pozostałych obiektów liniowych) kwota 
ta stanowi już istotną barierę, uwzględniając, że liczba KW, do których należałoby dokonać 
wpisu, w skali konkretnego przedsiębiorcy dotyczy tysięcy lub nawet setek tysięcy 
nieruchomości. W praktyce więc zakres dokonywanych wpisów jest minimalizowany, tak aby 
ograniczyć publicznoprawne koszty inwestycji, nawet jeśli może to rodzić trudności na etapie 
utrzymania infrastruktury, w tym infrastruktury współfinansowanej ze środków unijnych. 

Wprowadzane w celu ułatwienia realizacji inwestycji przepisy (np. art. 30 ust. 5a ustawy o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) pozostają niewykorzystane w 
odpowiednim dla swojego celu zakresie. 

Postulujemy wprowadzenie w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nowej 
kategorii op łat dotyczącej infrastruktury celu publicznego, w tym: sieci 
elektroenergetycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych a także infrastruktury i sieci 
telekomunikacyjnych. Stawka ta powinna zostać ustalona na poziomie nie wyższym niż 10% 
stawki podstawowej, tj. w wysokości 20 zł. 
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