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UWAGI  

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w odniesieniu do projektu ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529) 

 

W związku z rozpoczęciem prac sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy - Prawo wodne (druk nr 1529), przesyłamy naszą opinię, z prośbą o rozważenie możliwości 

wprowadzenia zmian do procedowanego projektu.  

 

Stanowisko ogólne 

 

Prace nad ustawą Prawo wodne stanowią doskonałą okazję, do praktycznej realizacji celów i zadań 

przewidzianych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, gdzie wprost wskazano (str. 223-224) 

na podjęcie prac w zakresie wsparcia rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce: 

„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).” 

Tymczasem aktualny projekt Prawa wodnego, nie zawiera przepisów wspierających rozwój sieci, a wręcz 

przeciwnie, wprowadza zmiany, które nie zostały zidentyfikowane, ocenione, ani opisane 

w uzasadnieniu, ani OSR. W szczególności, nasze obawy budzą zmiany w zakresie trybu wydawania zgód 

wodnoprawnych, a także ustalane wciąż na najwyższym poziomie (wśród wszystkich zidentyfikowanych 

w przepisach kategorii) stawki opłat związanych z lokalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej.  

Z uwagi na powyższe, przedstawiamy uwagi szczegółowe, których celem jest przede wszystkim uniknięcie 

wprowadzenia dodatkowych barier rozwoju sieci telekomunikacyjnych w Polsce, a z drugiej 

wprowadzenie do projektu ustawy rozwiązań zgodnych z kierunkiem polityki państwa dot. sieci 

szerokopasmowych, tj. przyczyniających się do tworzenia przyjaznego otoczenia inwestycyjnego. 

W naszej ocenie, zasługują one na rozważenie i uwzględnienie, z uwagi na następujące okoliczności: 

• zgodnie z przyjętą Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, celem polityki publicznej jest 

m.in. wspieranie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej (str. 223 i nast.), wobec czego 

wprowadzanie rozwiązań o odmiennym skutku (możliwe również, że nawet nie planowanych) 

wydaje się niezasadne lub przynajmniej warte wyjaśnienia; 

• realizacja istotnych projektów i celów strategicznych określanych przez instytucje publiczne 

w obszarze sieci telekomunikacyjnych, w tym Narodowego Planu Szerokopasmowego, 



 
 

©PIIT: Uwagi do rządowego projektu ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529), 2017-06-20, PIIT/754/17  

Strona 2 z 6 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, czy założeń Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wymaga 

tworzenia przyjaznego otoczenia prawnego dla inwestycji. 

• przedstawiane uwagi nie mają wpływu na implementację przepisów dyrektywy wodnej, ani 

planowaną reformę administracji wodnej w Polsce. 

 

Uwagi szczegółowe 

1. Opłaty – dostosowania do celów strategicznych państwa 

Projekt ustawy Prawo wodne zakłada modyfikacje w zakresie stawek opłat za oddanie w użytkowanie 

gruntów pokrytych wodami. 

1.1.  Wysokość stawek opłat – utrzymywanie najwyższych stawek dla infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

Dotychczasowe przepisy (art. 20 ust. 8) opierały się na ustaleniu stawek opłat w rozporządzeniu Rady 

Ministrów, na poziomie nie wyższym niż 10% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. 

Określone w ten sposób stawki zawierały się pomiędzy 0,03 zł dla działalności związanej z wycinaniem 

roślin z wody, do 12,19 zł za działalność związaną z infrastrukturą telekomunikacyjną. Jednocześnie dla 

żadnego z przeznaczeń gruntów, nie określono stawek na poziomie wyższym niż dla infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Projektowana regulacja (art. 261) wskazuje natomiast, że maksymalna stawka opłaty rocznej za 

użytkowanie 1m2 gruntu nie może być wyższa niż 10-krotność obowiązującej w danym roku górnej 

granicy stawki podatku od nieruchomości. Załączony projekt rozporządzenia w sprawie wysokości 

jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami określa konkretną 

stawkę, która ma obowiązywać w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej. Ponownie stawka ta 

została określona na najwyższym poziomie – ma wynosić 8,90 zł. Uwzględniając treść Obwieszczenia 

Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 

lokalnych w 2017 r (http://monitorpolski.gov.pl/mp/2016/779/1), gdzie maksymalną stawkę podatku od 

nieruchomości określono na 0,89 zł należy zauważyć, że dla infrastruktury telekomunikacyjnej stawkę 

opłaty za zajęcie gruntu pokrytego wodami określono ma maksymalnym poziomie. 

W naszej ocenie, uwzględniając aktualny stan infrastruktury telekomunikacyjnej, zidentyfikowane 

obszary, które pozbawione są możliwości dostępu do internetu, a w szczególności ambitne cele stawiane 

w kluczowych strategiach rządowych, należy rozważyć obniżenie stawek opłat dla infrastruktury 

telekomunikacyjnej, tak, aby były one określane na poziomie realnie wspierającym jej rozwój i 

możliwości utrzymania. Brak spójnej i zdecydowanej polityki w tym zakresie, stanowi bowiem czynnik 

ryzyka, dla realizacji określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju celów, dotyczących 

pełnego pokrycia terytorium kraju dostępnością sieci 30 Mb/s w 2020 r. i sieci 100 Mb/s w 2025 r. 

Biorąc pod uwagę powyższe proponujemy, aby:  

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2016/779/1
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• w projektowanym art. 261 dodać zapis: „z tym, że w odniesieniu do obiektów i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej maksymalna opłata roczna za 1 m2 gruntu nie może być 

wyższa niż obowiązująca w danym roku górna granica stawki podatku od nieruchomości, o której 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.).”; 

• w projektowanym rozporządzeniu w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie 

w użytkowanie gruntów pokrytych określić odpowiednią stawkę z zachowaniem maksymalnie 

dwukrotnej wysokości stawki, o której mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. 

Proponowane rozwiązanie, nie stanowiłoby rozwiązania nieznanego polskiemu prawu. Należy, bowiem 

zwrócić uwagę, że identyczne rozwiązania zostały przyjęte przez ustawodawcę w ustawie o drogach 

publicznych, gdzie w art. 40 ust. 7, określono: 

7. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala, z uwzględnieniem 

przepisów o pomocy publicznej, dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki opłaty, 

o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa 

drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym, że 

w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których 

mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, 

a  stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł. 

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

potwierdzone zostały odpowiednie niższe stawki dla infrastruktury telekomunikacyjnej. Co istotne takie 

działanie nie stanowiło niedozwolonej pomocy publicznej. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że opłaty za zajęcie gruntu pokrytego wodami stanowią podobnie jak 

w przypadku dróg zarządzanych przez GDDKiA dochody budżetu państwa, w związku, z czym nie będzie 

tutaj miało miejsce ewentualne uszczuplenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.  

1.2.  Ustalanie wysokości opłat – zaokrąglenie do 1m2 

Poza powyższym warto również zwrócić uwagę na sposób obliczania wysokości należnych opłat. Zgodnie 

z aktualnym rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów 

pokrytych wodami powierzchnię zajętego gruntu zaokrągla się do 1m2. W praktyce, więc, umieszczenie 

pod dnem rzeki, popularnej rury HDPE o średnicy 11 cm nie oznacza zajęcia 0,11m2, ale zajęcie 1m2. 

W projektowanym art. 260, ani projekcie rozporządzenia do art. 261 ust. 2, brak jest przepisu 

określającego wprost sposób ustalania wysokości opłaty rocznej.  

Proponujemy, aby w art. 260 dodać ust. 5a, w następującym brzmieniu: 

„5a. Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie gruntów, o których mowa w ust. 1 ustala się, jako 

iloczyn jednostkowej stawki opłaty rocznej, o której mowa w art. 261 ust. 2 oraz powierzchni 

faktycznie użytkowanych gruntów wyrażonej w m2.” 
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1.3. Podstawa obliczania opłat – niejasne modyfikacje 

Dotychczasowy przepis (art. 20 ust. 1 pkt 8) zawierał następującą normę prawną: opłatę roczną pobiera 

się za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć 

związanych z wykonywaniem infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W uzasadnieniu nowej regulacji, wskazano, że: Projekt ustawy utrzymuje regulację art. 20 ustawy – 

Prawo wodne. 

Mimo tego brzmienie, a potencjalnie również treść normy prawnej zawartej w art. 260 projektu, nie są 

identyczne z dotychczasowym art. 20 ustawy prawo wodne. Wskazuje on, bowiem, że: opłatę roczną 

pobiera się za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami niezbędnych do prowadzenia 

przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Przepis w dotychczasowym brzmieniu jasno wskazywał zakres regulacji dotyczącej celu oddania 

w użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Jednocześnie w uzasadnieniu nowelizacji, nie przedstawiono 

żadnych argumentów, wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian w tej materii. Wobec tego 

wnioskujemy o pozostawienie dotychczasowego brzmienia przepisu. 

Tym samym wnosimy o nadanie art. 260 ust. 1 pkt 8) brzmienia zgodnego z dotychczasowym art. 20 ust. 

1 pkt 8), tj.: 

„8) wykonywaniem infrastruktury telekomunikacyjnej,” 

 

2. Pozwolenie i zgłoszenie wodnoprawne 

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że nie dokonuje się istotnych zmian w zakresie procedur 

uzyskiwania pozwoleń lub zgłoszeń wodnoprawnych. 

Tymczasem analiza przedstawionych do zaopiniowania przepisów, pozostawia wątpliwości w zakresie 

ustalenia faktycznych zmian odnoszących się do trybów realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe na 

obszarach pokrytych wodami. 

2.1.  Brak terminu na wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

W aktualnych przepisach prawa wodnego, brak jest regulacji dot. terminu wydania pozwolenia 

wodnoprawnego. Podobne rozwiązanie, oparte o zasady ogólne kodeksu postępowania 

administracyjnego, proponowane jest w nowelizacji. 

Proponujemy, aby dziale IX określić maksymalny termin, w jakim powinno zostać wydane pozwolenie 

wodnoprawne, co jest powszechną praktyką w innych ustawach regulujących proces inwestycyjny  

(w tym prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, specustawy). Termin ten nie powinien wynosić 

więcej niż 60 dni, a jego przekroczenie powinno być zagrożone karą pieniężną w wysokości, co najmniej 

500 zł, za każdy dzień przekroczenia terminu. 
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2.2. Zgłoszenie wodnoprawne 

Obowiązujący zapis brzmi: 

Art. 123a. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: 

3) przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami 

innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, 

a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi; 

4) przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod 

wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne; 

Propozycja nowego zapisu, wskazuje natomiast: 

Art. 393. 1. Zgłoszenia organowi, właściwemu do wydania zgody wodnoprawnej, wymaga: 

3) prowadzenie przez wody inne wody niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii 

energetycznych i telekomunikacyjnych; 

Powyższe oznacza, że zakładane jest usunięcie trybu zgłoszeniowego dla inwestycji polegających  

na przejściu linią telekomunikacyjną pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne. Tym samym, 

takie inwestycje będą musiały być realizowane w trybie pozwolenia wodnoprawnego, jako urządzenia 

wodne, z uwagi na wymóg odpowiedniego stosowania przepisów dot. urządzeń wodnych również do linii 

telekomunikacyjnych prowadzonych przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez wały 

przeciwpowodziowe. 

W naszej ocenie taka zmiana przepisów nie znajduje uzasadnienia, szczególnie, że nie odniesiono się do 

tej propozycji w uzasadnieniu. Powoduje to powstanie nowej bariery inwestycyjnej dla budowy istotnych 

ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia, sieci telekomunikacyjnych. 

Identyfikując powyższe, niekorzystne dla inwestycji telekomunikacyjnych (a jak się również wydaje także, 

dla znacząco bardziej ingerujących inwestycji energetycznych) wnosimy o: 

• Przywrócenie zapisów umożliwiających realizację linii telekomunikacyjnych pod wodami innymi 

niż śródlądowe drogi wodne, w trybie zgłoszenia. 

• Ewentualne doprecyzowanie, że w takich przypadkach nie stosuje się wymagania uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego dla rurociągów i przewodów umieszczanych w rurociągach (o czym 

również mowa poniżej). 

2.3. Pozwolenie wodnoprawne – nieprecyzyjne pojęcia 

Zwracamy uwagę na dwa istotne pojęcia użyte w art. 388 pkt 9), które nie zostały w ustawie 

zdefiniowane, a ustalenie ich zakresu będzie istotne dla określenia zakresu prac wymagających 

pozwolenia wodnoprawnego, z punktu widzenia inwestycji telekomunikacyjnej, tj.: 

• rurociąg; 

• przewód w rurociągu osłonowym. 
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Co prawda są one używane również w aktualnym stanie prawnym, niemniej jednak z uwagi na 

projektowaną zmianę dotychczasowego art. 122 ust. 1 pkt 5), poprzez ograniczenie jego zakresu 

wyłącznie do linii napowietrznych, mogą one nabrać większego znaczenia w praktyce. 

Tym samym należy wyjaśnić, że pojęcia te nie powinny być utożsamiane z inwestycjami 

telekomunikacyjnymi, natomiast z uwagi na ich potencjalnie szeroki zakres pojęciowy istnieje ryzyko 

kwalifikowania ich przez administrację wodnoprawną, w następujący sposób: 

• rurociągu, jako kanalizacji kablowej, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie oznacza ciąg rur osłonowych i związanych z nimi pomieszczeń 

podziemnych dla kabli i ich złączy oraz urządzeń telekomunikacyjnych; 

• przewodu w rurociągu osłonowym, jako kabla w kanalizacji, co może wynikać z pojęć 

używanych w ww. rozporządzeniu, tj. do linii telekomunikacyjnej (ciągu połączonych kabli) 

umieszczonych w kanalizacji kablowej. 

Taki sposób interpretacji użytych pojęć, prowadziłby wprost do rozszerzenia zakresu prac, w których 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, dla realizacji kanalizacji kablowych, również dla 

każdego przypadku, gdy miałaby one być prowadzone przez „wody powierzchniowe płynące”. 

Aby uniknąć wątpliwości w tym zakresie, należałoby takie obiekty telekomunikacyjne wprost wyłączyć 

z zakresu art. 388 pkt 9) poprzez oznaczenie aktualnej treści art. 388 jako ust. 1 oraz dodanie nowego 

ust. 2 w brzmieniu: 

2. Ust. 1 pkt 9) nie stosuje się do prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii 

brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, ani linii 

telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej. 

2.4. Awarie lub uszkodzenia linii telekomunikacyjnych 

W praktyce funkcjonowania urządzeń telekomunikacyjnych na obszarach wód, istotnym zagadnieniem są 

występujące awarie lub uszkodzenia linii, których naprawa wymaga niezwłocznej reakcji w celu 

przywrócenia funkcjonowania sieci. Aktualne i planowane przepisy wskazują jedynie, że w pozwoleniu 

wodnoprawnym określa się sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji 

pozwolenia. Jednocześnie, w zakresie inwestycji realizowanych w ramach zgłoszenia wodnoprawnego, 

brak jest odpowiednich zapisów w tym zakresie. W praktyce powoduje to wątpliwości, co do trybu 

możliwych do realizacji prac, w zakresie usuwania awarii lub uszkodzeń legalnie zlokalizowanych linii 

telekomunikacyjnych. W szczególności, tego typu niezbędne działania, nie powinny wymagać 

uzyskiwania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia. 

W związku z tym, wnosimy o uzupełnienie art. 394 o nowy pkt 10) w brzmieniu: 

„10) usuwanie awarii i prowadzenie remontów linii telekomunikacyjnych, zlokalizowanych na 

podstawie pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego.” 


