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STANOWISKO  
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

 
w sprawie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym 
 

 
W związku z przekazaniem do konsultacji Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) projektu 
ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz  
o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym przedstawiamy następujące stanowisko. 
 
Projekt ustawy w swoim zakresie pozostaje, co prawda poza podstawowym obszarem 
bezpośredniego zainteresowania PIIT, która skupia swoją działalność na tematyce informatyki  
i telekomunikacji oraz bezpośrednio związanych z tym dziedzin, niemniej z uwagi na podstawowy cel 
procedowanej ustawy, jakim jest ochrona praw nabywców lokali mieszkalnych, chcielibyśmy 
zasygnalizować jedną z istotnych dla nas kwestii i przedstawić propozycję uzupełnienia projektu 
ustawy.  
 
Zagadnienie dotyczy wyposażenia nowych budynków wielorodzinnych w instalację 
telekomunikacyjną, która powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo  
w par. 56 oraz 192 i nast. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to określa precyzyjny zakres przedmiotowej 
instalacji, który określono tak, aby instalacja była neutralna technicznie pod względem 
potencjalnych dostawców usług. Z punktu widzenia przyszłych mieszkańców celem było zapewnienie 
dostępu do jak najszerszego spektrum wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych  
i radiofonicznych świadczonych zarówno drogą rozsiewczą naziemną, rozsiewczą satelitarną, jak  
i przez operatorów sieci opartych na kablach światłowodowych, współosiowych lub skrętce 
miedzianej. 
 
Praktyką, jaka pojawia się na rynku jest realizacja przedmiotowych instalacji w sposób niepełny lub 
w sposób, który może ograniczać możliwość dostępu wielu podmiotom tak ze względów 
technicznych, jak i prawnych. Celem takiego działania jest przede wszystkim ograniczenie kosztów 
realizacji instalacji przez inwestora budynku. W każdym przypadku dzieje się to jednak ze szkodą dla 
różnorodności potencjalnie dostępnych przyszłym użytkownikom usług. Rozwiązania mające służyć 
ograniczeniu tego zjawiska są również proponowane przez Ministra Cyfryzacji w konsultowanym 
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obecnie projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
oraz niektórych innych ustaw (zmiana art. 30 ust. 6 ustawy o wspieraniu…). 
 
W naszej ocenie dodatkowym, a być może nawet bardziej skutecznym rozwiązaniem byłoby 
uwzględnienie w projekcie ustawy „deweloperskiej” obowiązku wyposażenia budynku w instalację 
telekomunikacyjną wykonaną zgodnie z postanowieniami ww. rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych. Wydaje się, że właściwym miejscem do zamieszczenia takiej adnotacji byłby załącznik 
do ustawy, w części pn. „Informacje dotyczące budynku” zawartej na str. 45 konsultowanego 
projektu. Brak jest tam podobnych informacji w zakresie pozostałych instalacji budynkowych, jednak 
ich sytuacja nie jest wprost porównywalna do instalacji telekomunikacyjnej, przede wszystkim  
z uwagi na fakt, że ta powinna mieć cechy multioperatoskie, a jednocześnie w obecnym kształcie jest 
wymogiem dość nowym, bo funkcjonującym od 2013 r. Zaznaczamy również, że uwzględnienie 
naszej propozycji nie wiąże się z nałożeniem jakichkolwiek nowych obowiązków, ani nie wymaga 
poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Wymagania zostały już bowiem określone na 
gruncie przepisów budowlanych.  
  
Podsumowując, postulujemy dodanie w załączniku do ustawy pozycji wymagającej potwierdzenia 
przez dewelopera wykonania w budynku, zakończonej w lokalu mieszkalnym kompletnej instalacji 
telekomunikacyjnej zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu o warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
 
 


