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UWAGI 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]  

do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa 

 

Lp. Jednostka redakcyjna Uwaga/Propozycja Uzasadnienie 

1 Art. 5 pkt 14 w zakresie 

Art.67c ust. 1 pkt 2 

Art.67c ust. 1 pkt 2.  

Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

2) wykonywania robót budowlanych oraz użytkowania dróg 
publicznych, linii kolejowych oraz sieci uzbrojenia terenu, w tym 
wykonywania zadań zarządcy tej drogi, linii albo sieci. 

 
 
 
  

Zasadniczym celem projektowanej ustawy zmieniającej jest 

zwiększenie możliwości realizacji zadań państwa w dziedzinie 

obronności i bezpieczeństwa, m.in. poprzez wprowadzenie 

nowej instytucji „obszarów zastrzeżonych” wraz ze „strefami 

ochronnymi”.  

Propozycja ta pociąga za sobą istotne rozwiązania specjalne 

takie jak odrębna geodezja, wyłączenie spod klasycznych 

rozwiązań planowania miejscowego czy poufność informacji o 

infrastrukturze. Przede wszystkim jednak należy zwrócić uwagę 

na fakt, że na chwilę obecną bardzo utrudnione jest oszacowanie 

realnego wpływu nowych rozwiązań m.in. na sytuację 

inwestorów branż przesyłowych, w tym operatorów 

telekomunikacyjnych.  Brak jest bowiem informacji co do 

zakresu planowanych do ustalenia obszarów zastrzeżonych, a 

także stref ochronnych ani szczegółowych informacji co do 

ograniczeń w realizacji inwestycji jakie mają na tych obszarach 

obowiązywać. Zagadnienia te maja zostać dopiero w przyszłości 

określone w odpowiednich aktach wykonawczych MSWiA lub 

MON.  
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Prowadzi to do sytuacji, w której ustanowienie obszaru 

zastrzeżonego, a w szczególności jego strefy ochronnej może 

objąć tereny, na których funkcjonuje obecnie infrastruktura 

łączności publicznej. Generuje to istotne zagrożenia, albowiem 

zgodnie z projektowanym art. 67c ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym możliwe będzie ustanowienie 

licznych ograniczeń, w tym dotyczących: 

• dopuszczalnego lub faktycznego sposobu 

zagospodarowania terenu, w tym dotyczące 

przeznaczenia terenu oraz wykonywania robót 

budowlanych;  

• użytkowaniu terenu, w tym dotyczące:  przebywania 

osób lub swobody poruszania się; używania sprzętu, w 

szczególności elektrycznego, elektronicznego oraz 

optycznego. 

Wyłączenia przewidziano wyłącznie dla dróg publicznych oraz 

linii kolejowych. W praktyce więc, jeśli dla obszaru, na którym 

istnieje infrastruktura łączności publicznej ustanowiona zostanie 

strefa ochronna wraz z ograniczeniami (np. w zakresie wstępu 

ludzi) uniemożliwione zostanie wykonywanie bieżących 

czynności konserwacyjnych oraz usuwania awarii sieci – w tym 

sieci które służą zapewnieniu łączności dla obszaru 

zastrzeżonego. 

Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o rozszerzenie zakresu 

wyłączenia przewidzianego w art. 67c także o sieci uzbrojenia 

terenu, w zakres których wchodzą również sieci łączności 

publicznej. 
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2 Art.. 5 pkt 14 w 
zakresie 

Art. 67d 

Art. 67d. 1. Organ prowadzący prace legislacyjne nad 
rozporządzeniem, przeprowadzając konsultacje publiczne 
projektu rozporządzenia, ogłasza o ich rozpoczęciu w prasie 
miejscowej oraz w siedzibie urzędu gminy, podając: 
1)     adres strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, 
pod którym zamieszczony jest projekt rozporządzenia; 
2)     termin i sposób wnoszenia uwag do projektu 
rozporządzenia, 
oraz informuje o rozpoczęciu konsultacji zarządców dróg 
publicznych, linii kolejowych oraz sieci uzbrojenia terenu. 

W art. 67d proponujemy dodanie obowiązku poinformowania 

także gestorów sieci uzbrojenia terenu.  

Ograniczenia przewidziane w projekcie rozporządzenia mogą 
dotyczyć funkcjonującej na danym terenie sieci uzbrojenia 
terenu. Jednocześnie w znacznej części wypadków właściciele 
tego typu sieci prowadzą działalność w skali ogólnopolskiej, nie 
mając możliwości bieżącego monitorowania wszelkich działań 
organów administracji publicznej w zakresie ustanawiania 
obszarów zastrzeżonych oraz stref ochronnych. W celu ochrony 
interesów właścicieli istniejącej infrastruktury, a przede 
wszystkim możliwości nieprzerwanego świadczenia usług (w tym 
np. telekomunikacji oraz dostępności numerów alarmowych) 
uzasadnione jest aby podmioty posiadające infrastrukturę w na 
danym obszarze zostały poinformowane o pracach legislacyjnych 
dot. ustanowienia obszaru zastrzeżonego. 

3 Art. 5 pkt 14  

 

Doprecyzowanie przepisów dot. odszkodowań w przypadku 
ustanowienia obszaru zastrzeżonego  

W projekcie ustawy wskazano jedynie zasady określania odszkodowań 
dla stref bezpieczeństwa. Nie określono natomiast kwestii 
odszkodowań w przypadku ustanowienia obszarów zastrzeżonych na 
terenie, na którym podmioty trzecie posiadają uprawnienia do 
korzystania z gruntów skarbu państwa, w tym posiadają infrastrukturę 
przesyłową, która w wyniku ustanowienia obszaru zastrzeżonego 
będzie musiała zostać przeniesiona lub która straci swoje 
dotychczasowe znaczenie gospodarcze. 

4 Art. 1 w zakresie art. 4 
ust. 2 pgik 

Doprecyzowanie zasad funkcjonowania odrębnej geodezji dla 
obszarów zastrzeżonych oraz obszarów zamkniętych, w szczególności 
w zakresie kosztów udostępniania zasobów mapowych.  

Sytuowanie sieci uzbrojenia terenu będzie na szczególnych warunkach 
dopuszczalne także na obszarach zastrzeżonych. Postulujemy więc 
określenie przynajmniej ramowych zasad funkcjonowania odrębnej 
geodezji dla tych obszarów. Brak unormowań na poziomie ustawowym 
może generować istotne ograniczenia inwestycyjne, w tym długotrwałe 
procedury uzyskiwania zasobów mapowych niezbędnych do 
projektowania, a także wysokie (i zróżnicowane w skali kraju) koszty ich 
pozyskania.  

 
 


