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STANOWISKO  

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w sprawie projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego 

 

 

W związku z publikacją nowej wersji projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (dalej „Kodeks” lub 

„KUB”), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), jako izba gospodarcza zrzeszająca największych 

inwestorów polskiego rynku telekomunikacyjnego przedstawia swoje kluczowe uwagi wynikające ze 

wstępnej analizy projektu ustawy. Jednocześnie sygnalizujemy, że traktując opublikowany projekt, jako 

wersję roboczą, w toku dalszych prac oraz zapowiadanej modyfikacji projektu, zastrzegamy możliwość 

przedstawienia dalszych bardziej szczegółowych uwag i propozycji. 

Jednocześnie, z analizy tekstu projektu wynika, że w obszarze telekomunikacji, szczególnie w obszarze 

przepisów dotyczących planowania przestrzennego, projektowane zmiany nie służą poprawie warunków 

realizacji inwestycji, a wręcz przeciwnie - mogą powodować ich opóźnienie lub całkowitą blokadę. 

Częściowo wprowadzają również bariery realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, co rodzi nasze istotne 

wątpliwości, co do spójności takich rozwiązań z celami określonymi przez Radę Ministrów w Strategii na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także trwającymi w Ministerstwie Cyfryzacji pracami nad 

stworzeniem strategii 5G. Porządkowanie przepisów budowlanych powinno być w naszej ocenie okazją 

do wprowadzenia uproszczeń i ułatwień dla inwestorów, a nie zaostrzania warunków realizacji 

inwestycji. Dotychczas takie rozwiązania powodowały konieczność uchwalania kolejnych specustaw  

w celu umożliwienia realizacji inwestycji. 

 

 

Uwagi ogólne 

1. Potrzeba dalszych prac roboczych oraz współpracy z organizacjami branżowymi dla różnych 

sektorów 

Aktualnie w Polsce trwa największy w historii proces budowy sieci szerokopasmowych. Prywatne 

inicjatywy przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wspierane są środkami unijnymi w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa. Inwestycje w sieci światłowodowe oraz najwyższej jakości łączność 

bezprzewodową stanowią odpowiedź na potrzeby społeczeństwa i gospodarki wynikające z trwającej 

rewolucji cyfrowej, tak trafnie zdiagnozowanej w sztandarowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
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Rozwoju. Docelowo wszyscy mieszkańcy oraz przedsiębiorcy, niezależnie, gdzie się znajdują mają mieć 

zapewniony niezawodny dostęp do najwyższej jakości usług szerokopasmowych. Równolegle, budowane 

sieci są niezbędne dla realizacji projektu zapewnienia dostępu do internetu wszystkim szkołom w Polsce, 

dla której podstawy stworzyła specjalna ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która weszła w życie 

13 grudnia 2017 r. Do tych ogólnych, ale posiadających podstawowe znaczenie, zagadnień związanych  

z wpływem rozwoju sieci telekomunikacyjnych na gospodarkę oraz realizację rządowych strategii 

odnosiliśmy się szeroko już w naszym stanowisku z 27 października 2016 r. 

Truizmem jest konstatacja, że powodzenie tych wszystkich procesów w ogromnej mierze zależy od 

kształtu przepisów regulujących zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w telekomunikacji. 

Pewność i przejrzystość tych procedur jest tym bardziej istotna dla procesu planowania inwestycji i ich 

zakresu.  

Potwierdzić można diagnozowaną w uzasadnieniu projektu KUB potrzebę uproszczenia obowiązujących 

dzisiaj, wielokrotnie nowelizowanych zasad rządzących procesem inwestycyjnym. Odpowiedź na to 

wyzwanie powinna jednak być bardzo starannie przygotowana z uwzględnieniem wszelkich możliwych 

skutków. Efekt ten można osiągnąć w szczególności poprzez pogłębione konsultacje nowych propozycji 

ze specjalistycznymi środowiskami branżowymi. Niestety, mimo licznych zapowiedzi dotyczących 

otwartości resortu budownictwa na spotkania i konsultacje, ani obszerne stanowisko przedstawione 

przez PIIT w zeszłorocznych konsultacjach, ani bezpośrednio adresowane prośby o spotkanie w sprawie 

projektu KUB nie skutkowały dotychczas faktycznym przeprowadzeniem pogłębionego dialogu 

z przedstawicielami jednej z kluczowych dla dzisiejszej gospodarki branż infrastrukturalnych. Zaznaczamy 

jednocześnie, że formuła konferencji regionalnych gromadzących licznych przedstawicieli wszystkich 

potencjalnych interesariuszy, mimo, że warta odnotowania, nie spełnia niestety tej funkcji w praktyce. 

Liczymy, że niniejsze stanowisko dotyczące drugiej wersji projektu KUB będzie mogło stać się 

podstawą do niezbędnego, konstruktywnego dialogu, szczególnie, że w oficjalnym komunikacie 

zapowiedziano, że: 

Nowy projekt Kodeksu nie jest wersją ostateczną - wypracowane rozwiązania systemowe będą wymagać 

jeszcze pracy redakcyjnej oraz dalszych dyskusji, dotyczących szczegółów przesądzających o spójności  

i jednolitej interpretacji Kodeksu. Kolejnym krokiem w pracach nad Kodeksem będzie organizacja 

spotkań roboczych z poszczególnymi resortami, przedstawicielami samorządów oraz środowisk 

profesjonalnych, w celu wypracowania tych rozwiązań oraz symulacji ich zastosowania w praktyce.1 

Nawiązując również do naszych poprzednich wystąpień, już na wstępie, zwracamy się z prośbą  

o możliwość spotkania i omówienia przedstawionych uwag.  

 

 

                                                           
1 http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798162-p_1.htm 

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798162-p_1.htm
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2. Brak tekstu projektu ustawy wprowadzającej oraz projektów rozporządzeń uniemożliwia 

kompleksową ocenę przedstawionego projektu ustawy. 

Analiza nowego projektu KUB wskazuje, że faktycznie zakładana jest zupełna reforma procesu 

planistycznego oraz budowlanego. Nowe rozwiązania trudno wprost porównywać z aktualnym stanem 

prawnym. Tym bardziej niepokojące jest, że wciąż nie są znane projekty ustawy wprowadzającej oraz 

rozporządzeń, które są niezbędne dla oszacowania skutków KUB. Mamy świadomość, iż obowiązek 

przedłożenia projektów kluczowych rozporządzeń aktualizuje się formalnie dopiero na etapie Rady 

Ministrów. Niemniej jednak w przypadku tak istotnego projektu niezbędne jest, aby konsultacje 

dotyczyły całego pakietu, a nie tylko tekstu samego KUB.  

Tym samym ponownie postulujemy, aby po opracowaniu tekstu projektu ustawy wprowadzającej oraz 

tekstów projektów rozporządzeń (przynajmniej obligatoryjnych) całość projektu została skierowana do 

ponownych konsultacji społecznych. 

 

 

Uwagi szczegółowe 

1. Definicje 

Proponujemy, aby kwestie siatki pojęciowej zostały w szczegółowy sposób omówione w toku 

proponowanego przez nas spotkania roboczego. Poniżej przedstawiamy wstępne uwagi i wątpliwości na 

gruncie przedstawionego projektu. 

Poniżej przedstawiamy dwie kategorie uwag do definicji. Pierwsza dotyczy implikacji podatkowych 

nowego katalogu definicji, a druga obejmuje kwestie procesu inwestycyjnego. 

 

1.1. Zmiany definicji wymagają wyjaśnienia w kontekście podatku od nieruchomości. 

Podobnie jak w pierwotnym stanowisku przedłożonym w 2016 r., sygnalizujemy, że z uwagi na brak 

publikacji projektu ustawy wprowadzającej (potencjalnie zmieniającej ustawę o podatkach i opłatach 

lokalnych) nie jest możliwe dokonanie oceny wpływu proponowanych definicji (budowla, obiekt 

budowlany, obiekt liniowy) na zagadnienia ustalenia przedmiotu opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości. 

Biorąc powyższe pod uwagę, na obecnym etapie wnosimy o rezygnację z modyfikacji definicji, które są 

wykorzystywane na potrzeby podatkowe. Jednocześnie jednak, dla ewentualnego scenariusza,  

w którym nie byłaby zmieniana ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przedstawiamy poniższe uwagi. 
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Na wstępie pragniemy przedstawić ogólne wytyczne, które w naszej ocenie powinny być brane pod 

uwagę przy pracy nad zmianą definicji zawartych w niniejszym projekcie ustawy, które w sposób 

pośredni implikują skutki podatkowe prowadząc do zwiększenia niepewności prawnej w zakresie 

przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz przekreślają dotychczasowy dorobek 

doktryny i orzecznictwa w tym zakresie.   

W naszej ocenie obecny projekt Kodeksu zwiększa obciążenia fiskalne w zakresie podatku od 

nieruchomości, co wynika z brzmienia wprowadzonych definicji podstawowych pojęć: budynku i budowli 

w obszarze norm prawnobudowlanych. Wprowadzone definicje, ich konstrukcja, a w zasadzie niejasność 

powodują, że w istocie bezpośrednim, skutkiem tego działania będzie zwiększenie obciążeń daninowych, 

przy jednoczesnym wzroście stanu niepewności co do kwalifikacji prawnopodatkowej poszczególnych 

obiektów. Zaproponowane zmiany i definicje w Kodeksie: 

a. pozbawione są autonomiczności względem innych gałęzi prawa i systematyk – jako tworzonych 

na potrzeby inne niż opodatkowanie majątku.  

b. nie zapewniają odpowiedniego poziomu określoności przedmiotu opodatkowania – zgodnie  

z wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego z wyroku z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 

33/2009 ( dalej wyrok Trybunału). Celem ustawodawcy powinno być więc aby w odpowiednio 

precyzyjny sposób ustalić granice opodatkowania majątkowego. W świetle art. 217 Konstytucji 

RP przepis (ustawy) powinien jednoznacznie informować podatnika, co podlega a co nie podlega 

opodatkowaniu i na jakich zasadach. Definicja pojęcia „budowla” powinna być zatem rozłączna  

w stosunku do definicji innych przedmiotów, o ile budowle mają podlegać odrębnym zasadom 

opodatkowania. Jednocześnie granice opodatkowania należy odpowiednio precyzyjnie zakreślić, 

tak, aby nie poddawać opodatkowaniu rzeczy ruchomych, 

c. nie są dostatecznie jasne, co w konsekwencji, może powodować, iż w pewnych przypadkach 

organy podatkowe uznaniowo, poprzez formułowanie dodatkowych przesłanek nieokreślonych 

przepisami ustawy, będą błędnie kwalifikować dane obiekty, co z kolei stanowić może 

naruszenie konstytucyjnej zasady, iż o obciążeniach publicznoprawnych - w tym o zakresie 

przedmiotu opodatkowania, decydują wyłącznie przepisy ustawy ( art. 84 i art.217 Konstytucji 

RP), które nie mogą być „dopasowywane” zależnie od charakteru podatnika, sytuacji, czy też od 

czynników uznaniowych. 

Na podstawie proponowanych definicji: 

a) Nadal nie wiadomo, czym w świetle Kodeksu (a tym samym dla celów opodatkowania) jest 

budowla, budynek i obiekt małej architektury, jednakże zarówno pojęcie „budynek”, jak  

i „budowla” w swoich definicjach rozpoczynają się od wskazania, że są to „obiekty budowlane”. 

Zatem powtarzany jest w tym zakresie błąd logiczny definicji określony w wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego jako błędne koło pośrednie. 
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b) Definicja „budynku” zawiera przesłankę m.in. trwałego związku z gruntem za pomocą 

fundamentów. Zmiana ta nie rozstrzyga jednoznacznie dotychczasowego sporu dotyczącego 

kwalifikacji podatkowej i uznania co jest budynkiem. Proponowane rozszerzenie obecnego 

brzmienia powoduje wiele trudności interpretacyjnych (a w przyszłości sporów), w szczególności 

z uwagi na to, że zupełnie odrębną przesłanką jest posiadanie fundamentów. Powstaje, zatem 

wątpliwość, czy chodzi o trwałość fizyczną (a wówczas, jakie są jej kryteria), czasową (wówczas 

powstaje pytanie, jaki okres należy uznać za wystarczający dla oceny trwałości), czy inny, (jaki?). 

Należałoby oczekiwać, aby ustawodawca podjął się zadania rozwiązania tego problemu, a nie 

jego utrwalenia, jak również podania jasnej i precyzyjnej definicji budynku, niebudzącej 

jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych. 

c) Konstrukcja definicji „budowli” pozostaje połowicznie bez zmian. Jednakże jej część opisowa 

została rozszerzona o nowe kategorie, które w ocenie ustawodawcy są budowlami. 

Ustawodawca nie pokusił się jednak w dalszej części ustawy o doprecyzowanie użytych 

poszczególnych sformułowań, choćby takich jak np. budowle ziemne, konstrukcje oporowe, 

obiekty kontenerowe, maszty. Wprowadza to tym samym chaos interpretacyjny dla 

jednoznacznego zrozumienia użytych kategorii obiektów, a przede wszystkim problem  

z określeniem podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla podatników 

odpowiedzialnych za samonaliczanie tego podatku. Być może pojęcia te są znane i zrozumiałe dla 

specjalistów prawa budowlanego, jednakże stanowią oni niewielki procent osób zajmujących się 

ustalaniem podstaw opodatkowania. Trudno zatem bez jednoznacznego wyjaśniania zrozumieć, 

co jest np. obiektem kontenerowym i czy potencjalnie każdy np. kontener transportowy, czy 

kontener budowlany w rozumieniu ustawy jest budowlą? Kategoria ta jest zbyt ogólna, aby móc 

bez problemu uznać, iż każdy takowy obiekt jest budowlą. Uwaga ta dotyczy również pozostałych 

wymienionych obiektów, bowiem, czy każdy maszt jest budowlą? Nie sposób nie dostrzec w tej 

konstrukcji przepisu zamiaru objęcia zakresem opodatkowania również masztów 

zlokalizowanych na innych obiektach (tzn. nie tylko wolnostojących – jak dotychczas). Należałoby 

zatem oczekiwać, iż ustawodawca usunie proponowane rozszerzenie dotychczasowych 

definicji, z uwagi na fakt, iż ich wprowadzenie, jak się wydaje, ma charakter czysto fiskalny, nie 

znajdujący uzasadnienia i powodujący w konsekwencji istotny wzrost obciążeń podatkowych.  

Wprowadzony zabieg ogranicza również w konsekwencji katalog obiektów, które dzięki 

dotychczas wypracowanym przez Trybunał Konstytucyjny koncepcjom interpretacyjnym 

stanowiły gwarancje dla podatników, iż obiekty niewymienione w tym katalogu, jako budowle 

(ani w innych przepisach ustawy budowlanej) nie mogły być uznane za budowle dla celów 

podatkowych. Tym samym znacznemu ograniczeniu ulega rodzaj zabezpieczenia przed 

swobodnym kwalifikowaniem różnych obiektów, jako budowli dla celów ich opodatkowania. 

Rozszerzenie katalogu i niejasność użytych sformułowań oznacza więc pozbawienie podatników 

tej ważnej ochrony przed swobodą oceny dokonywanej przez organ, czy dany obiekt jest 

budowlą czy nie. 
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d) Rozszerzając katalog o nowe kategorie obiektów ustawodawca pokusił się również o zmianę 

znaczenia niektórych z nich. Kluczowym przykładem są obiekty liniowe, które pozostawił 

wprawdzie nadal w kategorii budowli, jednakże dokonał zmiany ich znaczenia (a tym samym 

rozszerzył zakres ich opodatkowania), poprzez usunięcie wykluczenia, „przy czym kable w niej 

zainstalowane nie stanowią obiektu”. Przypomnieć należy, iż dotychczasowa definicja obiektu 

liniowego wyrażona w art. 3 pkt 3a Prawa budowlanego dodanym przez art. 65 ustawy z dnia  

7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675  

z dnia 16 czerwca 2010 r.), miała za zadanie usunięcie wątpliwości istniejących  

w dotychczasowym stanie prawnym. Aktualnie poprzez wprowadzenie proponowanej zmiany  

w projekcie Kodeksu, polegającej na modyfikacji (skróceniu) definicji obiektu liniowego, 

ustawodawca stwarza istotne ryzyko związane z interpretacją zmienionej w ten sposób definicji 

w odniesieniu do kabli umieszczonych w kanalizacji. W konsekwencji otwiera on niejako na nowo 

dyskusję na temat tego, czy kabel umieszczony w kanalizacji kablowej jest budowlą podlegającą 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości czy też nie, a tym samym prowadzi do destabilizacji 

i braku jednolitości wykładni omawianych przepisów. Należy podkreślić, że właściwe ustalenie 

definicji obiektu liniowego jest niezwykle ważne, szczególnie dla sektora telekomunikacyjnego ze 

względu na specyfikę obiektów telekomunikacyjnych. Proponowane w Kodeksie definicje 

budowli i obiektu liniowego niosą ryzyko znacznego wzrostu obciążeń finansowych inwestorów 

telekomunikacyjnych, przy czym wzrost ten nie wynika ze zmiany przeznaczenia czy 

wykorzystania obiektów, ale z samej zmiany brzmienia definicji. Zmiana ta wprowadzi 

niewątpliwie znaczny chaos i zainicjuje wieloletnie spory. Stoimy na stanowisku, iż jeśli intencją 

proponowanej zmiany nie był wzrost obciążeń daninowych po stronie podatników należałoby 

oczekiwać, iż ustawodawca pozostawi obecnie obowiązujące zapisy w stanie niezmienionym. 

e) Projektodawca pokusił się o usunięcie ze słownika pojęcia tymczasowego obiektu budowlanego, 

jednocześnie przenosząc niektóre z obiektów wymienionych w katalogu (takich jak np. strzelnice, 

kioski uliczne, obiekty kontenerowe) do kategorii budowli, czym zakończył w jego ocenie 

wieloletni spór interpretacyjny, w kwestii czy obiekty te są czy też nie budowlą. Trudno doszukać 

się, innego poza fiskalnym, uzasadnienia proponowanego podejścia, skoro nie wynika ono ze 

zmiany przeznaczenia czy wykorzystania obiektów. Proponujemy pozostawić nadal kategorię 

tymczasowego obiektu budowlanego.  

f) W praktyce bardzo poważnym problemem, wywołującym liczne spory podatkowe jest 

kwalifikacja dla celów opodatkowania urządzeń. W Kodeksie kwestia ta nie została rozwiązana 

w sposób prawidłowy i satysfakcjonujący – z punktu widzenia opodatkowania nieruchomości. 

Przeciwnie, proponowane rozwiązania nakładają dodatkowe opodatkowanie na takie urządzenia. 

Z definicji urządzenia budowlanego ustawodawca usuwa bowiem urządzenia techniczne, 

zastępując je urządzeniami w ogólnym znaczeniu tego pojęcia i zwiększa jednocześnie ich 

przykładowy katalog. Wg projektu są nimi min ładowarka samochodowa. Powstaje pytanie, 

w czym i w jaki sposób ustawodawca upatruje rolę takowej ładowarki, i w jaki sposób miałaby 
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ona zapewniać możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z funkcją. Zabieg zatem 

ten ma charakter wyłącznie fiskalny. Dlatego też koniecznym jest ponowne zweryfikowanie 

znaczenia definicji urządzenia budowlanego i katalogu zaliczonych do niego przedmiotów. 

Zwrócić należy uwagę, iż skoro katalog ma charakter jedynie przykładowy, może to prowadzić 

w przyszłości do licznych sporów, w kwestii interpretacji poszczególnych urządzeń.  

g) Zmiana treści przepisów dot. wprowadzenia nowych definicji budowli i budynków nie może 

zostać kompleksowo oceniona bez przepisów wprowadzających i zmieniających do ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych (w uzasadnieniu KUB trudno doszukać się jakiejkolwiek 

informacji czy zmianie ulegną również definicje budynku i budowli w ustawie o podatkach 

 i opłatach lokalnych).  

W związku z powyższym postulujemy wprowadzenie w ustawie Kodeks urbanistyczno-budowlany 

takiej zmiany, która zapewniłaby pełną autonomię przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

od Kodeksu. W pełni autonomiczne definicje obiektu budowlanego, budynku, budowli, obiektu małej 

architektury, obiektu liniowego i innych, które jednocześnie będą neutralne w zakresie podatku od 

nieruchomości, powinny zostać umieszczone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, bez 

jakiegokolwiek odsyłania do Kodeksu. Tylko wówczas proponowana w Kodeksie zmiana nie będzie 

miała wpływu na prawo podatkowe i nie będzie wywoływać wątpliwości, co do przedmiotu 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości, za czym przemawiają również wytyczne Trybunału 

Konstytucyjnego, przedstawione w wyroku z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09. 

 

1.2. Uwagi do definicji w zakresie procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Budowla 

1.2.2. Wnosimy o przywrócenie w katalogu przykładowych wyliczeń rodzajów budowli pojęcia „wolno 

stojące maszty antenowe”. W wyniku wprowadzonych modyfikacji tej definicji, z listy 

przykładowych budowli usunięto, bowiem wolno stojące maszty antenowe. Przykładowe 

wyliczenie stanowi zawsze wskazówkę dla organów stosujących prawo do wykładni danego 

przepisu. W sytuacji, w której z definicji usunięto wolnostojące maszty antenowe, istnieje realne 

ryzyko, że do budowli kwalifikowane będą nie tylko wolnostojące konstrukcje, ale także 

antenowe konstrukcje wsporczych instalowane na obiektach budowlanych. Wątpliwości te 

wzmacnia fakt, że sama konstrukcja przedmiotowej definicji zdaje się ograniczać możliwość 

kwalifikowania do kategorii budowli, obiektów innych niż te wymienione w przepisie. Warto 

zauważyć, że możliwe do zrekonstruowania na jej podstawie znaczenie legalne zwrotu 

„budowla” ogranicza się wyłącznie do otwartego katalogu przykładowych konstrukcji, które w 

dalszej części przepisów nie są zresztą definiowane. Brak jest jakiejkolwiek części ogólnej 

wskazującej na ogólne cechy budowli, które pozwalałyby na zakwalifikowanie do tej kategorii 

konstrukcji innych niż wymienione, jako przykładowe w definicji. W praktyce oznacza to, że 
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problematyczne może okazać się zakwalifikowanie do kategorii budowli jakiegokolwiek innego 

obiektu, w tym (wolno stojącego masztu antenowego) niż te wymienione w definicji.  

W aktualnym brzmieniu przepisu zwrot „w szczególności” może okazać się więc 

bezprzedmiotowy. Sformułowanie „obiekt budowlany inny niż budynek” nie zawiera przy tym 

żadnych wskazówek interpretacyjnych, albowiem obiekt budowlany nie posiada swojej definicji 

legalnej, a funkcjonuje jedynie jako skrót od „budynku oraz budowli” (poruszone także w uwadze 

1.2.3. poniżej). Przepis brzmi więc następująco: „budowla” – budynek oraz budowla inny niż 

budynek, w szczególności (…).Inwestycja 

Zwracamy uwagę na pewne ryzyko, jakie wiąże się ze zdefiniowaniem tego bardzo często używanego  

w kodeksie zwrotu. W szczególności odnosi się on do „trwałej ingerencji w przestrzeń”. W pierwszej 

kolejności istotny jest zwrot „trwały”. Czy wobec tego inwestycją nie będą prace dotyczące obiektów 

tymczasowych albo obiektów, które mogą być zdemontowane. W drugiej kolejności konieczne jest 

spełnienie przesłanki „ingerencji w przestrzeń”. W przypadku obiektów podziemnych trudno taką 

ingerencję w przestrzeń potwierdzić. Czy więc inwestycje dot. infrastruktury podziemnej nie byłyby 

inwestycjami w rozumieniu KUB? Można odnieść wrażenie, że definicja ta została zaprojektowana 

w odniesieniu do obiektów kubaturowych, w szczególności budynków oraz z punktu widzenia urbanistyki 

i gospodarowania przestrzenią i krajobrazem, a nie procesu inwestycyjnego. Wydaje się, że jako 

inwestycję należałoby w sposób maksymalnie szeroki rozumieć każdą aktywność, jakiegokolwiek 

podmiotu skutkującą powstaniem obiektów definiowanych przez KUB. 

1.2.3. Obiekt budowlany 

W projekcie nie zawarto definicji obiektu budowlanego. Wprowadzono jedynie skrót wskazujący, że 

obiektem budowlanym jest budowla lub budynek. Zdaniem PIIT pojęcie obiekt budowlany – jako jedno  

z najważniejszych w procesie inwestycyjnym –  powinno być precyzyjnie określone poprzez definicję, tym 

bardziej, że zgodnie z art. 3 pkt 4 KUB oznacza łącznie (spójnik „oraz”) budynek i budowlę.  

1.2.4. Budynek i obiekt budowlany  

W art. 60 KUB zawarto przepisy wprowadzające typologię obiektów budowlanych, w tym budynków,  

z uwagi na kryterium funkcjonalne. W celu nadania większej przejrzystości przepisów sugerujemy 

przeniesienie tych definicji do słowniczka Kodeksu. Konsekwentnie w art. 61 należałoby zmodyfikować 

odesłania. 

1.2.5. Obiekt infrastrukturalny 

W słowniczku w art. 2 pkt 20 KUB określono definicję „obiektu infrastrukturalnego”, którym zgodnie  

z literalnym brzmieniem jest inwestycja powiązana z siecią. Taka definicja nie rozstrzyga, czy taki obiekt 

infrastrukturalny jest obiektem budowlanym, szczególnie w kontekście art. 60 pkt 7 KUB. Jednocześnie 

sama „inwestycja” jest definiowana jako „trwała ingerencja w przestrzeń”, co samo w sobie budzi 

wątpliwości czy obiektem, czyli elementem fizycznym, może być działanie polegające na ingerencji  

w przestrzeń. Bezsprzecznie natomiast nie mieszczą się w tej definicji obiekty telekomunikacyjne.   
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Następnie w art. 60 pkt 7 definiuje się „obiekt budowlany infrastrukturalny”, którym są budowle służące 

transportowi lub będące elementem sieci, w szczególności obiekt liniowy i sieć telekomunikacyjna.  

W dalszej kolejności jako „infrastrukturę techniczną” (art. 3 pkt 1) określa się sieć lub obiekt 

infrastrukturalny. 

Powyższa mnogość podobnych określeń definiowanych w KUB, powoduje daleko idące wątpliwości, co 

do spójności siatki pojęciowej.  

1.2.6. Obiekt liniowy i sieć 

W kontekście brzmienia art. 2 pkt 21 KUB definiującego obiekt liniowy sygnalizujemy, że w nowej 

definicji „sieci” w pkt 36 wskazano, że jest nią zespół obiektów składających się z obiektu liniowego 

służącego m.in. do „transmisji sygnału”. W zakresie sieci przewodowej, warto wyjaśnić, że skoro jedynym 

telekomunikacyjnym obiektem liniowym jest kanalizacja kablowa, to nie jest możliwe spełnienie przez 

nią przesłanki sieci, albowiem sama w sobie nie służy ona do transmisji sygnału.  

Natomiast w przypadku sieci bezprzewodowej, siecią telekomunikacyjną miałby być zespół obiektów 

budowlanych. Sygnalizujemy, że w tym zakresie na potrzeby konkretnych procedur inwestycyjnych 

pojęcie „sieci” jest zbyt ogólne i w każdym przypadku konieczne będzie rozpatrywanie uwarunkowań 

realizacji konkretnego elementu infrastruktury, np. konkretnej stacji bazowej lub jej elementów, a nie 

całej sieci. 

Tym samym wskazujemy, że na potrzeby ustalania procedur realizacji inwestycji uzasadnione jest 

używanie precyzyjnych definicji oraz uzależnienie procedur od stopnia skomplikowania inwestycji. 

1.2.7.  Przebudowa 

Zakładana zmiana definicji „przebudowy” stanowi znaczne rozszerzenie dotychczasowego zakresu. 

Dotychczas przebudowa ograniczona była do obszaru wykonywania robót budowlanych, natomiast  

w projekcie wskazano na „zmianę parametrów użytkowych lub technicznych”. Tego typu zmiany mogą 

obejmować potencjalnie bardzo szeroki zakres prac, które nie powinny być regulowane prawem 

budowlanym. Przykładowo, z uwagi na szeroką definicję „urządzenia budowlanego” związanego  

z obiektem budowlanym, nawet proste prace instalacyjne czy wręcz dot. konfiguracji urządzeń 

sieciowych mogłyby być kwalifikowane jako „przebudowa”. Wnosimy o wprowadzenie w KUB obecnej 

regulacji i odniesienie przebudowy jedynie do pojęcia „robót budowlanych”. 

 

1.2.8. Przyłącze 

Na wstępie sygnalizujemy, że definicja „przyłącza telekomunikacyjnego” została już określona w art. 2 pkt 

27b ustawy Prawo telekomunikacyjne. Dla przejrzystości stosowania prawa nie jest wskazane, aby te 

same pojęcia były definiowane w różny sposób przez dwie różne ustawy. Z uwagi na brak projektu 

ustawy wprowadzającej trudno określić przyszłą relację tego przepisu do KUB. Należy jednak 

zasygnalizować, że zakres obu definicji różni się znacząco, m.in. w zakresie ograniczenia przyłącza wg KUB 
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do kanalizacji kablowej, podczas gdy wg ustawy Prawo telekomunikacyjne przyłączem może być również 

linia kablowa lub przyłącze bezprzewodowe. Dodatkowo proponowana definicja odnosi się do nowego 

pojęcia „pasa technologicznego”, którego zakres ma dopiero zostać określony (w przypadku 

telekomunikacji dla kanalizacji kablowej, jako obiektu liniowego) w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 36 ust. 3 KUB. Niestety brak tekstu tego rozporządzenia nie pozwala na dokonanie oceny 

proponowanej definicji. Dodatkowo, przywołana w drugim zdaniu definicji „umowa o przyłączenie” po 

pierwsze nie znajduje odniesienia w realiach rynku telekomunikacyjnego, a także w samym tekście KUB – 

zbliżony art. 52 projektu odnosi się do umowy w szerszym zakresie, obejmującym równocześnie 

świadczenie usług. W tym kontekście należy zaznaczyć, że dla przyłączy telekomunikacyjnych brak jest 

regulacji analogicznych jak dla przyłączy energetycznych lub wod-kan. 

1.2.9. Wysokość 

Proponujemy wprowadzenie następujących uzupełnień przepisu (na czerwono), które nie mają wpływu 

na treść przepisu, ale poprawiają precyzję jego brzmienia: 

Art.2 pkt.48 – wysokość – drobne uzupełnienie przepisu (na czerwono): 

48)        „wysokość” - różnicę rzędnych: 

a)         w przypadku budynków - poziomu terenu przy najniżej położonym punkcie na zewnętrznym 

obrysie części nadziemnej budynku oraz najwyżej położonego punktu  budynku, z wyłączeniem anten 

nadawczych, antenowych konstrukcji wsporczych, urządzeń budowlanych, kominów, maszynowni 

dźwigów i innych elementów nieznacznie wystających ponad zasadniczą bryłę budynku, 

b)         w przypadku budowli - poziomu terenu przy najniżej położonym naziemnym elemencie 

konstrukcyjnym budowli oraz najwyżej położonego punktu budowli, z wyłączeniem anten nadawczych, 

urządzeń budowlanych i innych elementów nieznacznie wystających ponad zasadniczą bryłę budowli; w 

przypadku budowli z ruchomymi elementami technicznymi wysokość mierzy się do najwyższego punktu 

położenia tych elementów 

– obliczaną z pominięciem nasypów projektowanych albo wykonywanych w związku z inwestycją; 

W zakresie wykreślenia zwrotu „nadawczych” wyjaśniamy, że w przeważającej części anteny posiadają 

funkcje nadawczo-odbiorcze, a nie tylko nadawcze, zresztą w art. 2 pkt 42 KUB w definicji urządzenia 

budowlanego przykładowo wymienia się jedynie antenę bez zawężenia jej do funkcji nadawczej. 

Zwracamy także uwagę, że skoro antena zawiera się w przykładowym katalogu urządzeń budowlanych, 

nie powinna być wymieniona osobno w definicji wysokości.  
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2. Zasady gospodarowania przestrzenią  

2.1. Art. 13 - Brak doprecyzowania, którzy właściciele i użytkownicy wieczyści są obowiązani do 

partycypacji w kosztach. 

2.2. Art. 15 § 2 - Przywołano tu „przepisy urbanistyczne”, ale nie jest jasne, o jakie dokładnie przepisy 

chodzi, gdyż nie jest to pojęcie zdefiniowane. Zastosowane odesłanie nie jest wystarczająco 

precyzyjne. Jeśli chodzi o art. 172 i nast. należy to doprecyzować.  

2.3. Art. 15 §4. - Wprowadzono ograniczenie, iż realizacja inwestycji nie może powodować niemożności 

korzystania z nieruchomości sąsiedniej w jej istniejącym stanie albo sposób zgodny z przeznaczeniem 

określonym w planie miejscowym albo planie lokalizacji.  O ile można się zgodzić z pierwsza częścią 

zdania (zgodność z istniejącym stanem zabudowy) to w przypadku planu miejscowego należałoby 

doprecyzować, iż zgodność z miejscowym planem także powinna się odnosić do aktualnego planu 

miejscowego (tj. ze stanu z chwili uzyskania odpowiednich decyzji uprawniających do rozpoczęcia 

realizacji inwestycji). Natomiast ograniczenie odnoszące się do planu lokalizacji jest już zbyt daleko 

idące i powinno zostać usunięte, albowiem narusza to wcześniej nabyte prawa przez innych 

inwestorów co do realizacji własnych inwestycji. 

2.4. Art. 18 §2 – Przepis wydaje się zbędny albo wymaga doprecyzowania. Zawiera bowiem upoważnienie 

do wydania oraz rozpowszechnianie różnego typu dokumentów, które nie mają charakteru źródeł 

prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności nie jest jasne, jakie znaczenie miałyby mieć 

takie dokumenty dla ich adresatów, a także, jaka miałaby być ich relacja do przepisów o warunkach 

technicznych. Ponadto nie jest jasne, dlaczego akurat min. ds. rolnictwa oraz zdrowia mieliby takie 

uprawnienie posiadać, a także czy specjalne wskazanie ich uprawnień nie oznacza, że pozostali 

ministrowie takiej kompetencji nie posiadają. 

2.5. Art. 21 – proponujemy wyjaśnienie zwrotu „proces iteracyjny”, które nie jest pojęciem powszechnie 

zrozumiałym, a w źródłach prawa powszechnie obowiązującego tego typu zwroty powinno się 

odpowiednio definiować. 

 

3. Inwestycje celu publicznego 

3.1. Sieć i sieć telekomunikacyjna, jako ICP – uwaga 1 

Z uwagi na trudności w odczytaniu zakresu poszczególnych definicji nie jest wystarczająco precyzyjnie 

wskazane, że wszelkie elementy sieci telekomunikacyjnych stanowią cel publiczny. 

W art. 30 § 1 określono katalog zamknięty inwestycji celu publicznego (ICP). Dla telekomunikacji 

jedynymi inwestycjami są te polegające na realizacji i zapewnieniu funkcjonowania „sieci” (art. 30 § 1 pkt 

9 KUB). Jednocześnie jednak „sieć” definiowana jest w art. 2 pkt 36 KUB jako zespół obiektów 

budowlanych. W praktyce powoduje to, że w zakresie telekomunikacji jako ICP można byłoby 

kwalifikować wyłącznie „maszt i wieżę” oraz „kanalizację kablową”, a potencjalnie także „obiekt 
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kontenerowy” oraz związane z nimi urządzenia budowlane (w tym anteny). Pozostałe elementy 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie są obiektami budowlanymi (budowlami) wg proponowanych 

definicji. Dla zobrazowania sygnalizowanych wątpliwości, można byłoby przywołać trudność z ustaleniem 

czy na gruncie proponowanych przepisów sieć doziemna kablowa albo sieć napowietrzna na słupach 

stanowią ICP? 

PIIT ma świadomość, że już w art. 32 § 3 pkt 9 sieć telekomunikacyjną zaliczono do ICP klasy II. 

Zrozumiałą i popieraną przez nas intencją projektodawców wydaje się objęcie zakresem ICP wszelkich 

elementów sieci telekomunikacyjnej. Warto jednak zauważyć, że sieć telekomunikacyjna nie jest 

definiowana w KUB, ale w ustawie Prawo telekomunikacyjne (PT). W rozumieniu PT odnosi się natomiast 

głównie do elementów aktywnych tj. urządzeń telekomunikacyjnych służących transmisji sygnału oraz 

niezbędnych systemów oraz elementów pasywnych o ile służą realizacji transmisji. Tym samym, taka 

definicja zupełnie nie przystaje do siatki pojęciowej określonej w KUB. 

Jednocześnie, prawidłowym sposobem formułowania relacji art. 30 i art. 32 powinno być, aby podział na 

klasy ICP stanowił uszczegółowienie, a nie rozszerzenie lub modyfikację generalnych kategorii 

wymienionych w art. 30. Ponadto, w naszej ocenie definiowanie ICP i klas ICP nie wymaga odniesienia się 

bezpośrednio do definicji  (art. 2) istotnych na potrzeby procesu inwestycyjnego budowlanego. Wręcz 

przeciwnie, takie podejście może prowadzić do znacznych trudności w praktyce. 

Tym samym proponujemy, aby w 

• art. 30 ust. 1 dodać odniesienie do generalnej kategorii „obiektów służących świadczeniu usług 

telekomunikacyjnych” (konstrukcja wzorowana na pkt 12) co stworzy maksymalnie szeroką 

definicję celu publicznego w tym zakresie, a w  

• art. 32 § 3 pkt 9 odnieść się łącznie do pojęć „sieć i infrastruktura telekomunikacyjna”, co  

w sposób kompleksowy uszczegółowi określenie, które proponujemy dodać w art. 30. 

 

3.2. Sieć i sieć telekomunikacyjna, jako ICP – uwaga 2 

Sygnalizujemy, że istotnych wątpliwości interpretacyjnych nastręcza wykładnia art. 32 § 4, który określa 

ICP klasy III jako: inwestycje o nieliniowym charakterze, inne niż wymienione w § 3.  

Po pierwsze warto zauważyć, że zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu ICP klasy III będzie zasadniczo 

każda nieliniowa „trwała ingerencja w przestrzeń” (definicja inwestycji w słowniczku) o ile nie została 

wymieniona w §3. Pytaniem jest więc czy faktycznym założeniem jest przyznanie statusu ICP tak 

szerokiemu zakresowi inwestycji. Aby uniknąć takich wątpliwości warto byłoby rozważyć 

przeredagowanie §4, w szczególności przez doprecyzowanie, że inwestycja musi mieścić się w zakresie 

określonym w art. 30 § 4. 

Po drugie, w zakresie inwestycji telekomunikacyjnych, ponownie aktualizuje się problem z precyzyjnym 

definiowaniem pojęć. Sieć telekomunikacyjna bowiem jako jedyna z inwestycji wymienionych w §3 może 
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mieć charakter liniowy (sieć przewodowa), nieliniowy (sieć wyłącznie bezprzewodowa), mieszany (sieć 

przewodowa łączy obiekty sieci bezprzewodowej). Na gruncie §4 mogą więc powstać wątpliwości czy 

liniowość lub nieliniowość sieci telekomunikacyjnej decyduje o jej zaszeregowaniu do klasy II lub III. W 

naszej opinii nie istnieją jakiekolwiek przesłanki, aby takiego rozróżnienia dokonywać, a wszelkie 

inwestycje telekomunikacyjne powinny kwalifikować się do klasy II. Takie rozróżnienie wprowadzane  

w KUB stoi w sprzeczności z unijną zasadą neutralności sieci tj. zasadą, która nie pozwala na 

faworyzowane jakichkolwiek technologii telekomunikacyjnej względem innej. Zapewnienie 

przestrzegania tej zasady na rynku telekomunikacyjnym należy do zadań regulatora, czyli Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. 

Wobec tego, w art. 32 §3 pkt 9, należy doprecyzować, że inwestycją celu publicznego klasy II są „sieć  

i infrastruktura telekomunikacyjna, niezależnie czy mają charakter liniowy czy nieliniowy”, co jest tym 

bardziej uzasadnione, że zgodnie z definicją sieci określoną w art. 2 pkt 36 KUB sieć telekomunikacyjna 

nie musi posiadać obiektu liniowego.  

4. Uzbrojenie terenu 

4.1. Art.46 § 1 – wskazanie sieci obligatoryjnych i fakultatywnych jest dobrym rozwiązaniem, ale niestety 

odniesienie się do tych rodzajów sieci nie jest konsekwentne, czego przykładem jest art. 51 oraz 52  

i nast., o czym mowa poniżej. 

4.2. Art.51 – wątpliwości wywołuje redakcja tego przepisu. W pierwszej kolejności sygnalizujemy, że brak 

w ustawie doprecyzowania pojęcia „operatora sieci”, które na potrzeby art. 51 powinno odnosić się 

wyłącznie do obligatoryjnych elementów uzbrojenia terenu określonych w art. 46 ust. 1 tj. 

zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzania ścieków. W art. 52 należy 

wprowadzić wyraźne wyłączenie w zakresie przedsiębiorców telekomunikacyjnych.  

Dodatkowo sygnalizujemy, że okres ważności warunków przyłączenia określony na 3 lata jest bardzo 

długi. W tym czasie zakres uzbrojenia i zabudowy terenu może znacząco się zmienić utrudniając 

realizację przyłączenia wg warunków pierwotnych. 

4.3. Art. 52 – Zasady funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz świadczenia usług określa ustawa 

Prawo telekomunikacyjne, stanowiąca w znacznym zakresie implementację unijnych dyrektyw dot. 

rynku łączności. Proponowane brzmienie art. 52, gdyby miało dotyczyć przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, stanowi daleko idącą ingerencję zarówno w zasady regulowanego rynku 

telekomunikacyjnego, jak również w swobodę działalności gospodarczej. W art. 52 należy 

wprowadzić wyraźne wyłączenie w zakresie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

4.4. Art. 53 § 1 i 2 - Termin 45 dni na wykonanie przyłącza wydaje się zbyt krótki. Nie wskazano sposobu 

postępowania w przypadku, gdy w danym terenie znajdują się sieci uzbrojenia terenu różnych 

operatorów (czy inwestor musi zwrócić się do wszystkich czy wystarczy, że zwróci się do jednego?) 

Czy operator będzie miał wpływ na koszt wykonania przyłącza czy tez inwestor może wykonać 

przyłącze przy pomocy wykonawcy z najwyższym kosztorysem? Nie wskazano, kto będzie 
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właścicielem przyłącza o ile zostanie ono zrealizowane przez inwestora za zgodą właściciela sieci 

(zapewne właściciel sieci, ale być może wątpliwości usunęłoby przywołanie tutaj art.49 § 2 kc tak jak 

to zrobiono w art.302 § 4 KUB). 

 

5. Zasady realizacji inwestycji 

5.1. Art. 64 – doprecyzowania wymaga, o jakie „rozstrzygnięcie” chodzi. 

5.2. Art. 71 – proponujemy odesłanie do odpowiednich przepisów określających „dopuszczalne poziomy” 

określonych czynników. 

5.3. Art. 73 – przepis odnosi się do bardzo ocennych przesłanek dotyczących wpływu wizualnego 

inwestycji. Ta sama inwestycja może, bowiem wywoływać różne opinie dla różnych osób 

oceniających dane zamierzenie. Art. 73 ust. 1 w swoim aktualnym brzmieniu powinien zostać 

wykreślony albo bardzo istotnie doprecyzowany. 

5.4. Art. 75 §3 – w KUB należy wprowadzić korespondujące z §3 upoważnienie do wydania 

rozporządzenia określającego warunki techniczne dla wykonania tego obowiązku. Dodatkowo należy 

wyraźnie doprecyzować, że wyposażenie budynku w taką instalację jest obowiązkiem inwestora. 

5.5. Art. 81 pkt 3 lit. a  – odwołano się do pojęcia „korytarzy inwestycyjnych”, które nie jest zdefiniowane 

ani w projekcie KUB, ani w innych przepisach prawa. Dodatkowo nie uwzględniono w żaden sposób 

praktycznych aspektów dot. sposobu lokalizowania takich korytarzy, sposobu nawiązywania 

i prowadzenia współpracy przez wielu inwestorów różnych branż, a także podmiotów, które miałyby 

oceniać spełnienie tych przesłanek. W aktualnej wersji, przepis ten stanowi jedynie określenie 

pewnego celu lub zamierzenia, które jednak nie znajduje kontynuacji w pozostałych przepisach. Tym 

samym na obecnym etapie przepis należałoby wykreślić.  

5.6. Art. 83 §2 pkt 6 – sformułowanie „sieci telekomunikacyjnych” należy zastąpić sformułowaniem 

„infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych”. Ponadto zwracamy uwagę, że w części wspólnej w §3 

odniesiono się do przepisów dot. użytkowania budynków, podczas gdy określone w §1-3 

upoważnienia dotyczą wyłącznie warunków technicznych, a nie również warunków użytkowania. 

Jeśli celem było aby warunki techniczne, mogły obejmować też warunki użytkowania warto 

doprecyzować upoważnienia. 

5.7. Art. 92 przewiduje zakaz sytuowania budynków w sposób „istotnie ograniczający możliwość 

zagospodarowania przyległych nieruchomości, zgodnie z zasadami ich zagospodarowania 

określonymi w aktach planowania miejscowego” – użycie pojęcia” istotnie ograniczający” jest 

pojęciem nieprecyzyjnym i dającym pole do nadużyć w zakresie jego interpretacji.  

5.8. Art. 101 §3   brak możliwości zaskarżenia decyzji w zakresie odmowy zgody wydanej przez zarządcę 

pasa technologicznego ogranicza istotnie lokalizację obiektów liniowych (np. światłowodów) na 

terenach bezpośrednio przylegających do budowanej infrastruktury. Rozwiązanie takie spowoduje, iż 
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zarządcy będą w sposób zachowawczy i wykraczający poza racjonalne argumenty odmawiać realizacji 

inwestycji w obrębie stref bezpieczeństwa. Z tego względu należy wprowadzić konieczność 

szczegółowego uzasadnienia odmownych decyzji wydanych w tym zakresie przez zarządców  

i wprowadzenie możliwości odwołania się od takich rozstrzygnięć. 

 

6. Zasady realizacji inwestycji na obszarach nieobjętych obowiązującym planem miejscowym albo 

planem lokalizacji 

6.1. Art. 113 – przepis wprowadza zbyt ogólną przesłankę odmowy realizacji inwestycji, która wprowadza 

pełną uznaniowość organu administracji z powołaniem na interes publiczny. Jest to zbyt ogólne 

i arbitralne uprawnienie, które może być nadużywane przez organy inwestycyjne. W przypadku 

utrzymania tego postanowienia, inwestor nigdy nie będzie miał pewności czy jego inwestycja będzie 

mogła zostać zrealizowana. Podobne przepisy w realizowanych przez NIK kontrolach oceniane są 

jako potencjalnie korupcjogenne. 

Art. 113. W przypadku, gdy realizacja inwestycji w istotny sposób zagraża interesowi publicznemu 

organ administracji inwestycyjnej może odmówić udzielenia zgody inwestycyjnej 

6.2. Art. 119 § 3 ustanawia ograniczenie w obrębie zabudowy zagrodowej, co do inwestycji mogących 

zawsze albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to kolejne ograniczenie dla 

inwestycji dotyczących budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, które z góry wyklucza budowę 

tego typu obiektu, nie odnosząc się do kwestii jego faktycznego odziaływania na środowisko. Ocena 

dopuszczalności realizacji inwestycji powinna być dokonywana na poziomie przepisów i administracji 

ochrony środowiska, a nie z góry wykluczana w przepisach KUB. 

 

7. Lokalne (gminne) planowanie przestrzenne 

7.1. Art. 155 § 1 – nie jest zrozumiałe wymaganie, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

może zostać uchwalony tylko wtedy, gdy inwestycje przewidziane w tym planie mają zapewnione 

finansowanie określone w art. 200. Nie jest jasne jak w takie uwarunkowania wpisują się inwestycje 

będące inicjatywą prywatną (zaliczane do inwestycji celu publicznego). Ponadto nie jest jasne, jaki 

organ i w jaki sposób miałby oceniać zdolność finansową do realizacji inwestycji. 

7.2. Art. 156 § 6 – nie jest jasne, czym są „ustalenia wiążące województwa”. Po pierwsze w przepisie 

należałoby wskazać odpowiedni organ administracji, który miałby je wydawać. Po drugie 

przedmiotowy zapis wprowadza ogromną niepewność dla inwestorów, którzy nie mogą przewidzieć 

jak, czy i kiedy „województwo” określi dominanty krajobrazowe. Przepis należy wykreślić z projektu. 

7.3. Art. 159 ust. 8 - jako element ustaleń miejscowego planu, określa się „ograniczenia w realizacji 

inwestycji, w tym zakaz ich realizacji” co jest rozwiązaniem dalej idącym niż określono 

w dotychczasowym brzmieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie mowa 
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jest o „zakazach budowy” ( art. 15 ust. 2 pkt 9). Wnosimy o przywrócenie dotychczasowego 

brzmienia odnoszącego się do budowy, a nie jakiejkolwiek inwestycji. 

7.4. Art. 163 dotyka zagadnień unormowanych już aktualnie w art. 46 ustawy o wspieraniu rozwoju usług 

i sieci telekomunikacyjnych. W ocenie PIIT, przepis ten powinien zostać doprecyzowany w taki 

sposób, aby zapobiegał nie tylko zakazom lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej wyrażonym w 

formie bezpośredniej, ale także – pośredniej. Dla ilustracji takim zakazem pośrednim może być zakaz 

wysokościowy, który wprawdzie nie wyklucza budowy masztu, ale z uwagi na ograniczenie wysokości 

czyni taką inwestycję technicznie bezcelową. 

Art. 163 § 2 – dopuszcza możliwość wykluczenia realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 

telekomunikacji na obszarze niezurbanizowanym w strefach funkcjonalnych innych niż rolna  

z zabudową zagrodową, produkcyjna albo letniskowa – nie jest jasne, dlaczego wprowadzono taką 

możliwość, która istotnie może ograniczać rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach 

niezurbanizowanych, szczególnie, że dla części obiektów telekomunikacyjnych właśnie takie obszary 

zapewniają optymalną lokalizację urządzeń, umożliwiającą  użytkownikom korzystanie z jak 

najlepszej jakości usługi. Ponadto należy wskazać, iż projekt Kodeksu nie przewiduje wyjątków 

opisanych w art. 50 ust 2 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie przepis 

budzi wątpliwości, co do swojej spójności z projektowanym art. 119 § 3. 

7.5. Art. 180 ust. 2  – przewiduje  zakaz udzielania zgód inwestycyjnych w przypadku, gdy inwestycja 
objęta wnioskiem o wydanie zgody może w sposób istotny utrudnić realizację projektowanych 
ustaleń miejscowego planu. To postanowienie może stanowić swoistą barierę inwestycyjna, 
albowiem nie jest jasne jak intepretować pojęcie “w sposób istotny utrudnić realizację 
projektowanych ustaleń miejscowego planu”. Postanowienie powinno zostać usunięte, względnie 
doprecyzowane. 

7.6. Art. 185 - z uwagi na określone w projekcie KUB ograniczenia dot. możliwości wprowadzania zakazów 

realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, lokalne akty planowania przestrzennego powinny być 

uzgadniane również z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

 

8. Przepisy urbanistyczne 

Przepisy urbanistyczne mają mieć za zadanie określenie przynajmniej minimalnego zakresu wymagań 

planowania przestrzennego w obliczu braku MPZP. Jednocześnie, mimo uproszczonej formuły tych 

przepisów aktualna pozostaje konieczność wprowadzenia do nich regulacji odpowiadających treścią art. 

46 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. W przeciwnym wypadku przepisy 

urbanistyczne mogą stać się kolejną barierą dla rozwoju sieci telekomunikacyjnych, w szczególności 

poprzez możliwość określenia w nich maksymalnej wysokości obiektów. 
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9. Lokalizacja inwestycji celu publicznego  

9.1. Art. 215 ust. 6 – z uwagi na wprowadzenie definicji „wysokości”, która w zakresie budowli odnosi się 

do „poziomu terenu przy najniżej położonym naziemnym elemencie konstrukcyjnym oraz najwyżej 

położonego punktu, z wyłączeniem anten nadawczych” uzasadnione jest doprecyzowanie przepisu, 

że decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie wymagają w zakresie 

telekomunikacji, również obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej lokalizowane na istniejących 

obiektach budowlanych. 

Ponadto można zwrócić uwagę, że sformułowanie „obiekt infrastruktury telekomunikacyjnej” nie jest 

definiowane w KUB, co może rodzić wątpliwości i spory w praktyce. 

9.2. Art. 216 § 2 – wprowadza ogólna zasadę, że lokalizacja inwestycji celu publicznego klasy II albo klasy 

III poza obszarami zabudowanymi, ustalana jest w oparciu o plan miejscowy uchwalany przez radę 

gminy, a nie jak dotychczas było decyzję o lokalizacji inwestycji cel publicznego. W praktyce będzie to 

oznaczało znaczne wydłużenie procesu inwestycyjnego nawet przy stosowaniu procedury 

„uproszczonej”. Jakkolwiek w przypadku obiektów o dużym znaczeniu dla przestrzeni, w tym 

szczególnie obiektów kubaturowych takie rozwiązanie może być uzasadnione, to jednak dla 

lokalizacji inwestycji telekomunikacyjnych, taką procedurę należy rozpatrywać jako bardzo istotną 

barierę inwestycyjną. Wnosimy o wprowadzenie w §2 wyłączenia dla wszystkich inwestycji celu 

publicznego klasy II, albo przynajmniej dla inwestycji telekomunikacyjnych wymienionych w art. 32 

§3 KUB, szczególnie, że same przepisy dot. MPZP przewidują ograniczenia w możliwości 

wprowadzania zakazów dot. lokalizacji sieci telekomunikacyjnych. 

9.3. Art. 233 § 2 – koszty dostosowania planu miejscowego lub studium do ustaleń planu lokalizacji oraz 

skutki finansowe wejścia w życie planu miejscowego uchwalonego w wyniku dostosowania miałby 

ponosić inwestor. Jest to bardzo niebezpieczne postanowienie, albowiem przerzuca na inwestora 

wszelkie konsekwencje finansowe dostosowania planu miejscowego do planów budowy jego 

inwestycji. Nie do zaakceptowania jest także to, że dla inwestora te koszty są w zasadzie 

nieprzewidywalne. 

9.4. Art. 234 i 235 – ustanawia instytucję tzw. rezerwacji na bardzo długi czas do 4 lat na potrzeby 

realizacji inwestycji celu publicznego klasy I. Niestety to uprawnienie może być realizowane kosztem 

innych inwestorów, w tym przedsiębiorców telekomunikacyjnych albowiem przewiduje ono 

możliwość: ustanawiania zakazu realizacji wszystkich albo wskazanych rodzajów inwestycji, w tym 

objętych zgodą inwestycyjną, których realizacja nie rozpoczęła się, wygaszenie zgód inwestycyjnych 

dotyczących inwestycji, których realizacja nie rozpoczęła się. Sposób sformułowania tych regulacji 

jest bardzo ogólny i nie ogranicza np. w możliwości rezerwacji terenu całej gminy, albo rezerwacji 

całego pasa drogowego, z uwagi na przyszłą, nawet niepewną inwestycję celu publicznego klasy I. 

Przepisy w sposób zdecydowany godzą w prawa nabyte inwestorów, którzy mogą zostać pozbawieni 

swoich uprawnień, nawet po uzyskaniu zgód (wymagających licznych nakładów finansowych, w tym 

dot. nabycia prawa do dysponowania nieruchomością). Jednocześnie nie przewidziano, żadnej 
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odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu rezerwacji i pozbawienia praw. Poza ingerencją  

w prawa inwestorów, przepisy stanowią ograniczenie prawa własności właścicieli nieruchomości 

obejmowanych rezerwacją. W aktualnym brzmieniu przepisy o rezerwacji, mają charakter quasi 

wywłaszczeniowy i budzą istotne wątpliwości dot. zgodności z Konstytucją RP.  Powyższych 

wątpliwości nie wyjaśnia ogólne odesłanie do procedury uproszczonej dla ustanowienia lokalnego 

aktu planowania przestrzennego. 

 

10. Finansowanie sporządzenia aktów planowania przestrzennego 

Art. 246 § 2 – w związku z zapisami wyżej omawianego art. 216 § 2, należy zauważyć kolejną 

wprowadzaną w KUB barierę dla realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, która w naszej ocenie nie 

znajduje uzasadnienia. Wnosimy o modyfikację przepisów zgodnie z uwagami przedstawionymi do art. 

216 § 2. 

 

11. Obowiązki inwestora oraz innych podmiotów 

Sygnalizujemy, że w pełni uzasadnione jest utrzymanie w art. 248 wyłączenia dla sieci 

telekomunikacyjnych. Postulujemy jedynie doprecyzowanie, że wyłączenie obejmuje sieci i infrastrukturę 

telekomunikacyjną, w tym przyłącza.  

Jedynie dla bezpieczeństwa, zaznaczamy, że przewidziane w art. 250 założenia wydają się wymagać 

uspójnienia z wcześniej omawianymi zagadnieniami dot. obowiązków operatorów sieci (tutaj zarządców 

sieci) w zakresie zapewniania uzbrojenia terenu (art. 46 i nast.). Jednocześnie przepisy te faktycznie nie 

są stosowalne wobec sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, dla których przepisy odrębne nie określają 

„planów rozwoju sieci”.  Na marginesie zaznaczamy, że wprowadzenie takich rozwiązań wobec sieci 

telekomunikacyjnych stanowiłoby naruszenie istniejących zasad dot. rynku telekomunikacyjnego oraz 

jego regulacji przez niezależny organ tj. Prezesa UKE. W omawianym przypadku wprowadzany byłby 

bowiem na wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązek świadczenia określonych usług. 

Taki tryb byłby niezgodny z unijnymi dyrektywami rynku telekomunikacyjnego. 

 

12. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Art.375 § 2 – wydaje się być racjonalnym, aby inspektorem nadzoru inwestorskiego była również osoba 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Aktualne brzmienie §2 zwalnia taką osobę 

z posiadania tych uprawnień. 
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13. Opracowania i czynności geodezyjne 

Art.391 – zapis rozszerza dotychczasowe wymagania dot. dokumentacji powykonawczej określone 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

o pomiary wysokościowe obiektów. Nowe wymaganie będzie stanowiło dodatkowe obciążenie 

finansowe inwestora. Wnosimy o zachowanie dotychczasowych wymagań w zakresie dokumentacji 

powykonawczej. 

 

14. Projektowanie inwestycji 

Art.397 § 2 – sygnalizujemy, że odwołanie do obiektów liniowych określonych w kat. 1-4 jest niejasne. 

W załączniku w kat. 3 brak jest obiektów liniowych.  

 

15. Ustalenie przebiegu infrastruktury 

15.1. Art.  405 pkt 1) nakłada obowiązek koordynacji na naradach koordynacyjnych sytuowania „sieci”. 

Pojęcie „sieci” jak się wydaje obejmuje nie tylko telekomunikacyjne obiekty linowe, ale też 

telekomunikacyjne sieci bezprzewodowe. Dla usunięcia potencjalnych wątpliwości, należy wyłączyć 

telekomunikacyjne sieci bezprzewodowe z obowiązku koordynacji na naradach. Prowadzenie narad 

w tym zakresie byłoby bezprzedmiotowe, albowiem są to obiekty punktowe, a nie liniowe. 

15.2. Art. 410 §1 – W zdaniu drugim wskazano „W takim przypadku przyjmuje się, że podmiot ten nie 

składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanego obiektu.”. W pierwszej kolejności należy wskazać, 

że nie jest jasne, czym jest „obiekt”. Takie pojęcie nie jest definiowane w KUB. Po drugie z uwagi na 

fakt, że dla podmiotów działających w dużej skali i posiadających rozległe zasoby sieciowe, osobisty 

udział we wszystkich naradach, często odbywających się równocześnie w różnych częściach kraju jest 

niemożliwy, należy zmodyfikować przepisy w sposób pozwalający na przedstawienie im stanowiska. 

Jest to o tyle istotne, że wraz z zawiadomieniem o naradzie możliwe jest, że nie zostaną przekazane 

podstawowe informacje o inwestycji zawarte w projekcie inwestycyjnym albo planie sytuacyjnym. 

W takich przypadkach realnie utrudnione jest wyrażenie opinii.  

Postulujemy wykreślenie zdania drugiego w §1 wskazującego, że nieobecność na naradzie 

automatycznie uznaje się za brak zastrzeżeń. Ewentualnie taki skutek mógłby być wiązany z sytuacją, 

w której podmiot nie uczestniczył, albo nie przedstawił pisemnego stanowiska, mimo przekazania mu 

wraz z zawiadomieniem dokumentów, o których mowa w art. 407 §3. 
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15.3. Poza powyższym postulujemy jak najszybszą pełną cyfryzację procedury narad koordynacyjnych, 

tak, aby możliwe było ich odbywanie z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. 

 

16. Zgoda inwestycyjna 

16.1. Według przedstawionego załącznika elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, zupełnie 

inaczej niż dotychczas będą kwalifikowane do różnych bardziej lub mniej precyzyjnie określonych 

kategorii. W zależności od różnych czynników (natura 2000, istnienie planu miejscowego, rodzaj 

wykonywanych prac) budowle telekomunikacyjne zdają się zawierać w niemal pełnej rozpiętości 

kategorii od 1 dla przyłączy do 5 dla masztów wolno stojących powyżej 20 metrów. Jednocześnie 

niektóre rodzaje obiektów, jak np. instalacje radiokomunikacyjne z konstrukcjami wsporczymi na 

budynkach, trudno przyporządkować do jakiejkolwiek kategorii.   

Właściwa wydaje się następująca zasadnicza klasyfikacja dla budowli: 

• Linie kablowe doziemne i napowietrzne – brak przyporządkowania do kategorii, tj. brak objęcia 

wymaganiami KUB 

• Kanalizacja kablowa –kategoria II jako telekomunikacyjny obiekt liniowy 

• Budowle telekomunikacyjne wolnostojące lub instalowane na istniejących obiektach 

budowlanych w zależności od ich wysokości, przy czym dla ustalenia wysokości nie wlicza się 

anten – kat I-V 

• Przyłącza – kategoria I 

• Przebudowa i rozbiórka ww. obiektów – kat. I-III. 

• Remonty ww. obiektów - kat. I. 

Wstępne uwagi: 

• Jak wskazano w uwagach dot. definicji pojęcie przebudowy zostało określone zbyt szeroko 

i wymaga ograniczenia do robót budowlanych, a nie jakiejkolwiek zmiany. 

• W kategorii I należy dodać uniezależnione od faktu obowiązywania MPZP przyporządkowanie 

dla: Inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji o wysokości do 3m na istniejących 

obiektach budowlanych. Dzięki temu utrzymane byłyby założenia aktualnego art. 29 ust. 2 pkt 15 

i art. 30 ust. 1 pkt 3b Prawa budowlanego. 

• W kategorii II należy dodać uniezależnione od faktu obowiązywania MPZP przyporządkowanie 

dla: Inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji o wysokości powyżej 3m na 

istniejących obiektach budowlanych. 

16.2. Art. 429 § 2 ust. 2) definiuje, iż istotnym odstąpieniem od zgody inwestycyjnej jest usytuowanie 

obiektu budowlanego w kategorii 1- 4 w sposób powodujący powiększenie kręgu postępowania. 
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Przepis wymaga istotnego doprecyzowania, albowiem w aktualnym brzmieniu stanowi istotne 

zagrożenie dla trwałości inwestycji. Wątpliwości budzi przede wszystkim sposób możliwego 

zastosowania przedmiotowego przepisu w zakresie elementów telekomunikacyjnych sieci 

bezprzewodowych. 

16.3. Art. 459 §3 – w przypadku utrzymania aktualnej, potencjalnie bardzo szerokiej definicji 

przebudowy wnosimy o uzupełnienie przepisu również o inwestycje polegające na przebudowie. 

 

17. Realizacja inwestycji 

17.1. Art 471. § 2 postulujemy doprecyzowanie przesłanek do wydania decyzji pozytywnej lub 

odmownej.  

17.2. Art. 471 § 5 postulujemy wprowadzenie precyzyjnego odesłania np. do ustawy o drogach 

publicznych. 

 

18. Postępowanie administracyjne 

18.1. Art. 524 pkt 3 lit. c) – przepis jest nieprecyzyjny, w zakresie w jakim odwołuje się do pojęcia 

„obszaru analizowanego”. Co prawda w §117 znajdują się przepisy odnoszące się do sposobu 

ustalania „obszaru analizowanego” jednakże wskazano w nim, że „obszarem analizowanym obejmuje 

się wyłącznie nieruchomości położone w całości na obszarze zabudowanym”, natomiast inwestycje 

kat. 3-6 mogą przecież być realizowane również poza obszarem zabudowanym. Ponadto  

w przepisach nie określono jakichkolwiek faktycznych przesłanek dot. sposobu określania zakresu 

obszaru analizowanego np. w zależności od typu inwestycji, jakich dotyczy. W przypadku inwestycji 

telekomunikacyjnych postulowane jest wyłączenie określania „obszaru analizowanego”. 

18.2. Art. 525 wprowadza bardzo istotne uprawnienie dla samorządu gminnego, które może służyć do 

blokowania inicjatyw inwestycyjnych, wbrew prowadzony zgodnie z prawem postępowań przez 

organy administracji budowlanej. Przyznanie gminie (zwracamy uwagę na brak dookreślenia, który 

organ gminy ma takie uprawnienie, a także, że uprawnienie takie przysługuje wyłącznie na obszarze 

danej gminy) uprawnień prokuratorskich, w tym wnoszenia sprzeciwów, które wstrzymują 

wykonanie decyzji, wprowadza istotny poziom niepewności dla inwestora. Tak silne uprawnienia 

powinny pozostawać przy ściśle wyspecjalizowanych organach, w tym przypadku przy prokuraturze. 

Wnosimy o wykreślenie art. 525. 

18.3 Art. 547 nasz niepokój budzi wskazana w art. 547 zasadnicza zmiana podejścia do kontroli 

prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego, która stanowi zaprzeczenie dotychczasowym 

zmian przepisów prawa w obszarze kontroli, których reformę przeprowadziło Ministerstwo Rozwoju 

w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, a dalsze 
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zmiany zapowiedziano w projekcie ustawy Prawo przedsiębiorców w ramach pakietu „Konstytucji 

biznesu”. 

Aktualnie prawo budowlane (art. 85a), wskazuje, że w zakresie kontroli prowadzenia działalności 

gospodarczej, tj. kontroli firm, organy nadzoru budowlanego stosują rozdział 5 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, która w sposób wyważony reguluje kwestie uprawnień organów 

kontrolnych. 

Projektowany art. 547 wprowadzi natomiast generalne wyłączenie ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej w zakresie czynności organów nadzoru, całkowicie likwidując 

dotychczasowy dorobek legislacyjny w tym zakresie. Jednocześnie projekt ustawy nie wprowadza 

żadnych rozwiązań dot. zasad prowadzenia kontroli, terminów, zawiadomień i innych istotnych 

zagadnień. Co więcej kontrola przedsiębiorcy mogłaby by być wykonywana nawet bez obecności 

samego przedsiębiorcy czy jakiejkolwiek upoważnionej przez niego osoby. W przypadku braku 

obowiązku zawiadomienia o kontroli za normę będzie można uznać dokonywanie kontroli bez 

zapowiedzi i przeprowadzanie ich w obecności pełnoletniego świadka, którym potencjalnie mogłaby 

być jakakolwiek – nawet zupełnie przypadkowa osoba. 

W uzasadnieniu projektu, wskazano jedynie lakonicznie, że „stosowanie wielu ograniczeń w kontroli 

podmiotów gospodarczych wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (np. co do 

liczby dni kontroli w roku) w praktyce uniemożliwiłby wykonywanie zadań nadzoru budowlanego 

wobec przedsiębiorców”. Projektodawca więc, wbrew aktualnemu stanowi prawnemu, a także 

kierunkom regulacji działalności gospodarczej wyznaczonych przez Ministerstwo Rozwoju, 

zamierza przyznać całkowity prymat uprawnieniom organów kontroli, zupełnie ignorując kwestie 

działalności gospodarczej, w tym konstytucyjnej wartości jaką jest wolność działalności gospodarczej 

(art. 20 i 22 Konstytucji RP). Nie podjęto przy tym jakiejkolwiek próby analizy i uzasadnienia dla 

ewentualnego wyłączenia pojedynczych zapisów ustawy o swobodzie (np. w zakresie wskazanych  

w uzasadnieniu liczby dni kontroli), które w sposób realny i uzasadniony mogłyby ograniczać cele 

kontroli prowadzonych przez organy nadzoru. 

W naszej ocenie brak jest podstaw do uznania, że charakter i cel postępowań kontrolnych 

prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego uzasadniają całkowite wyłączenie stosowania 

przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pamiętając, że przepisy te mają chronić 

przedsiębiorców przed nadmiernymi obciążeniami związanymi z licznymi kontrolami prowadzonymi 

przez bardzo liczne i różne instytucje państwa.  Zgodnie ze stosowaną przez projektodawcę logiką dla 

wszystkich rodzajów kontroli interesem organów administracji, można byłoby uzasadniać wyłączenie 

stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  
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Tym samym wnosimy o nadanie art. 547 brzmienia zgodnego z aktualnym prawem budowlanym 

tj.: 

Art. 547.  Do kontroli działalności gospodarczej dokonywanych przez organy nadzoru budowlanego 

stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 780, 2255, 1948, z 2017 r. poz. 460 i 819). 

18.4. Art. 561 pkt 4. Sygnalizujemy, że redakcja przepisu jest niejasna. Zamiast wskazywać na 

„działalność samorządu w sprawie stanowienia prawa” bardziej precyzyjne byłoby odniesienie się 

do działalności samorządu w sprawach stanowienia aktów prawa miejscowego. Zwrot „stanowienie 

prawa” nie jest wystarczająco precyzyjny. Odwołanie do aktów prawa miejscowego znajduje 

natomiast swoje odniesienie w brzmieniu art. 87 ust. 2 Konstytucji. 

18.5. Art. 562 § 1 – postulujemy doprecyzowanie zwrotu „podmioty wytwarzające dane lub 

informacje”. Na podstawie katalogu określonego w art. 561 należałoby stworzyć zamknięty katalog 

podmiotów obowiązanych, szczególnie, że wykonanie obowiązku jest zagrożone karą. Należy 

również określi termin zamieszczenia tych danych lub informacji.    

18.6. Art. 566 § 2 – stanowi, że w przypadku braku inwestora lub w przypadku, gdy wykonanie przez 

niego obowiązku nie jest możliwe, obowiązki nakłada się na właściciela nieruchomości, użytkownika 

wieczystego nieruchomości, jednostkę organizacyjną sprawującą trwały zarząd lub inny podmiot 

zobowiązany do utrzymania obiektu budowlanego lub nieruchomości. W praktyce oznacza to 

przejecie solidarnej odpowiedzialności za działania osób trzecich (nabywca nieruchomości przejmuje 

odpowiedzialność za inwestora, który nie wybudował nieruchomości zgodnie z prawem) co jest 

bardzo kontrowersyjne w kontekście chociażby możliwości nałożenia z tego tytułu kar finansowych. 

Przepis należy wykreślić. 

18.7. Art.  567 §1 i 2 określa odpowiednio:  10 letni termin dla możliwości wszczęcia postepowania 

w sprawie samowoli inwestycyjnej oraz 15 letni termin dla możliwości nałożenia kar finansowych 

z tego tytułu. Jest to zmiana niekorzystna dla inwestorów, w stosunku do obecnego stanu 

prawnego, ponieważ obowiązujące prawo budowlane (poprzez odwołalnie się do przepisów prawa 

podatkowego) przewiduje 5 letni a w niektórych przypadkach nawet 3 letni okres przedawnienia 

możliwości nałożenia kar na inwestora z tytułu samowoli budowlanej.   

18.8. Art. 572 § 3 przewiduje bezwarunkowy obowiązek nałożenia zakazu użytkowania inwestycji  

w przypadku stwierdzenia przez organ samowoli budowlanej. Jest to bardzo dotkliwa sankcja dla 

inwestora, albowiem uniemożliwia mu korzystanie z nieruchomości do czasu zakończenia 

postępowania, które w praktyce mogą trwać wiele lat, a ich wynik nie jest przesądzony. Należy 

zrezygnować z tego rozwiązania lub określić przesłanki wydania takiego zakazu, które powinny być 

ograniczone do sytuacji zagrożenia katastrofą budowlaną lub poważnym zagrożeniem życia lub 

zdrowia ludzi. 
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18.9. Art. 581 §1 ust. 2 – jako przesłankę umożliwiającą organowi nadzoru wstrzymanie realizacji 

inwestycji wskazano wykonanie inwestycji w sposób „istotnie naruszający przepisy prawa”. Jest to 

pojęcie zbyt ogólne i dające duże możliwości interpretacyjne. Taka klauzula generalna nie powinna 

obowiązywać przy ocenie możliwości zastosowania tak dotkliwej sankcji jak wstrzymanie realizacji 

inwestycji.   

 

   


