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STANOWISKO  

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]  

w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 

oraz inwestycji towarzyszących 

 

Na wstępie dziękujemy za przekazanie do konsultacji projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 

Zasadnicza część ustawy reguluje zagadnienia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Ustawa wprowadza daleko 

idące rozwiązania, w szczególności w obszarze planowania miejscowego, które mają umożliwić przyspieszenie 

realizacji inwestycji oraz zwiększyć podaż lokali. Rozwiązanie kluczowych problemów dot. lokalizacji inwestycji oraz 

specustawowy tryb pozyskiwania wszelkich zgód i pozwoleń niewątpliwie stanowią rozwiązania korzystne dla 

wszystkich, zarówno publicznych, jak i prywatnych inwestorów. Z punktu widzenia zrzeszonych w naszej Izbie 

operatorów telekomunikacyjnych, kluczowe jest odpowiednie rozpoznanie potrzeb przyszłych mieszkańców  

w zakresie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Dla realizacji tego celu kluczowe będzie zapewnienie  

w budynkach mieszkalnych instalacji telekomunikacyjnych zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi,  

a także zapewnienie odpowiedniej koordynacji i współpracy między inwestorami mieszkaniowymi, a operatorami 

telekomunikacyjnymi zainteresowanymi realizacją sieci i przyłączy telekomunikacyjnych. Formalną podstawą dla 

takiej współpracy są już obowiązujące przepisy art. 30 ust. 1b ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych. Daje on możliwość dostępu do nieruchomości i powstającego budynku w celu wykonania 

przyłącza oraz instalacji. W praktyce istotne będzie, aby inwestorzy mieszkaniowi mieli świadomość potrzeby 

nawiązywania współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi już na wczesnym etapie, tak aby możliwe było 

zaprojektowanie niezbędnych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Odnosząc się bezpośrednio do konsultowanego projektu ustawy odnotowaliśmy wprowadzenie nowego pojęcia tj. 

„infrastruktury towarzyszącej” inwestycji mieszkaniowej. Do tej kategorii zaliczają się m.in. sieci uzbrojenia terenu, 

a więc także kablowe sieci telekomunikacyjne. W tym kontekście zwracamy uwagę na kilka istotnych zagadnień  

z tym związanych: 

• Charakterystyka realizacji inwestycji w sieć i przyłącza telekomunikacyjne posiada inną specyfikę niż 
inwestycje w klasyczne uzbrojenie terenu tj. elektroenergetyka czy wod.-kan. zapewniane zasadniczo przez 
inwestora i wymagane przepisami prawa. Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej nie jest w tym sensie 
wymagane, ale realizowane jest w ramach inwestycji operatorów telekomunikacyjnych działających na 
rynku konkurencyjnym i nie jest niezbędne z punktu widzenia inwestora mieszkaniowego. 

• Projekt ustawy przewiduje szczególne uregulowania dot. przygotowania i realizacji inwestycji 
w infrastrukturę towarzyszącą. Wnosimy o uzupełnienie przepisów o zapisy wskazujące, że infrastruktura 
towarzysząca może być alternatywnie realizowana również w klasycznym trybie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego. Podobny zapis funkcjonuje w art. 49a 
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci i telekomunikacyjnych. Jego wprowadzenie jest szczególnie 
istotne dla inwestycji, które już teraz mają ograniczone wymagania formalne, w tym możliwość realizacji 
na zgłoszenie lub bez zgłoszenia, potencjalnie prostsze niż tryb specustawowy. Brak takiego 
doprecyzowania może powodować wątpliwości, czy infrastrukturę towarzyszącą można realizować  
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w innym trybie niż określony w „ustawie mieszkaniowej”. Sygnalizujemy, że podobne wątpliwości 
wystąpiły w toku budowy regionalnych sieci szerokopasmowych, co spowodowało konieczność 
uzupełnienia ustawy o wzmiankowany art. 49a. 

• Sygnalizujemy, że ustawa nie precyzuje sposobu, ani właściwego podmiotu do kwalifikowania danej 
inwestycji, jako inwestycji towarzyszącej. Kryterium wskazujące na obsługę mieszkańców inwestycji 
mieszkaniowej wydaje się zbyt ogólne i w praktyce może budzić spory interpretacyjne. 

• W art. 11 przewidziano obowiązek zapewnienia dla terenu inwestycji mieszkaniowej dostępu do drogi, 
elektroenergetyki, wodociągu i kanalizacji. Wśród wymagań nie wskazano dostępu do sieci 
telekomunikacyjnej. Należy pamiętać, że obowiązujące warunki techniczne dla wyposażenia budynków 
wymagają zapewnienia instalacji telekomunikacyjnej na etapie budowy budynku. Wobec powyższego 
celowym byłoby wprowadzenie zapisów dotyczących wyposażenia nieruchomości, na której powstaje 
budynek lub zespół budynków w odpowiednie przystosowanie umożliwiające późniejsze przyłączenie do 
sieci telekomunikacyjnej. Najprostszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest wyposażenie terenu 
inwestycji mieszkaniowej (od budynków do granicy nieruchomości) w kanalizację kablową, tj. zespół rur  
i studni umożliwiającą późniejsze zaciągniecie do niej kabli przez dowolnego operatora 
telekomunikacyjnego. Zapewnienie takich elementów na etapie inwestycji będzie pomijalnym kosztem 
dodatkowym całego zamierzenia, a pozwoli uniknąć późniejszej konieczności realizacji prac ziemnych przez 
operatorów, które będą znacznie bardziej skomplikowane już po zagospodarowaniu terenu inwestycji,  
a także potencjalnie uciążliwe dla mieszkańców.  

Dodatkowo wątpliwości budzi przewidziana w art. 44 pkt 4) lit c (str. 27) zmiana art. 36a ust. 5 pkt 6 ustawy prawo 

budowlane zgodnie, z którą każde odstąpienie w zakresie wymagającym uzyskania lub zmiany uzgodnień  

i pozwoleń wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia będzie odstępstwem istotnym.  

• Aktualnie, jako istotne kwalifikuje się odstąpienie wyłącznie, jeśli dotyczy to wybranych prac wskazany  
w lit a i b tego przepisu (budynki jednorodzinne, sieci elektroenergetycznych, wod.-kan., cieplnych, 
telekomunikacyjnych, a także wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych  
i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2). W uzasadnieniu brak 
wskazania przyczyn dla wprowadzenia takiej zmiany, która może okazać się niekorzystna dla inwestorów, 
co stało by w sprzeczności z podstawowymi założeniami ustawy. W pierwszej kolejności wnosimy  
o rezygnację z wprowadzania przedmiotowej zmiany w jej aktualnym brzmieniu.  

• Dostrzegając jednak usunięcie z ust. 6 słowa „opinii”, co jest zmianą korzystną dla inwestorów i „w duchu 
ustawy”, zauważamy, że w przedmiotowej zmianie mogło również dojść do omyłki legislacyjnej polegającej 
na nieprzywołaniu treści nowego ust. 6 dotychczasowych lit. a i b. Aktualne brzmienie projektu 
powodowałoby usunięcie z ust. 6 stanowiących jego integralną część liter a i b. Na zamiar ich 
pozostawienia wskazuje pozostawienie znaku dwukropka na końcu proponowanego brzmienia ust. 6. Tym 
samym, jeśli w projektowanej zmianie ust. 6 doszło do takiej omyłki legislacyjnej, zmianę oceniamy 
pozytywnie o ile ust. 6 zostanie uzupełniony o dotychczasowe brzmienie zawarte w lit. a i b. 

 


