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USTAWA 
z dnia 14 września 2012 r. 

 
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  

oraz niektórych innych ustaw1) 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 oraz z 2012 r. poz. 951) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
 „2) regionalna sieć szerokopasmowa – sieć szerokopasmową lub infrastrukturę te-

lekomunikacyjną realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego, po-
rozumienie, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 
porozumienie komunalne, spółkę kapitałową lub spółdzielnię z udziałem jed-
nostki samorządu terytorialnego, koncesjobiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 
9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, 
poz. 101, z późn. zm.2)) albo przez partnera prywatnego w rozumieniu ustawy 
z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 
r. Nr 19, poz. 100, z 2010 r. Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 
1378) w ramach programów operacyjnych; 

3) podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej – przedsię-
biorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.3)) prowa-
dzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji paliw lub 
energii oraz przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 
późn. zm.4));”; 

2) w art. 29: 

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami oraz ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały wymienione w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 
1778 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675 i Nr 182, poz. 1228. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały wymienione w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 
708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 
790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 
poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 
2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 
1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2012 r. poz. 951. 
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a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:  
 „1. Prezes UKE sporządza dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w for-

mie elektronicznej, inwentaryzację przedstawiającą: 
1) informacje o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych 

zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach 
rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczo-
nych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci 
telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Inter-
netu; 

2) pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi 
sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiają-
cymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, z od-
rębnym zaznaczeniem łączy światłowodowych i sieci bezprzewo-
dowych, oraz budynkami umożliwiającymi kolokację.  

Inwentaryzacja jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana, nie rza-
dziej niż raz na rok. 

2. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1: 
1) państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, z wyłączeniem 

podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, 

2) podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej, 
3) przedsiębiorcy telekomunikacyjni  
– przekazują aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz 
adekwatne do potrzeb wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 
1, informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, pu-
blicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających 
kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji 
danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usłu-
gach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych oraz ak-
tualizują je corocznie w terminie do dnia 31 marca, według stanu na 
dzień 31 grudnia poprzedniego roku. 

3. Do informacji, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis 
art. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:  
„6a. Informacje, o których mowa w ust. 2, Prezes UKE może wykorzystywać 

w zakresie niezbędnym do wykonywania jego uprawnień i obowiązków 
określonych w art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo tele-
komunikacyjne.”, 

c) w ust. 7: 
– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) rodzaj infrastruktury oraz informacje o świadczonych usługach te-
lefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szeroko-
pasmowy dostęp do Internetu oraz usługach rozprowadzania pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, podlegających inwentaryzacji i 
skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji, o której mowa 
w ust. 1,”, 

– część wspólna otrzymuje brzmienie: 
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„– kierując się potrzebą zapewnienia rzetelnego i wiarygodnego zbio-
ru informacji o istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej, pu-
blicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umoż-
liwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu 
oraz świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji 
danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i 
usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, a 
także potrzebą usprawnienia i ujednolicenia procesu przekazywania 
danych.”; 

3) w art. 30: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędą-
cy przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany zapewnić przed-
siębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości, w tym do bu-
dynku, oraz miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable lub prze-
wody telekomunikacyjne doprowadzone do lokalu w tym budynku, pole-
gający w szczególności na: 

1) zapewnieniu możliwości wykorzystywania istniejącego przyłącza 
telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej 
budynku, jeżeli powielenie takiej infrastruktury byłoby ekonomicz-
nie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe, 

2) umożliwieniu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego lub 
wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, o ile nie jest 
możliwe wykorzystanie istniejącego przyłącza telekomunikacyjne-
go lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku lub do bu-
dynku nie jest doprowadzone takie przyłącze lub budynek nie jest 
wyposażony w taką instalację, 

3) umożliwieniu odtworzenia istniejącego przyłącza telekomunikacyj-
nego lub wykonaniu instalacji telekomunikacyjnej budynku, które 
uległy likwidacji, zniszczeniu, uszkodzeniu lub też wymagają prze-
budowy na skutek prowadzonych w pobliżu prac budowlanych 

  – w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.”, 
b) uchyla się ust. 2, 
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Właściciel kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej bu-
dynku lub przyłącza telekomunikacyjnego, niebędący przedsiębiorcą te-
lekomunikacyjnym, jest obowiązany udostępnić przedsiębiorcy teleko-
munikacyjnemu takie przyłącze, instalację, całość lub część kabla, w tym 
w szczególności włókno światłowodowe, jeżeli doprowadzenie przyłącza 
telekomunikacyjnego, wykonanie instalacji telekomunikacyjnej budynku, 
doprowadzenie kolejnego kabla telekomunikacyjnego do budynku lub 
umieszczenie takiego kabla w istniejącej kanalizacji kablowej byłoby 
ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe.”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 
„3a. Dostęp, o którym mowa w ust. 1 i 3 jest nieodpłatny.  
 3b. W przypadku uzyskania dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, przedsię-

biorca telekomunikacyjny ponosi koszty: 
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1) związane z udostępnieniem nieruchomości w celu wykorzystywa-
nia istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej in-
stalacji telekomunikacyjnej budynku albo doprowadzenia do bu-
dynku przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonania instalacji te-
lekomunikacyjnej budynku, w tym przywrócenia stanu pierwotne-
go, 

2) utrzymania udostępnionego przyłącza, instalacji, całości lub części 
kabla 

– w szczególności koszty energii elektrycznej oraz najmu powierzch-
ni.”, 

 e) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 
„4. Warunki dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, określa umowa zawarta 

między przedsiębiorcą telekomunikacyjnym a odpowiednio właścicielem, 
użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości, właścicielem 
kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku lub 
przyłącza telekomunikacyjnego. 

 5. Do dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, stosuje się odpowiednio przepi-
sy art. 19–24, z tym że termin zawarcia umowy dostępu wynosi 30 dni od 
dnia wystąpienia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z wnioskiem 
o jej zawarcie.”, 

f) po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5d w brzmieniu: 
„5a. Umowa, o której mowa w ust. 4, albo ostateczna decyzja w sprawie do-

stępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, stanowią podstawę do dokonania wpi-
su w księdze wieczystej. W przypadku, gdy podstawą do dokonania wpi-
su jest ostateczna decyzja w sprawie dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 
3, wpisu można dokonać także na wniosek Prezesa UKE. 

5b. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w ust. 4, stroną postę-
powania w sprawie wydania decyzji o dostępie, o którym mowa w ust. 1 i 
3, jest właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, do 
którego przedsiębiorca telekomunikacyjny wystąpił z wnioskiem o za-
pewnienie tego dostępu. 

5c. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o dostępie, o 
którym mowa w ust. 1 i 3, przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjne-
go (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.5)). 

5d. Decyzja w sprawie dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, jest wiążąca dla 
następców prawnych właścicieli i użytkowników wieczystych nierucho-
mości objętej tą decyzją oraz innych podmiotów władających tą nieru-
chomością.”; 

4) w art. 33: 
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

                                                
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 

2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, 
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, 
z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 
230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, 
poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100. 
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„1. Właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości lub zarządca nieru-
chomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiąza-
ny umożliwić operatorom, podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 
4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, oraz 
jednostkom samorządu terytorialnego wykonującym działalność, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, umieszczenie na nieruchomości obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w celu niezwiązanym z zapew-
nieniem telekomunikacji w budynku znajdującym się na tej nieruchomo-
ści, w szczególności instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, prze-
prowadzanie linii kablowych pod nieruchomością, na niej lub nad nią, 
umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eks-
ploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego korzy-
stania z nieruchomości, w szczególności nie prowadzi do istotnego 
zmniejszenia wartości nieruchomości. 

2. Korzystanie z nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest odpłatne, 
chyba że strony umowy, o której mowa w ust. 3, postanowią inaczej.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. Umowa, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę do dokonania wpisu 

w księdze wieczystej.”, 
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nie zostanie zawarta umowa, 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 
102, poz. 651, z późn. zm.6)).”; 

5) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu: 
„Art. 49a. Regionalna sieć szerokopasmowa może być realizowana przez inwe-

stora, bez konieczności uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
regionalnej sieci szerokopasmowej, na warunkach określonych w 
ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane.”; 

6) w art. 51 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwesty-

cja będzie oddziaływać, przedstawionych na mapie zasadniczej lub w przy-
padku jej braku – na mapie ewidencyjnej, przedstawiającej istniejące uzbroje-
nie terenu oraz proponowany przebieg regionalnej sieci szerokopasmowej, z 
zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych tej sieci;”; 

7) w art. 54 w ust. 2: 
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) określenie linii rozgraniczających teren inwestycji, wyznaczonych na 
mapie zasadniczej lub w przypadku jej braku – na mapie ewidencyjnej;”, 

b) po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu: 

                                                
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, 

Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, 
Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, 
poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908 i 951. 
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„6) informację o zgodności lub braku zgodności inwestycji z ustaleniami 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa.”; 

8) w art. 60: 
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku budowy regionalnej sieci szerokopasmowej polegającej na 
wykonaniu robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na bu-
dowę, wymaganego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane, dla których wymagane jest zgłoszenie, organem właściwym 
do przyjęcia zgłoszenia robót jest wojewoda.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wojewoda wydaje pozwolenie na budowę albo przyjmuje zgłoszenie re-

gionalnej sieci szerokopasmowej, w zależności od zakresu określonego 
we wniosku albo zgłoszeniu inwestora, dla całej lub dla części inwestycji, 
w szczególności dla poszczególnych odcinków sieci lub linii, położonych 
na obszarze województwa.”; 

9) art. 75 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 75. Przepis art. 46 i art. 48 stosuje się także do planów miejscowych 

obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy.”. 
 

Art. 2.  
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 15a lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycz-

nych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego;”; 

2) w art. 39: 
a) ust. 6a otrzymuje brzmienie: 

„6a. Najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia 
przebudowy dróg, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zarządca drogi za-
mieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze rozpoczę-
cia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowa-
nia z udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiada-
miając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej 
„Prezesem UKE”.”, 

b) ust. 6c otrzymuje brzmienie: 
„6c. Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek zarządcy drogi w 

drodze decyzji, zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technolo-
gicznego, jeżeli w pobliżu pasa drogowego istnieje już kanał technolo-
giczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne zasoby wystarczające 

                                                
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i 

Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 
225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 
965. 
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do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szero-
kopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologiczne-
go byłoby ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemożliwe. W 
odniesieniu do dróg, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zwolnienie następuje 
przed ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 6a.”. 

 
Art. 3. 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623, z późn. zm.8)) w art. 29 w ust. 2 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 

„12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 
115, z późn. zm.9)), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;”. 

 
Art. 4.  

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych, 

z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124 ust. 1b, art. 124b, art. 125 i art. 126, na ob-
szarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do 
nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego.”; 

2) w art. 124 ust. 1b otrzymuje brzmienie: 
„1b. W zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wy-

daje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. De-
cyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego 
lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest 
wymagana.”. 

 
Art. 5.  

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 71, poz. 
1800, z późn. zm.11) wprowadza się następujące zmiany:  

                                                
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 

Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, 
poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472 i 951. 

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i 
Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 
225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 
965. 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 
675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 
341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 
163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908 i 951. 

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 
163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 
1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 
331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, 
poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 
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1) w art. 2: 
a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) instalacja telekomunikacyjna budynku – elementy infrastruktury tele-
komunikacyjnej, w szczególności kable i przewody wraz z osprzętem in-
stalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od punktu 
połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną (przełącznica kablowa) 
lub od urządzenia systemu radiowego do gniazda abonenckiego;”, 

b) po pkt 27a dodaje się pkt 27b w brzmieniu: 
„27b) przyłącze telekomunikacyjne: 

a) odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub 
kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym a za-
kończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym,  

b) system bezprzewodowy łączący instalację wewnętrzną obiektu bu-
dowlanego z węzłem publicznej sieci telekomunikacyjnej  

– umożliwiający korzystanie w obiekcie budowlanym z publicznie do-
stępnych usług telekomunikacyjnych;”; 

2) w art. 10 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 
„1a. Działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o 

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 
675 oraz z 2012 r. poz. 951 i poz. …), niebędąca działalnością gospodarczą, 
prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, także w formie nie-
wyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej, jak również w formie po-
rozumienia, związku lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
porozumienia komunalnego, spółki kapitałowej lub spółdzielni z udziałem 
jednostki samorządu terytorialnego wymaga uzyskania wpisu do rejestru jed-
nostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie tele-
komunikacji.”;  

3) w art. 139: 
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany umożliwić innym 
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podmiotom, o których mowa w 
art. 4, oraz jednostkom samorządu terytorialnego wykonującym działal-
ność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspie-
raniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, dostęp do nieruchomo-
ści, w tym do budynku, oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, polegają-
cy w szczególności na: 

1) zakładaniu, eksploatacji, nadzorze i konserwacji urządzeń teleko-
munikacyjnych, jeżeli wykonanie tych czynności bez uzyskania do-
stępu do nieruchomości i infrastruktury telekomunikacyjnej jest 
niemożliwe lub niecelowe z punktu widzenia planowania prze-
strzennego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub bezpie-
czeństwa i porządku publicznego; 

2) wykorzystywaniu istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub 
istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli powielenie 

                                                                                                                                        
1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 
134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 
r. poz. 908. 



9 
 

 

takiej infrastruktury byłoby ekonomicznie nieopłacalne 
lub technicznie niemożliwe; 

3) doprowadzeniu przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonaniu 
w budynku instalacji telekomunikacyjnej budynku, o ile nie jest 
możliwe wykorzystanie istniejącego przyłącza telekomunikacyjne-
go lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku lub do bu-
dynku nie jest doprowadzone takie przyłącze lub budynek nie jest 
wyposażony w taką instalację. 

2. Warunki zapewnienia dostępu, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 
przedsiębiorcy telekomunikacyjni ustalają w umowie, która powinna być 
zawarta w terminie 30 dni od dnia wystąpienia o jej zawarcie.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Do zapewnienia dostępu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 

art. 27–30, art. 31 ust. 1 oraz art. 33. Prezes UKE w decyzji określa 
szczegółowe warunki rozliczeń z tytułu zapewnienia tego dostępu 
uwzględniające stopień występującego w danym przypadku ryzyka.”; 

4) w art. 206: 
a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 22 
oraz art. 30 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i 
sieci telekomunikacyjnych”, 

b) uchyla się ust. 2a; 
5) w art. 209 w ust. 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

„22) nie wypełnia obowiązków lub nie stosuje warunków udostępnienia nieru-
chomości lub infrastruktury telekomunikacyjnej określonych w decyzji lub w 
umowie, o których mowa w art. 139,”. 

 
Art. 6.  

Wojewoda w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy dostosuje z urzędu wy-
dane przez siebie decyzje o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, w zakresie, 
o którym mowa w art. 54 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1. 

 
Art. 7.  

Do postępowań wszczętych na podstawie wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji 
regionalnej sieci szerokopasmowej na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i nieza-
kończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tej 
ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

 
Art. 8.  

Do spraw wszczętych na podstawie art. 30 i art. 33 ustawy zmienianej w art. 1, oraz 
art. 139 ustawy zmienianej w art. 5 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy stosuje się przepisy tych ustaw w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą.  
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Art. 9.  
Do postępowań sądowych w sprawach odwołania od decyzji, o których mowa w art. 
30 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych prawomocnie do dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.  

 
Art. 10.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 
2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.  
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
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