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D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI INFRASTRUKTURY 

 

 
o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych (druk nr 2546) 

 
         Sejm na 63 posiedzeniu w dniu  17 marca 2010 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2834 do Komisji 

Infrastruktury w celu rozpatrzenia  poprawek  zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 

Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 18 marca 

 2010 r. 
 

wnosi: 
 

W y s o k i   S e j m   raczy następujące poprawki: 

 
 
1) w art. 8 skreślić pkt 2; 
- KP PSL 



- odrzucić 
2) w art. 30: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości jest obowiązany 

zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który doprowadził publiczną 
sieć telekomunikacyjną do nieruchomości, dostęp do: 

1) budynku; 
2) miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable doprowadzone do lokalu 

w tym budynku 
  - w celu zapewnienia telekomunikacji.”, 

b) po ust. 1 dodać ust. 1a i 1b w brzmieniu: 
„1a. Właściciel istniejącej kanalizacji kablowej usytuowanej na nieruchomości lub 

w budynku obowiązany jest udostępnić tę kanalizację przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnemu, który nie ma możliwości korzystania z innej istniejącej 
kanalizacji kablowej, w celu zapewnienia telekomunikacji. 

1b. Jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia kolejnego kabla telekomunikacyjnego 
do budynku lub umieszczenia tego kabla w istniejącej kanalizacji kablowej, 
właściciel kabla telekomunikacyjnego doprowadzonego do tego budynku lub 
rozprowadzonego w tym budynku obowiązany jest udostępnić przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnemu całość lub część tego kabla, w tym w szczególności 
włókno światłowodowe.”, 

c) ust 2 nadać brzmienie: 
„2. Warunki dostępu, o którym mowa w ust. 1-1b, określa umowa zawarta między 

przedsiębiorcą telekomunikacyjnym a odpowiednio właścicielem, 
użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości, właścicielem 
istniejącej kanalizacji kablowej lub właścicielem kabla doprowadzonego do 
budynku lub rozprowadzonego w budynku.”, 

d) w ust. 3 wyrazy „o którym mowa w ust. 1” zastąpić wyrazami „o którym mowa w 
ust. 1-1b”; 

- KP PSL 
- przyjąć 

3) w art. 30 dodać ust. 4 w brzmieniu: 
„4. W celu zapewnienia świadczenia użytkownikom usług telefonicznych, usług 

transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług 
rozprowadzania cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych w wysokiej 
rozdzielczości przez różnych dostawców usług, budynek powinien być wyposażony, 
zgodnie z przepisami w sprawie warunków techniczno-budowlanych wydanych na 
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118, z późn. zm.1)), w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą 
przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do 
świadczenia tych usług, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej.”; 

- KP PO 
                                              
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 

170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 
1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, 
Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 
31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279.  



- przyjąć 
4) w art. 81 po ust. 2 dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 
w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane, określi szczegółowe warunki techniczne wykonania obowiązku, 
o którym mowa w art. 30 ust. 4, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

Uwaga: przyjęcie niektórych poprawek spowoduje konsekwencje w postaci 
konieczności zmian redakcyjnych i numeracji przepisów ustawy. 

 
 

Warszawa, dnia 18 marca 2010 r. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/ Janusz Piechociński 

Przewodniczący Komisji  
 
 

/-/ Zbigniew Rynasiewicz 
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