Nr
najlepszej
praktyki

Nazwa najlepszej praktyki

Usprawnienie procedur wydawania pozwoleń
4.1
Wprowadzenie zwolnień z pozwoleń i
przyspieszonych procedur oraz promowanie
stosowania istniejących, lżejszych procedur
wydawania pozwoleń

4.2

Zapewnienie modelowych przepisów
dotyczące wdrażania sieci łączności
elektronicznej

4.3

Zapewnienie materiałów informacyjnych i
warsztaty dla gmin oraz innych właściwych
organów

4.4

Zapewnienie stosowania środków
komunikacji elektronicznych przy składaniu
wniosków o udzielenie zezwoleń
Koordynacja cyfrowego portalu
administracyjnego / pojedynczego punktu
informacyjnego (SIP)

4.5

PL Roadmap for Connectivity Toolbox
Planowane działanie
Produkt działania

Planowany
termin lub data
realizacji
działania

Interesariusze

Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów
(KPRM), Ministerstwo
Rozwoju, Pracy i
Technologii (MRPiT),
inwestorzy
KPRM, Ministerstwo
Infrastruktury (MI),
zarządcy dróg (organy
jednostek samorządu
terytorialnego,
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad)

Analiza zasadności obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę (np. zamiast
zawiadomienia – notyfikacji) dla
parterowych budynków i kontenerów
dla obiektów/węzłów
telekomunikacyjnych
Podjęcie prac nad modelowymi
rozwiązaniami w zakresie lokalizacji
punktów dostępu bezprzewodowego
o bliskim zasięgu, w szczególności w
pasie drogowym,
jako szczególnego elementu
infrastruktury telekomunikacyjnej w
związku z planowanymi zmianami w
prawie powszechnie obowiązującym.

Analiza wraz z
rekomendacjami w
zakresie potrzeby
wprowadzenia
zmian

IV kwartał 2021

Propozycja
modelowych
rozwiązań w
zakresie lokalizacji
w pasie drogowym
punktów dostępu
bezprzewodowego
o bliskim zasięgu

2021, nie
wcześniej niż po
zakończeniu
procesu
ustawodawczego
związanego z
transpozycją
EKŁE

Przygotowanie materiałów
informacyjnych oraz warsztatów dla
organów architektoniczno-budowlanej,
zarządców dróg publicznych, a także
organów kontroli i nadzoru budowlanego

Materiały
informacyjne oraz
warsztaty
(szkolenia)

2021

Analiza potencjonalnych rozwiązań oraz
zapewnienie udostępnia funkcjonalności
związanych ze składaniem wniosków online w oficjalnej rządowej aplikacji do
składania wniosków w procesie
budowlanym za pośrednictwem

Analiza wraz z
rekomendacjami w
zakresie potrzeby
wprowadzenia
zmian

IV kwartał 2021

KPRM, pracownicy
starostw, urzędów
wojewódzkich oraz
Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego
(GUNB)
Wg wstępnej oceny, zmiany wdrażające najlepszą praktykę wejdą w życie w Polsce od lipca 2021 r.

1

Urząd Komunikacji
Elektronicznej (UKE),
GUNB, MRPiT, KPRM

4.6
4.7
4.8
4.9

4.10

Milcząca zgoda w zakresie prawa drogi
Przyspieszone procedury w zakresie prawa
drogi
Powołanie koordynatorów
szerokopasmowych
Stosowanie wspólnych procedur
przygotowawczo-koordynacyjnych do
nadawania prawa drogi i zezwoleń
niezbędnych do wykonywania robót
budowlanych
Wymogi prawne dotyczące zasadności opłat

polskiego pojedynczego punktu
informacyjnego (Punktu Informacji ds.
Telekomunikacji)
Wg wstępnej oceny, kolejne zmiany w tym zakresie nie są rozwiązaniem adekwatnym w stosunku do
uwarunkowań krajowych.

Analiza zagadnienia, w szczególności w
kontekście dostępu do dróg
wewnętrznych oraz nieruchomości,
których dysponentem są organy
publiczne
Zwiększenie przejrzystości poprzez jednolity punkt informacyjny (SIP)
4.11
Zapewnienie dostępności informacji z
Analiza możliwości integracji polskiego
różnych źródeł i zwiększenie przejrzystości
pojedynczego punktu informacyjnego
planowanych robót budowlanych
(PIT) z innym portalem publicznym – „ebudownictwo”
Analiza zasadności oraz ewentualnie
niezbędnych działań do uzupełnienia PIT
o informacje o koordynacji robót
budowlanych
4.12

Zapewnienie dostępności informacji za
pośrednictwem pojedynczego punktu
informacyjnego (SIP) w formacie
elektronicznym

Analiza możliwości rozszerzenia
dostępności informacji udostępnianych
w PIT za pomocą różnych formatów
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Analiza wraz z
rekomendacjami w
zakresie potrzeby
wprowadzenia
zmian

IV kwartał 2021

KPRM, ministrowie,
jednostki samorządu
terytorialnego

Analiza wraz z
rekomendacjami w
zakresie potrzeby
wprowadzenia
zmian
Analiza wraz z
rekomendacjami w
zakresie potrzeby
wprowadzenia
zmian
Analiza wraz z
rekomendacjami w
zakresie potrzeby
wprowadzenia
zmian

IV kwartał 2021

KPRM, UKE, GUNB,
MRPiT

I kwartał 2022

KPRM, UKE, GUNB,
organy publiczne,
inwestorzy

I kwartał 2022

KPRM, UKE, GUNB,
przedsiębiorcy
telekomunikacyjni,
podmioty objęte
obowiązkiem
sprawozdawczym

4.13

4.14

4.15

Uwzględnienie informacji
georeferencyjnych (mapy i modele cyfrowe)
w danych udostępnianych za
pośrednictwem Pojedynczego Punktu
Informacyjnego (SIP)
Udostępnia orientacyjne informacje na
temat poziomu wykorzystania infrastruktury
i / lub występowania ciemnych włókien

Wdrożenie rekomendacji w pełnym zakresie jest przy uwzględnieniu uwarunkowań krajowych procesem
bardzo złożonym, wykracza znacznie poza dwuletni horyzont czasu.

Analiza zasadności oraz ewentualnie
niezbędnych działań do uzupełnienia PIT
o informacje na temat poziomu
wykorzystania infrastruktury i / lub
występowania ciemnych włókien

Podjęcie działań zachęcających do
samoregulacji polegającej na przekazaniu
informacji o warunkach dostępu do
infrastruktury w celu ich udostępnienia
ich w PIT, które nie wynikają z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego
Rozszerzenie prawa dostępu do istniejącej infrastruktury technicznej
4.16
Zapewnienie dostępu do infrastruktury
Wdrożenie rozwiązań wynikających z
technicznej kontrolowanej przez organy
EKŁE
publiczne
4.17
4.18

Zapewnienie dostarczanie za
pośrednictwem pojedynczego punktu
informacyjnego (SIP) przejrzystych
informacji dotyczących warunków dostępu
do istniejącej infrastruktury technicznej

Organ pełniący rolę koordynatora i / lub
promotora
Opracowanie wytycznych dla wszystkich
szczebli zarządzania

Mechanizm rozwiązywania sporów
4.19
Wdrożenie opcjonalnego mechanizmu
uprzedniego / równoległego postępowania
pojednawczego

Analiza wraz z
rekomendacjami w
zakresie potrzeby
wprowadzenia
zmian

I kwartał 2022

Publikacja
informacji na
stronie
internetowej

I kwartał 2022

Akt prawny

II kwartał 2022

Analiza wraz z
rekomendacjami w
zakresie potrzeby

I kwartał 2022

KPRM, UKE,
przedsiębiorcy
telekomunikacyjni,
podmioty objęte
obowiązkiem
sprawozdawczym
KPRM, UKE,
przedsiębiorcy
telekomunikacyjni,
podmioty objęte
obowiązkiem
sprawozdawczym

KPRM, podmioty
publiczne,
przedsiębiorcy
telekomunikacyjni
Wg wstępnej oceny, wdrożenie najlepszej praktyki nie jest rozwiązaniem adekwatnym w stosunku do
uwarunkowań krajowych.
Opracowanie wyjaśnień związanych ze
Publikacja
2021, nie
KPRM, UKE, organy
zmianami w prawie powszechnie
informacji na
wcześniej niż po
publiczne,
obowiązującym w zakresie dostępu do
stronie
zakończeniu
istniejącej infrastruktury
internetowej
procesu
ustawodawczego
związanego z
transpozycją
EKŁE
Analiza zainteresowania wprowadzenia
mechanizmu pojednawczego, a w
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KPRM, podmioty
uprawnione do żądania
dostępu oraz

4.20

Zapewnienie przejrzystości, świadomości i
zaufania do mechanizmu rozstrzygania
sporów poprzez wydanie wytycznych

4.21

Zapewnienie komunikacji elektronicznej i
możliwości składania wniosków
Zmniejszenie wpływu sieci na środowisko
4.22
Ograniczenie negatywnego wpływu sieci
łączności elektronicznej na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko
4.23
Ocena skutków środowiskowych

Zachęty do inwestycji
4.24
Promowanie adekwatnych cen
rezerwacyjnych
4.25
Terminowa dostępność zharmonizowanych
pasm 5G
4.26
Regularne przeglądy narodowych planów
widma
4.27
Umożliwienie płatności opłat w ratach
4.28
Indywidualny system pozwoleń dla zakresu
częstotliwości 24,25-27,5 GHz
4.29
Połączenie zobowiązania pokryciowe z
zachętami finansowymi

przypadku stwierdzenia jego zasadności
– potencjalnego modelu

wprowadzenia
zmian

zobowiązane do
zapewnienia dostępu
(przedsiębiorcy
telekomunikacyjni,
podmioty publiczne,
właściciele, zarządcy
nieruchomości)
Wg wstępnej oceny, kolejne zmiany wdrażające najlepszą praktykę (z zastrzeżeniem pkt 4.19 i 4.20) wejdą w
życie w Polsce od lipca 2021 r.
Najlepsza praktyka zostanie
uwzględniona podczas kolejnej
aktualizacji Narodowego Planu
Szerokopasmowego

Analiza wraz z
rekomendacjami
uwzględnienia w
Narodowym Planie
Szerokopasmowym

2022

KPRM, Ministerstwo
Klimatu i Środowiska
(MKiŚ), MI, inwestorzy,

Nowelizacja rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko,
polegająca na wykreśleniu instalacji
radiokomunikacyjnych

Akt prawny

I kwartał 2022

KPRM, Prezesa Rady
Ministrów oraz
ministrowie;
inwestorzy, w tym
przedsiębiorcy
telekomunikacyjni

Wg wstępnej oceny, mechanizmy zawarte w najlepszych praktykach są już przyjęte.

Wydanie rozporządzenia określającego
szczegółowe warunki i tryb udzielania
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Akt prawny

IV kwartał 2021

KPRM, UKE,
Ministerstwo
Finansów,

4.30
4.31

4.32

Promowanie możliwości współdzielenia
infrastruktury
Struktura powtarzalnych opłat za widmo w
celu zachęcenia do uruchamiania
infrastruktury i sieci
Użycie pomocy finansowej jako
uzupełnienie zachęt do inwestycji

pomocy publicznej w ramach umowy
inwestycyjnej
Wg wstępnej oceny, mechanizmy zawarte w najlepszych praktykach są już przyjęte.

Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

Uruchomienie wsparcie wdrożenia sieci
5G w Polsce w ramach Krajowego Planu
Odbudowy

KPRM, Bank
Gospodarstwa
Krajowego, Polski
Fundusz Rozwoju, UKE,
CPPC

Interwencja
publiczna

2023

Lepsza koordynacja na szczeblu unijnym w zakresie przydzielania widma do transgranicznego użytku przemysłowego
4.33
Stosowanie spójnej praktyki w zakresie
Wg wstępnej oceny, rozwiązania zawarte w najlepszych praktykach zostały przyjęte przez Polskę, a w
przyznawania praw użytkowania widma
pozostałym zakresie wykraczają poza działania wyłącznie krajowe.
radiowego na podstawie Europejskiego
kodeksu łączności elektronicznej (EKŁE)
4.34
Ułatwianie interoperacyjności poprzez
opracowywanie i stosowanie norm
4.35
Użycie zharmonizowanych warunków
technicznych opracowanych przez
Europejską Konferencję Administracji Poczty
i Telekomunikacji (CEPT) / Komitet Łączności
Elektronicznej (ECC), jeśli wspólne
dedykowane zakresy częstotliwości zostaną
uznane za niezbędne
4.36
Identyfikując odpowiedni system zezwoleń,
państwa członkowskie powinny zwrócić
szczególną uwagę na wszelkie
uwarunkowania wynikające z wymiaru
transgranicznego
Aspekty związane z polami elektromagnetycznymi i zdrowiem publicznym
4.37
Promowanie ciągłych badań naukowych nad Publikowanie badań naukowych w
Publikacje na
Działanie ciągłe
KPRM
emisją pola elektromagnetycznego (PEM)
zakresie oddziaływania PEM w serwisie
stronie
rządowym GOV.PL/5G
internetowej
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prowadzone przez wiarygodne i niezależne
instytucje

Organizacja międzynarodowej
konferencji dot. PEM

Konferencja

IV kwartał 2021
r.

4.38

Skoordynowana i ukierunkowana
komunikacja w celu informowania i
edukowania na temat wdrażania 5G

Kampania
edukacyjnoinformacyjna

IV kwartał 2023
r.

4.39

Informowanie opinii publicznej o zgodności
instalacji stacji bazowych z obowiązującymi
limitami PEM

Realizacja kampanii edukacyjnoinformacyjnej w ramach projektu
„Sprawna telekomunikacja mobilna jako
klucz do rozwoju i bezpieczeństwa”
Uruchomienie systemu SI2PEM

System
informatyczny
Akt prawny

III kwartał 2021
r.
IV kwartał 2021
r.

KPRM, IŁ-PIB

System
informatyczny

IV kwartał 2023
r.

KPRM, IŁ-PIB

Nowelizacja rozporządzenia Ministra
Klimatu w sprawie sposobów
sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku
Budowa stacjonarnego monitoringu PEM

6

KPRM, Instytut
Łączności – Państwowy
Instytut Badawczy (IŁPIB)
KPRM, IŁ-PIB

MKiŚ, KPRM

