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mm
Odpowiadajqc na pismo z dnia 30 listopada 2018 r., znak: DP II .0211.77.2018,
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwqju ushig i sieci telekpinun ikacyjnych
oraz niektorych innych ustaw, przekazuje nast^puj^ce uwagi.
1. Uwagi do projektowanych zmian w ustawie
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw.

o

wspieraniu

ustug

i

sieci

1.1. W art. 1 pkt 17 projektu zaproponowano dodanie rozdziahi 2b, w ktorym zostaly zawarte
przepisy reguluj^ce funkcjonowanie Systemu Informacyjnego o Instalacjach Wytwarzajqcych
Promieniowanie Elektromagnetyczne. Zadaniem systemu, zgodnie z art. 29h ust. 1 zmienianej
^.
ustawy,
ma bye zapewnienie dost^pu do informacji prezentowanych w postaci map cyfrc|wych i tabel o
poziomach pola elektromagnetycznego, pochodz^cych z pomiarow, lokali zacjach instalacji
radiokomunikacyjnych wykorzystywanych na cele ruchomych publicznych sieci k^mun ikacyj ny ch
oraz o rozktedzie nat^zen pola elektromagnetycznego pochodz^cego z tych
insitalacji. Nalezy
podkreslic, ze zadaniem przedmiotowego systemu, zgodnie z informacji ^
ekazan^ przez
Ministerstwo Cyfryzacji w pismie z dnia 21 czerwca 2017 r., znak: DT-WIT.45.57
017, miato bye
stworzenie jednolitego systemu informatycznego, umozliwiaj^cego publiczny
dok^p do danych
technicznych instalacji oraz sprawozdan z pomiarow poziomow pol elektromagn etycznych.
W przedmiotowym pismie Ministerstwo Cyfryzacji podkreslilo takze koniecznosc f,.
prz^jscia procedury
srodowiskowej (zgtoszenia, pomiary itd. na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 3001
.
r. - Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U . z 2018 r. poz. 799, z pozn. zm.)) z trybu „analogowego (papierowego)
na ushig? cyfrow^, co wpisywac si? b?dzie w cele projektu pt. „ 0 d papierowej do cji'frowej Polski".
Nalezy podkreslic, ze inicjatywa utworzenia takiego systemu wpisywala si? rowniez w cele Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ktora przewiduje wdrozenie takiego narz?dt i a do 2030 r.
Jednakze z otrzymanego projektu wynika, ze procedura przyjmowania zgloszen
instalacji nie
zostata uwzgl?dniona w funkcjonalnosci omawianego systemu. Nalezy podkresl
lie. ze tego typu
narz?dzie umozliwiloby kompleksow^ estymacj? rozktadow pol elekl
ych, zwanych
dalej „PEM", co w sposob istotny usprawniloby procedur? lokaiizowania tego typuj instalacji oraz
zapewniioby dostateczny poziom ochrony srodowiska przed nadmiemym dddzialywaniem
promieniowania elektromagnetycznego.
1.2. Projekt ustawy przewiduje, ze system informacyjny PEM jest prowadzoiiy
przy uzyciu
systemu teleinformatycznego. Natomiast w projekcie ustawy nie wskazano, jakie pod
i^ioty i organy
b^d^ przekazaty informacje i dane do tego systemu. Nie wskazano rowniez, w jaki spbsob
powyzsze

informacje i dane bf

wprowadzane do systemu. Nie wskazano tez, kto i w jakim zakresie bf dzie

mial dostf p do informacji i danych zgromadzonych w systemie informacyjnym PEM.
2. Uwaga do projektowanych zmian w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Srodowiska.
W sierpniu 2018 r. weszla w zycie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji
Ochrony Srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479). W mysl zmienionych
przepisow Inspekcja Ochrony Srodowiska ma wi^ksze uprawnienia do kontroli w przypadku skarg
i wnioskow - kontrole interwencyjne b?d^ przeprowadzane bez wczesniejszego zawiadomienia o
kontroli. W tej sytuacji wprowadzanie zmiany do przepisow art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 1991
o Inspekcji Ochrony Srodowiska, zwanej dalej „ustaw4 o lOS", poprzez dodanie art. 5b nie jest
zasadne. W zalozeniach do zmian przepisow ustawy o lOS przyj^to zasad^ zmniejszenia ilosci
kontroli planowych na rzecz kontroli interwencyjnych. Zatem proponowana zmiana, aby
organizacje pozarz^dowe zglaszaly do planu kontroli propozycje kontroli instalacji emituj^cych
poziomy PEM, spowoduje tylko obci^zenie wojewodzkich inspektorow ochrony srodowiska
dodatkow^ prac^, polegaj^c^ na ocenie wnioskow, ich weryfikacji i ewentualnym wyst^pieniu do
Prezesa Urz^du Komunikacji Elektronicznej o opini^. W tym czasie wojewodzki inspektor ochrony
srodowiska moglby wykonac kontrol? interwencyjn^. Nalezy dodac, iz kazdy wniosek dotyczqcy
interwencji jest przez wojewodzki inspektor ochrony srodowiska rozpatrywany i jest to wystarczajgcy
sposob kontroli w omawianej sytuacji. Dodatkowo nalezy wskazac, iz od 1 stycznia 2019 r. pomiary,
badania i analizy, na potrzeby kontroli prowadzonych przez wojewodzkich inspektorow ochrony
srodowiska, b^dzie wykonywalo Centralne Laboratorium Badawcze, dzialaj^ce w Glownym
Inspektoracie Ochrony Srodowiska. W zwi^zku z powyzszym, wojewodzki inspektor ochrony
srodowiska rozpatruj^c wniosek zgtoszony przez organizacje pozarzgdow^, musialby brae pod uwag^
nie tylko mozliwosci fmansowo-organizacyjne wojewodzkiego inspektoratu ochrony srodowiska, ale
rowniez mozliwosci finansowo-organizacyjne Centralnego Laboratorium Badawczego, ktore b^dzie
dzialato w Glownym Inspektoracie Ochrony Srodowiska. W zwi^zku z powyzszym proponuj?
wykreslenie proponowanych zmian w art. 5 ustawy o lOS.
3. Uwagi do zmian projektowanych w ustawie z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach.
3.1. W zakresie zmiany art. 39b ust. la nalezy uzgodnic tresc przepisu z tresciq uzasadnienia.
Projektowany przepis przewiduje minimalny katalog postanowien, ktore powinien okreslic
nadlesniczy, jako warunki zapewnienia dost^pu (z art. 30 ust. 1 i 3), natomiast z uzasadnienia na
stronach 61-62 wynika, ze przepis ten przewiduje minimalny katalog postanowien stanowi^cych nie
tylko warunki zapewnienia dost^pu (z art. 30 ust. 1 i 3), lecz rowniez warunki umieszczania na
nieruchomosci obiektow i urz^dzen, o ktorym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy.
3.2, Proponuj? wykreslenie art. 39b ust. l b i Ic. Drastyczne obnizenie opiat naieznych
nadlesnictwom Lasow Panstwowych, przewidziane w ust. l b , oraz catkowite zwolnienie z tych
oplat, przewidziane w ust. Ic, jest w mojej ocenie nieuzasadnione, zwiaszcza, ze sposrod podmiotow
wskazanych w art. 35a ust. 1 ustawy (ktory wymienia nadlesniczego Lasow Panstwowych, podmiot
zarz^dzaj^cy terenem zamkni?tym, Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomosci, a takze wtasciciela,
uzytkownika wieczystego lub zarz^dc? co najmniej 10 budynkow mieszkalnych wielorodzinnych,
zamieszkania zbiorowego lub uzytecznosci publicznej) obnizenie oraz zwolnienie z oplat dotyczy
jedynie nadlesniczego Lasow Panstwowych.
4, Uwagi do projektowanych zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska.
4.1. W art. 11 pkt 1 projektu zaproponowano zmian? brzmienia upowaznienia ustawowego do
wydania rozporz^dzenia zawartego w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska. Na podstawie tej zmiany minister wtasciwy do spraw srodowiska zostat
catkowicie wyl^czony z procesu okreslania w drodze rozporz^dzenia dopuszczalnych poziomow

P E M w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioinow. Nie mog^
zaakceptowac tej propozycji. Nalezy bowiem podkreslic, ze kwestie ochrony i ksztahowania
srodowiska nalezy do kompetencji ministra wlasciwego do spraw srodowiska, diatego tez,
dotychczasowe brzmienie przepisu upowazaniaj^cego wskazywalo jako organ w}as(Mwy do wydania
rozporz^dzenia ministra do spraw srodowiska dziataj^cego w porozumieniu z ministrem wtasciwym
do spraw zdrowia.
Ponadto, ze wzgl^du na fakt, ze problem emisji PEM do srodowiska nie ograni( za si? wyi^cznie
do kwestii sieci telefonii komorkowej, niezrozumiaia pozostaje rola ministra wiasciwego do spraw
cyfryzacji w procesie okreslania dopuszczalnych poziomow p6l elektromagnetycznyCh w srodowisku
oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow.
4.2. Wqtpliwosci budzi proponowane w art. 11 pkt 1 brzmienie art. 122 ust. 2 pkt 2 i 3, zgodnie z
ktorymi zakresy cz^stotliwosci PEM, dia ktorych okresla si? parametry fizyczne, charakteryzujqce
oddzialywanie pol elektromagnetycznych na srodowisko oraz dopuszczalne wartosci parametrow
fizycznych zostan^ ustalone zgodnie z wytycznymi organow Unii Europejskiej w sprawie
ograniczenia narazenia ludnosci na pola elektromagnetyczne. W mojej ocenie wytyczae te zostaty
sformuiowane jedynie co do sposobow sprawdzania dotrzymywania PEM (ust. 3), nie odnosz^c si? do
dopuszczalnych poziomow PEM, zakresow cz?stotIiwosci PEM i dopuszczalnych wartosci
parametrow fizycznych dla poszczegolnych zakresow cz?stotliwosci (ust. 2 pkt 2 i 3). Wspomniane
powyzej wytyczne Unii Europejskiej nie dajq wi?c wskazowek do tego, jak ma bye skonstruowany akt
wykonawczy i stanowi^ jedynie wytyczne pozome. Zarowno doktryna, jak i orzecznictwo Trybunatu
Konstytucyjnego, podkreslaj^, ze nieprawidtowe jest odtwarzanie wytycznych z jirzepisow ustaw
innych niz ustawa upowazniaj^ca, a w szczegolnosci
odsyianie w wytycznych do blizej
niesprecyzowanych
przepisow Unii Europejskiej. Wytyczne nie stanowiij powszechnie
obowi^zuj^cego prawa, lecz maj^ charakter zalecenia okreslonego sposobu post?powatiia.
4.3. Nalezy podkreslic, ze zasadniczym celem Ministra Srodowiska jest ochroni ludnosci przed
potencjaln^ nadmiemq ekspozycj§ na promieniowanie elektromagnetyczne. Na chwil? obecn^ trudno
przewidziec, jakie zmiany b?d^ obserwowane przy wprowadzeniu nowych technoiogii, diatego tez
punktem wyjscia do podj^cia dzialan zmierzaj^cych do zmiany wartosci dopuszczalnych
poziomow P E M w srodowisku powinny bye rzetelne wyniki oceny ich oddzialyw: inia na zdrowie
ludzi i srodowisko. W z w i ^ k u z powyzszym nie widz? podstaw do zmiany dopuszczalnych
poziomow PEM w Polsce, a wszelkie propozycje modyfikacji obowi^uj^cego prawodawstwa w ww.
zakresie powinny bye poprzedzone rzeteln^ i wnikliw^ analiz^ oddziaiywania nowych technoiogii.
4.4. W art. 11 pkt 2 lit. b proponuj? nadac nowe brzmienie art. 122a ust. 2:
„2. Wyniki pomiarow, o ktorych mowa w ust. 1, przekazuje si? wojewodzkiem ii inspektorowi
ochrony srodowiska i pahstwowemu wojewodzkiemu inspektorowi sanitamemu.".
Kontrol? podmiotow korzystaj^cych ze srodowiska, m.in. w zakresie ochrony przed polami
elektromagnetycznymi wykonuje zarowno GIOS, jak i wios. Poniewaz zgodnie z art. Aa ustawy o lOS
GIOS m.in. ustala ogolne kierunki dziatania Inspekcji Ochrony Srodowiska oraz wydaje zalecenia i
wytyczne, okreslajqce sposob post?powania w trakcie realizacji zadan, oraz kon roluje stan ich
realizacji, to nie moze w pehiym zakresie prowadzic kontroli wynikow pomiaroW poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku. R0I4 GIOS w tym przypadku jest okreslani ; wytycznych i
sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wykonywaniem tego rodzaju czynnosci.
4.5. W^tpliwosci budzi projektowane brzmienie art. 11 pkt 3, ktory ogranicza dotychczasow^
definicj? miejsc dost?pnych dla ludnosci poprzez ustalanie takich miejsc wedhig isiniej^cego stanu
zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci. Nalezy podkreslic, ze zasadniczym celem
wprowadzenia przepisow dotycz^cych dopuszczalnych poziomow PEM byta ochrona srodowiska, w
tym zdrowia ludnosci, w kazdym przypadku, niezaleznie od czasu przebywania lupnosci w danej
lokalizacji. Maj^c powyzsze na uwadze nalezy uznac zmian? przedmiotowej definicji zia niezasadnq.

4.6. W art. 11 pkt 4 proponuj? nast^puj^ce brzmienie art. 152 ust. 2 pkt 9:
„9) sprawozdanie z wykonanych pomiarow poziomow pol elektromagnetycznych, o ktorych mowa
wart. 122a ust. 1.".
Art. 152 okresla, co powinno zawierac zgtoszenie kierowane do organu ochrony srodowiska.
Prowadz^cy instalacj? przekazuj^c zgtoszenie organowi ochrony srodowiska, powinien zamiescic
rowniez wyniki pomiarow poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku, o ktorych mowa w
zmienionym art. 122a ust. 1.
4.7. W art. 11 pkt 4 lit. d proponuj^ nast^pujqce brzmienie art. 152 ust. 7a:
„7a. Organ ochrony srodowiska przedWada Gtownemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska,
wojewodzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska oraz panstwowemu wojewodzkiemu
inspektorowi sanitamemu niezwlocznie informacje zawarte w zgtoszeniu, o ktorym mowa w ust. 1
i w ust. 6 pkt 2, oraz informacje, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1, dla instalacji, obj^tych obowi^kiem
zgloszenia z uwagi na wytwarzanie pol elektromagnetycznych, dla ktorych nie wniesiono sprzeciwu
lub dla ktorych wydano zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.".
4.8. W Art. 11 pkt 5 projektu na organy ochrony srodowiska nakladany jest obowi^zek
udost^pniania na swojej stronie internetowej informacji o instalacjach obj^tych obowi^zkiem
zgloszenia (udost^pniania m.in. sprawozdah, zgioszeh czy wniesionych sprzeciwow). W mojej ocenie,
w celu zapewnienia spqjnosci danych o instalacjach wytwarzaj^cych pola elektromagnetyczne oraz
kompleksowej informacji dotycz^cej rozkladu tych pol oraz stanu srodowiska, niezb^dne jest
zapewnienie jednolitego systemu informatycznego obejmuj^cego rowniez informacje i dane ze
zgloszen instalacji. System charakteryzuj^cy si? takg funkcjonalnosci^ umozliwitby organom ochrony
srodowiska wszechstronn^ ocen? wplywu na srodowisko instalacji obj^tych procedure zgtaszania,
zapewnilby efektywny monitoring i kontrol? emisji pol elektromagnetycznych do srodowiska oraz
zagwarantowalby dost^p spoleczenstwa do rzetelnych i petnych informacji o zrodlach emisji PEM.
W celu zapewnienia skutecznego monitoringu oraz kontroli emisji PEM, konieczne byloby
uwzgl^dnienie dost^pu Glownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska do tego systemu, na
prawach administratora.
4.9. Zwracam uwag?, ze W art. 11 pkt pkt 5 projektu dotyczqcym art. 152b wskazano, ze organ
ochrony srodowiska udost^pnia na swojej stronie internetowej informacje o instalacjach obj^tych
obowi^zkiem zgloszenia z uwagi na wytwarzanie pola elektromagnetycznego. Nie okreslono formy
udost?pniania tych informacji oraz nie wskazano czy udost^pniania informacja dotyczy wszystkich
zlozonych wnioskow czy rowniez rozstrzygni^cia organu ochrony srodowiska.
4.10. Wqtpliwosci budzi dodawany art. 152b ust. 4 (art. 11 pkt 5 projektu), zarowno
z uwagi na wprowadzanie definicji organizacji pozarz^dowej, jak i uprawnien nadawanych j e j tym
przepisem. Nalezy zauwazyc, ze w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
funkcjonuje poj^cie organizacji ekologicznej (art. 3 pkt 16), w zwi^zku z powyzszym konieczna
wydaje sif analiza, czy wprowadzanie dodatkowej kategorii podmiotow jest zasadne.
Doprecyzowania, w mojej ocenie, wymaga rowniez sformulowanie „uwagi dotyczqce okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 152 ust. 4a.".
4.11. W art. 11 pkt 5 proponuj? nast^puj^ce brzmienie art. 152b ust. 8:
„8) Podmiot, o ktorym mowa w ust. 7, moze wniesc za posrednictwem organu wlasciwego do
przyj^cia uwag, odpowiedz na wniesienie uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.".
4.12. Dodawany w art. 11 pkt 5 art. 152b ust. 9 wymaga doprecyzowania. W przepisie
wskazano, ze uwagi i odpowiedzi s^ udost^pniane przez organ ochrony srodowiska, gdy dotyczy one
rzeczywistego ryzyka przekroczenia dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w
srodowisku, bez jednoczesnego wskazania, w jaki spos6b dokonywana jest ocena ryzyka.
4.13. W mojej ocenie proponowane w art. 11 pkt 7 projektu brzmienie art. 342 ust. 2 pkt 3,
zgodnie z ktorym eksploatuj^cy instalacji, co do ktorej stwierdzono przekroczenie emisji p61

elektromagnetycznych ponad poziomy dopuszczalne w srodowisku podlega kane grzywny, nie
spehiia wymogu okreslonosci. Przepis ten odsyla w zakresie okreslenia znamion czyr u zabronionego
do przepisow rangi podustawowej - rozporz^dzenia okreslaj^cego dopuszczaln; poziomy pol
elektromagnetycznych. Przepisy kame (represyjne) o charakterze blankietowym powinny nie tylko
okreslac podstawowe elementy, a wi?c podmiot, znamiona czynu zabronionego oraz rodzaj
i wysokosc kary, odsylajqc jedynie w zakresie doprecyzowania niektorych z tych elementow do
odr?bnych przepisow, ale przede wszystkim respektowac, w zakresie odesiania, katalog zrodei
powszechnie obowi^zuj^cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres odestania musi bye scisle
dostosowany do wyznaczonych przez Konstytucj? Rzeczypospolitej Polskiej graiiic kompetencji
prawotworczych organow wladzy publicznej. Odeslanie nie moze obejmowac regulacji, ktore s^
wprawdzie wydawane na podstawie ustaw, jednak zakres udzielonych upowaznien ust iwowych do ich
wydania narusza konstytucyjne zasady stanowienia aktow normatywnych.
5. Uwagi do przepisow przejsciowych projektu.
5.1. W art. 24-26 i w art. 29 nalezy zast^pic wyst^puj^ce W?dne odeslanie „w art. 7"
prawidtowym odeslaniem „w art. 11".
5.2. W art. 28 projektu ustawy nalezy zastqpic wyst?pujqce dwukrotnie bt?dne qdestanie „w art.
5" prawidlowym odesianiem „w art. 6".
5.3. W zwi^zku ze zmian^ brzmienia art. 152 ust. 2 poprzez dodanie pkt 9 (art. 1 pkt 4 projektu)
nastqpi posrednia zamiana przepisu upowazniajqcego do wydania rozporz^dzenia n^ podstawie art.
152 ust. 9. W zwi^zku z powyzszym niezb?dne jest uzupelnienie projektu o przepis przejsciowy
utrzymuj^cy czasowo w mocy rozporz^dzenie wydane na podstawie tego przepisu poprzez dodanie
w art. 29 pkt 3w brzmieniu:
„3) art. 152 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 11, zachowuj^ moc do dnia wejscia w zycie przepisow
wykonawczych wydanych na podstawie art. 152 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 11, njie dluzej jednak
nizdodnia 1 stycznia2021 r.".

