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Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji została powołana, aby zapewnić 

współpracę przedsiębiorstw działających w obszarze telekomunikacji, elektroniki oraz 

elektrotechniki z administracją publiczną. Jesteśmy głęboko przekonani, że w okresie, gdy 

cyfryzacji Polski został nadany jeden z najwyższych priorytetów, ta współpraca powinna być 

szczególnie intensywna i przyczyniać się do osiągnięcia celów zawartych w Krajowym Planie 

Odbudowy, a także strategii „Polski ład” z rozbudowanym priorytetem „Cyber Poland 2025”.  

Nie ulega wątpliwości, że znaczenie cyfryzacji dla życia społecznego i gospodarczego 

wzrosło w trakcie pandemii i będzie nadal wzrastać, generując zwiększone zapotrzebowanie na 

usługi cyfrowe, a także wystawiając na próbę wydajność sieci telekomunikacyjnej. Kluczowe 

dla świadczenia tego typu usług jest posiadanie niezbędnej, niezawodnej infrastruktury 

technicznej, pokrywającej teren całej Polski. Aby to było możliwe konieczne jest sprawne 

inwestowanie, czyli przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w sposób szybki, transparentny 

i jednakowy w całym kraju.  

 Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, na których spoczywa ciężar rozbudowy 

infrastruktury spotykają się rozbieżnościami w interpretacjach w zakresie trybu realizowania 

stacji bazowych na istniejących budynkach. W przeszłości Główny Urząd Nadzoru 

Budowlanego wspomagał przedsiębiorców kierując do podległych inspektorów wojewódzkich 

wytyczne w tym zakresie, co pozwoliło na zwiększenie przejrzystości prawa i ujednolicenie 

warunków inwestycyjnych do momentu nowelizacji przepisów prawa budowlanego, które 

weszły w życie 19 września 2020 roku.  

 Docierające do naszej organizacji sygnały o rozbieżności w interpretacji nowych 

przepisów na poziomie powiatowych inspektoratów sprawiły, że zdecydowaliśmy się zlecić 

przygotowanie stosownej ekspertyzy prawnej autorytetowi w dziedzinie prawa 

administracyjnego prof. Markowi Wierzbowskiemu. Zgodnie z przeprowadzoną analizą 

przepisów i orzecznictwa, w opinii Profesora, należy uznać, że zasadą w odniesieniu do stacji 

bazowych telefonii komórkowych, instalowanych na istniejących obiektach, jest wykonywanie 

ich na podstawie zgłoszenia (jeśli ich wysokość przekracza 3 m) lub bez pozwolenia na budowę 

i bez zgłoszenia (jeśli wysokość nie przekracza 3 metrów).  

 Mając na uwadze powyższe, jak również kierując się troską o niezakłócony proces 

inwestycyjny służący tak cyfryzacji kraju, jak i rozwojowi społeczno-gospodarczego, 

zwracamy się do Pani Inspektor z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród podległych Pani 

wojewódzkich i powiatowych inspektoratów, załączonej do pisma opinii Profesora.  
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Żywimy głęboką nadzieję, że to wspólne działanie środowiska przedsiębiorców i administracji 

przyczyni się nie tylko do efektywniejszego procesu inwestycyjnego, ale również pewności 

legalności działania po stronie urzędników państwowych.  

 

Prezes Zarządu 

 

       Stefan Kamiński 

 

 

 

 

Załącznik: Opinia prawna z dnia 22 listopada 2021 r. autorstwa prof. dr hab. r. pr. Marka 

Wierzbowskiego oraz r. pr. Wojciecha Jacyno z kancelarii Profesor Marek Wierzbowski 

i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, dotycząca trybów, w jakich stacje bazowe telefonii 

komórkowej mogą być instalowane na istniejących obiektach budowlanych.  

 






























