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wg rozdzielnika
Szanowni Państwo,
w dniu 18 grudnia 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia
10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych innych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
Dzięki naszym staraniom została do niej wprowadzona zmiana definicji obiektu linowego w ustawie
Prawo budowlane. Doprecyzowaliśmy więc, że nie tylko kable zainstalowane w kanalizacji kablowej
i kable zainstalowane w kanale technologicznym (dotychczasowe brzmienie), lecz również kable
telekomunikacyjne podwieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu
budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.
Z punktu widzenia architektoniczno-budowlanego kabel instalowany na istniejącej linii nadziemnej nie
różni się istotnie od przewidzianych już w wyłączeniu z definicji obiektu liniowego kabli
zainstalowanych w kanalizacji kablowej lub kanale technologicznym. Dzięki temu rozwiązaniu powinno
zostać wyeliminowane ryzyko wątpliwości interpretacyjnych w zakresie kwalifikowania infrastruktury
pod kątem podleganiu opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a tym samym istotnie
zwiększona jest przewidywalność skutków finansowych planowanych inwestycji. Zmiana ma także na
celu uniknięcie sytuacji występowania nierówności opodatkowania tożsamych elementów sieci
w zależności od tego czy kabel umieszczany jest nad czy pod ziemią. Wykorzystanie na obszarach
wiejskich istniejącej infrastruktury w postaci podwieszenia kabla na istniejącej infrastrukturze
energetycznej jest często jedynym rozsądnym sposobem zapewnienia zasięgu nowoczesnych sieci
szerokopasmowych. Dlatego liczę, że wprowadzone rozwiązanie znajdzie uznanie wśród członków
Państwa Izb i zachęci do podejmowania zamierzeń inwestycyjnych na obszarach, które do tej pory były
nie do końca opłacalne.
Powyższe zmiany w ustawie Prawo budowlane wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych innych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Z poważaniem
Marek Zagórski
Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Otrzymują:
1. Pan Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji;
2. Pan Stefan Kamiński, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji;
3. Pan Jerzy Straszewski, Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej;
4. Pan Karol Skupień, Prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej;
5. Pan Paweł Wołoch, Prezes Związku Telewizji Kablowych w Polsce – Izba Gospodarcza;
6. Pan Krzysztof Kacprowicz, Prezes Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych Mediakom.
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