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Warszawa, 14 sierpnia 2020 r. 

KL/380/270/ED/2020 

 

 

Pani 

Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu RP 

 

Pan  

Henryk Kowalczyk 

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych 

Sejm RP 

 

 

 

Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Przewodniczący,  

 

W związku ze skierowaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 539), na posiedzenie sejmowej Komisji 

Finansów Publicznych Konfederacja Lewiatan zgłasza propozycję zmiany do ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 695), która to zmiana jest niezmiernie istotna z punktu widzenia prowadzonego 

przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych procesu inwestycyjnego.  

  

W związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi braku możliwości uzyskania prawomocnych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do budowy i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej,  

w szczególności: decyzji środowiskowych, lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę, z uwagi na brak 

możliwości zastosowania domniemania doręczenia pism przesyłanych za potwierdzeniem odbioru  

w postępowaniu o wydanie takiej decyzji, w celu zapewnienia możliwości prowadzenia przez 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych procesu inwestycyjnego związanego z budową infrastruktury 

telekomunikacyjnej, proponujemy wprowadzenie zmiany do ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 695), polegającej na przywróceniu obowiązującej  przed ogłoszeniem stanu epidemii 

zasady domniemania doręczenia w postępowaniach administracyjnych i sądowych w zakresie 

określonym poniżej. 
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W związku z powyższym, proponujemy w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r.  

poz. 695) w art. 98 ust. 2 po punkcie 4 dodanie punktu 5 w następującym brzmieniu: 

 

”5) postępowań administracyjnych i sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne.”. 

 

Po wprowadzeniu ww. zmiany art. 98 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) otrzymałby 

następujące brzmienie: 

  

„Art. 98. 1. Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru 

określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru 

przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone 

w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni 

od dnia zniesienia tych stanów. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1) postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych; 

2) postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.26)); 

3) kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub 

postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4) przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez: 

a) sądy i Trybunały, 

b) prokuraturę i inne organy ścigania, 

c) komornika sądowego. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1)       postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  

o grach hazardowych, 

2)       postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.46)); 

3)       kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub 

postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego;                                                                                                                                                   

4)       przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez: 

a.       sądy i Trybunały, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrug4ytcltqmfyc4nbyhazdomjugu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrxgq3dqltqmfyc4nbyhe3dkmzvgi
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiojygu2tgltqmfyc4njthe2tknjsgmxhmzlsfyytqmzxga
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b.       prokuraturę i inne organy ścigania, 

c.        komornika sądowego, 

5)       postępowań administracyjnych i sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne.”. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


