1.
a. Na którym etapie przygotowania inwestycji drogowej powinniśmy umieszczać
informacje o planowanym kanale technologicznym?
b. Na jakim etapie zgłasza się projekt budowy kanału technologicznego tj. kiedy gmina
otrzyma pozwolenie na budowę, czy wówczas gdy przystępuje do realizacji zadania np.
po otrzymaniu dofinansowania? Czasami duża różnica w czasie, a czasami mając projekt
i pozwolenie gmina nie realizuje zadania z braku finansów.
c. W jakim terminie i na jakim etapie należy zamieścić informację o kanałach
technologicznych? Czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę czy po zakończeniu
inwestycji?
Megaustawa nie uściśla tej kwestii, jednak wydaje się, że odpowiednim momentem jest
uzyskanie pozwolenia na budowę.
2. Czy na platformie należy umieszczać projekty przebudowy dróg wraz z kanałami
technologicznymi? Jaki zakres dokumentacji zamieszczać? Czy tylko rysunki w formacie dwg czy
cały projekt i czy tworzyć rysunki wyłącznie dla kanału czy kanał z całą infrastrukturą?
Zakres informacji, które przekazywane są do systemu PIT określa Rozporządzenie Ministra
Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach
technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.
Zgodnie z jego treścią przed publikowaniem danych w systemie należy dostosować
dokumentację/projekt do wymaganego zakresu informacyjnego w ramach poszczególnych
warstw systemowych (punkty, linie, poligony) np. dla obiektów liniowych są to następujące
typy:
 przewód kanalizacyjny deszczowy
 przewód kanalizacyjny lokalny
 przewód kanalizacyjny ogólnospławny
 przewód kanalizacyjny przemysłowy
 przewód kanalizacyjny sanitarny
 inny przewód kanalizacyjny
 przewód inny
 kanalizacja kablowa
 rura ochronna
 rurociąg telekomunikacyjny
 inna obudowa przewodu
 rura osłonowa
 rura ochronna
 rura światłowodowa
 prefabrykowana wiązka mikrorur
 inny element kanału technologicznego
3. Czy informacje o kanałach technologicznych przekazujemy tylko jeżeli posiadamy wersję
elektroniczną?
Zgodnie z treścią ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w omawianym
zakresie należy przekazać do PIT jedynie te dane, które podmiot posiada w postaci
elektronicznej.

Jeśli posiada on wyłącznie dane w postaci „papierowej” nie ma obowiązku ich digitalizacji i
przekazania w PIT. Podobnie w przypadku danych z decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego.
Zgodnie z treścią ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w omawianym
zakresie zarządca drogi przekazuje do PIT jedynie te dane, które posiada w postaci
elektronicznej. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 107 § 1 pkt 8 ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego decyzja organu może być wydana również w formie
dokumentu elektronicznego.
Jeśli decyzja zarządcy drogi została wydana w „formie papierowej”, nie ma on obowiązku
przekazania danych z decyzji w PIT.
4. Jaka jest przewidywana data zwolnienia zarządców dróg z obowiązku przekazywania danych
zawartych w decyzjach dotyczących zajęcia pasa drogowego?
Przewiduje się, że zwolnienie z obowiązku przekazywania informacji zawartych w tych decyzjach
nastąpi wraz z wejściem w życie ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej.
Obecnie nie można wskazać daty zniesienia tego obowiązku, ponieważ ww. ustawa jest jeszcze
w fazie projektu. Prace nad nią są na bardzo zaawansowanym etapie.
5.
a. Jeśli nie posiadamy danych z decyzji o zajecie pasa drogowego w wersji elektronicznej to
nie ma obowiązku przekazywania takich danych?
b. Czy decyzje wydane przez Zarządcę Drogi na lokalizację infrastruktury technicznej
niezwiązanej z drogą należy wprowadzać do systemu, gdy zostały wydane w formie tzw.
tradycyjnej, czyli zakładam nie elektronicznej?
c. Jeśli decyzje mamy tylko w wersji papierowej (nie mamy wersji elektronicznych), to nie
zamieszczamy żadnych informacji?
d. Czy należy przekazywać tylko decyzję wydane elektronicznie?
e. Czy decyzje na udostępnienie kanału technologicznego wydane w formie papierowej
powinny być wprowadzane do PIT?
f. Jeżeli decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i decyzje
lokalizacyjne z art. 39 ustawy o drogach są pisane np: w wordzie i podpisywane "ręcznie"
czyli nie w formie elektronicznej to czy zarządca drogi ma to zgłaszać u Państwa celem
zwolnienia z obowiązku przekazywania danych do systemu z tych decyzji ?
g. Czy jeśli decyzja wydana jest w formie papierowej, to czy też istnieje obowiązek
przekazywania informacji o wydanej decyzji?
h. Co to znaczy „decyzja na zajęcie pasa wydana elektronicznie”?
i. Co oznacza decyzja wydana elektronicznie?
Zgodnie z treścią ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w omawianym
zakresie zarządca drogi przekazuje do PIT jedynie te dane, które posiada w postaci
elektronicznej. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 107 § 1 pkt 8 ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego decyzja organu może być wydana również w formie
dokumentu elektronicznego.
Jeśli decyzja zarządcy drogi została wydana w „formie papierowej”, nie ma on obowiązku
przekazania danych z decyzji w PIT.
6. Jaki format powinna mieć dokumentacja projektowa żeby uznać ja za wersję elektroniczną?

Dla potrzeb PIT przez postać elektroniczną rozumie się dane wektorowe (np. formatach np.
Shapefile (wymagane 4 pliki w formacie DBF, PRJ, SHP, SHX), GML, KML, GPX, XML, TAB,
GeoJSON, DXF, DGN, DWG, CSV) posiadające bezpośrednie odniesienie przestrzenne, w
obowiązującym w Polsce układem współrzędnych (z pominięciem układów lokalnych), z
dokładnością położenia co najmniej 1 metra.
7. Jeżeli nie mamy decyzji elektronicznych to musimy przekazać taką informację że nie będziemy
uzupełniać danych? Czy po prostu nie uzupełniamy żadnych danych i dla UKE to jest
jednoznaczne z tym, że nie wprowadzamy bo ich nie mamy?
W przypadku braku danych w postaci elektronicznej, nie ma obowiązku przekazywania do PIT
żadnej informacji w tym zakresie.
8. Decyzje wydane w wersji papierowej przez zarządcę drogi zostały wprowadzone do PIT czy to
jest błąd? Czy należy te dane usunąć?
Nie, nie trzeba ich usuwać, jednak nie było obowiązku ich wprowadzenia.
9. Czy zamieszczamy informacje o decyzjach na lokalizację sieci i przyłączy, czy tylko o decyzjach na
zajęcie pasa drogowego w celu ich budowy?
Megaustawa wskazuje, że przekazaniu podlegają dane w zakresie infrastruktury technicznej, dla
której wydana została zarówno decyzja, o której mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych (lokalizowanie obiektów) jak i art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych
(prowadzenie robót).
10. Czy jest obowiązek przekazywania przez zarządcę drogi wszystkich decyzji wydanych na
podstawie art. 39 ust.3 ustawy o drogach -lokalizacyjnych publicznych (telekomunikacyjnych i
innych np. wodociągowych) i decyzji na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych (za
zajęcie pasa drogowego).
Megaustawa nie zawiera w tym zakresie żadnego wyłączenia.
11. Czy należy wprowadzać decyzje dotyczące linii napowietrznych telekomunikacyjnych?
Tak, Megaustawa nie zawiera w tym zakresie żadnego wyłączenia.
12. Czy należy wprowadzić dane z decyzji dotyczące wyłącznie urządzeń telekomunikacyjnych?
Do systemu PIT przekazywane są dane dotyczące infrastruktury technicznej, która zgodnie z
definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 6 Megaustawy składa się z elementów pasywnych. Dane z
decyzji dotyczących wyłącznie aktywnych elementów sieci nie podlegają przekazaniu.
13. Wprowadzane dane z decyzji mają dotyczyć wyłącznie urządzeń telekomunikacyjnych czy
wszystkich np. energetycznych i gazowych. ?
Wprowadzeniu podlegają dane z decyzji dotyczących infrastruktury technicznej zdefiniowanej w
art. 2 ust. 1 pkt 6, zgodnie z którym przez infrastrukturę techniczną należy rozumieć:

każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim
elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym
elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory,
studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy, z
wyłączeniem:
a) kabli, w tym włókien światłowodowych,
b) elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez
ludzi,
c) kanałów technologicznych
Ustawa nie ogranicza się tu wyłącznie do elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej,
dlatego przekazaniu podlegają elementy innych rodzajów infrastruktury lub sieci jeśli spełniają
warunki określone w Megaustawie oraz rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca
2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o
stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. poz. 1618).
14. Jako urząd gminy przekazaliśmy dane na temat stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Czy jeśli
zarządzamy również gminnymi drogami powinniśmy jako zarządca drogi przekazywać dane w
ciągu 30 dni od wydania decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym? Co jeśli do tej
pory takie dane nie były przekazywane?
Państwa jednostka powinna przekazać zarówno dane dotyczące stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego, jak i dane, których przekazania wymaga się od zarządcy drogi. Są to różne zestawy
danych i fakt przekazania informacji jednego rodzaju nie ma wpływu na obowiązek przekazania
pozostałych danych.
Obowiązek przekazywania danych przez zarządców dróg został wprowadzony ustawą o z dnia 9
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 903), w której wskazano, że pierwsze przekazanie tych
danych powinno nastąpić do 1 października 2016 r. Dane nieprzekazane do tej pory wymagają
uzupełnienia. Należy jednak zaznaczyć, że chodzi wyłącznie o dane posiadane w postaci
elektronicznej, nie ma obowiązku digitalizacji danych posiadanych w innej postaci.
15. Jeżeli w tym roku zostały wydane decyzje na zajęcie pasa w związku z umieszczeniem
infrastruktury telekomunikacyjnej, czy Gmina ma obowiązek taką informację zamieścić na
portalu? Jeśli tak to jak i gdzie?
Sposób przekazywania danych do PIT został określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w
sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach
opłat za zajęcie pasa drogowego. Rozporządzenie to weszło w życie 28 listopada 2019 r., w
związku z czym przekazaniu podlegają dane o infrastrukturze technicznej dla której zarządca
drogi wydał decyzję 28 listopada 2019 r. lub po tej dacie. Informacji o decyzjach wydanych przed
28 listopada 2019 r. nie przekazuje się.
Dane wprowadza się z wykorzystaniem dedykowanego formularza w systemie PIT.
Instrukcja pokazująca krok po kroku jak wprowadzić dane znajduje się w pomocy systemu PIT.
Należy również zauważyć, że zgodnie z treścią ww. ustawy zarządca drogi przekazuje do PIT
jedynie te dane, które posiada w postaci elektronicznej. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z
art. 107 § 1 pkt 8 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego decyzja organu może być
wydana również w formie dokumentu elektronicznego.

Jeśli decyzja zarządcy drogi została wydana w „formie papierowej”, nie ma on obowiązku
przekazania danych z decyzji w PIT.
16. Jesteśmy odrębną jednostką samorządową działającą na podstawie statutu (zarząd dróg
miejskich) czy mamy obowiązek zakładania podmiotu jako zarząd drogowy?
Tak.
17. Jako zarządca dróg powiatowych jakie dane mamy obowiązek przekazywać poza stawkami opłat
za zajęcia pasa drogowego, budowie kanałów technologicznych i wydanych decyzji?
Podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o stawkach opłaty za zajęcie pasa
drogowego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa. Zakres
danych przekazywanych przez zarządców dróg został określony w art. 29d ust. 4 Megaustawy,
która wskazuje, że ma on obowiązek przekazania informacji:
- o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, na obszarze jego
właściwości, w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4;
- o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3, w zakresie infrastruktury technicznej, dla której wydał
decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.
18. Co należy do obowiązków zarządcy drogi? Wprowadzenie decyzji i działki na jakiej jest
umieszczone urządzenie, czy również ma wskazać dokładna lokalizacje (wrysowanie na mapie)?
Zakres danych przekazywanych przez zarządców dróg został określony w art. 29d ust. 4
Megaustawy, która wskazuje, że ma on obowiązek przekazania informacji:
- o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, na obszarze jego
właściwości, w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4;
- o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3, w zakresie infrastruktury technicznej, dla której wydał
decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.
Instrukcja dotycząca wprowadzania tych danych znajduje się na stronie internetowej PIT.
19. Dane o jakiej infrastrukturze powinien wprowadzać zarządca drogi?
Zakres informacji, które przekazywane są do systemu PIT określa Rozporządzenie Ministra
Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach
technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.
20. Jeśli jesteśmy JST i przekazaliśmy dane o wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i jeśli
wszystkie decyzje na zajęcie pasa drogowego wydajemy w wersji papierowej to czy należy
rozszerzać dostęp jako zarządca drogi?
Tak, zarządca drogi przekazuje również dane o:
– kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, na obszarze jego właściwości,
w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4 Megaustwy,

– o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 Megaustawy, w zakresie infrastruktury technicznej, dla
której wydał decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).
21. Jako gmina jesteśmy OPERATOREM (posiadamy słupy oświetlenia ulicznego) nie mamy ich
zinwentaryzowanych w postaci elektronicznej, czy dotyczy nas również obowiązek
wprowadzenia ich do systemu?
Jeśli JST nie posiada danych w postaci elektronicznej, wówczas nie ma obowiązku przekazać tych
danych
22. Jeśli JST prowadzi gospodarkę wodnościekową będzie też operatorem sieci?
Tak.
23. Na wstępie wskazano zmianę podmiotu na którym leży obowiązek na operatora sieci (dalej
wskazanie, iż także sieci oświetleniowej, wodno-kanalizacyjnej itp). Czy wszystkie te podmioty są
zobowiązane do wprowadzania danych?
Tak.
24. Proszę o wyjaśnienie jakie elementy infrastruktury powinien przekazywać operator - jakim jest
zarządca drogi w przypadku gdy inny operator (właściciel sieci teletechnicznej) uzyskał zgodę i
umieścił światłowód przy drodze na nowych słupach. Operatorem sieci teletechnicznej jest firma
która ją umieszcza i czy to nie powinno być tak, że ta firma podaje te informacje do systemu.
Megaustawa definiuje zarówno obowiązki operatora sieci jak i zarządcy drogi. Każdy z
podmiotów powinien przekazać dane wyraźnie wskazane w przepisach Megaustawy i
rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze
technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.
Realizacja obowiązków jednego podmiotu nie ma wpływu na zakres obowiązku innego
podmiotu. Warto również zauważyć, że obecnie system PIT zbiera informację o infrastrukturze
pasywnej. Informacje o światłowodach, ich dzierżawieniu nadal przekazuje się w SIIS.
25.
a. W kwestii oświetlenia – kto jest właściwy do wprowadzenia? Zarządca drogi/właściciel
słupa/właściciel oprawy/zasilający/Gmina jako finansujący?
Właściwym do przekazania tych danych jest właściciel infrastruktury technicznej.
b. W zakresie sieci oświetlenia opisano tylko słupy – co w sytuacji, gdy właścicielem jest
Energa – operator, a gmina posiada tylko oprawy?
Wówczas dane powinna przekazać Energa.
c. Czy w sytuacji budowy sieci oświetlenia, które będą własnością gminy to już pojawia się
obowiązek ich wprowadzania?

Tak, jeśli Gmina dysponuje tymi informacjami w postaci elektronicznej, wówczas ma obowiązek
je przekazać.
d. Informację o oświetleniu drogowym które stanowi własność gminy przekazujemy jako
zarządca drogi czy operator sieci?
Z uwagi na fakt, że oświetlenie drogowe jest infrastrukturą techniczną, więc te dane należy
przekazać w kontekście operatora sieci.
e. Co z oświetleniem istniejącym wybudowanym kilka/naście lat temu? Bardzo często
Gminy nie posiadają żadnej dokumentacji z takich budów.
Jeśli JST nie posiada danych w postaci elektronicznej, wówczas nie ma obowiązku przekazać tych
danych.
26. Informacje o słupach oświetleniowych wprowadzamy jeśli mamy wersję elektroniczną. Czy
projekt wykonawczy w dwg jest wystarczający? Po realizacji zadania lokalizacja słupów nie jest
/nie musi być taka sama. Po realizacji mamy tylko inwentaryzację geodezyjną. Czy ta
inwentaryzacja jest uznawana jako wersja elektroniczna? Czy w tej sytuacji nie mamy obowiązku
publikacji danych.
W przypadku pliku w formacie dwg, który posiada odniesienie przestrzenne (jest przygotowany
w określonym układzie współrzędnych) należy stwierdzić, że niewątpliwie jest to postać
elektroniczna, która podlega przekazaniu. Oczywiście dane to powinny zostać zweryfikowane
pod względem poprawności. System PIT wymaga dokładności danych na poziomie 1 metra.
27. Czy budowę kanalizacji deszczowej budowaną przy przebudowie dróg powiatowych też należy
umieszczać czy tylko przewody kanalizacyjne (puste), które można wykorzystać do umieszczenia
sieci Internetu?
Zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 6 Megaustawy, przez infrastrukturę techniczną
należy rozumieć każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w
nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się
jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja,
maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe,
wieże i słupy, z wyłączeniem:
a) kabli, w tym włókien światłowodowych,
b) elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez
ludzi,
c) kanałów technologicznych.
Należy przekazać informacje których podania wymaga system PIT, natomiast w przypadku
posiadania informacji o innych elementach infrastruktury niż te, które zostały przewidziane w
systemie, operator powinien dokonać samodzielnej oceny, czy elementy danego rodzaju
mieszczą się w granicach definicji infrastruktury technicznej wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 6
Megaustawy.
28. Czy obowiązek wprowadzanie danych dot. infrastruktury technicznej w pasie drogowym dotyczy
każdej infrastruktury, np. przyłącza energetycznego, gazowego, wodociągowego? Nawet jeżeli

jest to tylko pojedyncze przekroczenie pasa drogowego? Czy dotyczy dłuższych odcinków
usytuowanych np. wzdłużnie? A może tylko infrastruktury telekomunikacyjne?
Megaustawa wskazuje o obowiązku przekazania informacji o infrastrukturze technicznej, nie
wskazuje żadnych ograniczeń ani warunków jej przekazania, zatem należy przekazać dane
dotyczące wszystkich elementów objętych definicją infrastruktury technicznej wskazaną w art. 2
ust. 1 pkt 6 Megaustawy.
29. Czy obowiązek obejmuje tylko słupy przewidziane do udostępnienia na cele usług
telekomunikacyjnych? Co jeśli gmina nie chce udostępniać takich słupów (bo przykładowo są
zdobione, albo i nawet ze względów na estetykę). Zresztą nie rozumiem tej kwestii, bo kto w
dzisiejszych czasach realizuje linie napowietrzne?
Megaustawa wskazuje o obowiązku przekazania informacji o infrastrukturze technicznej, nie
wskazuje żadnych ograniczeń ani warunków jej przekazania, zatem należy przekazać dane
dotyczące wszystkich elementów objętych definicją infrastruktury technicznej wskazaną w art. 2
ust. 1 pkt 6 Megaustawy.
30. Jeżeli w bazie PODGIK infrastruktura np. oświetleniowa i kanalizacji deszczowej stanowi treść
mapy zasadniczej to mamy obowiązek przekazywać te dane jako operator sieci?
Ustawodawca nie wprowadził wyłączenia w takim przypadku. Jeżeli operator sieci dysponuje
danymi należy przekazać je do systemu PIT. Należy jednak zauważyć, że jeżeli operator sieci nie
posiada danych w postaci elektronicznej nie musi ich pozyskiwać z PODGIK w celu przekazania
danych.
31.
a. Czy do PIT podajemy tylko stawki za zajęcie pasa drogowego dotyczące telekomunikacji?
b. Jak dobrze zrozumiałem, wprowadzamy tylko stawki dla urządzeń telekomunikacyjnych?
Organy samorządu terytorialnego zobowiązane do przekazania informacji o stawkach opłaty za
zajęcie pasa drogowego powinny przekazać wynikające z uchwały organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego informacje o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie
pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Jeśli zatem w danej jednostce samorządu terytorialnego wyodrębniona została stawka opłaty za
zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej, przekazaniu podlega tylko informacja o wysokości tej stawki.
Jeśli stawka taka nie została wyodrębniona i do opłat za zajęcie pasa drogowego w celu
prowadzenia robót dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej stosuje się stawkę „ogólną”,
należy przekazać informację o tej stawce „ogólnej”, przy czym zauważyć trzeba, że zgodnie z
obowiązującymi przepisami stawka „ogólna” będzie mogła odnosić się do robót dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej jedynie wtedy, gdy jej wysokość będzie mieściła się w limitach
ustawowych określonych w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych.
32. Kto ma obowiązek wysłać informacje o stawkach za zajecie pasa zarząd dróg czy gmina?
Burmistrz powołując nasz zarząd drogowy dał naszemu dyrektorowi pełnomocnictwo w
reprezentowaniu go w ramach pracy naszego zarządu.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, podmiotem
obowiązanym do przekazania danych w zakresie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego jest właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa.
Jednostka samorządu terytorialnego może powierzyć wykonywanie swoich zadań innym
podmiotom. Jeśli zadanie przekazania informacji o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego
zostanie powierzone zarządcy drogi, to będzie on do tego upoważniony, jednak nie jako zarządca
drogi, a jako podmiot działający w imieniu danej jednostki samorządu. Jeśli zadanie przekazania
informacji o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego zostanie powierzone zarządcy drogi, to
wybrany pracownik Zarządcy drogi będzie mógł to zrobić pracując w kontekście danej jednostki
samorządu terytorialnego. W tym celu przedstawiciel zarządcy drogi powinien:
- zostać przypisany jako przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego w PUE przez
administratora danego podmiotu (JST),
- złożyć wniosek o dostęp do PIT w kontekście jednostki samorządu terytorialnego, wybierając
rolę: jednostka samorządu terytorialnego.
Po nadaniu uprawnień użytkownik będzie miał możliwość pracy w dwóch kontekstach: zarządca
drogi i jednostka samorządu terytorialnego.
33. Czy jeśli nasze stawki za zajęcie pasa drogowego nie zmieniły się od ostatniej aktualizacji czy
musze się logować do systemu? Czy tylko w przypadku zmiany stawek?
Zgodnie z art. 29d ust. 6 Megaustawy wprowadzane stawki należy aktualizować w terminie 14
dni od dnia wejścia w życie uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego, regulującej
omawiane stawki opłat.
34. Czy na drogach wewnętrznych gminnych, gdzie zarządca terenu wydał zarządzenie o zajęciu
pasa dr. wew. powinniśmy wprowadzić te stawki ? Tutaj decyzje nie są wydawane tylko
podpisywane są umowy na zajecie pasa?
W systemie PIT na podstawie art. 29d ust. 12 w związku z art. 29b ust. 1 pkt 6 Megaustawy
przekazuje się informacje o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego
w celach, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.) ustalonych w drodze uchwały, o której mowa
w art. 40 ust. 8 tej ustawy, dotyczących dróg publicznych.
35. Przy wypełnianiu stawek za zajęcie pasa drogowego należy również dołączyć skan uchwały. Czy
potem te wpisane stawki są weryfikowane z uchwałą? Czy jeśli zauważymy, że zostały np. błędne
wprowadzone to powinno się je poprawić?
Dołączenie skanu uchwały jest fakultatywne, jednak rekomendujemy załączanie ww.
dokumentu. Raz wprowadzone stawki można w dowolnym momencie skorygować, a w
przypadku podjęcia nowej uchwały, należy dokonać ich aktualizacji w terminie 14 dni od dnia
wejścia w życie uchwały je ustalającej. Dane nie są weryfikowane z Uchwałą, gdyż to na
Przekazującym ciąży obowiązek przekazania poprawnych danych.
36. Co w sytuacji kiedy gmina odnośnie infrastruktury telekomunikacyjnej ma wyodrębnioną opłatę
na czas robót - pierwsza zakładka w portalu, kolejno za umieszczenie obiektów budowlanych druga zakładka, a następnie pojawia się trzecie okno dotyczące umieszczania obiektów

budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam - nie posiadamy już innej opłaty strikte związanej z infrastrukturą
telekomunikacyjną. Co w tej sytuacji? Co wpisać w 3 zakładce żeby móc przejść dalej (40 zł w
naszym przypadku - czy to będzie prawidłowy wpis w tym miejscu?)? Można pominąć tę
zakładkę?
Zgodnie z art. 40 ust. 8 o drogach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu
terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. W odniesieniu do
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i
6 tej ustawy, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka
opłaty, o której mowa w ust. 5 tej ustawy, nie może przekroczyć 20 zł.
Ustawa reguluje zatem maksymalną wysokość stawki opłaty, jaka powinna obowiązywać dla
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej również w zakresie umieszczania
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam.
Wpisanie co najmniej jednej wartości stawki w tym formularzu jest obligatoryjne.
37. Czy trzeba dołączyć skan opublikowanej w Dzienniku Urzędowym uchwały czy skan podpisanej
uchwały o wysokości stawek?
Wybór należy do przekazującego, należy załączyć skan obowiązującej uchwały.
38. Jeśli stawki za zajęcie pasa drogowego przyjmowane w uchwałach rady miasta są publikowane w
dziennikach urzędowych województwa nie mogły być wpisywane przez spółkę samodzielnie jeśli
te dane są publicznie dostępne i zawsze widać która gmina zmieniła te stawki dlaczego zarządcy
drogi mają przepisywać to w tabelki w PIT?
Zgodnie z przepisem art. 29d ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych, wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek
województwa przekazują Prezesowi UKE informacje o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego
w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały określającej te stawki. Zgodnie z przepisem
§6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o
infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa
drogowego, stawki opłat należy wprowadzić bezpośrednio do systemu PIT, wykorzystując do
tego celu udostępniane w systemie formularze elektroniczne obsługujące czynność
wprowadzania stawek, zgodne ze wzorem określonym w/w rozporządzeniem.
39. Czy jeśli Gmina widnieje w portalu jako jst i jest jednocześnie zarządcą drogi musi uzupełnić
dane? Czy musi uzupełnić wniosek o informację iż gmina jest również zarządcą?
Tak. Należy ponownie złożyć wniosek o dostęp do PIT zaznaczając rolę JST i Zarządca Drogi.
40.
a. Mam profil zaufany założony na swoje dane prywatne. Natomiast potrzebuję korzystać z
systemu jako pełnomocnik firmy. W jaki sposób mogę założyć konto PUE, żeby było
wyłącznie na potrzeby tej działalności bez powiązania z prywatnym kontem profilu
zaufanego?

b. Pojawia się wielki problem danych osobowych jak i wykorzystywania prywatnych profili
do działania w systemie. Przecież wiele urzędów wciąż ma problem z profilami
zaufanymi itd. U nas np. pracownik musiał logować się prywatnymi danymi.
Do korzystania z PUE oraz PIT wymagana jest rejestracja konta przy użyciu PZ – mówi o tym
Regulamin Korzystania z Platformy Usług Elektronicznych, Punktu Informacyjnego ds.
Telekomunikacji oraz Programu Egzaminy.
41. Po kilku nieudanych próbach logowania konto zostało zablokowane. Ile czasu trwa blokada? Jak
ją zdjąć?
W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępem do konta prosimy o kontakt na HelpDesk
PIT.
42.
a. Zalogowałem się przez PZ i próbowałem założyć podmiot: Odpowiedź: istnieje podmiot o
takim NIP
b. Jestem pracownikiem operatora, mam profil zaufany, operator na konto już na PIT, jak
dodać mój profil, abym miał dostęp do PIT.
Na PUE może istnieć tylko jeden podmiot o danym numerze NIP – oznacza to że taki podmiot
został już zarejestrowany i należy zwrócić się do jego Administratora o przypisanie do
organizacji.
Użytkownik, który chce pracować w PIT, w ramach już istniejącej w PUE UKE organizacji,
wykonuje następujące czynności:
 zakłada konto użytkownika w PUE UKE
Instrukcja poprawnego założenia konta w Centralnym Systemie Uwierzytelniania UKE na
potrzeby dostępu do systemów PUE oraz PIT.
 zwraca się do administratora podmiotu o dodanie do istniejącej organizacji
Instrukcja dodawania przedstawiciela do podmiotu.
 pracując w kontekście organizacji wypełnia, podpisuje i wysyła Wniosek o dostęp do PIT
Instrukcja wypełniania wniosku o dostęp do PIT.
43. Jaka jest różnica między przedstawicielem, a administratorem pod kątem wysyłania
dokumentów związanych z daną firmą?
Administrator zarządza danymi organizacji oraz jej członkami, ale nie ma dostępu do
dokumentów organizacji oraz możliwości składania w jej imieniu jakichkolwiek dokumentów.
Przedstawiciel ma dostęp do dokumentów organizacji i może składać w jej imieniu dokumenty,
nie może zarządzać danymi organizacji ani jej członkami.
Obie role mogą funkcjonować równocześnie – jeden Użytkownik może posiadać obie te role,
bądź tylko jedną z nich.
44. Pod jakim numerem telefonu albo pod jakim adresem e-mailowym można uzyskać informacje i
pomoc w zakresie przekazywania danych logowania się rejestracji itp.?
Kontakt na HelpDesk PIT: https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/formularz-kontaktowy/

45. Czy mogę mieć dostęp do PIT mimo że nie mam żadnych danych do przekazania jako operator
sieci?
Tak, dostęp do PIT jest możliwy nawet dla niezarejestrowanych Użytkowników – w
ograniczonym zakresie.
Dla określonych grup odbiorców dostępne funkcjonalności zależne są od złożonego Wniosku o
dostęp do PIT.
46. Jak to się ma do logowania poprzez prywatny profil zaufany korzystając z banku z sieci firmowej
gdzie jest kontrola połączeń https i pracodawca widzi nasze dane gdyż posiada odpowiednie
urządzenia które "podsłuchują" połączenia https więc widzi moje dane do logowania?
Pracodawcę obowiązują ogólne przepisy prawa, m.in. Kodeks Pracy, RODO, jak również
zapewne, regulacje wewnętrzne w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa
informacji – w przypadku podejrzenia ich naruszenia można zwrócić się do odpowiednich
instytucji państwowych z prośbą o interwencję.
47.
a. Kto może wnioskować o dostęp do PIT? Czy przedstawiciel spółki/firmy w PUE UKE
wystarczy, czy Członkowie Zarządu wykazani zgodnie z reprezentacją w KRS muszą to
podpisywać?
b. Czy administratorem powinien być np. informatyk, a przedstawicielem np. pracownik
merytoryczny który zajmuje się stawkami opłat za zajęcie pasa drogowego?
To zależy od regulacji wewnętrznych Organizacji oraz udzielonych Pełnomocnictw.
Zgodnie z Regulaminem Korzystania z Platformy Usług Elektronicznych, Punktu Informacyjnego
ds. Telekomunikacji oraz Programu Egzaminy Przedstawiciel odpowiada za czynności
dokonywane na koncie Organizacji.
48. Czy istnieje inna forma rejestracji bez używania prywatnego profilu zaufanego?
Do korzystania z PUE oraz PIT wymagana jest rejestracja konta przy użyciu PZ – mówi o tym
Regulamin Korzystania z Platformy Usług Elektronicznych, Punktu Informacyjnego ds.
Telekomunikacji oraz Programu Egzaminy.
Rejestracja bez PZ uprawnia tylko do korzystania z systemu EGZAMINY.
49.
a. Czy przedstawiciel Ustawowy to osoba wpisana w KRS, czy może to być "zwykły"
pracownik?
b. Kto w imieniu operatora może przekazywać dane czy może być to zwykły pracownik
czy musi być to osoba z krs-u czy ktoś osoba które może składać oświadczenie woli w
imieniu firmy?
Jeśli chodzi o rolę Przedstawiciela w PUE/PIT to zależy od regulacji wewnętrznych Organizacji
oraz udzielonych Pełnomocnictw.

Zgodnie z Regulaminem Korzystania z Platformy Usług Elektronicznych, Punktu Informacyjnego
ds. Telekomunikacji oraz Programu Egzaminy Przedstawiciel odpowiada za czynności
dokonywane na koncie Organizacji.
50. Czy też mamy dostęp do systemu testowego aby sobie poćwiczyć ?
W chwili obecnej instancje testowe systemów PUE i PIT dostępne są tylko dla użytku
wewnętrznego UKE.
51. Ile osób może być uprawnionych do dostępu do PIT w organizacji?
Nie ma ograniczeń co do ilości członków organizacji, zarówno w roli przedstawiciela jak i
administratora.
52. A co jak są dwie osoby w KRS i muszą dwie osoby jednocześnie podpisywać?
Na PUE UKE istnieje możliwość wielokrotnego podpisu tego samego dokumentu – po jego
podpisaniu przez pierwszą osobę dokument trafia do folderu ‘Gotowe do wysłania’ – tam pod
przyciskiem akcje dostępna jest opcja ‘Podpisz’. Można z niej skorzystać wielokrotnie przez wielu
Użytkowników – będących Przedstawicielami danego podmiotu.
53. Czy składając wniosek o dostęp do PIT jako tylko jednostka samorządu terytorialnego później
można rozszerzyć role w systemie PIT np. o Operatora sieci czy zarządcę dróg?
Tak – jeden Użytkownik może złożyć wiele Wniosków.
Należy jednak pamiętać, że role się nie kumulują, a każdy kolejny wniosek nadpisuje poprzedni,
tj. jeśli już wcześniej przyznano rolę, np. 'zarządca drogi', a teraz chcemy dodać 'jednostkę
samorządu terytorialnego', to w nowym wniosku należy zaznaczyć obie te role.
54. Proszę o zademonstrowanie jak administrator podmiotu może dodać dodatkowego
przedstawiciela.
Instrukcja dodawania administratora do podmiotu.
55. Aby dodać kogoś jako administratora, ta konkretna osoba musi posiadać konto na PUE? Czy
wystarczy że posiada profil zaufany?
Każdy Użytkownik który chce zostać członkiem organizacji na PUE UKE musi posiadać
zarejestrowane przy użyciu PZ w systemie PUE UKE konto.
56. Rozumiem, że jako pracownik Zarządu Dróg zakładam dostęp do PIT jako zarządca drogi?
To zależy od rodzaju wprowadzanych danych do systemu PIT oraz do czego użytkownik ma mieć
dostęp. Podczas wypełniania wniosku o dostęp do PIT przy każdej z roli znajduje się ikonka ‘?’
otwierająca pomoc kontekstową opisująca daną rolę.

57. Czy można zmienić adres mailowy dla przedstawiciela z gmail który jest używany do profilu
zaufanego na firmowy?
Tak, może tego dokonać Administrator Systemu UKE – w razie takiej potrzeby prosimy o złożenie
dyspozycji za pomocą formularza Helpdesk, wskazując z jakiego adresu na jaki ma on zostać
zmieniony.
58. Czemu jednostce samorządu terytorialnego nie zostały nadane z automatu uprawnienia tak aby
one mogły wyznaczyć administratora przedstawiciela i wskazać we własnych urzędach osoby
odpowiedzialne tylko pracownik sam musi się zalogować i utworzyć oraz dodać uprawnienia?
Taki sposób zakładania organizacji w PUE UKE oraz przyznawania uprawnień do pracy w PIT
wynika z ustaleń biznesowych. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Korzystania z Platformy
Usług Elektronicznych, Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji oraz Programu Egzaminy.
59. Jak wygląda kwestia usunięcia administratora konta w sytuacji braku możliwości podjęcia przez
niego jakichkolwiek działań (np. dyscyplinarka pracownika, a on nie chce współpracować)?
Jeżeli nie ma kontaktu z administratorem podmiotu, proszę postępować zgodnie z poniżej
opisaną procedurą:
Osoba która chce zostać administratorem podmiotu, który już istnieje w Systemach UKE (PUE,
PIT) powinna wykonać poniższe kroki:
1. Zarejestrować się w systemie PUE za pomocą Profilu Zaufanego (PZ) i zalogować do PUE;
2. Wysłać do UKE Wniosek ogólny (wybierając go ze zbioru dostępnych formularzy
„Konsument”>Wniosek ogólny). We wniosku w polu Treść wpisuje pełną nazwę
podmiotu, NIP, adres, imię, nazwisko, login zaciągnięty z PUE. Ponadto w treści wniosku
zaznacza, że jako użytkownik ma mieć przypisaną rolę administratora i/ lub
przedstawiciela podmiotu.
60. Podczas próby złożenia wniosku o dostęp do PIT mamy problem z wprowadzaniem danych do
wymaganych pól tekstowych niezależnie od przeglądarki. Czy występuje w tym momencie jakiś
ogólny problem czy może wykonujemy coś źle?
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na HelpDesk PIT.

