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DEFINICJE
Abonent – podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie na jego rzecz usług
telekomunikacyjnych lub wnioskujący o zawarcie takiej umowy.
Awaria - stan techniczny Infrastruktury lub jej elementów lub stan techniczny linii
elektroenergetycznej OU w tym Słupów elektroenergetycznych, uniemożliwiający lub
ograniczający świadczenie usług: dystrybucji energii elektrycznej lub usług
telekomunikacyjnych.
Infrastruktura – infrastruktura telekomunikacyjna stanowiąca własność OK, podwieszana na
Słupach elektroenergetycznych pod przewodami napowietrznych linii
elektroenergetycznych, w szczególności Kable telekomunikacyjne wraz z osprzętem
towarzyszącym (m.in. uchwyty mocujące, mufy nasłupowe, zapas Kabla
telekomunikacyjnego wraz ze stelażami).
Inspekcja - sprawdzenie braku możliwości technicznych udostępnienia Słupów
elektroenergetycznych wskazanych przez OU w odpowiedzi na Zapytanie.
Kabel abonencki - to Kabel telekomunikacyjny służący dostarczaniu usług
telekomunikacyjnych do wyłącznie jednego obiektu budowlanego i podłączeniu tego obiektu
budowlanego do sieci telekomunikacyjnej OK, na odcinku od zakończenia sieci lub punktu
styku znajdujących się w tym obiekcie budowlanym do najbliższego i umieszczonego na
Słupie elektroenergetycznym, rozdzielacza sygnału telekomunikacyjnego (splittera
optycznego lub mufy światłowodowej) – wraz z osprzętem towarzyszącym.
Kabel telekomunikacyjny – kabel w dowolnej technologii, przeznaczony do świadczenia
usług telekomunikacyjnych.
OK (Operator Korzystający) – przedsiębiorca telekomunikacyjny uprawniony do żądania
dostępu do Słupów elektroenergetycznych na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy o wspieraniu
rozwoju lub na podstawie Umowy Ramowej.
OU (Operator Udostępniający) - podmiot zobowiązany do zapewnienia dostępu do Słupów
elektroenergetycznych na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rozwoju lub na
podstawie Umowy Ramowej.
Prezes UKE – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Strony - OU i OK.
Słupy elektroenergetyczne – słupy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN) i
średniego napięcia (SN), stanowiące własność OU i udostępniane OK na podstawie art. 17
ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju oraz na podstawie Umowy Ramowej i Umów
Szczegółowych.
Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od Stron,
któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności:
wojna (a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy) oraz katastrofy
naturalne (np. burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie).
Umowa Ramowa – umowa zgodna z Warunkami Dostępu dotycząca ramowych warunków
zapewnienia Dostępu do Słupów elektroenergetycznych przygotowana na podstawie
Warunków Dostępu.
Umowa Szczegółowa - umowa zawarta pomiędzy OU i OK dotycząca dostępu do Słupów
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elektroenergetycznych wskazanych przez OK w Zapytaniu, zawarta na podstawie Umowy
Ramowej.
Ustawa o wspieraniu rozwoju - ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych.
Warunki Dostępu – niniejszy dokument określający warunki zapewniania dostępu
do infrastruktury technicznej w zakresie Słupów elektroenergetycznych OU.
Warunki Techniczne – odpowiedź OU na Zapytanie, zawierająca informację w zakresie
możliwości dostępu do Słupów elektroenergetycznych oraz dane, na podstawie których OK
sporządzi projekt wykonawczy Infrastruktury (dalej „Projekt”).
CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE
Rozdział 1 Przedmiot Warunków Dostępu
Przedmiotem Warunków Dostępu jest określenie zasad i warunków dostępu OK do Słupów
elektroenergetycznych, polegającego na umożliwieniu OK podwieszenia Infrastruktury na
Słupach elektroenergetycznych, w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej, o której
mowa w Ustawie o wspieraniu rozwoju.
Rozdział 2 Tryb zawarcia Umowy
1. OK składa do OU wniosek o zawarcie Umowy Ramowej.
2. Umowa Ramowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia wniosku o jej zawarcie.
3. W przypadku odmowy zawarcia Umowy Ramowej OU jest zobowiązany przedstawić OK
na piśmie szczegółowo uzasadnione przyczyny odmowy w terminie
do 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia OU wniosku OK o zawarcie Umowy
Ramowej.
Rozdział 3 Komunikacja między Stronami
Komunikacja pomiędzy Stronami po zawarciu Umowy Ramowej, związana z udostępnieniem
Słupów elektroenergetycznych, odbywa się drogą elektroniczną (za pośrednictwem formy
wskazanej przez OU) lub w formie wskazanej w Warunkach Dostępu, chyba że Strony
uzgodnią inaczej. Ilekroć w Warunkach Dostępu wymagana jest forma pisemna,
równoznaczna z tą formą jest forma elektroniczna z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Rozdział 4 Zobowiązania Stron
4.1 Prawa i obowiązki Stron
1. Strony zobowiązują się do prawidłowego prowadzenia własnych prac planowych w
zakresie Słupów elektroenergetycznych udostępnionych w ramach zawartych Umów
Szczegółowych tak, aby nie spowodować niezaplanowanych przerw w usługach
świadczonych przez Strony.
2. W przypadku powzięcia przez OU informacji o przypadkach naruszenia integralności
Infrastruktury lub przez OK o przypadkach naruszenia integralności linii
elektroenergetycznej, w tym Słupów elektroenergetycznych przez osoby nieuprawnione,
właściwa Strona jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugą
Stronę.
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3. Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich
zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej lub Umów Szczegółowych, jeżeli
niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane będzie działaniem Siły Wyższej.
4.2 Prawa i obowiązki OK
1. OK jest uprawniony do podwieszenia Infrastruktury na Słupach elektroenergetycznych
oraz jej eksploatacji, dostępu do Słupów elektroenergetycznych w celu wykonywania
prac planowych wskazanych w Części II Rozdział 4 Podrozdział 4.1 ust. 1, prac związanych
z modernizacją wskazaną w Części II Rozdział 3, oraz podłączania Abonentów. Prawo to
nie uchybia prawom stron trzecich, w tym prawom właścicieli nieruchomości, na których
zlokalizowane są Słupy elektroenergetyczne.
2. OK zobowiązany jest do korzystania ze Słupów elektroenergetycznych w sposób zgodny
z postanowieniami Umowy Ramowej oraz zawartych na jej podstawie Umów
Szczegółowych.
3. OK nie może bez uprzedniej zgody OU, udzielanej na piśmie pod rygorem nieważności,
poddzierżawić lub oddać Słupów elektroenergetycznych w inną formę bezpłatnego albo
odpłatnego korzystania podmiotom trzecim.
4. OK jest zobowiązany do wykonania Infrastruktury w sposób możliwie jak najmniej
uciążliwy dla OU. Prace planowe, jak i sama Infrastruktura nie mogą uniemożliwiać
korzystania ze Słupów elektroenergetycznych, w szczególności nie mogą ograniczać
ciągłości i niezawodności funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, zgodnie z
wymaganymi prawem parametrami jakości dostaw energii elektrycznej. Wszelkie prace
mogą być wykonane tylko przez upoważnione przez OK osoby posiadające wymagane
przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje.
5. OK jest zobowiązany do użytkowania zainstalowanej Infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji, a także do niedokonywania
jakichkolwiek modyfikacji Słupów elektroenergetycznych, na których zainstalowana jest
Infrastruktura.
6. OK zobowiązany jest do używania na Słupach elektroenergetycznych wyłącznie
elementów Infrastruktury spełniających wszystkie wymagania przewidziane prawem, w
tym dotyczące odpowiednich norm bezpieczeństwa oraz do posiadania stosownych
certyfikatów.
7. OK ponosi odpowiedzialność za zainstalowane elementy Infrastruktury, w szczególności
ich wpływ na linię elektroenergetyczną, w tym Słupy elektroenergetyczne oraz za
powodowane przez nie zakłócenia pracy elementów infrastruktury OU.
Odpowiedzialność za zainstalowane elementy Infrastruktury, w szczególności ich wpływ
na linię elektroenergetyczną w tym Słupy elektroenergetyczne, nie dotyczy zwykłego
zużycia linii elektroenergetycznych, w tym Słupów elektroenergetycznych, wynikającego
z instalacji Infrastruktury.
8. Wszelkie prace związane z instalacją i konserwacją Infrastruktury wykonywane są przez
OK na własny koszt i nie obciążają ̨ OU.
9. W przypadku wyrządzenia przez OK szkód na infrastrukturze OU wynikających z prac
związanych z realizacją Umów Szczegółowych, OK zobowiązany jest do ich usunięcia
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uzyskania informacji o
szkodzie, chyba, że usunięcie w tym terminie będzie technicznie i obiektywnie
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niemożliwe. W przypadku nieusunięcia szkód w wyżej wymienionym terminie, OU może
je usunąć we własnym zakresie na koszt OK. Po upływie wskazanego terminu OK
powiadomi OU o usunięciu szkód lub o ich nieusunięciu, wraz ze wskazaniem przyczyn.
10. W przypadku konieczności przywrócenia zasilania lub zapobieżenia zagrożeniu życia lub
mienia znacznej wartości, OU jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia szkód we
własnym zakresie na koszt i ryzyko OK, jeżeli przerwa w zasilaniu lub ww. zagrożenia
wystąpiły na skutek działań OK. Jeżeli OU podjął już działania w celu usunięcia szkód to
ust. 9 nie stosuje się.
11. OK jest zobowiązany do pokrycia kosztów, które OU poniesie z tytułu realizacji
zamierzenia inwestycyjnego OK, to jest w szczególności kosztów:
a) wywołanych kolizją techniczną między elementami Infrastruktury a elementami
infrastruktury OU,
b) niezbędnych wyłączeń napięcia napowietrznej linii elektroenergetycznej związanych z
podwieszeniem Infrastruktury na Słupach elektroenergetycznych lub z usunięciem
Awarii Infrastruktury.
12. Zwrot udokumentowanych kosztów, o których mowa w ust. 11 powyżej nastąpi
w oparciu o przedstawione przez OU dokumenty księgowe. W razie wątpliwości, OK
uprawniony jest do żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie
kosztów przez OU.
13. OK może powierzyć wykonywanie wszelkich prac związanych z Umową Szczegółową
wybranemu wykonawcy. OK zobowiązany jest zapewnić, że wykonawca będzie
wykonywał wszelkie prace zgodnie z obowiązkami OK. OK odpowiada względem OU za
działanie lub zaniechanie wykonawcy jak za własne.
14. OK ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów
BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz przepisów przeciwpożarowych wobec
właściwych organów, a także przepisów regulujących sposób realizowania Infrastruktury
w trakcie prowadzonych prac związanych z wykonaniem Umów Szczegółowych.
15. OK ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku, w tym sprzątanie w czasie
prowadzenia prac i uprzątnięcie miejsca po ich wykonaniu.
16. OK zobowiązany jest do każdorazowego informowania OU o przypadkach fizycznego
udostępnienia Infrastruktury innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w celu
świadczenia przez nich usług telekomunikacyjnych w terminie 30 (trzydziestu) dni od
dnia zawarcia umowy o to udostępnienie bądź doręczenia decyzji Prezesa UKE w sprawie
dostępu do Infrastruktury. OK ponosi względem OU pełną odpowiedzialność za działania
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którym udostępnił swoją Infrastrukturę, chyba że
ci przedsiębiorcy telekomunikacyjni zawarli odrębne umowy o dostęp do Słupów
elektroenergetycznych z OU albo obowiązek udostępnienia Słupów wynika z decyzji
administracyjnej.
4.3 Prawa i obowiązki OU
1. OU, w zakresie posiadanych praw, zapewnia OK dostęp do Infrastruktury umieszczonej
na Słupach elektroenergetycznych przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7
(siedem) dni w tygodniu.
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2. OU zobowiązany jest utrzymywać Słupy elektroenergetyczne w należytym stanie
technicznym.
3. OU zobowiązany jest do współdziałania z OK w zakresie niezbędnym do należytego i
prawidłowego wykonania Umowy Ramowej i Umów Szczegółowych. OU zobowiązany
jest do udostępnienia słupów w celu:
a) podwieszenia Infrastruktury, w tym podłączania Abonentów
b) konserwacji, remontu, przeglądów, modernizacji i usuwania Awarii Infrastruktury.
4. W celu stwierdzenia, czy OK nie narusza postanowień Umowy Ramowej lub Umowy
Szczegółowej, OU może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę wykorzystania Słupów
elektroenergetycznych.
5. OU nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie OK wynikające z przerwy
w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, będącej następstwem działań innego
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który uzyskał dostęp do Słupów
elektroenergetycznych lub podmiotów trzecich, na które OU nie miał wpływu,
w szczególności powstałe na skutek nieprawidłowego używania Słupów
elektroenergetycznych.
Rozdział 5 Czas trwania oraz rozwiązanie Umowy Ramowej lub Umowy Szczegółowej
1. Umowa Ramowa jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Umowy Szczegółowe są zawierane na czas określony albo czas nieokreślony według
wyboru OK.
3. Umowa Ramowa wygasa wraz z wykreśleniem OK z rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE, przy czym z dniem wygaśnięcia
Umowy Ramowej rozwiązaniu ulegają wszystkie Umowy Szczegółowe. Umowa
Szczegółowa wygasa również w przypadku określonym w Części II Rozdział 2 ust. 9.
4. OU może wypowiedzieć Umowę Szczegółową, której dotyczy konkretne naruszenie
wskazane poniżej, w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
a) wykorzystywania przez OK Słupów elektroenergetycznych, będących przedmiotem tej
Umowy Szczegółowej w sposób powodujący szkody i nie zaprzestania tego typu
naruszeń w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od OU pisemnego
żądania zaniechania tych naruszeń, lub
b) poddzierżawienia lub oddania przez OK Słupów elektroenergetycznych będących
przedmiotem tej Umowy Szczegółowej w inną formę bezpłatnego lub odpłatnego
korzystania podmiotom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody OU, lub
c) dokonania przez OK prac na Słupach elektroenergetycznych będących przedmiotem
tej Umowy Szczegółowej bez ich zgłoszenia OU oraz niezgodnie z zaakceptowanym
Projektem.
5. OU może wypowiedzieć Umowę Szczegółową, której dotyczy konkretne naruszenie
wskazane poniżej, w każdym czasie, z zachowaniem 1 (jedno) - miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku, gdy:
a) OK przynajmniej 3-krotnie naruszył w odniesieniu do danej Umowy Szczegółowej
inne niż wymienione w ust. 4 obowiązki OK wynikające z Umowy Ramowej lub
Umowy Szczegółowej i nie zaprzestał tych naruszeń, pomimo wezwania przez OU do
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zaprzestania naruszeń, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania od OU
pisemnego żądania ich zaniechania, lub
b) OK zalega z opłatami wynikającymi z danej Umowy Szczegółowej za dwa kolejne
okresy rozliczeniowe lub w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy przed dokonaniem
wypowiedzenia przez OU nie uiścił płatności wynikających z danej Umowy
Szczegółowej za dwa okresy rozliczeniowe i nie uregulował należności w terminie 14
(czternastu) dni od dnia otrzymania od OU pisemnego wezwania.
6. OU ma prawo wypowiedzieć Umowę Ramową z zachowaniem 3 (trzy) - miesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku
gdy w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających wypowiedzenie umowy
trzykrotnie doszło do rozwiązania Umowy Szczegółowej z przyczyn wskazanych w ust. 4
lub ust. 5 powyżej. W przypadku rozwiązania Umowy Ramowej jej postanowienia
pozostają w mocy w stosunku do pozostających w mocy Umów Szczegółowych, do czasu
wygaśnięcia lub rozwiązania ostatniej z tych umów.
7. OK ma prawo wypowiedzieć Umowę Ramową lub Umowę Szczegółową w każdym czasie,
z zachowaniem 1 (jedno) - miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.
8. W przypadku wypowiedzenia Umowy Szczegółowej w ciągu 1 (jednego) roku od dnia jej
zawarcia, z przyczyn leżących po stronie OK, OK obowiązany jest do uiszczenia opłaty
w wysokości iloczynu miesięcznej opłaty wynikającej z tej Umowy Szczegółowej oraz
liczby miesięcy pozostałych do zakończenia pierwszego roku obowiązywania Umowy
Szczegółowej.
9. Rozwiązanie Umowy Ramowej lub Umowy Szczegółowej z zachowaniem okresu
wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym wymaga oświadczenia złożonego
na piśmie pod rygorem nieważności oraz uzasadnienia. Uzasadnienie nie jest wymagane
w przypadkach określonych w ust. 7 powyżej.
Rozdział 6 Kary Umowne
1. OU ma prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
a) samowolnego wykonania przez OK (tzn. bez zawarcia Umowy Szczegółowej, bez
zgłoszenia prac do OU, bez zgody OU na dokonanie prac lub niezgodnie z
zaakceptowanym Projektem) instalacji Infrastruktury, prac planowych na
Infrastrukturze lub zmian na Słupach elektroenergetycznych - wysokość kary
umownej wynosi 20 (dwadzieścia) złotych za każdy Słup elektroenergetyczny,
b) poddzierżawienia lub oddania przez OK Słupów elektroenergetycznych w inną formę
bezpłatnego albo odpłatnego korzystania podmiotom trzecim, bez zgody OU wysokość kary umownej wynosi 20 (dwadzieścia) złotych za każdy Słup
elektroenergetyczny,
c) nieusunięcia Infrastruktury ze Słupów elektroenergetycznych, w terminie, o którym
mowa w Części II Rozdział 5 ust. 1 – wysokość kary umownej wynosi 20 (dwadzieścia)
złotych za każdy Słup elektroenergetyczny, z którego Infrastruktura nie została
usunięta w terminie.
2. Kary umowne wskazane w ust. 1 lit. a i b naliczane są za każdy dzień od dnia
poinformowania OK o stwierdzonych nieprawidłowościach do dnia usunięcia stanu
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niezgodnego z Umową Ramową lub Umową Szczegółową, zaś kara umowna wskazana w
ust. 1 lit. c naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia w usunięciu
Infrastruktury.
3. OK ma prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
a) niedotrzymania przez OU terminów, o których mowa w Części II Rozdział 1
Podrozdział 1.1. ust. 6 i ust. 10, Podrozdział 1.2 ust. 3, Rozdział 2 ust. 1 Warunków
Dostępu – wysokość kary umownej wynosi 20 (dwadzieścia) złotych za każdy Słup
elektroenergetyczny (wskazany odpowiednio w Zapytaniu, wniosku o Inspekcję,
Projekcie lub nieudostępniony w terminie) i jest naliczana za każdy dzień opóźnienia,
b) nieudostępnienia Słupów elektroenergetycznych przez OU w celu wykonania prac
planowych, na zasadach określonych w Części II Rozdział 4 Podrozdział 4.1 ust. 3, 5 i 6
oraz w celu usuwania Awarii na zasadach określonych w Części II Rozdział 4
Podrozdział 4.3 ust. 3 (z wyłączeniem przypadków konieczności wyłączenia napięcia
linii elektroenergetycznej) - wysokość kary umownej wynosi 20 (dwadzieścia) złotych
za każdy nieudostępniony Słup elektroenergetyczny i jest naliczana za każdy dzień
(Prace planowe) lub za każdą godzinę (Awarie) braku dostępu do Słupów
elektroenergetycznych,
c) gdy przeprowadzona Inspekcja wykaże możliwości techniczne umieszczenia
Infrastruktury na Słupach elektroenergetycznych - wysokość kary umownej wynosi 20
(dwadzieścia) złotych za każdy Słup elektroenergetyczny poddany Inspekcji.
4. Wysokość kar umownych naliczona zgodnie z ust. 1 lit. a) – b) albo ust. 3 lit. a) – c) nie
może przekroczyć kwoty 5000 (pięć tysięcy) zł za każdy Kabel telekomunikacyjny lub
Infrastrukturę inną niż Kabel telekomunikacyjny, podwieszone w przebiegu Infrastruktury
(tj. w ciągu sąsiadujących ze sobą Słupów elektroenergetycznych wykorzystanych lub
mających być wykorzystanymi do podwieszenia Infrastruktury).
5. Powyższe nie narusza uprawnienia Stron do dochodzenia odszkodowania
przekraczającego wysokość kary umownej.
CZĘŚĆ II PROCEDURY DOSTĘPU
Rozdział 1 Tryb i zasady dostępu do Słupów elektroenergetycznych
1.1 Zgłaszanie „Zapytania o możliwość dostępu do Słupów elektroenergetycznych”
(„Zapytanie”) i „Wniosku o zawarcie Umowy Szczegółowej” („Wniosek”)
1. W celu ustalenia możliwości dostępu do Słupów elektroenergetycznych, OK występuje do
OU z Zapytaniem. Wzór formularza Zapytania stanowi Załącznik nr 1 do Warunków
Dostępu.
2. OU w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania Zapytania dokonuje weryfikacji
formalnej Zapytania.
3. W przypadku stwierdzenia jego niekompletności OU wskazuje braki i wzywa OK
do uzupełnienia Zapytania lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
4. W przypadku nie dotrzymania przez OU terminu, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się,
że wynik weryfikacji formalnej jest pozytywny.
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5. OK w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania wezwania, przesyła uzupełnione
Zapytanie, pod rygorem jego zwrotu.
6. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej, w terminie do 14 (czternastu) dni, licząc
od dnia otrzymania przez OU kompletnego Zapytania, OU udziela OK odpowiedzi,
co do możliwości dostępu do Słupów elektroenergetycznych. OK uzyskuje dostęp do
Słupów elektroenergetycznych po spełnieniu wymagań wskazanych w Części II Rozdział
1: Podrozdział 1.1 ust. 13, Podrozdział 1.2, Podrozdział 1.3 oraz w Części II Rozdział 2 ust.
4.
7. OU udziela odpowiedzi negatywnej, jeżeli:
a) umieszczenie elementów Infrastruktury na Słupach elektroenergetycznych objętych
Zapytaniem nie jest możliwe ze względów technicznych, w szczególności z uwagi na
stan techniczny słupów,
b) nie ma dostępnej przestrzeni do umieszczenia elementów Infrastruktury, z
uwzględnieniem przyszłego zapotrzebowania OU na miejsce w infrastrukturze
technicznej objętej wnioskiem, co wynika z przedstawionego przez OU
harmonogramu planowanej do realizacji inwestycji obejmującej miejsce na Słupach
elektroenergetycznych objętych Zapytaniem,
c)

nie jest możliwe wykorzystanie Słupów elektroenergetycznych objętych Zapytaniem
ze względu na bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, integralność i
bezpieczeństwo sieci OU, w szczególności stanowiących infrastrukturę krytyczną,

d) planowane usługi telekomunikacyjne mogą powodować poważne zakłócenia
w świadczeniu innych usług z wykorzystaniem Słupów elektroenergetycznych
objętych Zapytaniem,
e) zapewnia OK inny niż określony w Zapytaniu skuteczny dostęp do infrastruktury
technicznej na podstawie odrębnej oferty, który
- spełnia potrzeby OK w zakresie zapewnienia szybkich sieci telekomunikacyjnych,
- jest oferowany na warunkach niezakłócających uczciwej konkurencji.
8. OU przekazuje OK szczegółowe uzasadnienie odpowiedzi negatywnej na Zapytanie. OU
zobowiązany jest do wskazania przyczyn odmowy dostępu (w oparciu o jedną z
przesłanek wskazanych w ust. 7 powyżej) odrębnie dla każdego Słupa
elektroenergetycznego objętego Zapytaniem. Z uwagi na odmowę dostępu, z
powołaniem się na przesłankę z ust. 7 lit. a, Strony mogą się porozumieć w kwestii
wymiany lub wzmocnienia słupów. Ewentualne modyfikacje bądź zmiany Słupów
elektroenergetycznych, w tym wzmocnienie ich nośności, mogą być dokonane na
podstawie warunków uprzednio uzgodnionych przez Strony w trybie roboczym, w
szczególności co do zakresu i terminu wykonania prac oraz wzajemnego rozliczenia
kosztów.
9. W przypadku odmowy dostępu do Słupów elektroenergetycznych z powołaniem się na
brak możliwości technicznych, OK może wystąpić do OU z wnioskiem o przeprowadzenie
Inspekcji, złożonym do OU w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania odpowiedzi
negatywnej. Strony wspólnie przeprowadzą Inspekcję w terminie uzgodnionym przez
Strony, nie dłuższym niż 5 (pięć) dni od otrzymania przez OU wniosku o Inspekcję. Po
przeprowadzonej Inspekcji Strony niezwłocznie sporządzą protokół.
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10. W przypadku gdy Inspekcja nie potwierdzi braku możliwości technicznych, protokół
z Inspekcji będzie zawierał również Warunki Techniczne właściwe dla przebiegu Słupów
elektroenergetycznych wskazanych w Zapytaniu. OU przekazuje OK protokół z Inspekcji
podczas Inspekcji. W przeciwnym wypadku OU przekazuje ten protokół w terminie do 4
(czterech) dni od dnia przeprowadzenia Inspekcji.
11. Z tytułu przeprowadzenia Inspekcji OU nie pobiera opłat z wyłączeniem sytuacji, w której
Inspekcja potwierdzi zasadność przekazanej przez OU odpowiedzi negatywnej, tj. brak
możliwości technicznych. W takiej sytuacji OK będzie zobowiązany uiścić opłatę w
wysokości 20 (dwadzieścia) złotych za każdy Słup elektroenergetyczny poddany Inspekcji.
Wysokość opłaty wnoszonej przez OK z tytułu przeprowadzenia Inspekcji nie może
przekroczyć kwoty 1000 (tysiąc) złotych za każdy Kabel telekomunikacyjny lub
Infrastrukturę inną niż Kabel telekomunikacyjny, podwieszone w przebiegu Infrastruktury
(tj. w ciągu sąsiadujących ze sobą Słupów elektroenergetycznych wykorzystanych do
podwieszenia Infrastruktury). W przypadku niestawienia się jednej ze Stron w terminie
ustalonym na dokonanie Inspekcji, Strona, której przedstawiciel stawił się
w wyznaczonym miejscu i czasie obciąża drugą Stronę opłatą w wysokości 1000 (tysiąca)
złotych. Wniosek o Inspekcję może w takim przypadku zostać ponowiony przez OK,
postanowienia ust. 9-11 stosuje się odpowiednio.
12. Udzielając pozytywnej odpowiedzi na Zapytanie OU dołącza do odpowiedzi Warunki
Techniczne właściwe dla przebiegu wszystkich Słupów elektroenergetycznych
wskazanych w Zapytaniu, możliwych do udostępnienia. W ramach Warunków
Technicznych OU przekazuje OK: wszelkie informacje niezbędne w celu dokonania przez
OK wymaganych wyliczeń (w tym przede wszystkim nt. stanu technicznego słupów i ich
wytrzymałości) oraz znajdującą się w jego posiadaniu dokumentację techniczną Słupów
elektroenergetycznych w zakresie koniecznym do zaprojektowania i wykonania
Infrastruktury oraz jej utrzymania i eksploatacji, a także wskazuje osobę odpowiedzialną
za bieżące kontakty z OK, w tym za przekazywanie mu wszelkich informacji niezbędnych
do przygotowania Projektu. W przypadku Słupów elektroenergetycznych objętych
planem demontażu lub modernizacji, w związku z planem rozwoju, dotyczącym
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną,
uzgodnionym z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, OU wskazuje planowaną datę
końcową możliwości dostępu do wskazanych słupów.
13. OK w terminie do 7 (siedmiu) dni od otrzymania odpowiedzi pozytywnej na Zapytanie
składa Wniosek o zawarcie Umowy Szczegółowej, który stanowi dla OU podstawę do
dokonania na rzecz OK nieodpłatnej rezerwacji zasobów wskazanych we Wniosku
na okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni, licząc od dnia otrzymania Wniosku, lecz nie dłużej
niż do zawarcia Umowy Szczegółowej. Jeden Wniosek może obejmować swoim
zakresem więcej niż jedno Zapytanie. Wzór formularza Wniosku o zawarcie Umowy
Szczegółowej stanowi Załącznik nr 2 do Warunków Dostępu.
14. Rezerwacja jest odpłatna:
a) po okresie nieodpłatnej rezerwacji, lub
b) gdy OK złoży nowe Zapytanie dotyczące tego samego przebiegu Słupów
elektroenergetycznych w okresie trwania nieodpłatnej rezerwacji, lub
c)

gdy OK złoży nowe Zapytanie dotyczące przebiegu Słupów elektroenergetycznych,
dla którego OK skorzystał już z bezpłatnej rezerwacji zasobów i od ostatniego dnia
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okresu bezpłatnej rezerwacji, dotyczącego tego przebiegu Słupów
elektroenergetycznych, przyznanego OK, nie upłynęło 90 (dziewięćdziesiąt) dni.
15. OU w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania Wniosku dokonuje jego weryfikacji
formalnej, a w razie stwierdzenia niekompletności Wniosku, OU w tym terminie
wskazuje braki i wzywa OK do uzupełnienia, pod rygorem zwrotu Wniosku.
16. W przypadku niedotrzymania przez OU terminu, o którym mowa w ust. 15, przyjmuje
się, że wynik weryfikacji formalnej jest pozytywny.
17. OK przesyła poprawiony Wniosek do OU niezwłocznie, ale nie później niż w terminie
3 (trzech) dni od otrzymania wezwania do uzupełnienia Wniosku.
18. Wniosek zwrócony z przyczyn wskazanych w ust. 15 może być złożony ponownie, z
zastrzeżeniem, że okres nieodpłatnej rezerwacji jest liczony od momentu pierwszego
złożenia do OU danego Wniosku.
19. Jeżeli przekazane wraz z Warunkami Technicznymi informacje lub dokumentacja
techniczna są niewystarczające dla sporządzenia Projektu bądź jego poprawy, OK może
zwrócić się do OU o przedłożenie niezbędnych dodatkowych informacji lub dokumentacji
technicznej. OU bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni, udostępni
OK, posiadane informacje lub znajdującą się w jego posiadaniu dokumentację techniczną
Słupów elektroenergetycznych w zakresie koniecznym do zaprojektowania i wykonania
Infrastruktury oraz jej utrzymania i eksploatacji. Czas trwania nieodpłatnej rezerwacji
oraz termin na zawarcie Umowy Szczegółowej ulega wydłużeniu o okres od momentu
wystąpienia z wnioskiem o przekazanie dodatkowych informacji bądź dokumentacji do
momentu otrzymania przez OK tych informacji bądź dokumentacji.
1.2 Przygotowanie i akceptacja Projektu
1. OK w terminie do 20 (dwudziestu) dni od dnia złożenia Wniosku przedkłada Projekt do
zatwierdzenia przez OU. Projekt składa się z dwóch części: opisu technicznego oraz planu
sytuacyjnego z naniesionym przebiegiem projektowanej Infrastruktury na Słupach
elektroenergetycznych. Projekt będzie określał zasady na jakich nastąpi wykonanie
Infrastruktury. Projekt zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2. OK przekazuje Projekt do zatwierdzenia OU, w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji
papierowej i 1 (jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej (w formacie „PDF”).
3. OU, najpóźniej w terminie 20 (dwudziestu) dni od dnia otrzymania Projektu, akceptuje
ten Projekt lub przedstawia uzasadnione stanowisko, w którym zgłasza uwagi lub żąda od
OK dodatkowych wyjaśnień lub zmian Projektu. Działanie OU powinno wynikać z
niezgodności Projektu ze wskazanymi przez OU przepisami powszechnie obowiązującego
prawa lub z niezgodności z Warunkami Technicznymi. Projekt może zostać odrzucony
przez OU, jeżeli OK nie wprowadził stosownych zmian i Projekt jest niezgodny z
Warunkami Technicznymi.
4. Niewyrażenie przez OU stanowiska w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza akceptację
Projektu.
5. OU akceptuje Projekt uzupełniony lub zmieniony przez OK zgodnie ze stanowiskiem OU,
o którym mowa w ust. 3, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania
uzupełnionego lub zmienionego Projektu.
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6. OU zwalnia zarezerwowane zasoby w przypadku, gdy w okresie ich rezerwacji (bezpłatnej
lub płatnej) OK nie uzyska akceptacji Projektu, lub gdy OK zrezygnuje z dostępu (np. nie
złoży Wniosku lub Wniosek zostanie złożony po terminie na uzupełnienie braków
formalnych).
1.3 Zasady zawierania Umowy Szczegółowej
1. Umowa Szczegółowa powinna zostać zawarta przez Strony w terminie do 10 (dziesięciu)
dni od dnia akceptacji Projektu.
2. Niezwłocznie po akceptacji Projektu, OU wysyła do OK na adres e-mail projekt
uzgodnionej Umowy Szczegółowej dotyczącej Słupów elektroenergetycznych
określonych w Projekcie, na których zostanie podwieszona Infrastruktura.
3. OK jest zobowiązany niezwłocznie odesłać podpisany projekt Umowy Szczegółowej do
OU. W przypadku nieodesłania podpisanego projektu Umowy Szczegółowej, następuje
zakończenie procesu udostępniania Słupów elektroenergetycznych i zwalniana jest
rezerwacja zasobów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przesłany projekt Umowy Szczegółowej
zawiera uchybienia lub błędy wymagające skorygowania ze strony OU – w takim
przypadku wydłużany jest termin bezpłatnej rezerwacji zasobów, a OU zobowiązany jest
niezwłocznie do przesłania prawidłowego tekstu Umowy Szczegółowej.
4. Po otrzymaniu projektu Umowy Szczegółowej podpisanej przez OK, OU niezwłocznie go
podpisuje i odsyła do OK, jednocześnie zawiadamiając go o tym fakcie.
5. Wzór Umowy Szczegółowej stanowi Załącznik nr 6 do Warunków Dostępu.
Rozdział 2 Instalacja Infrastruktury na Słupach elektroenergetycznych
1. OU zobowiązany jest udostępnić Słupy elektroenergetyczne niezwłocznie, nie później
niż następnego dnia od dnia zawarcia Umowy Szczegółowej, chyba że Strony określą
w Umowie Szczegółowej inny termin.
2. OK zobowiązany jest do wykonania wszelkich instalacji na Słupach elektroenergetycznych
według Projektu zatwierdzonego przez OU, w zakresie zgodności Projektu z wydanymi
Warunkami Technicznymi.
3.

Wykonanie i eksploatacja Infrastruktury nie może naruszać obowiązujących przepisów
prawa w takim zakresie, w jakim OK będzie korzystał ze Słupów elektroenergetycznych,
a także zakłócać funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej OU.

4.

OK może przystąpić do podwieszenia Infrastruktury na Słupach elektroenergetycznych,
po uprzednim zawiadomieniu OU, na co najmniej 7 (siedem) dni przed przystąpieniem
do wykonywania prac.

5.

Podwieszenie Infrastruktury na Słupach elektroenergetycznych zostanie potwierdzone
przez Strony w „Protokole Odbioru Wykonanych Prac” („Protokół Odbioru”), którego
wzór stanowi Załącznik nr 3 do Warunków Dostępu. Po wykonaniu Infrastruktury, OK
przekazuje OU, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia prac Protokół Odbioru.

6.

W przypadku braku akceptacji przez OU Protokołu Odbioru z uwagi na niezgodność
wykonanych prac z Projektem, OU jest uprawniony do jego zakwestionowania w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Protokołu Odbioru do podpisu,
wskazując zakres niezgodności, a także sposób oraz termin poprawnego podwieszenia
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Infrastruktury. Wskazany przez OU termin nie może być krótszy niż 14 (czternaście) dni
od dnia otrzymania przez OK uwag do Protokołu Odbioru.
7.

OK jest zobowiązany do usunięcia niezgodności we wskazanym w Protokole Odbioru
terminie oraz do ponownego zgłoszenia wykonanych prac do odbioru w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia zakończenia prac.

8.

Ponowne zgłoszenie uwag przez OU jest niedopuszczalne, z wyłączeniem zgłoszenia
uwag do tych elementów, które były podstawą wcześniejszego zakwestionowania
Protokołu Odbioru a nie zostały poprawnie wykonane oraz elementów, które pojawiły
się w wyniku usuwania niezgodności. OU zgłasza ponowne uwagi w terminie 5 (pięciu)
dni.

9.

W przypadku nieusunięcia niezgodności w wyznaczonym terminie OU jest uprawniony
do rozłączenia lub demontażu Infrastruktury we własnym zakresie na koszt OK. W
przypadku dokonania rozłączenia lub demontażu, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
Umowa Szczegółowa wygasa.

10. W przypadku, gdy OU nie zgłosi uwag w terminie określonym w ust. 6 lub ust. 8 zdanie
drugie, uznaje się, że Protokół Odbioru został zaakceptowany bez zastrzeżeń.
11. Wykonanie Infrastruktury powinno zostać oznaczone poprzez umieszczenie przez OK na
co trzecim Słupie elektroenergetycznym, którego dotyczy podwieszenie Kabli
telekomunikacyjnych, informacji umożliwiających szybką identyfikację OK. Dane te
powinny zawierać przynajmniej nazwę OK i jego dane kontaktowe. Strony uzgodnią
miejsce umieszczenia informacji, jej szczegółowy zakres oraz formę przedstawienia.
12. Jeżeli uprzednio zainstalowana Infrastruktura nie została oznaczona zgodnie z ustępem
powyżej, to w trakcie prowadzenia prac planowych przez OK na Słupach
elektroenergetycznych Strony mogą porozumieć się w sprawie wykonania oznaczenia
dotychczasowej Infrastruktury oraz uzgodnić harmonogram wykonania oznaczenia.
Rozdział 3 Modernizacja Infrastruktury podwieszonej na Słupach elektroenergetycznych
1. Przez modernizację Infrastruktury należy rozumieć prace polegające na ulepszeniu
parametrów technicznych Infrastruktury w szczególności poprzez wymianę Kabla
telekomunikacyjnego.
2. Modernizacja Infrastruktury podwieszonej na Słupach elektroenergetycznych odbywa się
według odpowiednio stosowanych postanowień Części II Rozdział 1 i 2, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. Modernizacja Infrastruktury polegająca na wymianie Kabla telekomunikacyjnego może
polegać na dodaniu Kabla telekomunikacyjnego do już podwieszonego, dokonaniu
pomiarów technicznych, a następnie zdjęciu wymienianego Kabla telekomunikacyjnego o ile techniczne uwarunkowania dotyczące Słupów elektroenergetycznych objętych
przebiegiem modernizowanej Infrastruktury pozwalają na tymczasowe zawieszenie obu
Kabli telekomunikacyjnych.
Rozdział 4 Prace planowe i usuwanie Awarii
4.1 Prace planowe OK
1. Do prac planowych OK zalicza się:
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a) prace instalacyjne, remontowe i konserwacyjne, których celem jest odtworzenie
stanu pierwotnego Infrastruktury podwieszonej na Słupach elektroenergetycznych
na podstawie Umowy Szczegółowej,
b) okresowe przeglądy techniczne Infrastruktury,
c) przeglądy po zjawiskach atmosferycznych i Awariach.
2. Wszelkie prace planowe mogą być wykonywane przez OK wyłącznie po uprzednim
zgłoszeniu ich do OU, z uwzględnieniem postanowień Części I, Rozdział 4, Podrozdział
4.2, ust. 4 oraz Części II, Rozdział 4, Podrozdział 4.3, ust. 4. Strony zobowiązane są do
koordynowania swoich działań i współpracy.
3. Prace planowe, o których mowa w ust. 1 lit. a muszą zostać zgłoszone na 7 (siedem) dni
przed planowaną datą ich rozpoczęcia, zgodnie z formularzem „Zgłoszenia dostępu do
Słupów elektroenergetycznych” („Zgłoszenie dostępu”) stanowiącym Załącznik nr 5
do Warunków Dostępu, z podanym przewidywanym zakresem czynności i szacowanym
czasem rozpoczęcia i zakończenia prac, z zastrzeżeniem ust. 7.
4. OK ma prawo przeprowadzać prace planowe, o których mowa w ust. 1 lit. b, w
szczególności:
a) pomiary kontrolne Kabli telekomunikacyjnych – dwa razy w roku – latem i zimą,
b) przegląd stanu Kabli telekomunikacyjnych – raz w roku.
5. Prace planowe, o których mowa w ust. 1 lit. b, następują po uzgodnieniu z OU terminu na
ich wykonanie, nie wcześniejszego niż 30 (trzydzieści) dni od zgłoszenia, zgodnie z
formularzem Zgłoszenie dostępu.
6. OK ma prawo przeprowadzić prace planowe, o których mowa w ust. 1 lit. c, niezwłocznie
po wystąpieniu zjawisk atmosferycznych lub Awarii, po powiadomieniu OU, w formie
przyjętej przez strony oraz z uwzględnieniem postanowień Części I, Rozdział 4,
Podrozdział 4.2, ust. 4 oraz Części II, Rozdział 4, Podrozdział 4.3, ust. 4.
7. W przypadku konieczności wyłączania napięcia linii elektroenergetycznej napowietrznej
przez OU w celu wykonania prac planowych, o których mowa w ust. 1 lit. a, prace te będą
mogły zostać wykonane po uzyskaniu zgody OU, w terminie wskazanym przez OU, nie
dłuższym niż 6 (sześciu) miesięcy od dnia zgłoszenia.
8. Każdorazowo po zakończeniu przez OK prac planowych, o których mowa w ust. 1 lit. a,
OK zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do OU. Strony potwierdzają wykonanie
prac obustronnie podpisanym Protokołem Odbioru Wykonanych Prac. Protokół uznaje
się za podpisany jeśli w terminie 7 (siedmiu) dni druga Strona nie przedstawi uwag albo
nie wypowie się.
9. Odmowa podpisania Protokołu Odbioru Wykonanych Prac przez którąkolwiek ze Stron
zostanie opisana w tym Protokole wraz z podaniem przyczyny odmowy.
4.2 Prace planowe OU
1. Przez prace planowe OU należy rozumieć eksploatacje, przyłączanie odbiorców, remonty,
przebudowy, likwidacje, modernizacje lub inne czynności związane ze Słupami
elektroenergetycznymi, mogące mieć wpływ na Infrastrukturę.
2. Prace planowe będą wykonywane po uprzednim poinformowaniu OK o ich zakresie i
planowanych terminach robót.
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3. OU poinformuje OK o planowanych pracach mogących mieć wpływ na prawa OK
związane z dostępem do infrastruktury OU:
a) w przypadku likwidacji Słupów elektroenergetycznych – pisemnie, z co najmniej z 12
(dwunasto) - miesięcznym wyprzedzeniem terminu planowanych prac,
b) w przypadku modernizacji lub przebudowy Słupów elektroenergetycznych
skutkujących koniecznością usunięcia Infrastruktury - pisemnie, z co najmniej z 12
(dwunasto) - miesięcznym wyprzedzeniem terminu planowanych prac,
c)

w przypadku gdy likwidacja, modernizacja lub przebudowa Słupów
elektroenergetycznych skutkująca koniecznością usunięcia Infrastruktury, wynika z
prac prowadzonych przez podmiot trzeci – niezwłocznie po powzięciu informacji o
konieczności prowadzenia takich prac,

d) w pozostałych przypadkach, z co najmniej 1 (jedno) - miesięcznym wyprzedzeniem
terminu planowanych prac.
4. W nagłych przypadkach, zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi lub zagrażających ciągłości
świadczenia usług terminów wskazanych w ust. 3 nie stosuje się. OU poinformuje OK o
zaistniałym zdarzeniu, niezwłocznie po zaistnieniu potrzeby prowadzenia prac.
5. Wraz z zawiadomieniem OU o zamiarze likwidacji Słupów elektroenergetycznych, OU
przedstawi OK, jeżeli będzie to możliwe, alternatywne sposoby dla utrzymania ciągłości
świadczenia usług przez OK, w tym, jeżeli jest to dopuszczalne, ofertę ich odkupienia.
6. W przypadku przebudowy, likwidacji lub modernizacji Słupów elektroenergetycznych, na
których umieszczona jest Infrastruktura, w razie gdyby w tym celu było niezbędne
dokonanie przebudowy Infrastruktury przez OK, OU zwraca się do OK o przebudowę
Infrastruktury. OK dokonuje przebudowy Infrastruktury we własnym zakresie i na własny
koszt lub usuwa Infrastrukturę bez przebudowy.
7. Jeżeli OK nie dokona wymaganej przebudowy Infrastruktury lub nie usunie Infrastruktury
bez przebudowy najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień modernizacji, przebudowy lub
likwidacji Słupów elektroenergetycznych wskazany w zawiadomieniu OU, OU usunie
Infrastrukturę na koszt OK.
4.3 Awarie mogące mieć wpływ na infrastrukturę drugiej Strony
1. O fakcie wystąpienia Awarii, mogącej mieć wpływ na infrastrukturę drugiej Strony, każda
ze Stron ma obowiązek, niezwłocznie, nie później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu)
minut od powzięcia informacji o wpływie Awarii na infrastrukturę drugiej Strony,
poinformować telefonicznie drugą Stronę.
2. Informacje o wystąpieniu Awarii oraz o przyjęciu zgłoszenia wystąpienia Awarii będą
niezwłocznie potwierdzone w sposób uzgodniony między Stronami.
3. W przypadku prac dotyczących usunięcia Awarii Infrastruktury, OK jest zobowiązany do
zgłoszenia OU potrzeby usunięcia Awarii z wyprzedzeniem co najmniej 12 (dwunastu)
godzin. Zgłoszenie powinno zawierać opis wykonywanych prac, przewidywany termin i
czas prac oraz, w razie potrzeby, wniosek o wyłączenie przez OU napięcia linii
elektroenergetycznej napowietrznej z uwagi na zakres i charakter prowadzonych prac
oraz ze względu na bezpieczeństwo wykonywania prac na elementach sieci
elektroenergetycznej. W przypadku konieczności wyłączenia napięcia linii
elektroenergetycznej, OK lub podwykonawcy OK przystąpią do naprawy po otrzymaniu
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zgody od OU w formie telefonicznej, co zostanie niezwłocznie potwierdzone w sposób
uzgodniony między Stronami.
4. OU, przy uwzględnieniu w pierwszej kolejności konieczności zapewnienia ciągłości i
jakości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, zapewni OK każdorazowy
dostęp do Słupów elektroenergetycznych (w tym poprzez wyłączenie napięcia) w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne do usunięcia Awarii Infrastruktury.
5. Jeżeli usunięcie Awarii sieci elektroenergetycznej wymaga podjęcia przez OU prac
mogących mieć wpływ na Infrastrukturę, OU poinformuje o tym fakcie OK.
6. OU ma prawo zażądać modyfikacji Infrastruktury przez OK gdyby było to technicznie
niezbędne do wykonania naprawy lub następczo – po jej wykonaniu. Żądanie wymaga
uzasadniania.
7. W przypadku gdy OU zażąda wykonania modyfikacji Infrastruktury, OK niezwłocznie i na
swój koszt, zmodyfikuje Infrastrukturę w celu umożliwienia usunięcia Awarii lub
dostosowania do poczynionych napraw.
8. Awarie Słupów elektroenergetycznych będą usuwane przez OU na własny koszt, chyba że
zdarzenie będące przyczyną Awarii będzie następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi OK.
9. OK ma prawo brać udział w pracach związanych z usuwaniem awarii Słupów
elektroenergetycznych, jeżeli mogłoby to wpłynąć na Infrastrukturę.
10. Usunięcie Awarii, mogącej mieć wpływ na Infrastrukturę zostanie potwierdzone przez
Strony na formularzu „Protokół Awarii” („Protokół Awarii”) stanowiącym Załącznik nr 4
do Warunków Dostępu.
Rozdział 5 Zwolnienie Słupów elektroenergetycznych przez OK
1. OK zobowiązany jest do usunięcia Infrastruktury najpóźniej w terminie:
a) 30 (trzydziestu) dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Ramowej,
b) 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez OK oświadczenia o rozwiązaniu Umowy
Szczegółowej ze skutkiem natychmiastowym (Część I Rozdział 5 ust. 4),
c) w dniu rozwiązania Umowy Szczegółowej za wypowiedzeniem lub wygaśnięcia
Umowy Szczegółowej zawartej na czas określony,
d) w przypadku określonym w ust. 3 lit. c).
chyba że Strony ustalą inny termin. Usunięcia Infrastruktury dokonuje OK na własny
koszt.
2. OK zgłasza wniosek w celu usunięcia Infrastruktury, zgodnie ze Zgłoszeniem dostępu.
3. W przypadku powzięcia przez OU informacji o Infrastrukturze OK podwieszonej na
Słupach elektroenergetycznych niezgodnie z postanowieniami łączącej OU i OK Umowy
Ramowej, OU ma prawo do podjęcia następujących kroków:
a) niezwłocznie wzywa OK, do wyjaśnień wyznaczając 7 (siedem) dni na odpowiedź,
b) w przypadku braku odpowiedzi w terminie, o którym mowa w lit. a lub, gdy w
udzielonej odpowiedzi OK nie wykaże tytułu prawnego, z którego wynikałoby prawo
do podwieszenia Infrastruktury OK na Słupach elektroenergetycznych, OK składa
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Zapytanie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu z lit. a. W terminie 7
(siedmiu) dni od dnia otrzymania Zapytania OU udziela odpowiedzi. Do odpowiedzi
OU na Zapytanie ma odpowiednie zastosowanie Część II Rozdział 1 Podrozdział 1.1
ust. 7 - 11. Jeśli odpowiedź OU na Zapytanie jest pozytywna, OK w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia jej otrzymania występuje z Wnioskiem o zawarcie Umowy
Szczegółowej.
c) jeśli OK nie wystąpi we wskazanych w lit. b terminach z Zapytaniem lub Wnioskiem
albo OU udzieli odpowiedzi negatywnej na złożone Zapytanie, bądź jeżeli pomimo
złożenia Wniosku nie dojdzie do zawarcia Umowy Szczegółowej z przyczyn leżących
po stronie OK, w szczególności z powodu niedopełnienia przez OK w terminie
przewidzianym w Umowie Ramowej czynności mającej na celu zawarcie Umowy
Szczegółowej, OK zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Infrastruktury OK
podwieszonej bez tytułu prawnego.
4. W przypadku, gdy OK nie dokona usunięcia Infrastruktury w terminie określonym w ust.
1 lub 3, OU przysługuje prawo do naliczenia kary umownej oraz usunięcia Infrastruktury
(w tym przecięcia Kabli telekomunikacyjnych), na wyłączny koszt i ryzyko OK, z
uwzględnieniem kosztów i ryzyka związanego z ewentualnym przechowywaniem
Infrastruktury. W takim przypadku OK nie będzie przysługiwało odszkodowanie z tytułu
usunięcia lub przecięcia kabli przez OU.
5. W przypadku przecięcia lub usunięcia przez OU niewłaściwego kabla, OU ponosi koszty
przywrócenia stanu pierwotnego Infrastruktury umieszczonej na Słupach
elektroenergetycznych, a OK przysługuje prawo dochodzenia zwrotu utraconych korzyści.
6. Usunięcie Infrastruktury zostanie poświadczone przez Strony obustronnie podpisanym
Protokołem Odbioru.
CZĘŚĆ III ZASADY ROZLICZEŃ
Rozdział 1 Opłaty
W związku z dostępem do Słupów elektroenergetycznych polegającym na umożliwieniu OK
podwieszenia Infrastruktury na Słupach elektroenergetycznych, w celu realizacji szybkiej sieci
telekomunikacyjnej, OU jest uprawniony do pobierania następujących opłat:
a) Opłata miesięczna za rezerwację Słupa elektroenergetycznego,
b) Opłata miesięczna za dostęp do Słupa elektroenergetycznego.
1.1

Opłata za rezerwację

W przypadkach określonych w Części II Rozdział 1 pkt. 1.1 ust. 14, OK będzie ponosił opłaty
za rezerwację odpłatną w wysokości odpowiadającej opłacie miesięcznej za dostęp do
Słupów elektroenergetycznych. Jeżeli rezerwacja odpłatna nie obejmuje okresu pełnego
miesiąca kalendarzowego wówczas należna opłata jest wyliczana w oparciu o stawkę dzienną
stanowiącą 1/30 ogólnej opłaty miesięcznej.
1.2

Opłata za dostęp

1. Ogólna opłata miesięczna w ramach danej Umowy Szczegółowej jest naliczana w oparciu
o iloczyn ilości Kabli telekomunikacyjnych umieszczanych na Słupie elektroenergetycznym
oraz stawki za każdy Słup elektroenergetyczny. Opłata za Kable abonenckie zawiera się w
stawce określonej w ust. 2 poniżej.
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2. Stawka za dostęp do Słupa elektroenergetycznego:
a) nN wynosi: 1,73 zł (jeden złoty i siedemdziesiąt trzy grosze),
b) SN wynosi: 2,75 zł (dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy).
Rozdział 2 Zasady wystawiania faktur i dokonywania płatności
1. W związku z dostępem do Słupów elektroenergetycznych, zobowiązuje się OK do
uiszczania opłat określonych w Umowie Szczegółowej, na podstawie faktur
wystawionych przez OU.
2. Opłaty określone w Warunkach Dostępu są opłatami netto.
3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Jeżeli dostęp, realizowany na
podstawie Umowy Szczegółowej, nie obejmuje okresu pełnego miesiąca
kalendarzowego, wówczas należna opłata jest wyliczana w oparciu o stawkę dzienną
stanowiącą 1/30 ogólnej opłaty miesięcznej.
4. OU nalicza ogólną opłatę miesięczną wynikającą z Umowy Szczegółowej, począwszy
od dnia udostępnienia Słupów elektroenergetycznych (tj. od dnia następnego po dniu
zawarcia Umowy Szczegółowej lub dnia udostępnienia wskazanego w Umowie
Szczegółowej).
5. OU nalicza miesięczną opłatę za okres rezerwacji od dnia następującego po upływie
niepłatnego okresu rezerwacji 90 (dziewięćdziesięciu) dni.
6. OK uiszcza opłaty określone w Umowie Szczegółowej na wskazany rachunek bankowy
OU, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni, od daty wystawienia faktury przez OU.
OU ma obowiązek wysłać fakturę OK w terminie nie późniejszym niż 7 (siedem) dni
od daty jej wystawienia.
7. Nazwę banku, jego adres, numer rachunku bankowego oraz numer Umowy
Szczegółowej, do której odnosi się faktura oraz poszczególne elementy należności
wynikającej z tej faktury OU będzie każdorazowo podawać na fakturze.
8. Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy
OU.
9. OU pobiera ogólną opłatę miesięczną za dany miesiąc z góry - na początku okresu
rozliczeniowego, w cyklu miesięcznym.
10. W przypadku opóźnienia OK w płatności faktury (w części lub w całości), OU naliczy
za każdy dzień opóźnienia odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Rozdział 3 Reklamacje finansowe
1. OK ma prawo do zakwestionowania faktury wystawionej przez OU w terminie
30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania („Reklamacja”).
2. OK składa Reklamację wskazując w niej: numer faktury, kwestionowane pozycje z faktury,
zgłaszane zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem oraz dane OK (firmę, adres, imię nazwisko,
numer telefonu osoby kontaktowej). Złożenie Reklamacji nie zwalnia OK z obowiązku
terminowego uregulowania zobowiązania określonego na fakturze.
3. W terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu Reklamacji, OU udziela odpowiedzi
na Reklamację, wskazując jej rozstrzygnięcie oraz w przypadku odpowiedzi negatywnej
uzasadnienie.
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4. W przypadku uznania Reklamacji, OU wystawia fakturę korygującą w najbliższym terminie
wystawiania faktur.
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik nr 1:
Wzór formularza „Zapytanie o możliwość dostępu do Słupów elektroenergetycznych”
Załącznik nr 2:
Wzór formularza „Wniosek o zawarcie Umowy Szczegółowej”
Załącznik nr 3:
Wzór formularza „Protokół odbioru wykonanych prac”
Załącznik nr 4:
Wzór formularza „Protokół Awarii”
Załącznik nr 5:
Wzór formularza „Zgłoszenie dostępu do Słupów elektroenergetycznych”
Załącznik nr 6:
„Wzór Umowy Szczegółowej”
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