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UMOWA RAMOWA 

w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej 
w zakresie słupów elektroenergetycznych 

 

Określenie miejsca zawarcia  

Umowa zawarta w dniu ……………………… w ……………………. (zwana dalej Umową) pomiędzy:  

  

Określenie stron umowy  

OU z siedzibą i adresem w ………………. (kod …………) przy ulicy …………, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………… …. Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………; ……………………., …………………….;  
NIP: ………………………………., REGON: ……………………………., wysokość kapitału 
zakładowego i wpłaconego wynosi: …………..zwana dalej Operatorem Udostępniającym lub „OU” 
lub „OSD” lub Stroną,  
w imieniu której działają:  

1.………………………………………….. 
2.…………………………………………...  

a 

OK z siedzibą i adresem w ………………. (kod …………) przy ulicy …………, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………… …. Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………; ……………………., …………………….;  
NIP: ………………………………., REGON: ……………………………., wysokość kapitału 
zakładowego i wpłaconego wynosi: …………..zwana dalej Operatorem Korzystającym lub „OK” 
lub Stroną, w imieniu której działają:  

1.………………………………………….. 
2.…………………………………………...  

 

zwane wspólnie Stronami.  

 

DEFINICJE 

 

Na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się następujące definicje: 

1) Abonent - podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie na jego rzecz usług 
telekomunikacyjnych lub wnioskujący o zawarcie takiej umowy; 

2) 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, 

3) 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), 

4) Inspekcja - sprawdzenie braku możliwości technicznych udostępnienia Słupów 
elektroenergetycznych wskazanych przez OU w odpowiedzi na zapytanie, 

5) Kabel abonencki - element Infrastruktury podwieszony na Słupie elektroenergetycznym, na którym 
znajduje się Kabel telekomunikacyjny objęty opłatą za dostęp, 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 (w szczególności splittera 
optycznego lub mufy światłowodowej) - wraz z osprzętem towarzyszącym, 
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6) Kabel telekomunikacyjny - kabel w dowolnej technologii, stanowiący szybką sieć telekomunikacyjną, 
przeznaczony do świadczenia usług telekomunikacyjnych,  

7) Operator Korzystający (OK) – będący stroną niniejszej Umowy przedsiębiorca 
telekomunikacyjny, uprawniony do żądania dostępu do Słupów elektroenergetycznych na 
podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

8) Operator Udostępniający (OU) – będący stroną niniejszej Umowy operator systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, zobowiązany do zapewnienia dostępu do Słupów 
elektroenergetycznych na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, 

9) Protokół Odbioru – Protokół Odbioru Wykonanych Prac, 
10) Projekt - projekt wykonawczy Infrastruktury, 
11) 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 usług i sieci telekomunikacyjnych oraz na podstawie niniejszej Umowy i 
Umów Szczegółowych, 

12) 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),  

13) Umowa Szczegółowa - umowa zawarta pomiędzy OU i OK dotycząca dostępu do słupów 
elektroenergetycznych wskazanych przez OK w zapytaniu, zawarta na podstawie niniejszej 
Umowy, 

14) 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, w tym Zasady techniczne udostępniania Słupów 
elektroenergetycznych, stanowiące Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy, 

15) Wniosek – Wniosek OK skierowany do OU o zawarcie Umowy Szczegółowej na dostęp do 
Słupów elektroenergetycznych, 

16) Zapytanie – zapytanie o możliwość dostępu do Słupów elektroenergetycznych, składane po 
zawarciu niniejszej Umowy w celu zawarcia Umowy Szczegółowej, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, 

17) Zgłoszenie dostępu - zgłoszenie dostępu do Słupów elektroenergetycznych. 

 

CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE 

Rozdział 1 Przedmiot Umowy 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad i warunków dostępu OK do Słupów 
elektroenergetycznych OU, polegającego na umożliwieniu OK podwieszenia Infrastruktury na Słupach 
elektroenergetycznych OU, w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej, o której mowa w 
Ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. z dnia 22 
listopada 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 ze zm.). 

 

Rozdział 2 Tryb zawarcia Umowy  

Niniejsza umowa zostaje zawarta na wniosek OK o zawarcie niniejszej Umowy. 

 

Rozdział 3 Komunikacja między Stronami 

1. Strony uzgadniają, że komunikacja pomiędzy nimi po zawarciu niniejszej Umowy, związana 
z udostępnieniem Słupów elektroenergetycznych, odbywa się drogą elektroniczną (za 
pośrednictwem formy wskazanej przez OU) lub w innej formie wskazanej w niniejszej Umowie dla 
danego rodzaju czynności. Strony podają następujące dane do kontaktu: 

a) OU – w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji 
b) OK – w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji 

2. Ilekroć w niniejszej Umowie wymagana jest forma pisemna, to równoznaczna z tą formą jest 
forma elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Strony przyjmują następujące formy kontaktu dla określonego rodzaju czynności: 
a) zgłoszenie Awarii – w formie telefonicznej, 
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b) żądanie przez OU zaniechania naruszeń, mogących skutkować natychmiastowym 
wypowiedzeniem Umowy Szczegółowej, o których mowa w Części I Rozdział 5 ust. 4 – w formie 
pisemnej, 
c) zawarcie Umowy Szczegółowej – w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
d) oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Ramowej lub Umowy Szczegółowej, o którym mowa w 
Części I Rozdział 5 ust. 7 niniejszej Umowy – w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
e) zgoda OU dla OK na poddzierżawienie Słupów elektroenergetycznych lub oddanie Słupów 
elektroenergetycznych do korzystania w innej formie – w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, 
f) pozostałe czynności, o których mowa w niniejszej Umowie i Umowie Szczegółowej – w formie 
co najmniej dokumentowej. 

4. Zmiana danych do kontaktu, o których mowa w ust. 1, nie wymaga aneksu do Umowy. Strony 
Umowy dokonają zawiadomienia o zmianie w formie pisemnej. 
 

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, także przez osoby nieuprawnione, właściwa Strona 
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugą Stronę. 

3. Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy 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. 

2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, nie może uchybiać prawom stron trzecich, w tym prawom 
właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana jest sieć elektroenergetyczna. OK 
zobowiązuje się do posiadania praw do umieszczenia i korzystania z Infrastruktury na 
nieruchomości, na których posadowione są Słupy elektroenergetyczne będące przedmiotem 
udostępnienia i  każdorazowo OK składa OU oświadczenie o uregulowaniu praw do umieszczenia 
i korzystania z Infrastruktury z właścicielem bądź innym uprawnionym do tych nieruchomości. 
Wzór Oświadczenia o uregulowaniu praw do korzystania z nieruchomości stanowi załącznik nr 8 
do niniejszej Umowy. 

3. OK zobowiązuje się do korzystania ze Słupów elektroenergetycznych, w sposób zgodny z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, właściwymi normami technicznymi (wskazanymi 
w załączniku nr 7 do niniejszej Umowy) oraz postanowieniami niniejszej Umowy i zawartymi na jej 
podstawie Umowami Szczegółowymi. 

4. 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. 

5. OK zobowiązuje się do wykonania Infrastruktury w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy dla OU. 
Prace planowe, jak i sama Infrastruktura nie mogą uniemożliwiać korzystania z sieci 
elektroenergetycznej, w tym Słupów elektroenergetycznych, w szczególności nie mogą ograniczać 
ciągłości i niezawodności funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, zgodnie z wymaganymi 
prawem i zasadami regulacji jakościowej stosowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
parametrami ciągłości i jakości dostaw energii elektrycznej. Wszelkie prace mogą być wykonane 
tylko przez upoważnione przez OK osoby posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia i 
kwalifikacje. 
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6. OK zobowiązuje się 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. 

7. OK zobowiązuje się do używania na Słupach elektroenergetycznych wyłącznie elementów 
Infrastruktury spełniających wszystkie wymagania przewidziane prawem, w tym dotyczące 
odpowiednich norm bezpieczeństwa oraz do posiadania stosownych certyfikatów. 

8. 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. 

9. Wszelkie prace związane z instalacją i konserwacją Infrastruktury wykonywane są przez OK na 
własny koszt i nie obciążają OU. 

10. W przypadku wyrządzenia przez OK szkód na infrastrukturze OU wynikających z prac związanych 
z realizacją Umów Szczegółowych, OK zobowiązuje się 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 niemożliwe. Niezwłocznie po upływie wskazanego 
terminu OK powiadomi OU o usunięciu szkód lub o ich nieusunięciu, wraz ze wskazaniem 
przyczyn. W przypadku nieusunięcia szkód w wyżej wymienionym terminie, OU może je usunąć 
we własnym zakresie na koszt OK.  

11. W przypadku konieczności przywrócenia zasilania lub zapobieżenia zagrożeniu życia, zdrowia 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. 10 nie stosuje się. 

12. OK zobowiązuje się 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 linii elektroenergetycznej związanych z podwieszeniem 
Infrastruktury na Słupach elektroenergetycznych lub z usunięciem Awarii infrastruktury bądź 
jej konserwacją, remontem, modernizacją lub prowadzenia prac planowych. 

13. Zwrot udokumentowanych kosztów, o których mowa w ust. 12 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. 

14. OK może powierzyć wykonywanie wszelkich prac związanych z Umową Szczegółową wybranemu 
wykonawcy. OK zobowiązuje się zapewnić, że wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace 
zgodnie z obowiązkami przewidzianymi dla OK. OK odpowiada względem OU za działanie lub 
zaniechanie wykonawcy jak za własne. 

15. OK ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów BHP 
(bezpieczeństwa i higieny pracy), w tym Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w OU 
udostępnionej na stronie internetowej OU, przepisów prawa budowlanego, przepisów związanych 
z wymaganymi kwalifikacjami osób pracujących przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz 
przepisów przeciwpożarowych, a także przepisów regulujących sposób realizowania Infrastruktury 
w trakcie prowadzonych prac związanych z wykonaniem Umów Szczegółowych. 

16. OK ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku, w tym sprzątanie w czasie prowadzenia 
prac i uprzątnięcie miejsca po ich wykonaniu. 

17. OK zobowiązuje się 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 Urzędu Komunikacji Elektronicznej 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 w przedmiocie określenia warunków 
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zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie Słupów elektroenergetycznych z OU 
albo obowiązek udostępnienia Słupów wynika z decyzji administracyjnej. 

18. OK zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania zapisów „Instrukcji organizacji bezpiecznej 
pracy przy urządzeniach energetycznych” obowiązującej w OU dostępnej na stronie internetowej: 
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-wytyczne-dla-
wykonawcow 

19. Podstawą do rozpoczęcia prac montażowych i eksploatacyjnych na sieci OU, jest przygotowanie 
przez OK i uzgodnienie z OU „Instrukcji bezpiecznego podwieszania przewodów 
telekomunikacyjnych na infrastrukturze sieci elektroenergetycznej uwzględniającej zasady 
współpracy przy realizacji prac planowych i awaryjnych w ………….” 

 

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. Zdanie pierwsze nie wyłącza obowiązku OK powiadamiania OU z wyprzedzeniem o 
potrzebie uzyskania dostępu do Słupów elektroenergetycznych, zgodnie z terminami określonymi 
w niniejszej Umowie.  

2. OU zobowiązuje się do utrzymywania Słupów elektroenergetycznych w należytym stanie 
technicznym. 

3. OU zobowiązuje się do współdziałania z OK w zakresie niezbędnym do należytego i prawidłowego 
wykonania niniejszej Umowy i Umów Szczegółowych. OU zobowiązuje się do udostępnienia 
Słupów elektroenergetycznych 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 niniejszej Umowy 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 niniejszej Umowy lub Umowy Szczegółowej 

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 

2. Umowy Szczegółowe są zawierane na czas określony albo czas nieokreślony według wyboru OK. 
Określone w dalszych ustępach niniejszego Rozdziału warunki rozwiązania, albo wygaśnięcia na 
innej podstawie Umów szczegółowych, znajdą zastosowanie zarówno do umów zawartych na 
czas określony, jak i nieokreślony. 

3. Niniejsza Umowa wygasa wraz z wykreśleniem OK z rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przy 
czym z dniem wygaśnięcia niniejszej Umowy 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 
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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 niniejszej Umowy lub Umowy Szczegółowej 
i nie zaprzestał tych naruszeń, pomimo wezwania przez OU do 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 w każdym z tych przypadków nie uregulował należności w terminie 14 
(czternastu) dni od dnia otrzymania od OU pisemnego wezwania. 

6. OU ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę 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 niniejszej Umowy 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 niniejszą Umowę lub Umowę Szczegółową zawartą na czas 
nieokreślony 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 niniejszej Umowy lub Umowy Szczegółowej z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
lub ze skutkiem natychmiastowym wymaga oświadczenia złożonego w formie pisemnej 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 
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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 niezgodnego z niniejszą 
Umową 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 niniejszej Umowy - 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. Postanowienia niniejszego Rozdziału  nie naruszają uprawnienia Stron do żądania 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

 

CZĘŚĆ II PROCEDURY DOSTĘPU 
 

Rozdział 1  

Tryb i zasady dostępu do Słupów elektroenergetycznych 

1.1 Zgłaszanie Zapytań i Wniosków 

1. W celu ustalenia możliwości dostępu do Słupów elektroenergetycznych, OK występuje do OU 
z Zapytaniem. Wzór formularza Zapytania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. OU w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania Zapytania dokonuje weryfikacji formalnej 
Zapytania obejmującej wyłącznie: 

a) sprawdzenie czy wszystkie wymagane w treści wzoru formularza Zapytania dane 
i informacje zostały podane, 

b) sprawdzenie czy wszystkie wymagane w treści wzoru formularza Zapytania 
załączniki zostały dołączone, 

c) sprawdzenie czy osoba podpisująca Zapytanie jest umocowana do działania w 
imieniu i na rzecz OK oraz czy przedstawiono dokumenty wykazujące to umocowanie 
do działania w imieniu i na rzecz OK; w przypadku dokumentów sporządzonych w 
języku obcym należy załączyć do Zapytania ich tłumaczenie na język polski, 
sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

3. W przypadku stwierdzenia jego niekompletności OU wskazuje braki i wzywa OK do 
uzupełnienia Zapytania lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień. 

4. W przypadku niedotrzymania 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 harmonogramu planowanej do realizacji inwestycji OU 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 
zobowiązuje się 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 w 2 egzemplarzach protokół z jej przebiegu. 

10. W przypadku, gdy Inspekcja potwierdzi możliwości techniczne dostępu, OU przekaże do OK 
w terminie do 3 (trzech) dni od dnia przeprowadzenia Inspekcji Warunki Techniczne właściwe 
dla Słupów elektroenergetycznych, których dotyczyła Inspekcja. 

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 zobowiązuje się 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, planowane do podwieszenia, o których mowa w Zapytaniu (tj. w ciągu 
sąsiadujących ze sobą Słupów elektroenergetycznych planowanych do wykorzystania 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 
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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 posiadane 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 niniejszej Umowy. 

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 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 obejmującej wyłącznie: 

a) sprawdzenie czy wszystkie wymagane w treści wzoru formularza Wniosku dane i 
informacje zostały podane, 

b) sprawdzenie czy wszystkie wymagane w treści wzoru formularza Wniosku załączniki 
zostały dołączone, 

c) sprawdzenie czy osoba podpisująca Wniosek jest umocowana do działania w imieniu i na 
rzecz OK oraz czy przedstawiono dokumenty wykazujące to umocowanie do działania w 
imieniu i na rzecz OK; w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy 
załączyć do Wniosku ich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza 
przysięgłego. 

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 
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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 nie zostać zaakceptowany przez OU, 
jeżeli OK nie wprowadził stosownych zmian i Projekt jest niezgodny z uprzednio wskazanymi 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub 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. 

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 podany w Części I Rozdział 
3 ust. 1 projekt Umowy Szczegółowej dotyczącej Słupów elektroenergetycznych określonych 
w Projekcie, na których zostanie podwieszona Infrastruktura. 

3. OK zobowiązuje się do niezwłocznego odesłania podpisanego projektu 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 w okresie bezpłatnej rezerwacji 
zasobów projekt Umowy Szczegółowej zawiera uchybienia lub błędy wymagające 
skorygowania ze strony OU – w takim przypadku wydłużany jest termin bezpłatnej rezerwacji 
zasobów, a OU zobowiązuje się do niezwłocznego 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 niniejszej Umowy. 
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Rozdział 2 Instalacja Infrastruktury na Słupach elektroenergetycznych 

 

1. OU zobowiązuje się do udostępnienia Słupów elektroenergetycznych niezwłocznie, nie 
później niż następnego dnia od dnia zawarcia Umowy Szczegółowej, chyba że Strony określą 
w Umowie Szczegółowej inny termin. 

2. OK zobowiązuje się 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, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 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 Infrastruktury. Wskazany 
przez OU termin nie może być krótszy niż 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez OK 
uwag do Protokołu Odbioru. 

7. OK zobowiązuje się 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 Infrastruktura zainstalowana przed dniem zawarcia niniejszej Umowy 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. 
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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 – trwające nie dłużej niż miesiąc – 
zawieszenie obu Kabli telekomunikacyjnych. 
 

Rozdział 4 Prace planowe i usuwanie Awarii 
4.1 Prace planowe OK 

1. Do prac planowych OK zalicza się: 

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 stanowiących zagrożenie dla 
prawidłowego funkcjonowania Infrastruktury i po 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 zobowiązują się 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 
stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, 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 
zobowiązuje się 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 
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elektroenergetycznymi, mogące mieć wpływ na Infrastrukturę. 

2. Prace planowe będą wykonywane po uprzednim poinformowaniu OK o ich zakresie i 
planowanych terminach robót. 

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 lub usuwa Infrastrukturę bez przebudowy i to w obu 
przypadkach we własnym zakresie i na własny koszt. 

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 może usunąć 
Infrastrukturę na koszt OK. Strony mogą także odrębnie uzgodnić wykonanie przebudowy 
Infrastruktury przez OU, 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 zobowiązuje się 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 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. 
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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 
uzasadnienia. 

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. W przypadku niewykonania modyfikacji Infrastruktury przez OK, OU nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody OK spowodowane niewykonaniem modyfikacji.  

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 Protokołu Awarii stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

 

Rozdział 5 Zwolnienie Słupów elektroenergetycznych przez OK 

1. OK zobowiązuje się do usunięcia Infrastruktury najpóźniej w terminie: 

a) 30 (trzydziestu) dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, 

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. 4 lit. c, chyba że Strony ustalą inny termin. 

2. Usunięcia Infrastruktury dokonuje OK na własny koszt. 

3. OK zgłasza wniosek w celu usunięcia Infrastruktury, zgodnie ze Zgłoszeniem dostępu. 

4. W przypadku powzięcia przez OU informacji o Infrastrukturze OK podwieszonej na Słupach 
elektroenergetycznych niezgodnie z postanowieniami Umowy i Umów Szczegółowych, 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 
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 niniejszej Umowie czynności mającej na celu zawarcie Umowy 
Szczegółowej, OK zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia Infrastruktury OK 
podwieszonej bez tytułu prawnego. 

5. W przypadku, gdy OK nie dokona usunięcia Infrastruktury w terminie określonym w ust. 1 lub 
4, 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 
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przypadku OK nie będzie przysługiwało odszkodowanie z tytułu usunięcia lub przecięcia kabli 
przez OU. 

6. 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. 

7. 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 jako iloczyn stawki dziennej stanowiącej 
1/30 ogólnej opłaty miesięcznej i liczby dni. 

 

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. W przypadku rozgałęzienia każdy z Kabli 
telekomunikacyjnych (wchodzący na i wychodzący ze Słupa elektroenergetycznego) stanowi 
oddzielny Kabel telekomunikacyjny. Opłata za Kable abonenckie zawiera się w stawce 
określonej w ust. 2 poniżej. 

2. Stawka netto 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 powyżej są opłatami netto i zostanie doliczony do nich podatek od towarów i 
usług według zasad i wysokości obowiązujących w dniu wystawienia faktury. 

3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Jeżeli dostęp, realizowany na podstawie 
Umowy Szczegółowej, nie obejmuje okresu pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas 
należna opłata jest wyliczana jako iloczyn stawki dziennej stanowiącej 1/30 ogólnej opłaty 
miesięcznej i liczby dni. 

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. 
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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. 

7. OU ma obowiązek wysłać fakturę OK w terminie nie późniejszym niż 7 (siedem) dni od daty jej 
wystawienia. 

8. Nazwę banku, jego adres, numer rachunku bankowego oraz podstawę wystawienia do której 
odnosi się faktura oraz poszczególne elementy należności wynikającej z tej faktury OU będzie 
każdorazowo podawać na fakturze. 

9. Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy OU. 

10. OU pobiera ogólną opłatę miesięczną za dany miesiąc z dołu, w cyklu miesięcznym. 

11. 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. 

12. OU oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer identyfikacji 
podatkowej NIP: ………………………. 

13. OK oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer identyfikacji 
podatkowej NIP:  …………………………………… 

14. OU oświadcza, że rachunek do zapłaty wskazany na fakturze będzie rachunkiem rozliczeniowym, 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, 
znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

15. OK oświadcza, że rachunek do zapłaty wskazany na fakturze będzie rachunkiem rozliczeniowym, 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, 
znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

16. Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją  kredytujących 
i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz Umów 
Szczegółowych. 

 

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. 

4. W przypadku uznania Reklamacji, OU wystawia fakturę korygującą w najbliższym terminie 
wystawiania faktur. 

 

CZĘŚĆ IV Poufność  

 
1. Strony niniejszej umowy nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązują się do zachowania w 
ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się 
traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub 

pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z umową oraz 
Umową Szczegółową, uzyskane w trakcie negocjacji warunków umowy oraz Umowy 
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Szczegółowej, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie ww. umów  oraz w trakcie ich 
realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione jednej ze Stron w związku z 
zawarciem lub wykonywaniem umów, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, 
w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, 
prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym 
dotyczące każdej ze Stron, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi jedna ze 
Stron pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo 
lub umownie (Informacje Poufne). 

 
3. Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawniać, upubliczniać, 

przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów 
innych niż realizacja ww. umów, jakichkolwiek Informacji Poufnych. 

  
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych: 

 
a. które są dostępne jednej ze Stron przed ich ujawnieniem danej Stronie przez drugą Stronę; 
b. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez jedną ze Stron zobowiązania 

drugiej Strony do zachowania poufności; 
c. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich 

informacji;  
d. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz; 
e. które stanowią informacje powszechnie znane. 
 

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej 
brak dostępu podmiotów i osób trzecich do ww. informacji. 
 

6. W zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz Umowy Szczegółowej, Strona może ujawniać 
Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu 
ww. umów, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do 
zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszej umowie. Za działania lub 
zaniechania takich osób Strona ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne. 

 
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony Informacji 

Poufnych, Strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, za 
szkodę jaką poniosła, w wyniku działania drugiej strony.  

8. Każda ze Stron zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy 
wykonywaniu niniejszej umowy oraz Umowy Szczegółowej, niezwłocznie po zakończeniu 
wykonania umowy, a także na każde pisemne żądanie jednej ze Stron, bezzwłocznie zwrócą 
lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz 
opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który 
każda ze Stron uprawniona jest zachować.  

9. Jeżeli w myśl obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady obrotu papierami 
wartościowymi którakolwiek ze Stron  zobowiązana będzie do przekazania do wiadomości 
publicznej informacji o zawarciu niniejszej umowy, Strona ta zobowiązuje się do uprzedniego 
uzgodnienia treści tej informacji z drugą ze Stron. 
 

10. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres 
obowiązywania niniejszej umowy oraz Umowy Szczegółowej oraz 5 lat po ich zakończeniu, 
niezależnie od powodu ich zakończenia. 
 

11. Po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy oraz Umowy Szczegółowej, niezależnie od przyczyn, 
OK zwróci wszystkie otrzymane od OU dokumenty określone w ust 1. w terminie 7 dni, 
natomiast informacje zawarte w ust 1 przechowywane elektronicznie usunie ze swoich 
zasobów komputerowych oraz nośników informacji. OK dopilnuje również, ażeby taką 
czynność wykonały również podmioty trzecie zaangażowane przez OK w celu realizacji 
niniejszej Umowy. 
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CZĘŚĆ V Postanowienia końcowe 

1. OU oświadcza, że osoby reprezentujące OU, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, 
których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane OK w celu zawarcia, realizacji i 
monitorowania wykonywania Umowy, zostały lub zostaną poinformowane przez OU, że OK jest 
administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO”, oraz że zapoznały się lub zapoznają się z 
informacją o zasadach ich przetwarzania przez OK, zamieszczonych pod adresem: (tu adres 
strony internetowej OK z polityką ochrony danych osobowych).  

2. OK oświadcza, że osoby reprezentujące OK, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, 
których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane OU w celu zawarcia, realizacji i 
monitorowania wykonywania Umowy, zostały lub zostaną poinformowane przez OK, że OU jest 
administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz że zapoznały się lub 
zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania przez OU, zamieszczonych pod 
adresem: (https://energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci).  

3. OU oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

4. OK oświadcza, że posiada/nie posiada status/u dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

5. Strony potwierdzają, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych, przekażą tekst niniejszej Umowy i Umów Szczegółowych 
Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w terminie 14 dni od dnia podpisania.   

6. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.   

7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu z wyłączeniem Części I Rozdział 3 ust. 3. 

9. Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

10. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozwiązać 
polubownie w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia 
w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby OU. 

11. W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia Umowy za niezgodne z 
prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne albo bezskuteczne, Strony 
zobowiązują się uzgodnić nowe, zgodne z prawem i skuteczne sformułowanie lub postanowienie, 
którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron. 

12. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

13. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki: 

 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"; 
 Załącznik nr 7: „Zasady techniczne udostępniania Słupów elektroenergetycznych”; 
 Załącznik nr 8: Wzór „Oświadczenia o uregulowaniu praw do korzystania z 

nieruchomości”; 
 

 



 
 

Załącznik nr 1  do Umowy Ramowej w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury 
technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych 

 
Wzór formularza  „Zapytanie o możliwość dostępu do Słupów elektroenergetycznych" 

ZAPYTANIE O MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO SŁUPÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Numer Umowy Ramowej .................................  

1. OK 

Pełna nazwa  .................................  

Adres (siedziba)  .................................  

Kod pocztowy  .................................  

NIP  .................................  

Regon  .................................  

Numer wpisu do RPT  .................................  

Dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, e-mail) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Czas obowiązywania Umowy Szczegółowej: 

Na czas nieokreślony/Na czas określony1 

 

OD: ………………… DO: ………………… 

3. Załącznik do zapytania: 

Załącznik 1.1 Wykaz słupów  
Załącznik 1.2   Szkic trasy 
(załączany w przypadku skomplikowanej struktury dostępu do Słupów elektroenergetycznych) 
 
 

                                                      
1 Niewłaściwe skreślić 



 
 

Załącznik 1.1 Wykaz słupów:  

Opis przebiegu zamawianych Słupów elektroenergetycznych: 

Słup początkowy: 

Adres     ......................................................................  

Słup końcowy: 

Adres     ...................................................................................................  

Łączna ilość Słupów elektroenergetycznych: ………………………….. 

Opis przebiegu Słupów elektroenergetycznych 

Ulica Nr domu/nr działki/nr Słupa wg OU 
 
………………………………………………….. ………………………….. 

………………………………………………….. ………………………….. 

………………………………………………….. ………………………….. 

………………………………………………….. ………………………….. 

………………………………………………….. ………………………….. 

………………………………………………….. ………………………….. 

………………………………………………….. ………………………….. 

………………………………………………….. ………………………….. 

………………………………………………….. ………………………….. 

 

 

Rodzaj kabla∅ 

kabel miedziany telefoniczny ∅ ………………………………………………………. 

kabel koncentryczny ∅ ……………………………………………………………………. 

kabel światłowodowy ∅ …………………………………………………………………. 

inny kabel (opis i ∅) ………………………………………………………………………… 

 



 
 

Załącznik 1.2 Przebieg projektowanej trasy kablowej na podkładzie mapowym z systemu informacji 
przestrzennej klasy GIS 

 

 

 

 

 

 

UWAGI*: 

 

 

 

 

 

 

 

*np. wskazanie zapasu Kabli telekomunikacyjnych, stelaży, złączy/muf 

………………………………………………………………….. 
Podpis i pieczęć osób(-y) upoważnionych(-ej)  

do reprezentowania OK 



 
 

Załącznik nr 2  do Umowy Ramowej w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do 
infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych 

 
Wzór formularza  „Wniosek o zawarcie Umowy Szczegółowej na dostęp do Słupów elektroenergetycznych w 

oparciu o Zapytanie" 

WNIOSEK 

O ZAWARCIE UMOWY SZCZEGÓŁOWEJ NA DOSTĘP DO SŁUPÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH 
W OPARCIU O ZAPYTANIE Z DNIA/NR .. ….. 

1. Wnioskodawca – OK 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa OK) 

Adres (siedziba)   ……………………………………. 

Kod pocztowy   ……………………………………. 

NIP    ……………………………………. 

Regon    ……………………………………. 

Numer wpisu do RPT  ……………………………………. 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu stacjonarnego 

i komórkowego, e-mail): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Bank i numer konta OK 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.    Załączniki do wniosku: 

− Kopia Zapytania; 

− Oświadczenie OK, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji OK, że stan faktyczny i 
prawny ustalony na podstawie Zapytania nie uległ zmianie. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania OK 



 
 

Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury 
technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych 

 
 
 
  
Nazwa OU (miejscowość i data) 
  
Nr zgłoszenia:  
  

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH PRAC 
 

Nazwa OK 
  
Tryb prac (wybierz):  
  

1. Rodzaj wykonywanych prac (wybierz):  
  
  
  
  
NR zaakceptowanego projektu technicznego  
  
  
2. Stwierdzono zgodność / niezgodność* wykonywanych prac z Projektem technicznym 

  
  
  
Oznaczenie Słupów elektroenergetycznych  
  
  
  
  
  
3. OK przekazuje na rzecz OU następującą 
dokumentację powykonawczą w formie papierowej i 
w formie elektronicznej w formacie (*.shp lub *.xlsx) i 
w formie ustalonej przez OU___________________ 
(pole obowiązkowe) 

 

  
4.Zalecenia, wnioski i uwagi przedstawicieli firm odbierających wykonane prace 
  
Telefon stacjonarny OK Telefon stacjonarny OU 
  
Telefon komórkowy OK* Telefon komórkowy OU* 
  
  
  
  
  
E-mail OK  
E-mail OU  
  
  

data i podpis przedstawiciela OK data i podpis przedstawiciela OU 

*niepotrzebne skreślić 



 
 

Załącznik Nr 4 do Umowy Ramowej w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do 
infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych 

Wzór formularza   „Protokół Awarii" 

…..…………………………………………… 

(miejscowość, data, godzina)  

PROTOKÓŁ AWARII 

Numer Umowy Ramowej  ................................. 

Numer Umowy Szczegółowej  ................................         z dnia  ...............................  

Strona zgłaszająca  ................................  

Strona przyjmująca  ......, .........................  

Termin i czas prac  ................................  

Relacja 

(od Słupa elektroenergetycznego 

………………………………………………………………………….. 

do Słupa elektroenergetycznego) 

…………………………………………………………………………. 
 

 

Szczegółowy opis awarii i sposobu jej usunięcia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OU:       OK: 

Imię i nazwisko …………………………………………..  ………………………………………….  

Podpis …………………………………………..  …………………………………………. 

Telefon …………………………………………..  …………………………………………. 

e-mail …………………………………………..  ………………………………………….



 
 

Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do 
infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
DOSTĘP DO SŁUPÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Rodzaj prac 

 planowe               TAK 

      Awarie                   NIE 

 OD: OK, OSOBA UPRAWNIONA - WNIOSKUJĄCY 
Imię i nazwisko Data zgłoszenia 

(rrrr-mm-dd gg:mm) 
Numer Telefonu Nazwa Firmy 

    
OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE PRACE (wypełnia wnioskujący) 

Imię i nazwisko osób wizytujących Numer dokumentu 
tożsamości 

Numer Telefonu Nazwa Firmy 

    
    
    
    
    
    

województwo miejscowość nazwa ulicy numer ulicy i lokalu 

 Termin dostępu 
 

Oznaczenie Słupów elektroenergetycznych 

OD 
(rrrr-mm-dd gg:mm) 

DO 
(rrrr-mm-dd gg:mm) 

   

Cel i opis aktywności:  

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA (wypełnia przyjmujący) 

Imię i nazwisko Data potwierdzenia 
(dd-mm-rr gg:mm) 

Numer Zgłoszenia 

   

POTWIERDZENIE TERMINU DOSTĘPU (wypełnia przyjmujący) 

TAK Imię i nazwisko Data powiadomienia 

   
 OD 

(rrrr-mm-dd gg:mm) 
DO 

(rrrr-mm-dd gg:mm) 

TERMIN ALTERNATYWNY * 

 

  

Informacje dodatkowe 

 

AKCEPTACJA ALTERNATYWNEGO TERMINU DOSTĘPU (wypełnia wnioskujący) 
 Imię i nazwisko Data powiadomienia 

NIE   

(* nie dotyczy trybu Awarii, wypełnić w przypadku braku potwierdzenia proponowanego terminu) 

(** w przypadku braku akceptacji wnioskujący przesyła nowy formularz zgłoszenia) 



 
 

Załącznik Nr 6 do Umowy Ramowej w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do 
infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych 

 „Wzór Umowy Szczegółowej" 

Umowa Szczegółowa Nr……………… 

zawarta dnia ……………………………………. 

 

Numer Umowy Ramowej  ................................................................  

Numer Zapytania  ................................................................  

Data wpływu  ................................................................  

Strony:  

OK 

Pełna nazwa  ..................................................................  

Adres (siedziba)  ..................................................................  

Kod pocztowy  ..................................................................  

NIP  ..................................................................  

Regon  ..................................................................  

Numer wpisu w KRS  ..................................................................  

Numer wpisu do RPT  ..................................................................  

Dane kontaktowe                        ..........................................................................................................................  

OU 
Pełna nazwa                                        ............................................................................     

Adres (siedziba)  ..................................................................  

Kod pocztowy  ..................................................................  

NIP  ..................................................................  

Regon  ..................................................................  

Numer wpisu w KRS                   .................................................................................  

 

Dane kontaktowe                        ...................................................................................................................  

1. Strony postanawiają, że Umowa Szczegółowa została zawarta na czas  ……………… 

2. Udostępnienie Słupów elektroenergetycznych nastąpi w dniu …………………... 

3. Umowa Szczegółowa wygasa z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Ramowej. 

4. Na warunkach określonych w Umowie Ramowej oraz Umowie Szczegółowej OU oddaje OK do użytkowania 

Słupy elektroenergetyczne w ilości ………… sztuk w miejscowości …………………., szczegółowo opisane w 

Projekcie, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy Szczegółowej. Łączna ilość Kabli telekomunikacyjnych 

umieszczonych na udostępnionych Słupach elektroenergetycznych…………………. 

5. OK zobowiązuje się do wykorzystywania Słupów elektroenergetycznych w sposób zgodny z postanowieniami 

Umowy Ramowej oraz Umowy Szczegółowej. 

6. OK zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich należnych OU opłat wynikających z Umowy Ramowej oraz 

Umowy Szczegółowej. 

7. Wysokość opłaty miesięcznej z tytułu udostępnienia Słupów elektroenergetycznych wynosi  …………… 



 
 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1    Projekt Techniczny (projekt wykonawczy Infrastruktury) wraz z Warunkami 

Technicznymi 

Załącznik Nr 2     Protokół Odbioru Wykonanych Prac (dołączany po dokonaniu odbioru wykonanych 

prac) 

Załącznik Nr 3     Szczegółowy wykaz Słupów elektroenergetycznych 

OU: OK: 
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Załącznik nr 7  do Umowy Ramowej w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do 

infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych 

 

 

Zasady techniczne udostępniania Słupów elektroenergetycznych  

 

 

1. Podwieszenie Infrastruktury winno być dokonane w oparciu o obowiązujące w OU instrukcje, 

przepisy, standardy techniczne oraz normy dotyczące elektroenergetycznych linii 

napowietrznych, w szczególności: 

a. normę PN-E-05100-1, 1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne – 

Projektowanie i budowa – Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi 

gołymi”, 

b. normę N SEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 

i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz 

z przewodami niepełnoizolowanymi”, 

c. normę PN-EN 50341-1:2013 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV -- Część 1: Wymagania ogólne -- Specyfikacje wspólne, 

d. PN-EN 50341-2-22:2016 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla 

Polski (oparte na EN 50341-1:2012), 

e. normę N SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa”, 

f. Instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w OU 

(IOBP), 

g. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 

obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

2. Infrastrukturę należy zabudować poniżej istniejących przewodów roboczych linii 

elektroenergetycznej w odległości pionowej wynikającej z obliczeń projektowych nie 

mniejszej niż suma: 

• 0,3 m i odstępu ergonomicznego dla linii nn 0,4 kV, 

• 1,12 m i odstępu ergonomicznego dla linii SN 6 kV, 

• 1,16 m i odstępu ergonomicznego dla linii SN 15 kV, 

• 1,22 m i odstępu ergonomicznego dla linii SN 20 kV, 

• 1,32 m i odstępu ergonomicznego dla linii SN 30 kV. 

Przy czym odstęp ergonomiczny jest to odstęp w powietrzu dopuszczający w ograniczonym 

zakresie błędy ruchowe i błędy w ocenie odległości przy prowadzeniu prac przy minimalnej 

odległości zbliżenia, przy uwzględnieniu rodzaju czynności wykonywanych przez osobę, jak 

i używanych narzędzi (Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych). 

3. W przypadku występowania już podwieszonej innej Infrastruktury lub należącej do 

podmiotów trzecich (np. infrastruktury oświetleniowej, telekomunikacyjnej) należy uwzględnić 

ten fakt w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, w szczególności, w zakresie 

zachowania wymaganych odległości i zgodności z normami.  
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4. Wysokość zawieszenia Infrastruktury od ziemi nie może być mniejsza niż określona 

w przepisach lub normach wymienionych w pkt 1. 

5. Prace OK na liniach nn. 

OK wykonuje prace w technologii pozwalającej na pracę montera na elektroenergetycznej 

linii nn będącej pod napięciem i Instrukcji opracowanej przez OK. OSD wskaże, z podanych 

poniżej, obowiązujące na obszarze jego działania technologie wykonywania prac: 

a) w technologii prac w pobliżu napięcia (bez wyłączeń energii dla odbiorców); prace 

powinny być wykonywane w oparciu o Instrukcję bezpiecznego podwieszania przewodów 

telekomunikacyjnych na infrastrukturze sieci nn przygotowaną przez OK i uzgodnioną 

z OSD; 

lub 

b) w technologii prac pod napięciem (PPN); prace w technologii PPN mogą wykonywać 

osoby zweryfikowane przez OSD (posiadające stosowne uprawnienia i upoważnienia), 

spełniające warunki określone w instrukcjach/procedurach PPN obwiązujących u danego 

OSD i instrukcjach PPN obowiązujących w OK, które zostały zaakceptowane przez OSD 

do stosowania; 

lub 

c) w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości wykonania pracy przy 

załączonej linii wg instrukcji OK, dopuszcza się wykonanie prac w oparciu o Instrukcję 

organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w OU. 

6. Prace OK na liniach SN. 

OSD wskaże, z podanych poniżej, obowiązujące na obszarze jego działania technologie 

wykonywania prac: 

a) w technologii prac pod napięciem (PPN); prace w technologii PPN mogą wykonywać 

osoby zweryfikowane przez OSD (posiadające stosowne uprawnienia i upoważnienia), 

spełniające warunki określone w instrukcjach/procedurach PPN obwiązujących u danego 

OSD i instrukcjach PPN obowiązujących w OK, które zostały zaakceptowane przez OSD 

do stosowania; 

lub 

b) w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości wykonania pracy przy 

załączonej linii, dopuszcza się wykonanie prac w oparciu o Instrukcję organizacji 

bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w OU.  

7. Prace realizowane przez OK wymienione w pkt. 5c i 6b powinny być zorganizowane przez 

OK w sposób ograniczający do minimum liczbę odbiorców OU, którzy zostaną objęci 

przerwami w dostawie energii elektrycznej z powodu prowadzenia tych prac, poprzez 

zapewnienie zasilania rezerwowego dla odbiorców energii np. w postaci agregatów 

prądotwórczych. 

8. Liczba możliwych do podwieszenia Kabli telekomunikacyjnych, Kabli abonenckich 

przypadająca na jeden Słup elektroenergetyczny wynika z warunków technicznych 

infrastruktury elektroenergetycznej i faktu objęcia Słupów elektroenergetycznych rezerwacją. 

Projektowana Infrastruktura OK powinna być siecią docelową, obejmującą również przyszłe 

zapotrzebowanie OK. Standardowym rozwiązaniem technicznym powinna być Infrastruktura 

OK oparta na jednym magistralnym kablu telekomunikacyjnym. Kabel abonencki nie może 

być podwieszony do więcej niż czterech Słupów elektroenergetycznych. 
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9. Na każde podwieszenie Infrastruktury OK, w tym również wszystkich docelowych Kabli 

abonenckich OK powinien opracować i uzgodnić dokumentację projektową, która będzie 

zawierała m.in. obliczenia wytrzymałości mechanicznej Słupów elektroenergetycznych 

(statyczne i dynamiczne), profili podłużny linii SN. Dokumentacja projektowa powinna 

zawierać wszelkie formalności związane z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej, 

jeśli taka jest wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także oświadczenie 

o uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód właścicieli gruntów lub decyzji administracyjnych 

bądź orzeczeń sądu, zastępujących zgodę właściciela gruntu lub użytkownika wieczystego. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana przez osobę lub osoby posiadające 

stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w tym, w specjalności instalacyjnej, 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. OK przekazuje 

Projekt do zatwierdzenia OU, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i jednym 

egzemplarzu w wersji elektronicznej (w formacie „PDF"). 

10. Rozpoczęcie prac projektowych powinno być poprzedzone przeprowadzeniem wizji lokalnej 

w terenie, mającej na celu zweryfikowanie istniejącego obciążenia w postaci m.in. sieci 

oświetleniowych, czy też podwieszonego kabla telekomunikacyjnego innego operatora 

telekomunikacyjnego.  

OSD przekazuje informacje OK dotyczące udostępnianych Słupów elektroenergetycznych na 

wybranym obszarze: charakterystykę linii w zakresie lokalizacji, typów, funkcji i stanu 

technicznego Słupów elektroenergetycznych oraz typów i przekrojów przewodów oraz 

znajdującą się w posiadaniu OU dokumentację techniczną Słupów elektroenergetycznych 

w zakresie koniecznym do zaprojektowania i wykonania Infrastruktury. Udostępnienie 

powyższych danych nie zwalnia projektanta z przeprowadzenia wizji lokalnej. 

Udostępnione dane oraz przeprowadzona wizja lokalna powinna posłużyć jako dane 

wejściowe do obliczeń projektowych sieci, które są niezbędne dla stwierdzenia, czy wzrost 

obciążenia Słupów elektroenergetycznych poprzez instalację kabla telekomunikacyjnego nie 

spowoduje przekroczenia ich aktualnej wytrzymałości oraz będą zachowane prawidłowe 

odległości przewodów od dróg, ziemi, obiektów krzyżowanych i innych przeszkód 

terenowych. 

Obliczanie zwisów i odległości między przewodami elektroenergetycznymi, a kablem 

telekomunikacyjnym należy wykonać dla temperatury pracy przewodów + 40oC, w której będą 

występować największe wydłużenia, a tym samym zwisy przewodów.  

11. Przy podwieszaniu Kabli telekomunikacyjnych zabrania się: 

• prowadzenia Kabli telekomunikacyjnych w przestrzeni pomiędzy żerdziami słupów 

rozkracznych, 

• wiercenia otworów i wstrzeliwania kołków w słupy, 

• mocowania Kabli telekomunikacyjnych w sposób powodujący uszkodzenia konstrukcji 

Słupa elektroenergetycznego lub korozji jego powierzchni, 

• mocowania Kabli telekomunikacyjnych do konstrukcji wsporczych przewodów 

roboczych, 

• mocowania Kabli abonenckich do Słupów elektroenergetycznych SN, 

• podwieszania Kabli telekomunikacyjnych poprzez konstrukcje stacji 

transformatorowych. 

12. Dopuszcza się możliwość zejścia Kablem telekomunikacyjnym lub Kablem abonenckim po 

konstrukcji słupa wsporczego do ziemi, w odpowiednim zabezpieczeniu, przy czym wejście 

kabla w ziemię nie może powodować naruszenia posadowienia Słupa 
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elektroenergetycznego, belek/płyt ustojowych oraz instalacji uziemiającej linię 

elektroenergetyczną.  

13. Kable telekomunikacyjne i Kable abonenckie w wykonaniu napowietrznym należy 

projektować wyłącznie w ten sposób aby pozostawić dostęp do przewodów roboczych na 

szerokości co najmniej 90 stopni w celu zapewnienia dostępu do przewodów roboczych linii 

dla służb technicznych OU. W przypadku gdy obiekt budowlany przyłączony jest do sieci 

elektroenergetycznej przyłączem napowietrznym to Kabel abonencki w wykonaniu 

napowietrznym do tego obiektu budowlanego należy wykonać pod przyłączem 

energetycznym.  

14. W zależności od kategorii obiektu z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyżuje 

się lub do którego zbliża się, w odcinkach linii na skrzyżowaniach i zbliżeniach należy 

stosować obostrzenia zgodnie z właściwą normą. 

15. Na Słupach elektroenergetycznych dopuszcza się zabudowę złączy rozgałęźnych, muf 

światłowodowych, zapasów kabla, zejść i podejść kablowych na uchwytach dystansowych 

zapewniających co najmniej 15 cm odstęp od wszystkich rodzajów żerdzi z wyjątkiem żerdzi 

wirowanych gdzie ww. dystans nie jest wymagany. 

16. Podwieszony Kabel telekomunikacyjny powinien być oznakowany tabliczkami 

informacyjnymi o maksymalnych wymiarach 80 mm x 40 mm w kolorze białym z czarnymi 

literami, wykonanymi z tworzywa nieprzewodzącego, odpornego na warunki UV. 

Na tabliczkach należy umieścić typ Kabla telekomunikacyjnego, oznaczenie firmy OK oraz 

nr kontaktowy OK. Tabliczki, należy umieścić na wszystkich skrzynkach telekomunikacyjnych 

a także dodatkowo zamocować opaską samozaciskową do Kabla telekomunikacyjnego 

w miejscu zamocowania Kabla telekomunikacyjnego do Słupa elektroenergetycznego na co 

trzecim Słupie elektroenergetycznym. 

17. OK zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać: 

• Uzgodniony Projekt, czyli dokumentację projektową zawierającą m.in. 

− Warunki Techniczne, 

− oświadczenie o posiadaniu tytułów prawnych do dysponowania nieruchomościami 

na cele budowlane, 

− oświadczenie, że podwieszone Kabel telekomunikacyjny i Kabel abonencki 

wykorzystywane będą do szybkiej sieci telekomunikacyjnej; 

wraz ze wskazaniem nieistotnych odstępstw (zmian) dokonanych w trakcie robót; 

• mapę z dokumentacji projektowej przedstawiającą zakres wykonanych prac; 

• pomiary rezystancji uziemienia (jeżeli są wymagane); 

• pomiar odległości od krzyżowanych obiektów i zbliżeń; 

• szczegółowy wykaz zajętości słupów; 

• oświadczenie kierownika budowy lub kierownika robót o poprawności wykonania prac 

zgodnie z Warunkami Technicznymi, Projektem, właściwymi przepisami prawa, 

wiedzą techniczną, 

Dokumentacja powykonawcza powinna być podpisana przez kierownika budowy lub 

kierownika robót i przekazana do OU wraz ze zgłoszeniem wykonanych prac do odbioru. 

18. W przypadku gdy dla podwieszenia Kabli telekomunikacyjnych lub Kabli abonenckich 

konieczna jest przebudowa linii elektroenergetycznej oprócz powyższych zasad konieczne 

jest zrealizowanie odrębnej procedury w celu zapewnienia dostosowania istniejących słupów 

elektroenergetycznych do podwieszenia Kabli telekomunikacyjnych lub Kabli abonenckich. 



Załącznik Nr 8 do Umowy Ramowej w przedmiocie zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej 
w zakresie słupów elektroenergetycznych 

 
 „Wzór Oświadczenia OK o uregulowaniu praw do korzystania z nieruchomości” 
 
 

Miejsce, data ... 

 

 
OŚWIADCZENIE OPERATORA KORZYSTAJĄCEGO 

 
 
Działając w imieniu: 

Firma: 

Adres siedziby: 

Nr NIP:  

Nr KRS (jeśli dotyczy): 

Nr RPT (Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych): 

jako inwestora budowy Infrastruktury telekomunikacyjnej („Infrastruktura”) w ramach inwestycji: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa zadania)  

 

Operator Korzystający oświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich wymaganych prawem zgód, zezwoleń 

i uzgodnień niezbędnych do budowy i korzystania z Infrastruktury, która ma powstać w zakresie objętym 

Projektem nr  ……………… z dnia …………………………….. 

Wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich (w tym właścicieli lub zarządców nieruchomości) związane 

z wykonywaniem prac oraz bieżącą eksploatacją Infrastruktury prosimy kierować na adres Operatora 

Korzystającego wskazany na wstępie. 

 

 

         

        …………………………………………………… 

                        W imieniu Operatora Korzystającego 

 


