Podwieszanie kabli
telekomunikacyjnych
na słupach energetycznych doświadczenia Państw UE
Warszawa, 25 listopada 2014

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Pytania
rozdysponowane poprzez przedstawicieli państw w BEREC

1. Czy w Państwa kraju, w przypadku podwieszania dodatkowych kabli (w szczególności
telekomunikacyjnych) na podbudowie słupowej (infrastruktura energetyczna), przedsiębiorca
telekomunikacyjny jest zobowiązany uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości przez które przebiega
infrastruktura energetyczna ?
2.W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, czy wymóg uzyskania zgody na podwieszenie
dodatkowego kabla (telekomunikacyjnego) od właścicieli nieruchomości przez które przebiega
infrastruktura energetyczna, dotyczy również sytuacji, gdy na danej nieruchomości nie stoi żaden słup
energetyczny, ani inny obiekt infrastruktury energetycznej, a nad tą nieruchomością przewieszone są
tylko linie energetyczne (zatem kabel telekomunikacyjny byłby również tylko przewieszony nad tą
nieruchomością) ?
3. Czy może w sytuacji opisanej w pkt nr 1 wystarczy tylko zgoda przedsiębiorstwa energetycznego na
wykorzystanie jego infrastruktury energetycznej do podwieszenia kabli telekomunikacyjnych ?

Wyniki
 wymagana jest zgoda zarówno przedsiębiorcy energetycznego, jak i właściciela
nieruchomości
RUMUNIA, WIELKA BRYTANIA, AUSTRIA, SZWAJCARIA, WĘGRY
 wymagana jest zgoda tylko przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
HISZPANIA, SERBIA
 uzyskanie zgody właściciela nieruchomości zależy:
a) od tego czy uprawnienie przedsiębiorstwa energetycznego do umieszczania swojej
infrastruktury na danej nieruchomości obejmuje również umieszczanie infrastruktury
innych przedsiębiorców
SZWECJA
b) od ewentualnej uciążliwości, które może powodować infrastruktura telekomunikacyjna
AUSTRIA

Podsumowanie
 W większości państw, które odpowiedziały na nasze zapytanie, przedsiębiorca telekomunikacyjny ma
obowiązek uzyskania zgody na umieszczenie kabla telekomunikacyjnego na infrastrukturze
energetycznej zarówno od przedsiębiorcy energetycznego, jak i od właściciela nieruchomości, na
której posadowiona jest infrastruktura energetyczna lub od innego uprawnionego podmiotu.
 W niektórych państwach konieczność uzyskania zgody właściciela nieruchomości jest uzależnione od
ewentualnej uciążliwości, które może powodować infrastruktura telekomunikacyjna (Austria) lub od
tego czy uprawnienie przedsiębiorstwa energetycznego do umieszczania swojej infrastruktury na
danej nieruchomości obejmuje również umieszczanie infrastruktury innych przedsiębiorców (Szwecja).
 W Hiszpanii i Serbii przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest do uzyskania tylko zgody
przedsiębiorstwa energetycznego na podwieszenie swoich kabli na podbudowie słupów
energetycznych.
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