Załącznik nr 1a
do Cennika usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A.

UMOWA
o współkorzystaniu z infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Insertu
nr …………………………………..

Zawarta w dniu …………………………. w ……………..……………. pomiędzy:
TAURON Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków,
Oddział w ……………………………, adres do korespondencji: ……………………
…………………………………………………………………….
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia pod numerem KRS: 0000073321, kapitał zakładowy: ………………………….
w całości wpłacony, REGON 230179216, NIP: 611-02-02-860,
zwany dalej SPÓŁKĄ,
a
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną(-ym) przez:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
zwaną(-ym) w treści umowy „Współkorzystający”.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, jest odpłatne udostępnienie przez SPÓŁKĘ
Współkorzystającemu urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej lub miejsc (elewacji budynków,
gruntów), będących jej własnością, zwanych dalej „Urządzeniami” - w celu zabudowania i
utrzymywania przez Współkorzystającego nośników reklamowych, plakatów reklamowych, symboli
państwowych i samorządowych, elementów dekoracyjnych i informacyjnych oraz innych elementów
takich jak np. kamery, urządzenia monitoringu, zwanych dalej „Insertem”.
§2
SPÓŁKA wyraża zgodę na zainstalowanie przez Współkorzystającego na Urządzeniach, opisanych
w załączniku nr 1, Insertu opisanego w załączniku nr 2.

§3
Strony zgodnie ustalają, że:
1. Insert nie może utrudniać ani uniemożliwiać prawidłowego korzystania z Urządzeń ani z
innych elementów infrastruktury technicznej wykorzystywanej do wykonywania podstawowej
działalności SPÓŁKI zgodnie z ich przeznaczeniem, zwłaszcza w zakresie objętym
posiadanymi koncesjami i z uwzględnieniem tego, że SPÓŁKA pełni funkcję Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.
2. Insert winien być zamontowany w sposób niepowodujący pogorszenia stanu technicznego
Urządzeń, a także niezagrażający w żaden sposób życiu i zdrowiu osób oraz mieniu
Współkorzystającego, SPÓŁKI oraz osób trzecich.
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3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu, zamontowanie i zdemontowanie
Insertu odbywa się kosztem i staraniem Współkorzystającego, chyba że Strony odrębnie,
na piśmie, postanowią inaczej.
4. W przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych
wymagających czasowego zdemontowania Insertu, SPÓŁKA ma prawo do dokonania
demontażu Insertu oraz przywrócenia stanu sprzed demontażu, zgodnego z treścią Umowy,
na warunkach i w sposób uzgodniony w „Wytycznych montażu i demontażu elementów
Współkorzystającego”, stanowiących załącznik nr 3 do Umowy.
5. Prace związane z zamontowaniem i zdemontowaniem Insertu Współkorzystający wykona z
zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa, norm oraz zasad sztuki
inżynierskiej, a także w sposób uzgodniony z komórką prowadzącą zarządzanie i nadzór nad
Urządzeniami, na których będzie zamontowany Insert, którą w dniu zawarcia niniejszej
Umowy
jest:
………………………………………..………………………………………..
w …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………1.
6. Wszelkie opłaty i pozwolenia związane z umieszczeniem Insertu, w tym związane z
umieszczeniem go w pasie drogowym, obciążają Współkorzystającego.
7. W terminie 7 dni od dnia umieszczenia Insertu na Urządzeniach, Współkorzystający
doręczy SPÓŁCE oświadczenia o wykonaniu prac montażowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
8. Umowa ulega automatycznie rozwiązaniu w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeśli Współkorzystający nie doręczy SPÓŁCE pozytywnej opinii w
przedmiocie lokalizacji Insertu od zarządcy pasa drogowego, właściwego ze względu na
umiejscowienie Urządzeń i Insertu, a także oświadczenia o uzyskaniu zgód osób, którym
przysługuje prawo do nieruchomości, na których posadowione są Urządzenia, w terminie do
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego planowany montaż.
9. SPÓŁCE przysługuje prawo do podejmowania działań mających na celu odwrócenie
niebezpieczeństwa narażenia życia lub zdrowia albo narażenia na zniszczenie lub
uszkodzenie mienia Stron lub osób trzecich powodowanego przez Insert. Jeżeli w wyniku
takich działań zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegnie Insert, Współkorzystający zrzeka się
jakichkolwiek roszczeń wobec SPÓŁKI.
10. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 9 powyżej, wymagają nakładów ze strony SPÓŁKI,
Współkorzystający zobowiązuje się do ich zwrotu niezwłocznie po otrzymaniu wezwania od
SPÓŁKI.
11. Współkorzystający bierze na siebie pełną odpowiedzialność za stan techniczny i sposób
eksploatowania Insertu zamontowanego na Urządzeniach, zaś za ewentualne szkody
wyrządzone wskutek zamontowania Insertu na Urządzeniach Współkorzystający
odpowiada na zasadzie ryzyka.
12. W przypadku określonym w ust. 11 niniejszego paragrafu naprawienie szkody, w przypadkach
gdy to możliwe, może polegać na przywróceniu przez Współkorzystającego stanu
poprzedniego, własnym kosztem i staraniem, w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiego
żądania przez SPÓŁKĘ2.
13. SPÓŁKA zwolniona jest od odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie Insertu, jeśli
szkoda taka nie wynikła z jej winy lub wskutek działań albo zaniechań osób trzecich, za które
ponosi odpowiedzialność z mocy prawa lub wskutek zawarcia Umowy, albo też jeśli szkoda
powstała wskutek działania siły wyższej;

1
2

Oznaczenie i dane teleadresowe właściwej jednostki organizacyjnej SPÓŁKI.
Opcja.
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14. SPÓŁKA zwolniona jest od odpowiedzialności za szkodę, o której mowa powyżej, jeśli szkoda
ta powstała tak wskutek bezpośredniego zadziałania czynnika powodującego szkodę na
Insert, jak i pośredniego, wskutek zadziałania tego czynnika na Urządzenia;
15. Siłą wyższą jest zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,
które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w
części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy
zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy siły wyższej Strony uznają w
szczególności:
1)

klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne;

2)

akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;

3)

działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrażające porządkowi publicznemu;

4)

strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z
wyłączeniem strajków u Stron.

16. Insert nie może zawierać treści:
a. naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub
b. nawołujących do popełnienia przestępstwa, propagujących faszystowski lub inny
totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na
bezwyznaniowość, jak również nie może zawierać wyrazów wulgarnych lub treści
pornograficznych, treści obrażających inne osoby, co w konsekwencji mogłoby
wpływać negatywnie na wizerunek SPÓŁKI, lub
c. sprzecznych
z
obowiązującym
w
SPÓŁCE
Programem
Zapewnienia
Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w
TAURON Dystrybucja S.A., zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, który dostępny jest na stronie internetowej SPÓŁKI https://www.taurondystrybucja.pl, lub
d. naruszających interesy SPÓŁKI albo jakiejkolwiek innej spółki wchodzącej w skład
Grupy TAURON, lub
e. naruszających dobre imię lub wizerunek SPÓŁKI albo jakiejkolwiek innej spółki
wchodzącej w skład Grupy TAURON, lub
f. powszechnie uznanych za obraźliwe.
W przypadku pozyskania przez SPÓŁKĘA informacji o naruszeniu zasad
wymienionych w punktach a – g, SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego wypowiedzenia umowy z winy Współkorzystającego, w zakresie
tych reklam, które naruszają ww. zasady.
§4
1. Strony zgadzają się, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy
Współkorzystający opóźnia się z wykonaniem swoich obowiązków w zakresie terminowego
demontażu Insertu w jakichkolwiek okolicznościach przewidzianych Umową, SPÓŁCE
przysługuje uprawnienie do wykonania zastępczego bez konieczności uzyskania
upoważnienia sądu na to wykonanie zastępcze, przy uwzględnieniu uzasadnionych kosztów
liczonych wg cen i stawek własnych.
2. SPÓŁKA może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
wtedy, gdy pomimo wezwania oraz wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 14-dniowego
terminu, Współkorzystający nie wypełnia swoich zobowiązań z tego tytułu.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie niweczy prawa SPÓŁKI do
naliczania Współkorzystającemu kar umownych do chwili zakończenia robót objętych
wykonaniem zastępczym.

§5
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1. Cena jednostkowa z tytułu zamontowania elementów Współkorzystającego na każdym
urządzeniu infrastruktury elektroenergetycznej wynosi … zł netto.
2. Wynagrodzenie miesięczne / za okres obowiązywania Umowy3 ustala się na kwotę ..... zł
netto (słownie: ......... zł i ....... groszy). Wynagrodzenie wyliczone będzie jako iloczyn stawki/ek
wymienionej w ust. 1 i liczby urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej wymienionych
w załączniku nr 2 Umowy.
3. Do cen wskazanych w ustępach poprzedzających doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatkowymi.
4. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do zmiany ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 1, z
tytułu corocznej aktualizacji Cennika Usług Pozataryfowych. Zmiana ceny jednostkowej
dokonana w myśl postanowień niniejszego ustępu nie stanowi zmiany Umowy, a
obowiązywać będzie Współkorzystającego od miesiąca następującego po miesiącu, w
którym informacja o zmianie została przesłana do wiadomości Współkorzystającego, chyba,
że Współkorzystający złoży oświadczenie o braku zgody na przyjęcie nowego Cennika
Usług Pozataryfowych – w takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu
wypowiedzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2.
5. Niewykonywanie Umowy bądź jej części z przyczyn zależnych od SPÓŁKI upoważnia
Współkorzystającego do żądania proporcjonalnej obniżki wynagrodzenia.

§6
1. Współkorzystający zobowiązany jest do realizowania płatności wynikających z faktury za
dany okres rozliczeniowy (okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy) / za okres
obowiązywania Umowy , o których mowa w § 5 ust. 2, przelewem na rachunek bankowy w
banku ......... nr rachunku bankowego: ..... ......... ......... ......... ......... z góry / z dołu4
w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
2. Przy dokonywaniu wpłaty Współkorzystający powinien powołać się na numer Umowy.
3. Dniem zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego SPÓŁKI.
4. Współkorzystający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i upoważnia
SPÓŁKĘ do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

§7
1. Współkorzystający w ciągu 14 dni od daty rozwiązania lub odpowiednio wygaśnięcia
Umowy, przywróci stan poprzedni, a w szczególności usunie Insert własnym kosztem
i staraniem, a także powiadomi pisemnie Spółkę zarówno o rozpoczęciu prac
demontażowych, jak i o ich zakończeniu;
2. W okresie od rozwiązania lub odpowiednio wygaśnięcia Umowy do czasu faktycznego
demontażu Insert musi pozostawać w stanie uniemożliwiającym mu funkcjonowanie, o ile
takie uniemożliwienie funkcjonalnie jest możliwe, np. poprzez jego wyłączenie;
3. W przypadkach naruszenia zobowiązań wynikających z treści ust. 1 lub ust. 2 niniejszego
paragrafu przez Współkorzystającego, SPÓŁCE przysługuje prawo naliczania kary umownej
w wysokości 1/10 części opłaty, o której mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, za każdy dzień
opóźnienia.

§8

3
4

Opcja w przypadku umów na krótki okres czasu.
Opcja.
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Zainstalowanie
Insertu
przez
Współkorzystającego
niezgodnie
z
przyznanymi
Współkorzystającemu lokalizacjami lub w sposób naruszający Umowę upoważnia SPÓŁKĘ do
rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym; postanowienia § 7 stosuje się wówczas
odpowiednio.
§9
1. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych SPÓŁKA ma prawo do naliczania
i dochodzenia odsetek ustawowych.
2. Gdziekolwiek Umowa nadaje SPÓŁCE uprawnienia do naliczania kar umownych, nie wyłącza
to możliwości dochodzenia przez SPÓŁKĘ odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, na wypadek gdyby kary te nie pokryły szkody.
§ 10
1. Niniejsza Umowa zawarta została na czas nieoznaczony.
2. Strony mogą rozwiązać niniejszą Umowę za porozumieniem w każdym czasie. Każda ze
Stron może Umowę rozwiązać za 1 miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.
3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy, każda ze Stron może
rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku naruszenia przez
drugą Stronę postanowień § ……………………. Umowy5.
4. Jeżeli SPÓŁKA pozyska informacje o naruszeniu przez Współkorzystającego zasad
określonych w §3 ust. 16 lit. a )-f), SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego
wypowiedzenia Umowy z winy Współkorzystającego, w zakresie tych reklam, które
naruszają ww. zasady.
5. W przypadku gdy SPÓŁKA wykonywać będzie prace wymagające demontażu Insertu na taki
okres lub w takiej części, że zanegowany zostanie sens gospodarczy Umowy,
Współkorzystającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 11
1. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4 Umowy, wszelkie ewentualne zmiany w treści
Umowy, jak również wszelkie oświadczenia Stron, których skutkiem jest rozwiązanie,
wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Przeniesienie praw lub obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę
trzecią wymaga uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.
3. SPÓŁKA, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na
osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Współkorzystającego
dokonującego przeniesienia praw lub obowiązków, wynikających z Umowy, określonych
warunków lub przesłanek.
4. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązujące.
6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego miejscowo dla Oddziału SPÓŁKI wskazanego w komparycji niniejszej Umowy.
7. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych
osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; dalej: „RODO”) –
5

Opcje, szczególnie ważne przy umowie zawieranej na czas oznaczony.
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a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
8. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania niniejszej Umowy Spółka
będą przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Współkorzystającego lub
współpracujących z Współkorzystającym na innej podstawie (w szczególności imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, stanowisko, adres do
korespondencji), które zostaną udostępnione Spółce przez Współkorzystającego, w tym
także dane osobowe przedstawicieli Współkorzystającego.
9. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Współkorzystającego danych osobowych
osób których mowa powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z
przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Spółki pod
adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo. Współkorzystający jest zobowiązany
poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu
poprzednim.
10. Integralną część Umowy stanowią niżej wyszczególnione załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Wykaz urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej będącej własnością
SPÓŁKI
2. Załącznik nr 2 – Wykaz zawierający ilość i rodzaj Insertu zamontowanego na
infrastrukturze elektroenergetycznej będącej własnością SPÓŁKI
3. Załącznik nr 3 – „Wytyczne montażu i demontażu elementów Współkorzystającego”
4. Załącznik nr 4 – Pozytywnie zaopiniowany „Projekt montażu elementów
Współkorzystającego na urządzeniach infrastruktury elektroenergetycznej TAURON
Dystrybucja Oddział w .........”,
5. Załącznik nr 5 – zgoda zarządcy pasa drogowego, Właściciela lub innej osoby posiadającej
prawo do nieruchomości,
6. Załącznik nr 6 – wypis z odpowiedniego rejestru / ewidencji przedsiębiorców, odpis
zaświadczenia: NIP, REGON Stron,
§ 12
Umowa niniejsza sporządzona została w ……….6 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Współkorzystający, jeden SPÓŁKA.

6

Patrz – par. 14 ust. 2 Umowy.
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ZAŁĄCZNIK nr 1
do umowy nr ……………………….

WYKAZ URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ NA KTÓRYCH
INSTALOWANE BĘDĄ ELEMENTY WSPÓŁKORZYSTAJĄCEGO

Lp.

Miejscowość / ulica
(dodatkowo nr posesji)

Nr obwodu
(np. nr
SO/obwód)

Identyfikacja
urządzenia
(nr słupa)

Rodzaj linii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

………………………………..

……………………………………
SPÓŁKA

Współkorzystający
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ZAŁĄCZNIK nr 2
do umowy nr ………………

Rodzaj i ilość Insertu zamontowanego na infrastrukturze elektroenergetycznej
będącej własnością SPÓŁKI

Lp.

Miejscowość / ulica
(dodatkowo nr posesji)

Nr obwodu
(np. nr
SO/obwód)

Rodzaj Insertu

Ilość Insertu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SUMA

………………………………..

……………………………………
SPÓŁKA

Współkorzystający
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ZAŁĄCZNIK nr 3
do umowy nr ………………

Zasady zamieszczania nośników reklamowych i innych urządzeń na infrastrukturze
TAURON Dystrybucja S.A.
1. Zabudowa insertu (nośnika reklamowego, plakatów reklamowych, symboli państwowych i
samorządowych, elementów dekoracyjnych i informacyjnych oraz innych elementów (kamery,
urządzenia teletechnicznego monitoringu CCTV, szafki monitoringu itp.) winna być dokonana w
oparciu o obowiązujące w SPÓŁCE
instrukcje, przepisy 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. Norma P SEP- E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przeciwporażeniowa”,
d. Instrukcję IB-002/TD – Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A., która jest dostępna na stronie internetowej:
www.tauron-dystrybucja.pl.
2. Insert winien być zamontowany z zachowaniem właściwej estetyki.
3. Przyjmuje się, że na 1 słupie linii nN standardowo zostanie zamieszczony 1 insert. Dopuszcza się
podwieszenie dodatkowego insertu po uprzednim wyrażeniu zgody przez właściciela
infrastruktury i spełnieniu warunku określonego w niniejszym Załączniku w pkt. 7d.
4. Na poszczególnych stanowiskach słupowych sieci elektroenergetycznej SPÓŁKI dopuszcza
zamontowanie insertu:
a. w sposób nie powodujący uszkodzenia konstrukcji słupa i/lub korozji jego powierzchni
b. gdzie materiały użyte do zawieszania są atestowane, a rozwiązania dotyczące zawieszania są
standardowe.
c. gdzie sposób mocowania powinien umożliwiać łatwy demontaż insertu np. na czas wymiany
słupa.
d. które nie powinny utrudniać wykonywania prac eksploatacyjnych (w szczególności ograniczać
wejścia elektromontera na słup)
5. W każdym przypadku Współkorzystający zapewnia, że montaż insertu będzie wykonany w taki
sposób, aby zapewnione były bezpieczne warunki pracy linii elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej (jeżeli takowa będzie podwieszona)
oraz bezpieczeństwo dla osób
postronnych.
6. Sposób mocowania insertu powinien umożliwiać łatwy jego demontaż.
7. SPÓŁKA wymaga, aby reklamy wieszane na elektroenergetycznych liniach napowietrznych nN i
oświetlenia drogowego spełniały wymiary powierzchni zgodne z podanymi poniżej:
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Pozycja

Rodzaj reklamy

1

Tablica reklamowa o powierzchni do 1,5 m2 – trwale montowana na środku
konstrukcji słupa,

2

Tablica reklamowa o powierzchni do 1,0 m2 – trwale montowana z boku konstrukcji
słupa,

3

Plakat reklamowy zawieszany tymczasowo na okres do 1 miesiąca do 0,2 m2

4

Malowany na słupie piktogram o wymiarach nie większych niż 0,2x0,2 m
Tabela nr 1

1.
2.

3.

Powierzchnia reklamy nie może być większa od powierzchni reklamy określonej w Tabeli nr
1.
Wielkość reklam (wymiary boków) powinna być proporcjonalna i zgodna z rysunkiem nr 1.
Długości boków przykładowych reklam przedstawionych na ww. rysunku są ich długościami
maksymalnymi.
Istnieje możliwość zastosowania innych wymiarów reklam, jednak ich boki muszą być
proporcjonalne do długości boków określonych na Rysunku nr 1 (długości boków, o których
mowa powyżej można jedynie proporcjonalnie zmniejszać).

Rysunek nr 1
*wymiary podane na rysunkach określają maksymalne długości boków dla danej reklamy.
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*dopuszcza się zawieszenie reklam prostopadle lub równolegle do przewodów roboczych linii
napowietrznej nN.
4. Reklamy należy montować do słupa w odległościach nie mniejszych niż:
- min. 1 m od najniżej zawieszonego przewodu roboczego linii rozdzielczej nN lub
oświetlenia drogowego (odległość pionowa) zgodnie z rysunkiem nr 2.
5. W przypadku wystąpienia na stanowisku słupowym przewodów teletechnicznych innych
operatorów (np. światłowodów, przewodów telekomunikacyjnych) zawieszenie reklamy
powinno uwzględniać zabudowę takiego przewodu zgodnie z rysunkiem nr 2:

Rysunek nr 2
6. Warunki techniczne instalowania tablic reklamowych na urządzeniach muszą być zgodne z
obowiązującymi normami i przepisami.
7. W celu sprawdzenia możliwości montażu tablic reklamowych:
a) montowanych na środku konstrukcji słupa równolegle do przewodów roboczych linii
napowietrznej nN należy każdorazowo dokonać obliczeń (uwzględniających typ słupa,
długość przęsła, rodzaj przewodów roboczych, osprzętu itp.) obciążeń mechanicznych
działających na słupy w liniach napowietrznych,
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montowanych na środku konstrukcji słupa linii napowietrznej prostopadle do przewodów
roboczych:
- można umieszczać reklamy na każdym słupie wykonanym z żerdzi E-10,5/2,5
(i każdym innym o większej wytrzymałości), bez wykonywania obliczeń, przy zachowaniu
następujących warunków brzegowych: II i III strefa klimatyczna, długość przęsła a=<45m,
linia 1-torowa z obwodem oświetlenia drogowego [4xAl 70 +Al25, ASXSn 4x70 + ASXSn
2x25].
b)

- na słupach z żerdzi ZN-10/200 (ALA, DANA, PI) możliwość montażu reklamy należy
ustalać jak dla przypadku „a” t.j. po każdorazowej analizie danego stanowiska słupowego i w
zależności od jego wyposażenia dokonać na podstawie w/w obliczeń rzeczywistego
obciążenia słupa.
c)

montowanych z boku konstrukcji słupa każdorazowo należy dokonać obliczeń
(uwzględniających typ słupa, długość przęsła, rodzaj przewodów roboczych, osprzętu
itp.) obciążeń mechanicznych działających na słupy w liniach napowietrznych.

d)

więcej niż 1 reklamy na 1 stanowisku słupowym każdorazowo należy dokonać obliczeń
(uwzględniających typ słupa, długość przęsła, rodzaj przewodów roboczych, osprzętu
itp.) obciążeń mechanicznych działających na słupy w liniach napowietrznych.

W celu końcowego ustalenia możliwości zawieszenia reklam na danym stanowisku
słupowym, należy uwzględnić aktualny stan techniczny słupa i ewentualne ograniczenia
wytrzymałości mechanicznej z niego wynikające.
8. Zamocowanie tablicy nie powinno utrudniać wykonywania prac eksploatacyjnych
(w szczególności ograniczać wejścia elektromontera na słup).
9. Szablon reklamy powinien zostać zaprojektowany przez osobę posiadające uprawnienia
projektowe.

WNIOSEK Klienta dotyczące zamieszczenia Insertu
1. Wniosek klienta (dalej Współkorzystający) o wydanie warunków dotyczących zawieszenia insertu
winien być skierowany do SPÓŁKI na adres mailowy lub adres korespondencyjny i powinien
zawierać m.in.:
- nazwę miejscowości, dokładny adres,
- trasę linii w oparciu o ogólnodostępne systemy mapowe, z zaznaczonymi stanowiskami słupów
linii elektroenergetycznej i ich numerami.
- ilość słupów (stanowisk) przeznaczonych do zawieszenia insertu
2. SPÓŁKA w terminie do 14 dni roboczych pisemnie lub/i mailowo wyda Współkorzystającemu
warunki techniczne.
3. SPÓŁKA zastrzega, że dla określonych przypadków można odmówić wydania pozytywnych
warunków technicznych. W przypadku odmowy należy uzasadnić swoją decyzje.
4. SPÓŁKA wydaną zgodę na udostępnienie infrastruktury może wycofać lub zmienić warunki
techniczne podwieszenia w przypadku, gdyby podane przez Współkorzystającego informacje lub
udostępnione dokumenty okazały się niezgodne ze stanem rzeczywistym albo uległy modyfikacji.
Dotyczy to również przypadku, w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogłaby mieć
wpływ na funkcjonowanie infrastruktury elektroenergetycznej Wynajmującego.
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5. SPÓŁKA może nałożyć na Współkorzystającego dodatkowe warunki i wymagania, po spełnieniu
których Współkorzystający może otrzymać pozytywne warunki techniczne.
6. Wydane warunki techniczne są ważne przez okres 2 lat.
7. Współkorzystający po otrzymaniu pozytywnych warunków technicznych, ich zrealizowaniu,
zawarciu umowy oraz po uzyskaniu zgody SPÓŁKI, jako właściciela urządzeń, na rozpoczęcie
prac związanych z montażem, może przystąpić do montażu Insertu.
8. Po zamontowaniu insertu, Współkorzystający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie SPÓŁKĘ,
celem przeprowadzenia sprawdzenia technicznego w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
zgłoszenia.
9. Ewentualne stwierdzone podczas sprawdzenia technicznego usterki, Współkorzystający winien
usunąć niezwłocznie i zgłosić do ponownego sprawdzenia technicznego w terminie dwóch
tygodni. W przypadku braku poprawy zastrzegamy sobie prawo do zdemontowania insertu na
koszt Współkorzystającego i nałożenia kary umownej zgodnie z zawartą miedzy stronami umową.
UTRZYMANIE insertu
zabudowanej na elektroenergetycznej podbudowie słupowej niskiego napięcia.
1. Prace na urządzeniach składających się na Przedmiot najmu winny być realizowane w sposób
zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wszelkie prace
wykonywane przy montażu bądź demontażu insertu powinny być zgodne z aktualną Instrukcją
organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych SPÓŁKI, dostępną na stronie
internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl. Niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy stanowi rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy.
2. Współkorzystający jest zobowiązany do utrzymywania insertu w należytym stanie technicznym.
3. W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Współkorzystającego standardowych prac na
Infrastrukturze konieczne jest przed ich prac uzyskanie pisemnej zgody SPÓŁKI.
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