
Wrocław, 10.09.2020r

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

WEZWANIE DO ZANIECHANIA NARUSZEŃ PRAWA WŁASNOŚCI SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WCHODZĄCEJ
W SKŁAD PRZEDSIĘBIORSTWA PRZESYŁOWEGO

Działając w imieniu spółki PSSK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wzywam Państwa do zaprzestania działań
zmierzających  do  uszkadzania  sieci  telekomunikacyjnej  wybudowanej  w  nieruchomościach  przy  ul.
Skowronkowej  w  Kiełczowie  i  stanowiącej  własność  Spółki,  pod  rygorem  podjęcia  działań  prawnych
mających na celu ochronę prawa własności, posiadania i żądania odszkodowania od Spółki Orange Polska
S.A. za zniszczenie mienia i utracone korzyści związane ze świadczeniem usług na rzecz klientów Spółki.

Poprzez  Państwa  bezprawne  działania  nasza  Spółka  poniosła  stratę.  Państwa  pracownicy  lub  osoby
działające na Państwa zlecenie uszkodziły instalację wewnątrz budynkową należącą do Spółki w taki sposób,
że  została  rozcięta,  wprowadzili  do  niej  Państwa  okablowanie  aby  podłączyć  Państwa  abonentów.
Wykorzystano  przyłącza  należące  do  Spółki  w  niemniej  jak  4  budynkach  (m.in.  Skowronkowa  21,
Skowronkowa 23, Skowronkowa 25 i Skowronkowa 27

Niniejszym jako przedsiębiorca telekomunikacyjny informuję, że Spółka PSSK ( właściciel) nie wyraża zgody
na takie bezprawne niszczenie (cięcie) okablowania oraz rur instalacji należących do spółki i korzystanie z
naszych zasobów. W związku z powyższym informuję, że Wasze urządzenia zostały odłączone od naszej sieci
telekomunikacyjnej. Kosztami przywrócenia posiadania zostanie obciążona Wasza spółka.

Jednocześnie informuję, że kanalizacja kablowa na osiedlu, wykonana przez PSSK, należy do PSSK, a Spółka
nie wyraża zgody na jej bezprawne wykorzystanie.

Wzywam jednocześnie do usunięcia należących do Was przewodów w terminie do dnia jutrzejszego tj. do
11 września 2020 roku do godziny 18:00. Po tym czasie nasza Spółka zleci usunięcie przewodów w trybie
natychmiastowym, a kosztami zostaniecie Państwo obciążeni. Czas usunięcia przewodów należy uzgodnić z
koordynatorem prac pod numerem 504-565-986. Opłata za nadzór ma zastosowanie w stawce godzinowej,
którą zostaniecie Państwo obciążeni. 

Jednocześnie zapraszam do podjęcia negocjacji  w sprawie zawarcia umowy dzierżawy okablowania oraz
innych elementów infrastruktury i zawarcia umowy na dzierżawę kabla oraz otworów instalacji w wysokości
1500 złotych za każdy miesiąc dzierżawy, z miesięcznym terminem wypowiedzenia. 
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