
OGÓLNE WARUNKI UDOSTĘPNIANIA SŁUPÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

CELEM INSTALACJI INFRASTRUKTURY LINIOWEJ 

 

1. Słupy oświetleniowe, stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała są udostępniane 

na Wniosek o najem słupów oświetlenia ulicznego celem instalacji infrastruktury liniowej 

składany do Wydziału Gospodarki Miejskiej. Realizacja wniosku zajmuje do 30 dni 

kalendarzowych i kończy się zawarciem umowy najmu przygotowywanej w Wydziale 

Nieruchomości.  

2. Warunkiem realizacji prac montażowych na słupach oświetlenia ulicznego jest uzyskanie 

wszystkich wymaganych zgód właścicieli gruntów, przez które przebiegać będzie 

planowana linia. W przypadku terenów będących własnością Gminy Bielsko-Biała/ 

Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała/Skarbu Państwa należy ustanowić 

odpowiednią służebność przesyłu. Odrębny Wniosek o wyrażenie zgody 

na ustanowienie służebności przesyłu, należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami 

do Wydziału Nieruchomości w terminie do 30 dni od złożenia Wniosku o najem słupów 

oświetlenia ulicznego celem instalacji infrastruktury liniowej. 

3. Do Wniosku o najem słupów oświetlenia ulicznego należy dołączyć projekt 

wykonawczy sporządzony przez uprawnioną osobę. Wnioski bez projektów nie 

będą rozpatrywane. 

4. Urządzenia Wnioskodawcy należy zabudować poniżej istniejących przewodów 

oświetleniowych w odległości pionowej nie mniejszej niż 0,5 metra. Wysokość 

planowanego do zawieszenia przewodu od ziemi nie może być mniejsza niż określona  

w obowiązujących normach.  

5. Całość prac należy wykonać w technologii pozwalającej na wykonywanie prac 

eksploatacyjnych na linii oświetleniowej. Zakończenia sekcji odciągowych projektowanej 

linii muszą być zrealizowane na słupach mocnych, tj. słupach przeznaczonych 

do przejmowania naciągu przewodów.  

6. Przy podwieszaniu przewodów zabrania się: 

- prowadzenia przewodów w przestrzeni pomiędzy żerdziami słupów rozkracznych, 

- wiercenia otworów i wstrzeliwania kołków w słupy, 

- mocowania przewodów w sposób powodujący uszkodzenia konstrukcji słupa  

 i/lub korozję jego powierzchni. 

7. Dla identyfikacji, na każdym wykorzystanym słupie należy umieścić zalaminowaną 

tabliczkę zawierającą nazwę właściciela urządzeń. 

8. Czynności związane z eksploatacją urządzeń Wnioskodawcy będą mogły być 

prowadzone tylko przez osoby do tego uprawnione po uprzednim uzgodnieniu 

z Wydziałem Gospodarki Miejskiej.  

9. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania swoich urządzeń w stanie,  

nieograniczającym zachowania ciągłości i niezawodności funkcjonowania sieci 

oświetlenia ulicznego. 

10. Ulepszenia i remonty sieci oświetleniowej będącej własnością Gminy Bielsko-Biała, 

będą wykonywane w porozumieniu z Najemcą. Wydział Gospodarki Miejskiej powiadomi 

Najemcę o planowanych pracach z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

11. W przypadku konieczności przebudowy linii oświetleniowej, na której zamontowane  

są urządzenia Najemcy demontażu i ponownego montażu tych urządzeń dokona 

Najemca własnym kosztem i staraniem. 

12. Gmina Bielsko-Biała nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń Najemcy 

spowodowanych przez osoby trzecie, siły przyrody, a także w innych przypadkach 

niezawinionych przez Gminę. 



13. Stawka za udostępnienie 1 słupa wynosi 20 zł netto miesięcznie. Opłata wynikająca  

z ilości udostępnionych słupów rozliczana będzie w okresach rocznych i płatna jest 

z góry. 


