			STOWARZYSZENIE  ZWYKŁE  TELEPRAWO
                           Prezes Krzysztof Gajewski
		 	85-028 Bydgoszcz, ul. Żmudzka 47 m 50 
	                     	tel. (052) 342-01-55  e-mail: teleprawo@teleprawo.net


								          Bydgoszcz dnia 6 grudnia  2015r




									
							Pani Maria Marek
							Operator telekomunikacji INTERLAND
							Oś.Ks.Mazowieckich 3 lok.53
							05-660 WARKA          
					                   



		                  POTWIERDZENIE CZŁONKOSTWA

	Niniejszym stwierdza się że Pani Maria Marek dane jw. jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Zwykłego TelePrawo od dnia 7 maja  2012r.  Aktualna składka z dnia 01.12.2015r w wysokości 100zł za rok 2016r realizuje członkostwo do 01.12.2016r.
	Członek zwyczajny ma prawo do korzystania z pomocy i konsultacji TelePrawa  w wypadku stwierdzenia naruszenia jego praw przedsiębiorcy  np. w wyniku prób ograniczenia działania lub likwidacji jego sieci, odmowie wejścia w zasoby mieszkaniowe SM, WM, ADM, TBS i  innych podmiotów a także innych problemów związanych z prowadzoną działalnością. 
	Prezes TelePrawa na podstawie art.63 kpc ma prawo przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w oświadczeniu.
 
	Zwraca się uwagę że od dnia 18.07.2010r weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2010r o wspieraniu i rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010r Nr.106 poz.675 z zmianą w 2012r poz.1256) nazywana dalej ustawą owruist.  Jej art. art: 21, 22, 30, 33 i 46 są odbiciem polityki rządu mającej na celu ułatwienie operatorom dostęp do nieruchomości w celu rozwoju publicznych sieci telekomunikacyjnych. 
	Z dotychczasowego doświadczenia wynika że Prezes UKE po dłuższej przerwie w latach 2013-2014 w wydawaniu decyzji rozpoczął ich ponowne wydawanie. W sprawach spornych o dalsze  funkcjonowanie bezumownych sieci i istniejących anten rozsiewczych połączone z roszczeniami finansowymi, Prezes UKE wydaje postanowienia o skorzystaniu z art.305 kc o służebności przesyłu.  

	TelePrawo utrzymuje witrynę pomocową dla Abonentów, Krótkofalowców i Operatorów ISP w domenie   http://www.teleprawo.net  gdzie w dziale  WŁAŚCICIELI  zamieszczane są aktualne informacje o prowadzonych sprawach sądowych przeciwko Operatorom o zapłatę w sprawach dostępu lub służebności przesyłu. 
	TelePrawo swym członkom pomaga w napisaniu wniosku do UKE lub do sądu w sprawach spornych o dostęp po otrzymaniu opisu technologii, sposobu jej realizacji oraz istnienia zainteresowania planowaną usługą.
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