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Uzupełnienie opinii dla Sądu Rejonowego w Włocławku 
Wydział I Cywilny  na  okoliczność: 
Prowadzonych rozmów z Orange zakończonych notatką
Otrzymanego postanowienia z PINB Włocławek 

Zleconej: 
 postanowieniem Sądu Rejonowego w Włocławku, Wydział I Cywilny
 z dnia 24.03.2016  Opinia IC 2963/13  zrealizowanym 15.04.2016r,	
 uzupełnionej dnia 23.05.2016r
Wykonana przez:
biegłego sądowego z dziedziny radiokomunikacji i teletransmisji 	 przewodowej przy SO w Bydgoszczy inż Krzysztofa Gajewskiego  
zam: 85-028 BYDGOSZCZ, ul. Żmudzka 47 m 50, tel 52-3420155
e-mail: teleprawo@teleprawo.net   
Badany dokument:
Notatka z prowadzonych rozmów z Orange w dniu 23.05.2016r
Załączniki
Notatka jw. A4 szt.1  oraz postanowienie PINB z 12.05.2016r  A4 szt.1
Uzupełnienie  opinii 
Ustalenia ustne z ORANGE Polska S.A.
Na telefoniczne zaproszenie Radcy pr. Adama  Amendy z dnia 18.05.2016r w dniu 23.05.2016r stawiłem się w siedzibie Orange w Bydgoszczy przy ul.Chodkiewicza 61 na spotkanie z którego załączam notatkę. Na spotkaniu okazano mi wydruk około 15 abonentów telefonicznych w tym Radia PIK korzystających z spornych dwóch kabli miedzianych, których właścicielem od 2009r jest TP Invest Sp.z o.o w tzw. "lizingu zwrotnym" a Orange Polska jest jego użytkownikiem wg. pkt.3 ustaleń załączonej notatki.

Historia własności spornego kabla. 
24.02.2000r Radio PIK zawarło umowę z TPSA-własność skarbu państwa na usługę dzierżawy łącza, co oznacza że kable były położone przed 2000r.
12.10.2000r Min.skarbu państwa otrzymał zapłatę za TPSA od France Telekom i Kulczyk Holding. Stąd wniosek że sporne kable były przedmiotem sprzedaży majątku TPSA, która nie dokonała zgłoszenia kabli do Wydz. Geodezji UM Włocławek, ale ujęła je w spisie majątku gdyż tylko to mogło być podstawą do przekazania spornych kabli do TP Invest w 2009r.  Czy TPSA-francuzka przekazała wszystkie kable do TP Invest czy tylko te sporne w celu ich legalizacji tego nie mogłem ustalić.  Winę za nie zgłoszenie kabli 
ponosi TPSA-własność skarbu państwa przed sprzedażą France Telekom.

Postanowienie PINB Włocławek 
17.05.2016r odebrałem postanowienie PINB, pozostawione bez komentarza.  

Ewentualne wyjaśnienia Prezesa UKE uważam za zbędne. 
Wynik uzupełnienia:
Oba sporne kable miedziane są własnością TP Invest w lizingu zwrotnym
wg. ustalenia pkt.3 notatki ale bez okazania tytułu własności i służą około 15-tu abonentom telefonicznym w tym Radiu PIK z Bydgoszczy do transmisji radiowego programu regionalnego wg. okazanego wydruku.


