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Białogard, dnia 4 kwietnia 2013 roku

Pani
Joanna Kowalewska
redaktor naczelna
Tygodnika Białogardzianin
Plac Wolności 19
78-200 Białogard

Działając w imieniu i na rzecz Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą
w Białogardzie, na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego treść załączam, zgodnie
z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe w związku z opublikowanym
w dniu 29 marca 2013 r. w Tygodniku Białogardzianin artykułem „Mieszkańcy potwierdzają:
kablówkę przekładano dzień przed wizją lokalną!”, który zawiera nieprawdziwe wiadomości
wnoszę o publikację sprostowania następującej treści:
„Nie jest prawdą, że dzień przed oględzinami ekipa montażystów Białogardzkiej Telewizji
Kablowej dokonała przełożenia przewodów telewizji kablowej z pasa drogowego na tereny
prywatne. Informacja ta nie została udowodniona i ma jedynie charakter pomówień. Ponadto
BSM nie ma żadnego interesu prawnego w „przekładaniu kabli” ponieważ nie jest strona w
sprawie dotyczącej zajęcia pasa drogowego. W myśl art. 39 ust 3a pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych oraz orzeczeń sądów administracyjnych to inwestor, nie zaś
wykonawca, jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót budowlanych do uzyskania zezwolenia
zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego umieszczenia w nim obiektu lub
urządzenia i to inwestor winien być adresatem decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej.

Potwierdzeniem tego faktu są decyzje wydane przez Burmistrza Miasta Białogard z dnia 18
marca 2013 r. uchylające decyzję o nałożeniu kary i uwzględniające w całości odwołanie BSM.
Ponadto odnotowania wymaga fakt, że Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie została
ukarana w tej sprawie żadną ostateczną decyzją.”
Zgodnie z art. 32 ww. ustawy pragnę zaznaczyć, że redaktor naczelny ma obowiązek
opublikować sprostowanie w najbliższym od dnia otrzymania sprostowania lub następnym po
nim przygotowywanym do opublikowania numerze. Sprostowanie powinno być opublikowane w
tym samym dziale i taką samą czcionką, co materiał prasowy, którego dotyczy, pod widocznym
tytułem "Sprostowanie". W tym przypadku per analogiam skoro artykuł opublikowany był w
Tygodniku Białogardzianin, który był bezpłatny i doręczony bezpośrednio do mieszkańców, to
sprostowanie winno być również bezpłatne i doręczone w ten sam sposób i do takiego samego
kręgu odbiorców. Ponadto w tekście nadesłanego sprostowania nie wolno bez zgody
wnioskodawcy dokonywać skrótów ani innych zmian. Tekst sprostowania nie może być
komentowany w tym samym numerze, przekazie lub w elektronicznej formie dziennika lub
czasopisma, tego samego dnia.
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niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprostowania,
przekazać wnioskodawcy pisemne zawiadomienie o odmowie i jej przyczynach.

Z poważaniem
Radca prawny
Artur Nowicki
W załączeniu:
- pełnomocnictwo

2

