
„Wiadomości” ukazują się na terenie gmin: Kleszczewo, Środa Wielkopolska, Dominowo, Nekla, Września, Strzałkowo, Słupca, Golina, Kazimierz Biskupi.
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Szanowni Państwo! Aktualności
Nakład pierwszego numeru „Wiadomości” wyczerpał się 
bardzo szybko. Zachęca nas to do kontynuowania wyda
wania biuletynu, a także zwiększenia jego dostępności. 
Wersje elektroniczne są już na stronie internetowej in
westycji www.nowaliniapatnow.pl. 
O czym można przeczytać w numerze drugim? Zgodnie 
z deklaracją złożoną mieszkańcom podczas spotkań 
w Dominowie i Środzie Wielkopolskiej dokonaliśmy 
analizy prawnej obowiązujących przepisów w za

kresie kwalifikacji gruntów pod linią energetyczną. Czytelnikom zaintere
sowanym tymi zagadnieniami polecamy artykuł „Uprawy pod liniami”.  
W związku z wejściem w życie ustawy o „służebności przesyłu” pisze
my, co zmieniło się po 3 sierpnia 2008 roku, co to oznacza dla właścicieli 
nieruchomości i przedsiębiorstw. Więcej na ten temat w tekście „Służebność 
przesyłu”. Zachęcamy również do zapoznania się z fragmentami wywiadu, jaki 
przeprowadziła „Gazeta Prawna” z panią Stefanią Kasprzyk. Prezes PSEOpera
tor S.A. porusza w nim problem stanu sieci elektroenergetycznych w Polsce. 
Natomiast specjalnie dla „Wiadomości” sytuację energetyczną z perspektywy 
Wielkopolski i jej mieszkańców przybliżył inż. Adam Pahl, projektant linii z firmy 
Energoprojekt Kraków S.A. 
Życzę miłej lektury.

Inż. TADEUSZ NAKIELSKI
Dyrektor ds. Budowy Linii Najwyższych Napięć
Eltel Networks Olsztyn S.A.

Wiadomości
Przydatne, aktualne i rzetelne.

Dotyczą linii elektroenergetycznej Kromolice-Pątnów
realizowanej w Twoim sąsiedztwie.

Dominowo – Energetycy na Święcie Pyry  
Fotorelacja

Na dziewiątych już, corocznych obcho
dach Święta Pyry w Dominowie po raz 
pierwszy gościli przedstawiciele firmy 
Eltel Networks Olsztyn S.A. Na firmowym 
stoisku można było porozmawiać o bu
dowie nowej linii KromolicePątnów, 
ale także otrzymać informatory oraz 
firmowe gadżety. Największą popu
larnością cieszyły się oczywiście balo
niki!

Kleszczewo. Na wniosek mieszkańców 
gminy wójt Bogdan Kemnitz zwrócił  
się do wykonawcy z prośbą o zmianę 
przebiegu fragmentu linii energetycz
nej w Kleszczewie. Inwestor i wykona
wca odnieśli się z dużą ostrożnością do 
propozycji. Podczas spotkania z wójtem 
ustalono, że  przedstawiciele urzędu 
gminy i wykonawcy najpierw wspól
nie odwiedzą wszystkich właścicieli 
nieruchomości leżących na nowej tra
sie linii i dowiedzą się, czy rzeczywiście 
mieszkańcy zaakceptują jej nowy prze
bieg. Okazało się, że większość z nich 
propozycję odrzuciła. W tej sytuacji 
nowa linia realizowana będzie po trasie 
istniejącego połączenia PlewiskaKo
nin, zgodnie z zapisami MPZP gminy.
„Wiadomości” są już dostępne na stro
nach większości urzędów gmin.



Uprawy pod liniami

Odpowiedź na to pytanie wynika z zapisów ustawy z 3 lu
tego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wy
łączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej następuje 
na podstawie decyzji starosty, wydanej na wniosek osoby 
zainteresowanej. Oznacza to, że przepisy ustawy nie 
przewidują automatycznego (z mocy prawa) wyłączenia 
gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Jeśli w ogóle ma 
ono miejsce, to odbywa się zawsze w drodze decyzji ad
ministracyjnej, na wniosek podmiotu zamierzającego 
prowadzić na gruncie rolnym inną działalność niż rolni
czą. Oczywiście powstaje pytanie, czy będzie to koniecz
ne w przypadku nowej linii KromolicePątnów. 
Inwestor i działający w jego imieniu wykonawca, a także  
– jak sądzimy – właściciele gruntów rolnych położonych 
pod tą linią, nie mają podstaw do występowania z wnio
skami o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. 
Pamiętajmy, że w Polsce jest ponad 12 000 km linii o na
pięciu 220 i 400 kV. Nie znam przypadku, w którym 
właściciel linii wnioskował o wyłączenie gruntów z pro

dukcji rolniczej w pasie technologicznym. Jakie miałby  
z tego korzyści? Po wybudowaniu nowej linii rolnicy będą 
mogli uprawiać ziemię, tak jak robią to od lat. Różnica  
w napięciach pomiędzy starą i nową linią nie ma tutaj 
żadnego znaczenia. Pod działającymi liniami 400 kV, na 
przykład KrosnoLemieszany, prowadzone są normalne 
prace polowe, do tego z możliwoścą wykorzystania desz
czowni.
Warto pamiętać, że od prawnej instytucji „wyłączenia z pro
dukcji gruntów rolnych” należy odróżnić instytucję „prze
znaczania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze  
i nieleśne”. Wytyczenie w planie zagospodarowania prze
strzennego pasa technologicznego linii elektroenergetycz
nej na terenie gruntów rolnych w żadnym wypadku nie 
prowadzi do ich odrolnienia! Linia napowietrzna 400 kV 
KromolicePątnów będzie budowana w zdecydowanej 
większości po trasie linii 220 kV PlewiskaKonin. A zatem, 
nie ma powodów do wystąpienia o zgodę na wyłączenie 
ich z produkcji rolnej. 

Biuro Prawne – Eltel Networks Olsztyn S.A.
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Podczas zebrań z wykonawcami niektórzy mieszkańcy Kleszczewa i Dominowa pytali, czy
w świetle obowiązującego prawa konieczne jest wyłączenie spod produkcji rolnej pasa
technologicznego pod napowietrznymi liniami energetycznymi 400kV?
 

Uprawy pod liniami: 220 kV PlewiskaKonin; 400 kV KrosnoLemieszany; 400 kV KrosnoLemieszany 



„Gazeta Prawna”, 7 maja 2008

Aglomeracje Warszawy, Wrocławia i Poznania 
są najbardziej narażone na brak prądu

24 IV 2008
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Fragmenty wywiadu red. Ireneusza Chojnackiego ze Stefanią Kasprzyk, prezes PSE-Operator S.A.

Zagraża nam nie tylko letni, ale w ogóle trwały deficyt 
energii, sieci są zaniedbane. Co robić, żeby chociaż 
ograniczyć ryzyko przerw w dostawach energii?
Nasz problem polega na tym, że latami dyskutujemy o zu
pełnie podstawowych sprawach, które powinny być 
dawno rozstrzygnięte w polityce energetycznej państwa. 
Ale nie są. Trzeba wreszcie postanowić, czy nadal mamy 
się opierać głównie na węglu, czy rozwijamy energetykę 
jądrową i gazową, co osobiście popieram, czy nie. Trzeba 
też uregulować prawo własności nieruchomości pod linia
mi energetycznymi, bo właściciele działek, na których 
stoją słupy, blokują remonty sieci. Wreszcie trzeba 
ustanowić tzw. prawo drogi dla infrastruktury sieciowej, 
bo jego brak hamuje inwestycje w nowe sieci. No i w na
szej sytuacji państwo powinno zaangażować się w bu
dowę nowych mocy, bo jeśli będziemy czekać, aż ceny 
energii staną się satysfakcjonujące dla inwestorów prywat
nych, to trzeba się liczyć jeszcze z dwu, trzyletnim 
poślizgiem w rozpoczęciu inwestycji. A z każdym rokiem 
sytuacja będzie trudniejsza. Sami, może jeszcze w tym 
roku, chcemy wybudować kilka niewielkich gazowych 
rezerwowych źródeł mocy. Byłby to pierwszy przypadek  
w Europie, że operator sam buduje źródła mocy – w sumie 
ok. 600 MW.  

W upały wzrasta zużycie energii, a zatem jeśli lato będzie 
gorące, to w Polsce może dojść do ograniczeń w dostawach 
energii?
Jeśli wystąpią upały przekraczające 30 stopni Celsjusza, to 
ryzyko ograniczeń dostaw energii będzie bardzo wysokie. 
W upały przy rosnącym popycie na energię występuje 
spadek dostępnych mocy. Ostatnie gorące lato było  
w 2006 roku. Wtedy doszło do przerwy w dostawach ener
gii dla części Warszawy. Póki co możemy identyfikować 
zagrożenia w oparciu o tamte doświadczenia. Wtedy 
spadła moc dyspozycyjna elektrowni Ostrołęka i Kozieni
ce, które chłodzone są wodami Narwi i Wisły – w rzekach 
był niski stan wody, a jej temperatura była za wysoka do 
schłodzenia elektrowni.

Które rejony Polski są więc najbardziej narażone na ograni
czenia dostaw prądu?
Najbardziej zagrożone są aglomeracje: warszawska, 
wrocławska i poznańska. Warszawa jest zasilana głównie 
przez elektrownie Bełchatów i Kozienice, a Kozienice mogą 
mieć kłopoty z chłodzeniem. Nie zakończyły też budowy 
instalacji odsiarczania, co również ogranicza dostępność 
mocy. Z Wrocławiem jest źle, bo aglomeracja jest zasilana 
przestarzałymi liniami, których jednak nie można wyłączyć 
aż do czasu pobudowania nowych. Zagrożony jest Poznań, 
bo nie jest zakończona budowa linii wysokiego napięcia 
OstrówPlewiska. Ta inwestycja od kilku lat jest blokowana 
m.in. przez mieszkańców miejscowości Kamionki, którzy 
nie zgadzają się na budowę linii na ich działkach.

Jeśli podjęte działania osłonowe nie wystarczą, to co 
można jeszcze zrobić, żeby uniknąć latem wyłączeń 
prądu?
Sądzę, że wystarczą, ale wszystkiego przewidzieć się nie 
da i może powstać konieczność wprowadzenia ogranicze
nia dostaw energii. Pierwsza i główna metoda to wprowa
dzenie tzw. stopni zasilania, czyli ograniczenie decyzją 
Rady Ministrów dostaw energii dla przemysłu, a druga to 
– po nowelizacji rozporządzenia systemowego ministra 
gospodarki – użycie naszych planów obronnych, awa
ryjnych, które zakładają ograniczenia dostaw energii w wy
sokości do 15 proc. zapotrzebowania i dotyczą wszystkich 
odbiorców. Obydwa plany istnieją, ale na dzisiaj każdy ma 
minusy. Obawiam się, że plan polegający na wprowa
dzeniu stopni zasilania już nie w każdej sytuacji byłby sku
teczny, bo uczestniczy w nim bardzo dużo firm.

Komentarz – „Wielkopolska potrzebuje prądu”

Pani Prezes stwierdza w wywiadzie, 
że aglomeracja poznańska należy do 
najbardziej zagrożonych przerwami 
w dostawach energii. Rzeczywiście 
sytuacja Wielkopolski, delikatnie mó
wiąc, nie jest łatwa. Z jednej strony 

region dynamicznie rozwija się, z drugiej towarzyszy temu 
niespotykany w skali kraju wzrost zapotrzebowania na 
energię elektryczną. Do tego aglomeracja poznańska zasi
lana jest obecnie za pośrednictwem połączeń, które 
pamiętają czasy głębokiego PRL. Jakby tego było mało, 
źródła wytwarzania energii są oddalone od serca regionu. 
Oznacza to, w dużym uproszczeniu, że prąd dla Poznania  
i okolic trzeba przesyłać z oddalonych o ponad sto kilo
metrów źródeł. A do tego potrzeba nowoczesnych po
łączeń, takich jak realizowana linia OstrówPlewiska.  

Inż. ADAM PAHL
Projektant linii
Energoprojekt Kraków S.A.
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Budowa linii Kromolice-Pątnów realizowana jest na zlecenie Krajowego Operatora Przesyłowego – PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, ul. Mysia 2.
Spółka ta odpowiada za przesyłanie i ciągłość dostaw energii o odpowiedniej jakości do milionów Polaków w całym kraju. Jednym z jej 
kluczowych zadań jest dbałość o stan sieci przesyłowych i stacji elektroenergetycznych. Od 1 stycznia 2008 r. spółka PSE-Operator S.A. jest 
właścicielem stacji i linii elektroenergetycznych najwyższych napięć (220, 400, 750 kV) .

Służebność przesyłu

Komentarz Tadeusza Nakielskiego

Parlament RP przyjął nowelizację ustawy o tak zwanej służebności przesyłu. Po podpisie 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego stała się ona, od 3 sierpnia tego roku, obowiązującym 
w Polsce prawem. Kto zyska, kto straci i czemu mają służyć nowe przepisy?

Nie ulega wątpliwości, że od 3 sierpnia 2008 roku, po 
wejściu w życie ustawy o służebności przesyłu, budowa li
nii w Polsce będzie łatwiejszym przedsięwzięciem. To nie 
oznacza jednak, że wszystkie problemy energetyki 
rozwiążą się z chwilą zmiany prawa. Z mojej ponad trzy
dziestoletniej praktyki budowy linii wynika, że najlepsze 
porozumienia zawierane są bez udziału sądu. Rzeczywiście 
ustawa stwarza możliwość kierowania spornych spraw do 

sądu. To jednak ostateczność i takie rozwiązanie nie leży  
w niczyim interesie. Trzeba pamiętać, że sąd, ustalając 
kwotę odszkodowania, będzie bazował na wycenie 
biegłego rzeczoznawcy majątkowego. To oznacza, że duża 
część osób otrzyma mniejsze kwoty odszkodowań. 
Wykonawca oferuje bowiem, w większości przypadków, 
kwoty wyższe lub zbliżone do tych z operatów.  

Źródła zmian
Zmiany w ustawie uregulują stosunki prawne pomiędzy 
właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwami prze
syłowymi. Dziś na terenie całego kraju dochodzi do 
sporów, które niejednokrotnie blokują realizację inwesty
cji strategicznych dla bezpieczeństwa Polaków. Ustawo
dawca zorientował się, że obowiązujące w Polsce prawo 
uniemożliwia sprawną rozbudowę nowoczesnej infra
struktury. Nie chodzi wyłącznie o sieci elektroenergety
czne, ale dotyczy to także budowy wodociągów i ga
zociągów. Rosnące z roku na rok zapotrzebowanie na 
energię, upalne lata, wreszcie wyzwania takie jak organi
zacja mistrzostw EURO 2012 uświadomiły rządzącym, że 
zmiany w prawie są konieczne, i to szybko.

Służebność przesyłu, czyli co?
Służebność przesyłu to mechanizm polegający na ob
ciążeniu nieruchomości, tak aby możliwe było jej wyko
rzystanie w ściśle określonym celu. Tym celem, w przy
padku firm energetycznych, jest demontaż, a kiedy jest to 
konieczne – usunięcie awarii. W żadnym jednak wypad
ku przedsiębiorstwo (np. PSEOperator S.A.) nie staje się 
właścicielem obciążonej nieruchomości. 

Jak ustanawia się służebność?
 Ustawodawca słusznie uznał że najlepszą formą poro
zumienia jest umowa pomiędzy firmą a właścicielem nie

ruchomości. Zawiera się ją bez udziału sądu, starosty czy 
innego organu. Zakłada się, że strony dojdą do porozumie
nia i przyjmą wzajemne warunki. Konieczna jest jedynie 
wizyta u notariusza, ponieważ służebność musi zostać 
ustanowiona w formie aktu notarialnego – tak stanowi 
polskie prawo. Właśnie w ten sposób zawarto wszystkie 
dotychczasowe umowy z kilkuset mieszkańcami, którzy 
przyjęli propozycję wykonawcy.

A jeśli mieszkaniec nie godzi się na warunki umowy?
Autorzy zmian w ustawie przewidzieli również procedurę 
na wypadek sporu lub odmowy. Chroniąc interesy oby
dwu stron (właściciela i firmy), ma ona jednocześnie 
zapewnić, że spór zostanie rozstrzygnięty relatywnie szyb
ko. Obydwu stronom ustawodawca stwarza możliwość 
wystąpienia do sądu o przymusowe ustanowienie słu
żebności. Postępowanie będzie toczyło się przy zastosowa
niu przepisów o ustanowieniu służebności drogi koniecz
nej. Sąd, w zamian za ustanowienie służebności, ustali 
wysokość wynagrodzenia dla mieszkańca. Innymi słowy, 
realizująca inwestycję firma będzie musiała wypłacić – 
jak mówi ustawa – „należyte wynagrodzenie”, natomiast 
właściciel nie będzie mógł wtedy odmówić zgody na 
wybudowanie słupów na nieruchomości. 

Biuro Prawne – Eltel Networks Olsztyn S.A.


