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Szanowni Państwo! Aktualności

Witam na łamach trzeciego, jesiennego numeru „Wia-
domości”. Jak zwykle staramy się poruszać sprawy 
szczególnie ważne dla mieszkańców terenów, przez 
które  przechodzić będzie nowa linia energetyczna Kro-
molice - Pątnów. Niektórzy z Państwa, zwłaszcza rolnicy, 
chcieli  się dowiedzieć, czy budowa linii może wpłynąć 
na wysokość unijnych dopłat. Zwróciliśmy się w tej spra-
wie z prośbą o opinię do biura prawnego. Jej treść pu-
blikujemy na stronie trzeciej. 

Wraz ze zbliżającym się terminem budowy linii prototypy słupów poddawa-
ne są rygorystycznym testom wytrzymałościowym. Można o tym przeczytać  
w wywiadzie z inż. Piotrem Rajwą, generalnym projektantem linii. 
Osobom, które rozważają podział działek przed zawarciem umowy z inwesto-
rem, polecam wywiad z inż. Tomaszem Kozikiem. 
Zachęcam wszystkich do przesyłania pytań na tematy związane z inwestycją na 
adres: wiadomosci.patnow@eltelnetworks.com. Obiecuję, że odpowiemy na 
każde z nich. Życzę miłej lektury.

Inż. TADEUSZ NAKIELSKI

Dyrektor ds. Budowy Linii Najwyższych Napięć

Eltel Networks Olsztyn S.A.

Wiadomości
Przydatne, aktualne, rzetelne.

Dotyczą linii elektroenergetycznej Kromolice-Pątnów
realizowanej w Twoim sąsiedztwie.

Kolejne umowy. Pod koniec września 
przedstawiciele firm wykonawczych, 
działając na zlecenie PSE-Operator S.A., 
zawarli kolejne porozumienia z właści-
cielami nieruchomości położonych na 
trasie nowej linii. Tym samym już 80% 
z nich podpisało umowy z inwestorem. 
Coraz więcej osób decyduje się też na 
wyodrębnienie działek pod linię. W ten 
sposób unika się obciążenia służebno-
ścią przesyłu całych nieruchomości. 
Pełne koszty tej operacji ponosi wyko-
nawca.

Środa Wielkopolska, Kołaczkowo, 
Kazimierz Biskupi. Radni uchwali-
li miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego gmin. Zgodnie  
z har monogramem prac inwestycyj-
nych kolejne gminy przyjęły miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzenne-
go. Uwzględniają one budowę nowej li-
nii przesyłowej Kromolice - Pątnów. 

Urząd Wojewódzki w Poznaniu. De-
cyzja środowiskowa coraz bliżej. Wy-
konawca przekazał Wielkopolskiemu 
Urzędowi Wojewódzkiemu dodatkowe 
obliczenia natężeń pola elektrycznego 
i magnetycznego oraz hałasu w otocze-
niu nowej linii. Wyniki ekspertyz zosta-
ły przyjęte przez urząd. Jednocześnie 
Urząd Marszałkowski w Poznaniu wy-
dał pozytywne postanowienie na reali-
zację przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
jakim jest budowa nowej linii.

Rozmowa z Piotrem Rajwą,
generalnym projektantem obiektu

Rozpoczęła się faza testowania słupów energetycz-

nych, dlaczego takie badania są konieczne?

Niezawodność pracy linii elektroenergetycznej zale-
ży w dużym stopniu od poprawności zaprojektowa-
nia i wykonania stalowych konstrukcji wsporczych.  
W związku z tym zaprojektowane konstrukcje, zanim 
zostaną zastosowane w budowie konkretnej linii, pod-
legają wielostronnym badaniom w skali naturalnej 
(1:1) na stanowiskach badawczych specjalnych stacji 

prób. Dodam, że wykonanie takich badań jest obowiązkowe i wynika z obo-
wiązujących norm i przepisów budowlanych.

ciąg dlaszy na str. 2
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Ta procedura obowiązuje również przy budowie linii dwu-
torowej 400 kV Kromolice - Pątnów. 

Co właściwie się bada?

Przede wszystkim wytrzymałość zaprojektowanych ele-
mentów linii. Chodzi zwłaszcza o dwa kluczowe elementy 
linii. Pierwszym są izolatory. Po złożeniu w tak zwane łań-
cuchy podtrzymują one zawieszone przewody. Drugim są 
stalowe konstrukcje wsporcze – czyli po prostu słupy, któ-
re widujemy na co dzień.

Jak przebiega takie badanie, na czym polega?

Testowanie zarówno konstrukcji wsporczych, jak i izola-
torów polega na poddawaniu ich ekstremalnym obciąże-
niom i obserwowaniu, w jaki sposób się zachowują. Przy-
kładowo, łańcuchy izolatorów, które zastosowane będą  
w linii Kromolice - Pątnów, poddawane są różnorodnym 
próbom elektrycznym, zarówno w warunkach suchych  

i mokrych. Wiadomo, pogoda bywa różna i zmienna. Wy-
konywane są też próby elektryczne określone w technicz-
nych normach europejskich, w celu potwierdzenia pra-
widłowości zaprojektowania łańcuchów. Oczywiście, że 
ostateczne zastosowanie konkretnych rozwiązań w bu-
dowie linii jest uwarunkowane pozytywnym wynikiem 
wszystkich badań.

A słupy? 

To już zupełnie inny test. Można powiedzieć, że przypo-
mina to troszkę badania mostów, zanim zostaną dopusz-
czone do ruchu drogowego. Słup jest obciążany w róż-
nych kierunkach siłami przekraczającymi o co najmniej 
30% siły, które rzeczywiście mogą wystąpić statystycz-
nie raz na 50 lat. Na przykład dla słupa E33M1, który bę-
dzie wykorzystywany w budowie, będą to siły o wielkości 
co najmniej 14 ton. Obciążenie to zastosujemy w sześciu 
miejscach, czyli w każdym punkcie, w którym zaczepio-
ne są przewody. Razem jest to naciąg 84 ton! Obrazowo 
można powiedzieć, że to mniej więcej tyle, ile wynosi na-
cisk na most 10 dużych wywrotek załadowanych do peł-
na piaskiem. Badaniom wytrzymałościowym poddawa-
ny jest słup przelotowy, ustawiany na szlaku w linii prostej  
i jeden ze słupów mocnych, ustawianych na załomach li-
nii. Są to najczęściej występujące rodzaje słupów. Wyma-

gają tego obowiązujące w kraju przepisy. Testy wykonuje 
się do wartości sił przekraczających 100% obciążeń obli-
czeniowych, najczęściej aż do trwałego uszkodzenia któ-
regoś z elementów zakratowania słupa. W czasie takich 
prób nowe konstrukcje poddawane są różnym warian-
tom obciążeniowym: w kierunku wzdłużnym do osi linii,  
poprzecznym i jednocześnie w obu tych kierunkach. Pró-
by uwzględniają w ten sposób maksymalnie niekorzyst-
ne obciążenia, jakie mogą się pojawić w czasie kilkudzie-
sięcioletniej, późniejszej eksploatacji linii. Warunkiem do-
puszczenia do produkcji słupów i późniejszego ich zabu-
dowania w linii jest pozytywny wynik przeprowadzanych 
badań. Słup w najcięższej próbie wytrzymałościowej mu-
si wytrzymać obciążenia powyżej 100% tego obciążenia, 
które będzie charakterystyczne dla jego stałej ekploatacji.

Gdzie wykonuje się takie testy? 

Jeśli chodzi o próby na izolatorach, przeprowadza się je  
w Zakładzie Wysokich Napięć Instytutu Energetyki w War-
szawie. Z kolei badania wytrzymałościowe stalowych kon-
strukcji wsporczych przeznaczonych do budowy dwuto-
rowej linii 400 kV Kromolice - Pątnów wykonywane są na 
Stacji Prób firmy „Elektrovod Žilina” w Republice Słowa-
ckiej. W Polsce, jak na razie, nie ma instytutu, czy też firmy, 
która dysponowałaby odpowiednim sprzętem i stanowi-
skiem do badania tak wysokich i mocno obciążanych kon-
strukcji stalowych. 
 
A jednak awarie się zdarzają.

Tak, ale bardzo rzadko. Takie przypadki są szczegółowo 
analizowane. Okazuje się, że dotyczą one głównie kon-
strukcji mocno zużytych, zaprojektowanych kilkadziesiąt 
lat temu, według starych, łagodniejszych wówczas norm 
i przepisów. Właśnie takie konstrukcje zastępujemy budu-
jąc nową linię Kromolice - Pątnów.

Dziękuję za rozmowę. 



Dopłaty unijne bez zmian

Zagadnienie tak zwanych dopłat unijnych reguluje usta-
wa z 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach syste-
mów wsparcia bezpośredniego. Rolnikowi przysługuje 
jednolita płatność obszarowa za grunty rolne, które posia-
da  zgodnie ze stanem na 31 maja, w roku, w którym zo-
stał złożony wniosek o przyznanie płatności. Oczywiście, 
aby otrzymać dopłaty, konieczne są do spełnienia określo-
ne warunki: 

być mniejsza niż określona dla Rzeczypospolitej Pol-
skiej w przepisach unijnych,

 
z normami przez cały rok kalendarzowy, w którym zo-
stał złożony wniosek o przyznanie płatności;

przepisów o krajowym systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności.

W obowiązujących uregulowaniach, krajowych i europej-
skich, nie występują warunki, które uniemożliwiałyby rol-
nikom otrzymanie albo ubieganie się o płatności ze wzglę-
du na położenie ich gruntów w strefach przebiegu linii 
elektroenergetycznych. To samo dotyczy innych inwesty-
cji liniowych, takich jak chociażby autostrady czy gazocią-
gi. Tym bardziej nie ma instytucji wyłączenia z mocy pra-
wa gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Jeśli sytuacja ta-
ka ma miejsce, odbywa się to zawsze w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, z reguły wydawanej na wniosek podmiotu 
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zamierzającego prowadzić na gruncie rolnym inną działal-
ność niż rolniczą. Brak jest podstaw do wydania takiej de-
cyzji wyłącznie dlatego, że w planie miejscowym określo-
ny pas gruntu został przeznaczony pod pas technologicz-
ny linii elektroenergetycznej. Innymi słowy wybudowanie 
linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV na gruntach 
rolnych nie ma wpływu na utratę lub ograniczenie płat-
ności przysługujących właścicielom gruntów w ramach 
wspólnej polityki rolnej UE. Wiedzą o tym najlepiej rolnicy, 
którzy posiadają na terenie swoich upraw słupy energe-
tyczne. Jak wiadomo nie blokuje to unijnych dopłat. Doty-
czy to rolników, którzy uprawiają ziemię pod istniejącymi, 
starymi liniami, takimi jak chociażby 220 kV Plewiska - Ko-
nin, ale również w sąsiedztwie nowych połączeń, na przy-
kład 400 kV Ostrów - Kromolice <

Biuro Prawne – Eltel Networks Olsztyn S.A.

Wielu mieszkańców zdecydowało 

się ostatnio na podpisanie umowy z 

inwestorem. Czy zmieniły się jakieś 

warunki?

Nie, jest to dokładnie ta sama umo-
wa. Myślę jednak, że mniej kontro-

wersji budzi kwestia służebności. Mieszkańcy dostrzegają, 
że nie jest to jakaś próba odebrania im ziemi. W mediach 
sporo mówiło się także o ustawie o służebności przesyłu, 
co z pewnością uspokoiło wiele osób. Takie uregulowania 
stają się standardem przy inwestycjach liniowych o dużym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju czy regionu. Trzeba 
też pamiętać, że stroną umowy jest spółka skarbu pań-

stwa, czyli firma państwowa. Zatem państwo jest solidnym 
gwarantem tego, że umowy będą przestrzegane. Wreszcie 
sąsiedzi orientują się, że ktoś, kto mieszka obok, podpisał 
umowę i nic złego nie nastąpiło. To wszystko powoduje, że 
szczęśliwie zbliżamy się do końca rozmów. 

A kwestia wyodrębniania osobnych działek pod linię ? Czy 

to wpłynęło na postęp w rozmowach i zawieraniu umów? 

Tak, i to zdecydowanie pozytywnie. To był dobry pomysł, 
prawdę mówiąc wpadliśmy na niego po cyklu spotkań  
z mieszkańcami, którzy przedstawiali nam swoje obawy 
związane z obciążaniem gruntów służebnością. Cieszymy 
się, że mogliśmy uwzględnić ich słuszne sugestie.

Czy warto dzielić działki?
Rozmowa z inż. Tomaszem Kozikiem z Eltel Networks Olsztyn 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 

klu czowych 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) .

Na czym polega wyodrębnienie działek i czemu służy?

Z obszaru całej nieruchomości, która ma zostać obciążona 
służebnością gruntową, wydziela się geodezyjnie osobną 
działkę jeszcze przed zawarciem ostatecznej umowy. Jest 
to po prostu pas ziemi, który znajdzie się pod nową linią. 
Dla powstałej działki zakładamy nową księgę wieczystą. 
W rezultacie nie ma konieczności obciążenia służebnością 
całej nieruchomości. Obciążona nią jest tylko jedna, nowa 
działka, z oddzielną księgą wieczystą. 

A jak to wygląda w praktyce?

Gdy właściciel decyduje się na taki krok, wynajmujemy 
geodetę. Ten udaje się do ośrodka dokumentacji geode-
zyjno-kartograficznej. Przygotowuje dokumenty, spraw-
dza powierzchnię działek w terenie, dokonuje podziału, 
sporządza operat, składa go w ośrodku i działka, już po 
podziale otrzymuje nowy numer.

Kiedy następuje zgoda właściciela na podział? 

Przede wszystkim na początku przedstawiciel konsorcjum 
ustala, czy takie rozwiązanie jest satysfakcjonujące i czy po 
podziale zawarta będzie umowa z inwestorem. Jeśli tak, 
to geodeta, który pojawi się u właściciela, będzie prosił o 
podpisanie oświadczenia, że właściciel chce dokonać po-
działu i zgadza się na taki podział.

Czy konieczna jest przy tym wizyta u notariusza?

Nie, przy podziale działki jest to zupełnie zbędne. 

Kto ponosi koszty takiego podziału? Ile trwa procedura?

Jeśli chodzi o koszty, to wszelkie wydatki związane z po-
działem ponosi wykonawca. Odpowiada on również za-
sprawy organizacyjne. Cała procedura trwa zwykle około 
półtora miesiąca.

Skąd właściciel ma wiedzieć, że działka nadaje się do po-

działu?

Taką informację dostanie oczywiście od naszych przed-
stawicieli. Natomiast sam podział jest ograniczony tylko 
w jednym przypadku. Działka powstająca po podziale nie 
może mieć mniej niż 30 arów. Ale nawet jeśli – hipotetycz-
nie – tak by było, to ostateczna decyzja należy do wójta, 
który może mimo niewielkiej powierzchni działki wyrazić 
zgodę na jej powstanie. Taka decyzja wydawana jest od-
dzielnym trybem.

Każdy właściciel otrzymał określoną ofertę odszkodowa-

nia. Czy ta oferta zmieni się, jeśli ktoś dokona wydzielenia 

działki pod linię? 

Absolutnie nie. Płacimy właścicielom odszkodowanie za 
obszar, który znajdzie się w tak zwanym pasie technolo-
gicznym linii. To, że pas ten, po wydzieleniu, znajdzie się na 
mniejszej działce, nie wpływa na wysokość odszkodowa-
nia. Właściciel nic nie traci, przeciwnie – obciąża służebno-
ścią najmniejszy możliwy obszar. Myślę, że dlatego wiele 
osób decyduje się na ten krok.

Na koniec temat ważny dla rolników. Dopłaty. Co się zmie-

ni po podziale działek?

Nie zmieni się wysokość unijnych dopłat. Rolnicy będą 
musieli  jedynie zgłosić zmiany wynikające z dokonania 
podziału (numery nadane działkom po podziale) do unij-
nej ewidencji, ale z całą pewnością nie będzie to miało 
wpływu na dopłaty.

Dziękuję za rozmowę.

 


