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Dotyczą linii elektroenergetycznej Kromolice-Pątnów
realizowanej w Twoim sąsiedztwie.

Montaż słupa metodą wysokościową

Prace budowlane ruszą najpewniej w maju
Rozmowa z dyrektorem Tadeuszem Nakielskim z ELTEL Networks Olsztyn S.A.

Kiedy rozpocznie się budowa linii 

Kromolice-Pątnów?

Najprawdopodobniej w maju tego 

roku. Dopełniliśmy już wszystkich 

formalności. Kilka brakujących po-

zwoleń uzyskamy najpóźniej na 

przełomie kwietnia i maja. Jeste-

śmy właściwie gotowi do demon-

tażu istniejących słupów.

Czy pracę będą się toczyć jednocześnie  we wszystkich gmi-

nach?

Trudno powiedzieć. To zależy od tego na jak długo PSE-

Operator S.A. może wyłączyć linię. Trzeba pamiętać, że bę-

dziemy demontować połączenie, które – choć przestarza-

łe – nadal jest istotnym elementem zasilania Wielkopolski. 

Jego odłączenie jest więc problematyczne. Nie dysponuje-

my jeszcze alternatywną linią, która mogłaby zagwaranto-

wać najwyższe bezpieczeństwo energetyczne w momencie 

odłączenia. Gdyby sieć energetyczna regionu była rozbu-

dowana i nowoczesna, nie byłoby żadnego kłopotu.

Skąd mieszkańcy dowiedzą się o dokładnym terminie roz-

poczęcia prac?

Każdy właściciel został lub zostanie powiadomiony o pla-

nowanym terminie prac na jego działce. Dokładna data jest 

związana nie tylko z wyłączeniami, o których wspominałem, 

ale także z warunkami panującymi w terenie. Rozpoczyna-

jąc pracę dziś – w niektórych gminach mamy już pozwo-

lenia – istniałoby duże ryzyko zniszczenia pól uprawnych. 

Ziemia jest ciągle bardzo grząska i wprowadzenie ciężkiego 

sprzętu oznaczałoby zwiększone straty i utrudnienia tech-

niczne. Musimy więc wybrać optymalny moment.
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Energetyka wypłaci mieszkańcom dodatkowe pieniądze  
na pokrycie podatków od odszkodowań

Nowe prawo

3 sierpnia 2008 r. zmieniły się przepi-

sy prawa, na mocy których wprowa-

dzono tak zwaną służebność przesyłu 

(art. 305 kodeksu cywilnego). Dzięki 

niej umożliwiono przedsiębiorcom 

przesyłowym (gazowniom, ciepłow-

niom, energetyce) korzystanie –  

w określonym zakresie – z cudzej nieruchomości. Na sku-

tek tej zmiany akty notarialne zawierane po 3 sierpnia 2008 

r. ustanawiające służebność na powyższe cele, zawierają 

jedynie oświadczenie o ustanowieniu służebności prze-

syłu. Choć wcześniej funkcjonująca służebność gruntowa 

została z mocy prawa zastąpiona przez służebność prze-

syłu, ustawodawca nie zwolnił od podatku wynagrodzeń 

wypłacanych właścicielom. 

Urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów 

nakazują uiścić podatek

Zwykle w takich sytuacjach najważniejsze jest to, w jaki 

sposób przepisy interpretują urzędy skarbowe. A te, po-

dobnie jak Ministerstwo Finansów stoją na stanowisku, że 

od otrzymanych z tytułu ustanowienia służebności prze-

syłu wynagrodzeń należy uiścić podatek dochodowy od 

osób fizycznych. Taki obowiązek spada na mieszkańców. 

Trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, żeby to oni pono-

sili dodatkowe koszty. Pokryje je więc energetyka. Każdy 

mieszkaniec, którego dotyczy problem, otrzymał propozy-

cję podwyższenia wypłaconego wynagrodzenia o kwotę 

należnych podatków. Należy je następnie odprowadzić do 

właściwego urzędu skarbowego. 

PIT i umowa przyjdą pocztą

Każdy właściciel otrzymał od energetyki PIT-8C oraz Aneks 

do zawartej wcześniej umowy podwyższający wynagro-

dzenie. Wykonawcy proszą o podpisanie i niezwłoczne 

odesłanie Aneksu. Aby ułatwić mieszkańcom procedurę, 

do korespondencji dołączono zaadresowaną kopertę. Wy-

płata kwoty przedstawionej w Aneksie, która pozwoli po-

kryć podatek, nastąpi zgodnie z jego treścią do 25 kwietnia 

2010 r. Warunkiem jest jednak zwrot przed tą datą podpi-

sanego Aneksu. W przypadku zmiany konta bankowego, 

na które należy przekazać pieniądze, trzeba koniecznie 

podać jego nowy numer. Warto też pamiętać, że termin do 

złożenia rocznego zeznania podatkowego i zapłaty podat-

ku za 2009 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2010 r. <

Firma wysyła formularz PIT 8C

i Aneks do umowy 
podwyższający wynagrodzenie

Aneks należy podpisać 

i niezwłocznie odesłać 
do Wykonawcy

(gotowa, zaadresowana koperta 
została załączona)

Po otrzymaniu podpisanego Aneksu 
firma wypłaca dodatkowe pieniądze

na pokrycie podatku 

Właściciel do 30 kwietnia 2010 r. 
musi złoźyć zeznanie podatkowe 

i zapłacić podatek 

do urzędu skarbowego 



Zasilanie Wielkopolski po raz kolejny zagrożone 
Ponowne zagrożenie stabilności dostaw prądu dla Wielkopolski. Tym razem pomogły niemieckie elektrownie.
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Odłącznie bloków

24 stycznia 2010 r., po 

godzinie 10.00 doszło 

do poważnej awarii 

w elektrowni Dolna 

Odra. Najprawdopo-

dobniej eksplodował 

pył węglowy. W efek-

cie podjęto decyzję 

o czasowym wyłączeniu pracujących bloków energetycz-

nych. To wywołało groźbę poważnego zaburzenia w zasila-

niu Wielkopolski. Odłączenie tej akurat elektrowni oznacza, 

że Poznań utracił jedyne źródło dostaw prądu o napięciu 

400 kV. To właśnie z elektrowni Dolna Odra płynie blisko 

połowa energii koniecznej do pokrycia zapotrzebowania 

aglomeracji Poznańskiej.

Pomogli Niemcy

Aby zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne regio-

nu prąd kupowano u naszego zachodniego sąsiada. Do 

Wielkopolski popłynęło blisko 1200 megawatów mocy  

z niemieckich elektrowni. Wykorzystano w tym celu dwie 

linie – od północnego zachodu Vieraden-Krajnik, od po-

łudnia połączenie Hagenverden-Mikułowa. To pozwoliło 

na pokrycie bieżącego zapotrzebowania energetyczne-

go Wielkopolski, do czasu przywrócenia normalnej pracy  

w elektrowni Dolna Odra. 

O elektrowni Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra powstała jeszcze w latach siedem-

dziesiątych. Jest to elektrownia systemowa, której funkcjo-

nowanie jest potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa 

Sytuacja w Dolnej Odrze pokazała po raz kolejny jak wraż-

liwy na awarie jest obecny system zasilania Wielkopolski. 

Region nadal nie dysponuje rozbudowaną, nowoczesną 

infrastrukturą, która byłaby odporna na awarie. Budowa 

strategicznego połączenia 2 x 400 kV Kromolice-Pątnów 

wydłuża się ze względu na długotrwałe procedury admi-

nistracyjne na szczeblach starostw. Bez ich zakończenia nie 

jest możliwe rozpoczęcie inwestycji, która dziś zapewniłaby 

bezpieczeństwo energetyczne Wielkopolski łącząc region 

z jedną z największych polskich elektrowni – elektrownią 

Pątnów. Wówczas, nawet w sytuacji awarii do jakiej doszło, 

nie byłoby potrzeby zakupu drogiej zagranicznej energii. <

Komentarz Piotra Strojnego z PSE-Operator S.A.

Elektrownia Pątnów

Efekt awarii

Błękitne strzałki oznaczają połączenia, którymi dostarczono  

energię do Wielkopolski

energetycznego w całym kraju. Dziś w Dolnej Odrze działa 

osiem bloków o łącznej mocy elektrycznej 1 772 MW. 

Mapa sieci przesyłowych
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4 Budowa linii Kromolice-Pątnów realizowana jest na zlecenie Krajowego Operatora Przesyłowego – PSE Operator S.A. z siedzibą w Konstan-

cinie-Jeziornie 05-520, ul. Warszawska 165.

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) .

Jaki będzie pierwszy etap prac w terenie?

Prace rozpoczną się od rozbiórki istniejących przewodów, 

słupów i starych fundamentów. Zostaną one zastąpione 

nowymi konstrukcjami. Warto dodać, że istnieje możli-

wość pozostawienia właścicielom działek elementów zde-

montowanej linii. Z naszych doświadczeń wynika, że wiele 

osób o to zabiega. Dlatego, jeśli właściciel działki posiada 

na niej stary słup i chce go zatrzymać, musi uprzedzić o 

tym pracowników energetyki. Szczegóły będą ustalane in-

dywidualnie.

Jaką metodą zostaną postawione słupy?

Metodą wysokościową. Na fundamencie stanie solidna 

podstawa słupa. To między innymi dzięki niej konstruk-

cje są stabilne i odporne na działanie chociażby silnego 

wiatru. Następnie do podstawy – niczym klocki – zostaną 

dołączone kolejne elementy. To najszybsza, najczęściej 

wykonywana i wielokrotnie stosowana przez nas metoda. 

Jej zaletą jest istotne ograniczenie zniszczeń gruntu wokół 

miejsca budowy. Dzieje się tak, ponieważ większość ele-

mentów słupa będzie montowanych w powietrzu, a nie na 

ziemi, tak jak robiliśmy to w przeszłości.

Wykorzystanie ciężkiego sprzętu wiążę się ze szkodami na 

działkach. Jak %rma zamierza je rozliczać?

Szkody poddamy ocenie niezwłocznie po postawieniu po-

szczególnych słupów.  Naturalnie zależy nam, aby zakoń-

czyć inwestycję jak najszybciej. Zobowiązaliśmy się w umo-

wie z właścicielami do zrekompensowania wszelkich strat 

i słowa dotrzymamy. Wiemy też, że nie wolno nam zwle-

kać, chociażby ze względu na rolników, którzy korzystają 

z dopłat unijnych i zadeklarowali obsianie określonych 

areałów. Szczerze mówiąc, w mojej kilkudziesięcioletniej 

praktyce inżynierskiej wycena szkód nie budziła żadnych 

kontrowersji. Mamy świadomość, że szkody wystąpią. Wie-

my, że musimy za nie zapłacić i tak się stanie.

Charakterystyka robót wiąże się z dużymi wykopami. Ja-

kie działania zamierzacie Państwo podjąć, aby zrekulty-

wować teren, na którym te roboty będą prowadzone?

Zgodnie z prawem teren, na którym były prowadzone ro-

boty w ziemi, musi zostać poddany rekultywacji. Po zakoń-

czeniu prac pokryjemy koszty tej rekultywacji.  Będziemy 

także uważali, aby nie zniszczyć żyznej, wierzchniej war-

stwy gleby.  W okresie robót będzie ona składowana w od-

dzielnym miejscu.   

Konieczność rekultywacji terenu jest oczywista. A co  

z uszkodzeniami systemu drenażu? 

W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej planujemy 

zlecić naprawę specjalistycznym spółkom zajmującym się 

eksploatacją i konserwacją takich systemów. Znamy się na 

energetyce, ale konstrukcja sieci drenarskiej wymaga za-

angażowania zupełnie innych specjalistów.

ciąg dalszy ze str. 1

Montaż poprzeczników metodą wysokościową

Czy ciężki sprzęt dojedzie na teren budowy wyznaczonymi 

wcześniej drogami?

Zanim wprowadzimy ciężki sprzęt, planujemy porozmawiać 

z właścicielami gruntów i wspólnie ustalić, którędy najlepiej 

dojechać do stanowiska słupa. Chcemy, aby prace budowla-

ne jak najmniej przeszkadzały właścicielom gruntów. 

A czy ciężki sprzęt będzie poruszał się drogami gminnymi? 

Czy nie dojdzie do ich uszkodzeń?

Oczywiście będziemy korzystać w pewnym stopniu z dróg 

gminnych. W pierwszej kolejności, razem z odpowiednimi 

władzami, dokonamy ich inwentaryzacji. Drogi gminne są w 

ciągłym użytku. Opiszemy wszystkie ubytki i uszkodzenia tak, 

aby po zakończeniu inwestycji była jasność, które z nich są 

wynikiem naszej działalności. Te naturalnie naprawimy.

Na koniec pytanie o właścicieli, którzy nie zawarli jeszcze 

umów? Czy nadal mogą porozumieć się z energetyką? 

Oczywiście. Cały czas zawierane są kolejne akty notarialne. 

Chociażby w tym tygodniu dwa w gminie Nekla. Jest to jed-

nak naprawdę ostatni dzwonek. Ponieważ od rozpoczęcia 

budowy dzielą nas dosłownie tygodnie, niezwłocznie po za-

warciu aktu notarialnego, wypłacamy całość odszkodowania 

i zatrzymujemy postępowanie administracyjne. <


