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Szanowni Państwo!
Znajdujemy się w końco-
wym etapie uzgodnień z 
wła ścicielami działek. Jego 
celem jest ustanowienie 
służebności przesyłu na 
terenach należących czę-
sto od wielu pokoleń do 
mieszkańców ziemi wiel-
kopolskiej. Choć jest to 

proces niezwykle delikatny, w sposób bezpośred-
ni dotykający lokalną społeczność, jest on również 
nieunikniony. Zawarcie umów o służebności prze-
syłu jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia 
inwestycji, od której zależeć będzie bezpieczeństwo 
energetyczne mieszkańców Wielkopolski. Dlatego 
właśnie postanowiliśmy poświęcić niniejszy numer 
Wiadomości w całości temu tematowi. 

Zdecydowana większość mieszkańców podpisała 
już umowy; w przypadku tych, którzy nie wyrazili 
na nie zgody, wszczęte zostały postępowania ad-
ministracyjne, o czym piszemy obok. Na temat zalet  
i wad każdego z tych rozwiązań, szczegółowo wy-
powiada się Małgorzata Lalak, Naczelnik Wydziału 
Nieruchomości w Starostwie Konińskim. O nota-
rialne aspekty podpisywania umów, zapytaliśmy 
z kolei specjalistę w tej dziedzinie, rejenta Macieja 
Chojnackiego.  

Mając nadzieję, iż teksty te rozwieją Państwa ewen-
tualne wątpliwości związane z tematem służebno-
ści przesyłu, przypominam o adresie, pod którym 
oczekujemy na wszelkie dodatkowe uwagi i pytania: 
wiadomosci.patnow@eltelnetworks.com. 

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.

Mieszkańcy rezygnują z drogi administracyjnej! W ostatnich 
miesiącach zawarto ponad siedemdziesiąt umów z energetyką. 
To najlepszy wynik od blisko roku.

Dobiegają końca prace, których celem jest budowa nowoczesnej, 
dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kro-
molice-Pątnów. Zastąpi ona przestarzałe połączenie o napięciu 
220 kV. Linia poprawi bezpieczeństwo energetyczne Wielkopolski, 
dostarczy też energii na mistrzostwa EURO 2012 rozgrywane m.in.  
w Poznaniu. 
Według najnowszych szacunków umowy z energetyką zawarło już 
ponad 90% mieszkańców. To efekt trwających od trzech miesięcy 
postępowań administracyjnych. Większość właścicieli, którzy nie 
podpisali dotychczas umów, po zapoznaniu się z procedurą admi-
nistracyjną zmieniła zdanie. Przyjęli bardziej atrakcyjne warunki, 
które nadal oferuje energetyka. Tak było m.in. w Kazimierzu Bisku-
pim, Wrześni i Środzie Wielkopolskiej. Podobne sytuacje często zda-
rzały się w każdej gminie. Myślę, że dołożyliśmy wszelkich starań, żeby 
każdy właściciel mógł zawrzeć z nami umowę na dobrych warunkach. 
Niestety przy tego typu inwestycjach, zawsze są osoby, które nie godzą 
się na budowę albo żądają gigantycznych rekompensat. Wówczas je-
dyną możliwością jest uzyskanie decyzji administracyjnej – wyjaśnia 
inż. Tadeusz Nakielski, Dyrektor ds. budowy linii NN z ramienia In-
westora. 
Skąd zmiana w postawie właścicieli? Po wyjaśnieniach udzielonych 
w toku procedury administracyjnej okazało się, że ta droga jest dla 
nich nieopłacalna. Po pierwsze, w postępowaniu administracyjnym 
brak jest natychmiastowych odszkodowań. Decyzja starostwa doty-
czy bowiem tylko zgody na dostęp do nieruchomości. O odszkodo-
wanie właściciel może wystąpić dopiero po wybudowaniu linii. Po 
drugie, kwoty odszkodowań byłyby dużo mniejsze niż oferowane 
przez energetykę w przypadku podpisania umowy. W trybie umo-
wy cywilnej energetyka wypłaca bowiem dodatkowo odszkodo-
wanie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Po trzecie, zapis 
o założeniu linii i tak znajdzie się w księdze wieczystej prowadzonej 
dla działek. O ile jednak zawierając umowę notarialną z energety-
ką nadal można wydzielić odrębną działkę pod linię, nawet po jej 
wybudowaniu, to w przypadku postępowania administracyjnego 
wpis o założeniu linii obciąży całą działkę i nie będzie możliwości 
zmiany tego stanu.
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Notarialnie – zgodnie z prawem
Rozmowa z Maciejem Chojnackim

Panie rejencie, czym jest służeb-
ność przesyłu?
To ograniczone prawo rzeczowe, 
w tym wypadku ustalane na rzecz 
PSE Operatora S.A. Umożliwia ko-
rzystanie z fragmentu cudzej nie-
ruchomości, przez który przejdzie 
linia.

Co z punktu widzenia właściciela działki, oznacza ustano-
wienie służebności? Bo rozumiem, że właściciel działki się 
nie zmienia? 
Tak, zgadza się. Ustanawiając służebność przesyłu wła-
ściciel działki czy budynku nie jest w żaden sposób po-
zbawiony prawa własności. Nadal może rozporządzać 
nieruchomością według własnego uznania, tzn. może 
ją sprzedać, zamienić, darować, może się nawet zrzec 
się prawa własności, jeżeli będzie miała taką potrze-
bę. Służebność przesyłu ogranicza jego własność w 
ten sposób, że przedsiębiorcy takiemu jak PSE Opera-
tor S.A. zezwala się – oczywiście w zakresie określonym 
oświadczeniem bądź porozumieniem – na korzystanie  
z nieruchomości właściciela. 

Ten zakres jest ustalany indywidualnie z właścicielem? 
Tak, dokładnie. To jest kwestia ustaleń stron, określenia za-
kresu służebności przesyłu. Jeżeli mieszkaniec i inwestor 
dojdą do porozumienia, to właściciel nieruchomości w for-
mie jednostronnego oświadczenia ustanawia służebność 
na rzecz firmy energetycznej. Musi się to odbyć u notariu-
sza, bo tak nakazuje prawo. 

Rozumiem, że służebność jest później wpisane do księgi 
wieczystej?
Tak. Takie obciążenie wpisuję się do działu III ksiąg wieczy-
stych, gdzie są ciężary i ograniczenia. 

Czy jest możliwość uchylenia się od służebności, zniesienia 
jej? 
Przy służebności przesyłu bez zgody tego, na rzecz które-
go jest ona ustanowiona nie ma praktycznie możliwości 
uchylenia się. Taka jest idea ustawy, bo proszę wyobrazić 
sobie, gdyby firma budująca linię energetyczną nagle do-
wiedziała się, że nie ma do niej prawa dostępu, bo właści-
ciel zmienił zdanie. A słupy już wybudowała. 

Co się dzieje, gdy właściciel działki odmawia zgody na bu-
dowę linii?
Inwestor ma prawo w takim przypadku skorzystać z trybu 
administracyjnego, realizowanego przez starostwa powia-
towe. Starosta na podstawie art. 124 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami może ograniczyć, w drodze decyzji, 
sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie 

zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieru-
chomości urządzeń przesyłowych. Owa decyzja zastępuje 
zgodę właściciela na wejście na teren, która jest niezbędna 
dla realizacji celu publicznego.  
 
Czyli służebność może być ustanowiona przez starostwo, 
tylko bez rozmów bezpośrednio z samym właścicielem?
Po przeprowadzeniu przez Inwestora negocjacji z wła-
ścicielem nieruchomości i braku zgody z jego strony, tyl-
ko decyzja administracyjna może dać skutki podobne 
do ustanowienia służebności przesyłu. Nie jest to jednak 
ustanowienie służebności a ograniczenie prawa własno-
ści, które podlega oczywiście ujawnieniu w księdze wie-
czystej nieruchomości. Nadmieniam, że jak od każdej de-
cyzji administracyjnej, również w tym przypadku istnieje 
możliwość odwołania do Wojewody.

A jak przebiega procedura ustanawiania służebności u no-
tariusza?
To już inna sytuacja, bo u notariusza spotykamy się w mo-
mencie kiedy strony doszły do porozumienia. Właściciel 
nieruchomości składa oświadczenie, że zgadza się na usta-
nowienie służebności przesyłu na warunkach ustalonych 
wcześniej z przedstawicielem przedsiębiorstwa. Produk-
tem finalnym, jak to nazywam, jest akt notarialny. Nota-
riusz zawiadamia sąd wysyłając wypis aktu notarialnego  
i tyle. Energetyka wypłaca niezwłocznie odszkodowanie.

Czyli rozumiem, że już po samym procesie ustalania wa-
runków pomiędzy właścicielem działki a przedstawicielem 
przedsiębiorstwa pozostaje jedno spotkanie u notariu-
sza?
Tak. Ale czasami są tak zwane wypadki przy pracy. Jak się 
okaże, że gdzieś jakaś numeracja działek albo powierzch-
nia nie zgadzają się, to trzeba wszystko wyjaśnić. Na szczę-
ście są to pojedyncze sytuacje, które wychodzą dopiero w 
trakcie czytania aktu notarialnego. Wtedy klient się musi 
się niestety dwukrotnie stawić u rejenta.

Na koniec pytanie o odszkodowania, czy i one podlegają 
procedurom? Czy są wyznaczane zgodnie z jakimiś stałym 
przelicznikiem czy to jest kwestia indywidualnych rozmów 
z każdym z właścicieli? 
Jako notariusz nie wnikam w warunki ustalone pomiędzy 
moimi klientami. Dbam natomiast aby wszystkie ustalenia 
były zgodne z prawem. Praktycznie mówiąc oni ustalają 
to we własnym zakresie, choć wiem, że podstawą rozmów 
są zawsze operaty szacunkowe. Wiem też, że wyznaczeni 
są biegli rzeczoznawcy po to aby ustalić realną wysokości 
odszkodowania za zmniejszenie wartości działki czy też  
z tytułu realizacji przedsięwzięcia – czyli budowy linii. Rze-
czoznawcy wyliczają kwoty na podstawie ogólnych da-
nych przyjętych w aktach notarialnych, sądach. 
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Postępowanie administracyjne bez tajemnic
Wywiad z Małgorzatą Lalak, Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Konińskim 
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że w ogóle inwestycja kwalifikuje się do takiego postępo-
wania?
W tym konkretnym przypadku wynika to z decyzji Wo-
jewody, który ustalił lokalizację linii. Mamy do czynienia  
z inwestycją celu publicznego, co oznacza, iż istnieje ów 
cel nadrzędny. I teraz przystępuje do realizacji tego celu 
jakieś przedsiębiorstwo, w tym przypadku PSE Operator 
S.A. Ruszają rokowania z właścicielami, które mają na celu 
otrzymanie zgód na budowę i eksploatację linii. Jeżeli ro-
kowania nie przynoszą rezultatów, korzysta się z procedur 
przewidzianych prawem. Inwestor może wystąpić do or-
ganu administracji, tutaj starosty, który wykonuje zadania 
z zakresu administracji rządowej. Następnie, firma, która 
realizuje inwestycję przedstawia nam dowody, że podej-
mowała działania mające na celu polubowne załatwienie 
sprawy z właścicielem i starania te zakończyły się niepo-
wodzeniem. Oczywiście żeby postępowanie toczyło się to 
musi być podmiot i przedmiot postępowania.

Czyli?
Podmiotem postępowania będzie właściciel, natomiast 
przedmiotem – sprawa ograniczenia sposobu korzystania 
z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na założe-
nie i przeprowadzenie linii energetycznej. Jeżeli jednak –  
w trakcie prowadzonego już przez tutejszy organ postę-
powania – strona dojdzie do porozumienia z inwestorem 
i zawrze z nim umowę wówczas nie będziemy mieli przed-
miotu postępowania. Takie postępowanie będzie można 
umorzyć z uwagi na to, że stało się bezprzedmiotowe.

Czy taka sytuacją wystąpiła podczas rozpraw administra-
cyjnych?
Tak, chyba w czterech przypadkach już w trakcie oględzin 
nieruchomości, jeszcze przed rozprawą, doszło do rozmo-
wy właścicieli z naszymi pracownikami a następnie przed-
stawicielami inwestora. Osoby te sprawę przemyślały raz 
jeszcze i zawarły umowy na warunkach, które wydały im 
się możliwe do zaakceptowania. Natomiast my, jako urząd, 
oczekujemy w takiej sytuacji na oficjalne powiadomienie 
od inwestora. Jak tylko wpłynie oficjalny wniosek o umo-
rzenie to postępowania, natychmiast umorzymy sprawę.

A jak wygląda sprawa odszkodowania?

Pani naczelnik, w oparciu o jakie 
przepisy toczą się postępowania 
administracyjne, które dotyczą 
właścicieli nieruchomości, przez 
które przechodzić ma nowa linia 
energetyczna?
Każde postępowanie administra-
cyjne, które toczy się w urzędzie 
jest regulowane przez szereg 

przepisów, w szczególności przez kodeks postępowania 
administracyjnego, oraz przepisy poszczególnych ustaw. 
W kodeksie określone jest wyraźnie, jakich procedur na-
leży przestrzegać w trakcie postępowania. Także KPA 
określa kogo możemy uznać za stronę postępowania, 
w jaki sposób mamy się ze stroną kontaktować, a także 
chociażby to, że postępowanie powinna cechować m.in. 
praworządność, jawność, szybkość i możliwie największa 
prostota.

Ale postępowanie administracyjne nie prowadzi do pozba-
wienia prawa własności do nieruchomości?
Nie, absolutnie nie. Mówimy – należy to podkreślić –  
o ograniczeniu praw właścicielskich. W tym wypadku 
ograniczenie to polega na tym, że urzędowo zezwalamy 
na przeprowadzenie linii wysokiego napięcia na nieru-
chomościach właścicieli, którzy się na to nie godzą i tym 
samym blokują możliwość prowadzenia inwestycji celu 
publicznego: ważnej z gospodarczego punktu widzenia  
i będącej w szeroko pojętym interesie społecznym.

Czyli postępowanie administracyjne to w pewnym sensie 
ostatnia instancja dla firm, które muszę wybudować takie 
inwestycje?
Można tak powiedzieć. Generalnie, jeżeli istnieje moż-
liwość zawarcia umowy cywilnej, to ta umowa powinna 
być zawierana. Postępowania administracyjne, o których 
rozmawiamy to takie postępowania, w których wykorzy-
stuje się pozycję organu, który reprezentuje władztwo 
państwowe i w pewnym sensie przymusza właściciela do 
takiego a nie innego zachowania. W tym wypadku organ 
zezwala na budowę linii na nieruchomości, która jest wła-
snością osób fizycznych lub prawnych.

Dlaczego właściciel zostaje przymuszony?
Ustawodawca określił katalog celów publicznych, które  
w naszym prawodawstwie traktuje się jako cele szczegól-
ne, nadrzędne. Czyli ten interes ogólny, interes społeczny 
jest celem nadrzędnym i rozumiany jest jako cel nadrzęd-
ny w stosunku do interesu jednego właściciela. Budowa 
linii, którą prąd popłynie do setek tysięcy ludzi mieści się 
w katalogu celów publicznych.

Od czego zaczyna się takie postępowanie? Skąd wiadomo, 
ciąg dalszy na str. 4
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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) .

W decyzji, którą wydamy będzie zawarta informacja, że 
obowiązkiem firmy, która otrzyma pozwolenie na budo-
wę i eksploatację linii będzie przywrócenie nieruchomości 
do tak zwanego stanu poprzedniego. Przepis przewiduje 
również taką możliwość, że przywrócenie do stanu po-
przedniego może się okazać niemożliwe. W takiej sytuacji 
mamy do czynienia z odszkodowaniem odpowiadającym 
wartości poniesionych szkód oraz za ewentualne zmniej-
szenie wartości nieruchomości, które winien wypłacić in-
westor po rokowaniach z właścicielem. Jeśli nie dojdzie do 
porozumienia w kwestii wysokości odszkodowania wów-
czas właściciel lub użytkownik wieczysty może się zwró-
cić do starosty z wnioskiem o ustalenie odszkodowania w 
drodze decyzji. Po pierwsze za to, że na przykład podczas 
robót powstały szkody na nieruchomości, jak również z ty-
tułu zmniejszenia wartości nieruchomości. Chociaż tutaj 
muszę zaznaczyć, że zapewne inne będą odszkodowania 
dla właścicieli, którzy dotychczas posiadali działkę, nad 
którą linia energetyczna w ogóle nie przebiegała a inne w 
sytuacji, gdy linia już istniała. 

Czy odszkodowanie wypłacane jest od razu po wydaniu de-
cyzji?
Nie. Decyzja, którą wydamy nie będzie zawierała żadnych 
rozstrzygnięć w kwestii odszkodowania, dlatego że usta-
wa o gospodarce nieruchomościami mówi wyraźnie, że 
odszkodowanie powinno być ustalone w odrębnej decyzji 
zgodnie z art. 129 ust. 5. O odszkodowanie można wystą-
pić dopiero wówczas, gdy ta inwestycja już zostanie zreali-
zowana, bo trudno oczekiwać odszkodowania za szkody 
jeszcze zanim one powstaną.

To za co płaci dziś inwestor, tym którzy podpisali umowy?
Z tego co wiem firmy ELTEL Networks Olsztyn S.A., ZWSE 
Rzeszów Sp. z. o.o i SELPOL S.A., które reprezentują PSE 
Operatora S.A. oprócz tego, że zapewniają o wypłacie od-
szkodowania za wszystkie wyrządzone faktyczne szkody 
na nieruchomości, chcą jeszcze uregulować kwestię słu-
żebności przesyłu. I to właśnie pieniądze za służebność 
przesyłu mogą się wydawać naprawdę atrakcyjne. Podczas 
rozpraw pojawił się taki oto wątek, że wiele osób domaga 
się odszkodowania za to, że do tej pory mieli na działce 
linie i jako właściciele nie czerpali z tego żadnego zysku. 
Obecnie jest szansa żeby tę sprawę uregulować w oparciu 
o dosyć nowe prawo – o służebności przesyłu – które we-
szło w życie w sierpniu 2008 r.

Niektórzy mieszkańcy uważają, że w przypadku postępo-

wania przed starostą nie będzie wpisu do ksiąg wieczy-
stych.
Niestety jest inaczej i tutaj to też nie ma żadnej dowolno-
ści. To po prostu wynika  z przepisu, art. 124 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami, który jasno mówi, że decyzja 
ostateczna dotycząca ograniczenia sposobu korzystania  
z nieruchomości powinna być ujawniona w księdze wie-
czystej. I zapis ten dotyczy całej działki. 

Ale inwestor oferuje przecież wydzielenie geodezyjne dzia-
łek pod linię?
Być może oferują taką formę pomocy, bo wówczas jeżeli 
wydzielą tylko ten pas, to służebność będzie dotyczyła tyl-
ko i wyłącznie tej nowo powstałej działki, a tego w postę-
powaniu administracyjnym zrobić się nie da. Tu cała dział-
ka będzie obciążona.

Ile trwa postępowanie administracyjne?
Trudno o precyzyjną cezurę czasową, na pewno jednak 
powinno być prowadzone jak najsprawniej, ze względu 
na wagę tej inwestycji. Zaczynamy od oględzin nierucho-
mości, po to żeby poznać jej stan na dzień decyzji, przed 
pracami inwestora. Po oględzinach dochodzi do rozprawy. 
Wyjaśniamy stronom wszystkie elementy związane z to-
czącym się postępowaniem. To nie są proste sprawy.

Ale rozumiem, że nawet w trakcie rozprawy można wrócić 
do rozmów z inwestorem?
Tak można, chociaż nie na samej rozprawie. Na rozprawie 
tłumaczymy, dlaczego wpłynął wniosek, czy wszystko 
jest zgodne z prawem. Wiele osób nie dowierza, mając 
na uwadze fakt, że każdy właściciel ma konstytucyjnie za-
gwarantowane święte prawo własności. Tymczasem oka-
zuje się, że nie jest to tak do końca z uwagi na to, że są 
cele publiczne. Wówczas nawet to przysłowiowe święte 
prawo jest naruszane, ale w interesie społeczeństwa. Mnie 
zawsze zależy na tym, żeby w sposób jak najbardziej przy-
stępny wytłumaczyć to, co jest związane z naszym postę-
powaniem. Myślę, że często zdarza się, że wiele nieporo-
zumień, niejasności i odwołań od przeróżnych decyzji wy-
nika z tego, że ludzie po prostu nie zostali w stosownym 
czasie dogłębnie poinformowani o wszystkich aspektach 
danej sprawy. Dlatego dla urzędnika najważniejsze jest, 
żeby wytłumaczyć to co jest możliwe do wytłumaczenia 
i na tyle na ile to możliwe przekonać stronę, że działamy 
nie przeciwko niej, ale wspólnie z nią. Dokładamy starań 
żeby osób niezadowolonych z naszych rozstrzygnięć było 
jak najmniej. 
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