
Radziejów, dnia 30.11.2017 r.

GB.f .6821.8.29.20t5

Decyzja

Na podstawie art. 1.o4, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego / Dz. U. z 2017 r. poz. Lf57 t.j./ oraz art.Lf4b ,art.124a ustawy z dnia 21,

sierpnia 1"997r,o gospodarce nieruchomościami lDz' U. 20L6 r' poz. 21'47 z poźn. zm./ po
rozpatrzeniu wniosku Energa operator S.A. oddział w Toruniu reprezentowanej przez
petnomocnika Pana Pawła Łuczaka z dnia 3'06.2015 r. (data wpływu 10'06'2015 r.) w
sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregu|owanym stanie praWnym położonej w
obrębie geodezyjnym Ruszki, gmina osięciny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem
L7L, d|a której nie jest prowadzona księga wieczysta, na podstawie art. 1'24 b ustawy z dnia
21' sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami W ce|u przeprowadzenia prac
zwiqzanych z remontem linii napowietrznej sN-15kV, poIegajqcych na wymianie
przewodów istniejqcej Iinii napowietrznej.

Starosta Radziejowski
wykonujqcy zadania z zakresu administracji rzqdowej

orzeka

1. Udostępnić nieruchomość o nieuregu|owanym stanie prawnym potozonq w gminie
osięciny, obręb Ruszki, oznaczonq W ewidencji gruntów jako działka nr L7L ce|em
wykonania czynnościzwiqzanych z remontem Iinii napowietrznej sN-15kV, potegajqcych na
wymianie przewodów istniejqcej !inii na powietrznej.
f. Udostępnieniu nieruchomości pod|ega pas techno|ogiczny o szerokości 6m i długości
!7 m, podany we wniosku
3' Ustanawia obowiqzek udostępnienia nieruchomości wymienionej w pkt.1 niniejszej
decyzji, na okres 6 miesięcy od daty zajęcia nieruchomości.
4, Zobowiqzuje się ENERGA OPERATOR s.A. reprezentowanej przez petnomocnika
P. Pawła Łuczaka do przywrócenia nieruchomości wymienionej w pkt.1 niniejszej decyzji, do
stanu poprzedniego, niezwtocznie po zakończeniu remontu. JezeIi przywrócenie
nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemoż|iwe albo powoduje nadmierne trudności
|ub koszty stosuje się art.128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.

5. Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w skutek czynności o których
mowa w pkt.1. niniejszej decyzji, przystuguje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej
między właścicie|em Iub osobq , której przysługujq inne prawa rzeczowe do nieruchomości a
ENERGA OPERATOR S.A. Jeże|i do takiego uzgodnienia nie dojdzie wterminie 30 dni Iiczac od
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dnia w którym upłynqttermin udostępnienia nieruchomości wymienionej w pkt.1. iokreś|onyw niniejsze j decyzji, Starosta wykonujqcy zadania z zakresu administracji rzqdowej podejmiepostępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.
6. obowiqzek udostępnienia nieruchomości pod|ega egzekucji administracyjnej

Uzasadnienie

ENERGA - oPERAToR s.A' oddział w Toruniu reprezentowana przez pelnomocnikaPana Pawła Łuczaka wystqpiła do Starosty Radziejowskiego o wydanie decyzji oudostępnienie nieruchomości o nieuregu|owanym stanie prawnym na podstawie art. 1'24 bustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 201'6 r. poz,21'47 zpoźn. zm.) na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 17L, połoŻoHej w obrębiegeodezyjnym Ruszki, gmina osięciny, d|a której nie jest prowadzona księga wieczysta w ce|uprzeprowadzenia prac zwiqzanych z remontem Iinii napowietrznej SN.15kV, potegajqcych
na wymianie przewodów istniejqcej Iini! napowietrznej.

starosta Radziejowski w dniu 30.1'1'.201'G r. znak GB.r.6g21.g .2g.zo1-5 odmowitwydania decyzji o udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie praWnym/zgodnie z treściq art' I24 b ustawy o gospodarce nieruchomościami'
od powyzszej decyzji odwotanie wnióst Pan Paweł Łuczak _ pełnomocnik inwestoraENERGA-oPERAToR s'A', oddziat w Toruniu w ustawowym terminie 1.4 dni od dniaotrzymania decyzji tj. w dniu 1'5,1'2.201'6 r. _ data wpływu odwołania do organu.
Decyzjq z dnia 2B'O2'2o17 r' znak WSPN.|V.7581.'136.2016.PP Wojewoda Kujawsko -Pomorski uchy|ił zaskarzonq decyzję w catości i przekazat sprawę do ponownego rozpatrzeniaorganowi pierwszej instancji.
starosta Radziejowski w dnia 01'.06.2017 r. znak jak wyzej poinformowat ze ponownierozpatruje Sprawę wydania decyzji zobowiqzujqcej właściciela nieruchomości doudostępnienia. Poinformował, ze zgodnie z art. 10 k.p.a., strony mogQ zapoznać się z aktami,uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia'

Rozpatrujqc sprawę ponownie Starosta Radziejowski pismem z dnia 6.06.2017 r. wystqpit downioskodawcy o ztozenie dodatkowych wyjaśnień dotyczqcych: przedstawienia dokumentacjitechnicznej dla p|anowanych prac, okreś|ajqcej w szczegó|ności typ i przekrój przewodów,
rodzaj słupów i ich parametrów, izo|atorów, określenia liczby torów oraz okreś|enie dokładnieparametrów technicznych istniejqcej |inii, wskazanie konkretnych oko|iczności faktycznychpotwierdzajqcych wyeksp|oatowanie i wysokq awaryjność przedmiotowej |inii (protokoty zusunięcia awarii, przeg|qdy i ekspertyzy techniczne), przedstawienia dokumentacji
technicznej, opisu przedmiotu zamówienia ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zktórej wynikatby fakt remontowego charakteru inwestycji Iub złozenie stosownegooświadczenia przez inwestora. W dniu 14.06'2017 r. wptynęta odpowiedŹ, gdzie inwestorinformuje, ze nie dysponuje obecnie dokumentacjq technicznq p|anowanych robót, nieposiada dodatkowych dokumentów potwierdzajqcych awaryjność |inii. Poinformowano, żetqczna dtugość istniejqcej |inii napowietrznej SN-15 kV re|acji Radziejów - Krotoszyn wynosi



58 km. Starosta dodatkowo pismem z dnia 27,O6,2ot7 r. wystqpit o udostępnienie informacji
pub|icznej o udzie|enie szczegółowych informacji dotyczqcych parametrów technicznych iuzytkowych |inii obecnie funkcjonujqcej i Iinii planowanej. W szczegó|ności o wskazanie
petnej charakterystyki stupów obecnie posadowionych na przedmiotowej nieruchomości ip|anowanych do wymiany, a W tym wskazanie ich wysokości, sposobu posadowienia wgruncie (czy słup pojedynczy czy rozkraczny), rodzaju konstrukcji (ażurowa czy pełna),
materiatu wykonania, średnicy poszczególnych e|ementów stupów, i|ości |inii pod napięciemjakie mogq być zamontowane na obecnych słupach, a jakie możliwości W tym zakresie będqdawać nowe stupy. Jaki jest rozstaw Iinek na starych stupach, a jaki będzie na nowych? Czynowe słupy będq stały doktadnie w tym samym miejscu?, o wskazanie czy w ramachpIanowanych prac obejmujqcych catq |inię napowietrznq SN 15 kV reIacji Radziejów -Krotoszyn doce|owo posadowionych ma być ty|e samo stupów czY tez niektore stanowiska
słupowe u|egajq |ikwidacji? Podanie petnej charakterystyki |inek obecnie funkcjonujqcych ip|anowanych do zamontowania, a W tym podać ich średnicę. Prośba o podanie
maksymaInego napięcia oraz obciqżenia, jakie jest przewidziane d|a obecnych Iinek, a jakie
moz|iwości w tym zakresie będq posiadały nowe |inki. o wyjaśnienie czy w ramach
p|anowanych prac, które dotyczq catej linii napowietrznej sN 15 kV re|acji Radziejów -
Krotoszyn, majq być dodawane nowe wcześniej nie istniejqce elementy, takie jak
sygnaIizatorY zwarc Iub inne? Czy takie e|ementy pojawiq się w Iinii biegnqcej przez
przedmiotowq nieruchomość?

W dniu 31"'07.2OI7 r. wptynęła odpowiedŹ, gdzie poinformowano, że istniejqceprzewody typu AFL-6 35 mm2 zostanq wymienione na przewody AFL-6 35 mm2 po i,tni";q."1
trasie - nie zmieni się dtugość linii na przedmiotowej dziatce jak również szerokość roztawuprzewodów oraz wysokość zawieszenia przewodów nad ziemiq. Parametry zasilaniaprzedmiotowej |inii nie u|egnq zmianie, Zastosowane przewody i konstrukcje wsporcze dajqmoż|iwość przesyłu prqdu o napięciu ty|ko i wytqcznie 15 kV(bez zmian)' Pismem z dnia30.1'0.2017 r. Starosta wystqpił ponownie o ztożenie dodatkowych wyjaśnień w ce|usprecyzowania odpowiedzi na informację pub|icznq jakie prace będq wykonane na w/wnieruchomości. Pismem z dnia 20'1.1.201'7 r. poinformowano/ że prace remontowe po|egać
będq na wymianie istniejqcych, wyeksp|oatowanych przewodów Iinii napowietrznej sN-15 kVdługość ].8 m.

Postanowieniem z dnia 27.06.2017 r., z1..og.zor7 r., i 3o.1,o.zor7 r. starosta
Radziejowski poinformowat strony, ze postępowanie w w/w sprawie nie moze zostać
zakończone w ustawowym terminie z uwagi na konieczność pozyskania dokumentów
wskazujqcych jednoznacznie czy przedmiotowa inwestycja ma charakter remontu.

W dniu 21'.09.2oI7 r. umoz|iwiono stronom wypowiedzenia się, co do zebranych
dowodów i materiatóW oraz zgtoszenia zqdan.

Zastosowanie art.1,24b ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia L997 r. o gospodarce
nieruchomościami Wymaga spełnienia dwóch przestanek : brak zgody właścicieIa orazcharakter wykonywanych czynności musi mieścić się w ramach konserwacji, remontu Iubusuwania awarii. Wnioskodawca nie dołqczył protokołów awarii należy więc wniosek
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rozpatrywać w kontekście konserwacji |ub remontu. W toku prowadzonego postępowania \
administracyjnego stwierdzono, ze strony postępowania nie doszty do porozumienia w
kwestii wyrażenia zgody na przeprowadzenie inwestycji na terenie nieruchomości w/w.
Wynika to z pism dotqczonych do akt sprawy przez wnioskodawcę.

W ceIu wydania decyzji zobowiqzujqcej właścicie|a, uzytkownika wieczystego Iub
osobę, której przysługujq inne praWa rzecZowe do nieruchomości do udostępnienia
nieruchomości w ce|u wykonania czynności zwiqzanych z konserwacjq, remontami oraz
usuwaniem awarii ciqgów drenazowych, przewodów i urzqdzeń, niena|eżqcych do części
sktadowych nieruchomości, stużqcych do przesytania |ub dystrybucji ptynów, parY, gazów i

energii eIektrycznej oraz urzqdzeń tqczności pubIicznej i sygnalizacji, a także innych
podziemnych, naziemnych Iub nadziemnych obiektów i urzqdzen niezbędnych do korzystania
z tych przewodów i urzqdzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciqgów, przewodów,
urzqdzen i obiektów, najistotniejszym jest usta|enie przez Starostę, czy prace wskazane we
wniosku mieszczq się w zakresie wskazanym przez ustawodawcę.

Starosta stosownie do art. ].24b ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonał usta|eń
że roboty budow|ane opisane we wniosku inwestora oraz dokumentach załqczonych do
wniosku stanowiq faktycznie remont istniejqcych ciqgów energetycznych, nie stanowiq
przebudowy istniejqcej sieci. Starosta Radziejowski po anaIizie dokumentacji zgromadzonej
W przedmiotowej sprawie stwierdzit, ie inwestor zamierza dokonać remontu, a nie
przebudowy sieci. Prace objęte art' Lz4b ustawy o gospodarce nieruchomościami,
warunkujqce Wraz z innymi przesłankami wydanie nakazu udostępnienia terenu wymagały
usta|enia wykładni co do używanych w nim pojęć, przy wykorzystaniu między innymi definicji
legalnych z art. 3 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2OI7 r., poz. 1,332 z
poŹn' zm.).

W zakresie stosowania art. 1,24b ustawy z dnia 21, sierpnia 1,997 r. o gospodarce
nieruchomościami Starosta W trakcie prowadzonego postępowania ustaIił ze zakres
koniecznych do wykonania na gruncie prac nie stanowi przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt
7a Prawa budow|anego, przez którq na|ezy rozumieć wykonywanie robót budow|anych, w
wyniku których następuje zmiana parametrów uzytkowych |ub technicznych istniejqcego
obiektu budowIanego, z wyjqtkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokość, dtugość, szerokość bqdź |iczba kondygnacji; w przypadku
dróg sq dopuszczaIne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagajqcym
zmiany granic pasa drogowego. Wymianie pod|egać będq jedynie przewody na catej dtugości
Iinii oraz reguIacja zwisów.

Starosta zakwaIifikował prace koniecznych do wykonania jako remont istniejqcej Iinii

energetycznej w rozumieniu art. 3 pkt 8 prawa budow|anego, gdzie przez remont - należy
rozumieć wykonywanie W istniejqcym obiekcie budowlanym robót budow|anych
po|egajqcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiqcych biezqcej konserwacji,
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budow|anych innych niż użyto w stanie
pierwotnym. Z przepisu art. If4 b ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika
prawo zobowiqzania właścicieIa nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w ceIu



Wykonania czynności zwiqzanych z konserwacjq, remontami oraz usuwaniem awarii. Zakres
p|anowanych robót jednoznacznie wskazuje na remontowo-konserwacyjny ich charakter co
ma istotne znaczenie d|a prawidtowego zastosowania art. 1'z4 b. Z art. 1'f4b ust. 3 wynikajq
również cZasowe granice udostępnienia nieruchomości, gdyż obowiqzek udostępnienia
nieruchomości moze być ustanowiony na czas nie dtuzszy niz 6 miesięcy. W zwiqzku z
powyższym Starosta wydajqc decyzję opartq na przepisie art. 1'24 b ustawy o gospodarce
nieruchomościami ustaIit ze wniosek ENERGA oPERAToR s'A. reprezentowanej przez
petnomocnika P. Pawła Łuczaka zasługuje na uwzg|ędnienie i jako rea|ny termin niezbędny
na wykonanie czynności zwiqzanych z konserwacjq, remontami oraz usuwaniem awarii
ustalił na okres na okres 6 miesięcy od daty zajęcia nieruchomości' Termin ten zwiqzany jest
z okresem zbiorów ro|niczych i usta|ony zostat w ce|u uniknięcia strat w zbiorach ptodów
ro|niczych. W okresie 6 miesięcy Wnioskodawca może tak dostosować terminarz prac
zwiqzanych niniejszq decyzjq aby nie narazacwtaścicieIi na straty W uprawach i zbiorach oraz
uzgodnić dogodny termin wykonania prac technicznych w terenie. okres 6 miesięcy jest
wystarczajqcy do wykonania wymiany samych przewodów przebiegajqcych nad
powierzchniq działki.

Starosta Radziejowski rozpatrujqc wniosek pełnomocnika Energa operator S.A. stw|e rdził, ze
zgromadzony materiał dowodowy pozwa|a na pełnq ocenę przedmiotowej sprawy.

Wnioskodawca W wystarczajqcy sposób przedstawit zakres p|anowanych prac. Wobec czego
Starosta Radziejowski odstqpit od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wobec powyższego na|eżało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

od niniejszej decyzji stuŹy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko Pomorskiego wBydgoszczy, za pośrednictwem or8anu orzekajqcego w terminie 14 dni od jej otrzymanta. Na podstawie
art. 1'27a 5 1. Kodeksu Postępowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronamoze zrzec się prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji pub|icznej, który wydat decyzję.
Zgodnie z 5 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do

Otrzvmuia:

1. Paweł Łuczak, E|te| Networks Energetyka S.A,
2. a/a.

( Adresy do korespondencji w aktach sprawy)


