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Grudziądz, dnia 29 września 2017 r. 

GN.6853.1a.2017      

DECYZJA 
Na podstawie art. 124 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) oraz art. 
104, art. 107 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie z dnia 
5 stycznia 2017 r., w imieniu którego działa Pani Elżbieta Milewicz,  

wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej,     

1. zezwalam Polskim Sieciom Elektroenergetycznym SA na niezwłoczne zajęcie 
części nieruchomości gruntowej położonej w Rogóźnie, powiat grudziądzki, 
oznaczonej jako działka nr 202/1 o pow. 4,9400 ha, dla której Sąd Rejonowy 
w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą TO1U/00002131/2, stanowiącej 
własność Pani Ireny Laudon w zakresie zgodnym z decyzją Starosty 
Grudziądzkiego z dnia 25 września 2017 r. nr GN.6853.1.2017 o ograniczeniu 
sposobu korzystania z części tejże nieruchomości gruntowej położonej 
w Rogóźnie, celem założenia i przeprowadzenia napowietrznej dwutorowej 
linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, 

2. zezwalam Polskim Sieciom Elektroenergetycznym SA na niezwłoczne zajęcie 
części nieruchomości gruntowej położonej w Rogóźnie, powiat grudziądzki, 
oznaczonej jako działka nr 202/2 o pow. 5,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy 
w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą TO1U/00011783/3, stanowiącej 
własność Pani Ireny Laudon w zakresie zgodnym z decyzją Starosty 
Grudziądzkiego z dnia 25 września 2017 r. nr GN.6853.1.2017 o ograniczeniu 
sposobu korzystania z części tejże nieruchomości gruntowej położonej 
w Rogóźnie, celem założenia i przeprowadzenia napowietrznej dwutorowej 
linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, 

3. nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

Uzasadnienie 
 

Wnioskiem z dnia 5 stycznia 2017 r. inwestor -  Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne SA z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, w imieniu którego 

działa Pani Elżbieta Milewicz, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19 sierpnia 2015 

r., wystąpił do Starosty Grudziądzkiego: 
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1. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, położonych w Rogóźnie, 

powiat grudziądzki, oznaczonych jako działki  nr 202/1 o pow. 4,9400 ha i 202/2 

o pow. 5,1000 ha, w trybie art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego 

o charakterze ponadlokalnym pod nazwą „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 

elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”. Zakres 

ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości obejmować ma 

zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do 

przesyłu energii elektrycznej (napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 

400 kV relacji Grudziądz – Pelplin - Gdańsk Przyjaźń), tj. na podwieszeniu sześciu 

przewodów roboczych w wiązkach trójprzewodowych i dwóch przewodów 

odgromowych w przedziale wysokości ich zawieszenia od 9,5 m do 100 m nad 

gruntem, na częściach przedmiotowych nieruchomości o całkowitej powierzchni 

zajęcia na działce nr 202/1 – 6 904 m2 oraz na działce nr 202/2 – 5 850 m2 

stanowiących pas technologiczny o szerokości 70m (2x35 metrów od osi linii).  

2. o wydanie decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości 

i nadanie wnioskowanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w myśl art. 

124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Decyzją z dnia 25 września 2017 r. Nr GN.6853.1.2017 Starosta Grudziądzki 

ograniczył sposób korzystania z części nieruchomości położonych w gminie Rogóźno, 

obręb Rogóźno, oznaczonych jako: 

- działki nr 202/1 zapisana w księdze wieczystej TO1U/00013606/3 i 

-działka nr 202/2 zapisana w księdze wieczystej TO1U/00011783/3, 

stanowiących własność Pani Ireny Laudon, przez zezwolenie Polskim Sieciom 

Elektroenergetycznym SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, na założenie 

i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej 

(napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – 

Pelplin - Gdańsk Przyjaźń), tj. na podwieszeniu sześciu przewodów roboczych 

w wiązkach trójprzewodowych i dwóch przewodów odgromowych w przedziale 

wysokości ich zawieszenia od 9,5 m do 100 m nad gruntem, na części 

przedmiotowych nieruchomości o całkowitej powierzchni zajęcia na działce nr 202/1 

– 6 904 m2 oraz na działce nr 202/2 – 5 850 m2 stanowiącej pas technologiczny 

o szerokości 70m (2x35 metrów od osi linii).  

Zgodnie z treścią art. 124 ust. 1a w przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (tj. gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę 

zdrowia i życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed 

ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny 
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interes strony) lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, na wniosek podmiotu, który 

będzie realizował cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne 

zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania 

z nieruchomości. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się rygor 

natychmiastowej wykonalności. Katalog przesłanek uzasadniających nadanie decyzji 

nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności jest zamknięty, a zatem jedynie 

wzgląd na dobra i wartości określone w art. 108 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego zobowiązuje organ administracji publicznej do nadania decyzji 

takiego rygoru.  

W niniejszej sprawie Wnioskodawca wskazuje, iż konieczność realizacji zadań 

niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego regionu i Państwa, 

czy też służących zapewnieniu lepszego potencjału energetycznego, stanowi interes 

społeczny w rozumieniu art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

a charakter tego interesu świadczy o jego znacznej wadze. Obecnie województwo 

pomorskie produkuje zaledwie 30% energii której potrzebuje, natomiast pozostałą 

część musi importować z pozostałych regionów Polski. Przyczyną takiego stanu jest 

fakt, że większość elektrowni znajduje się na południu kraju. Energia w nich 

wytwarzana wymaga zatem przesyłu na odległość setek kilometrów. Obecnie 

aglomeracja Trójmiasta oraz cały region zasilane są przede wszystkim dzięki starej linii 

220 kV biegnącej z Bydgoszczy do Gdańska. Linia ta powstała jeszcze na przełomie lat 

50. i 60. Drugim źródłem zasilania jest jednotorowa linia 400 kV Grudziądz – Gdańsk, 

która liczy blisko 30 lat. Awaria jednego z tych źródeł zasilania może stanowić realne 

zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Nowa linia, gwarantując 

ciągłość dostaw prądu, ma dla województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego 

znaczenie strategiczne. Również interes gospodarczy w przedmiotowej sprawie został 

wykazany. Niewątpliwie bowiem publicznoprawne zobowiązanie operatora sieci 

przesyłowej do zapewnienia stałego dopływu energii na znacznym obszarze w tym do      

wielu instytucji pożytku publicznego oraz zakładów przemysłowych, powoduje 

konieczność po jego stronie oraz w interesie społecznym zajęcia nieruchomości 

w trybie przewidzianym w art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

jako elementu niezbędnego dla realizacji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, mającego strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego 

regionu i Państwa, a służącego poprawie niezawodności i sprawności funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego.  

Organ ustalił, ze realizowane przez wnioskodawcę przedsięwzięcie pod nazwą 

„Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – 

Pelplin – Gdańsk Przyjaźń” jest celem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W ocenie organu 
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spełnione zostały przesłanki ważnego interesu gospodarczego jak i interesu strony 

wynikające z art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż budowa sieci 

ma zapewnić stały dopływ energii do licznych gospodarstw domowych oraz 

przedsiębiorstw na znacznym obszarze, a więc ma służyć zaspokojeniu potrzeb  

społecznych i gospodarczych regionu. Wybudowanie linii i jej eksploatacja jest 

konieczna dla poprawy niezawodności i sprawności operacyjnej funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego oraz niezawodności zasilania w energię elektryczną 

województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. 

W związku z powyższym, uznając, iż wnioskodawca  uzasadnił wystarczająco wyżej 

wymienione przesłanki, należało wydać decyzję o niezwłocznym zajęciu 

nieruchomości, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

Pismem z dnia 11 sierpnia 2017 r. strony postępowania zostały poinformowane 

zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż przed wydaniem 

decyzji mogą uzupełnić zebrany materiał dowodowy, mają prawo do wypowiedzenia 

się co do zebranych dowodów oraz zapoznać się z aktami sprawy (Pani Irena Laudon 

została poinformowana przez obwieszczenie). 

 
Pouczenie 

 
Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego w związku z art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami, od 
niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody Kujawsko –
Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Grudziądzkiego, w terminie 14 dni od dnia 
jej doręczenia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Pani Irena Laudon – przez obwieszczenie 
2. Pani Elżbieta Milewicz – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA 
3. a/a 
 
 
 
 


