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       DECYZJA 
 
 

 Na podstawie art. 124 ust.1 i 2, art. 124a  w związku z art. 113 ust. 6 i 7 i art.118a ust. 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) po 

rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2017r. nr L.dz. 589/EV/DP/2017 TAURON Dystrybucja 

S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, w imieniu którego działa 

pełnomocnik Adwokat Natalia Hawryluk Kancelaria Adwokacka ul. A. Branickiego 18 lok. UF 

2.1., 02-972 Warszawa o udzielenie spółce TAURON Dystrybucja S.A. zezwolenia na 

zakładanie i przeprowadzenie na niżej wymienionej nieruchomości przewodów i urządzeń 

służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w celu realizacji inwestycji pod 

nazwą „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV GPZ Groszowice – GPZ Ozimek” 

    

Starosta Opolski 

 

1. Ogranicza sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym, oznaczonej numerem 89 o pow. 0,3550 ha z arkusza mapy 2, położonej w 

obrębie Falmirowice, gmina Chrząstowice, powiat Opolski, bez urządzonej księgi 

wieczystej, stanowiącej własność nieżyjącego Pawła CIOŁKA, poprzez zezwolenie 

Spółce TAURON Dystrybucja S.A. na zakładanie i przeprowadzenie na ww. 

nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii 

elektrycznej w celu realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa linii napowietrznej 110 

kV GPZ Groszowice – GPZ Ozimek” w pasie technologicznym linii o długości 23 m i  

szerokości po obu stronach linii 1 x 4,0 m i 1 x 4,9 m przez podwieszenie przewodów 

linii na wysokości nie mniejszej niż 10,7 m oraz na funkcjonowanie linii po jej 

wybudowaniu, w tym na korzystanie z pasa technologicznego tej linii o powierzchni 

201 m2. 

 

Lokalizację linii elektroenergetycznej oraz położenie pasa technologicznego tej linii na działce 

nr 89 oznaczono na mapie stanowiącej integralną część decyzji. 

 

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości opisanej wyżej polegać będzie na:  

 

a) prawie przebudowy istniejącej na nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej 

(zwanej dalej linią), prawie posadowienia oraz prawie utrzymywania na nieruchomości 

wszelkich urządzeń przesyłowych linii wraz traktem  światłowodowym oraz prowadzenia 

eksploatacji tej linii, w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym 

sprzętem ciężkim) osób upoważnionych przez spółkę pod firmą TAURON Dystrybucja 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w celu dokonywania czynności  związanych z 
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budową, konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii linii, w 

tym dokonania wymiany słupa lub innych niezbędnych elementów  linii,  

 

b)  obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości ograniczeń i zakazów 

wynikających z istnienia pasa technologicznego linii, w tym zakazie wznoszenia w tym  

pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także korzystaniu z 

nieruchomości w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

linii elektroenergetycznych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska; 

lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji działek w obrębie 

tego pasa linii będą uzgadniane z właścicielem linii, 

 

c) prawie do usunięcia istniejącego w pasie technologicznym drzewostanu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania drzew i krzewów w zakresie 

niezbędnym do budowy, konserwacji, remontu, modernizacji, przebudowy, usuwania 

awarii linii oraz w zakresie nasadzeń drzew i krzewów o wysokości przekraczającej 3 

metry. 

 

2. Z o b o w i ą z u j e  TAURON Dystrybucje Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie do: 

 

1) przywrócenia nieruchomości opisanej w punkcie 1 do stanu poprzedniego, niezwłocznie po 

zakończeniu inwestycji. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest 

niemożliwe lub powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio art. 128 ust. 4 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

 

2)  przedłożenia Staroście Opolskiemu -  przy wniosku o ustalenie odszkodowania na podstawie 

art.128 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wcześniej sporządzonego opisu stanu 

zagospodarowania nieruchomości - terenu, o którym mowa w  punkcie 1 decyzji, według stanu  na 

dzień wejścia przez wnioskodawcę na grunt celem wykonania inwestycji, jak i na dzień jej 

zakończenia oraz opisu szkód na gruncie na skutek działań inwestycyjnych, związanych z 

przebudową   linii.  

   

Uzasadnienie 

 

 Wnioskiem z dnia 8 maja 2017r. nr L.dz. 589/EV/DP/2017 TAURON Dystrybucja S.A. z 

siedzibą w Krakowie, w imieniu której działa pełnomocnik Adwokat Natalia Hawryluk 

Kancelaria Adwokacka, ul. A. Branickiego 18 lok. UF 2.1., 02-972 Warszawa wystąpiła  o 

wydanie w trybie art.124 ust.1 i 1a w związku z art.124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o 

gospodarce nieruchomościami decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej numerem 89 z arkusza mapy 2, położonej w 

obrębie Falmirowice, gmina Chrząstowice, powiat Opolski, bez urządzonej księgi wieczystej, 

stanowiącej własność nieżyjącego Pawła CIOŁKA.     

Paweł CIOŁEK zmarł w dniu 30.07.1961r. (odpis skrócony aktu zgonu nr USC/OS/3 AB 

6149595 z dnia 07.03.2017r.).  
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Zgodnie z postanowieniami art. 113 ust. 6 i 7 powołanej wyżej ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, nieruchomość objętą wnioskiem uznano jako nieruchomość o 

nieuregulowanym stanie prawnym. W związku z powyższym stosownie do postanowień  art.114 

ust. 3 i 4 i art.124a tej ustawy Starosta Opolski w dniu 22.05.2017r. wydał ogłoszenie o zamiarze 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa 

rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości. 

 O wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy Starosta 

Opolski zawiadomił w ogłoszeniu z dnia 10.10.2017r., które wywieszone zostało na okres 14 dni 

na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, Urzędu Gminy w Chrząstowicach, a 

także opublikowane na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.   

W terminie określonym w ogłoszeniu nie wpłynęły żadne wnioski  i żądania. 

 Rozpoznając wniosek inwestora uznano, że zasługuje on na uwzględnienie. Planowana 

inwestycja jest realizacją celu publicznego określonego w art. 6, pkt 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami i jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Falmirowice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr 

XXIV/158/2009 z dnia 5 lutego 2009r. 

Jak wynika z wniosku na nieruchomości znajdują się drogi oraz grunty orne. TAURON 

DYSTRYBUCJA S.A. zamierza wykonać na niej prace budowlane polegające na przeciągnięciu 

przewodów fazowych i odgromowych skojarzonych ze światłowodem. Na nieruchomości nie 

jest planowane posadowienie słupa.  

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV GPZ Groszowice – GPZ Ozimek nastąpi w pasie 

technologicznym linii o długości o długości 23 m i  szerokości po obu stronach linii 1 x 4,0 m i 1 

x 4,9 m przez podwieszenie przewodów linii na wysokości nie mniejszej niż 10,7 m oraz na 

funkcjonowanie linii po jej wybudowaniu, w tym na korzystanie z pasa technologicznego tej linii 

o powierzchni 201 m2,Na inwestorze ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu 

poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu budowy linii elektroenergetycznej.     

Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego będzie niemożliwe, wnioskodawca 

będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości poniesionych szkód. 

Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się 

o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. 

Wykonanie tego obowiązku spoczywa na osobie występującej o zezwolenie - TAURON 

Dystrybucja S.A. 

Odszkodowanie ustala się  w odrębnym postępowaniu  po zakończeniu robót przez inwestora. 

Decyzja niniejsza z klauzulą ostateczności stanowi podstawę do dokonania wpisu w 

księdze wieczystej na wniosek złożony przez Starostę Opolskiego. 

Starosta w ust. 2 pkt 2 sentencji decyzji zobowiązał wnioskodawcę do sporządzenia opisu 

stanu zagospodarowania nieruchomości według stanu na dzień wejścia przez wnioskodawcę na 

grunt celem wykonania inwestycji, jak i na dzień jej zakończenia oraz opisu szkód na gruncie na 

skutek działań inwestycyjnych związanych z przebudową linii. Sporządzone opisy będą 

stanowiły materiał dowodowy w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania. 

Odnosząc się do wniosku dotyczącego wydania na podstawie art. 124 ust. 1a ustawy o 

gospodarce nieruchomościami decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z 
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rygorem natychmiastowej wykonalności, organ informuje, że rozstrzyganie tego wniosku 

następuje po wydaniu decyzji  o ograniczeniu sposobu korzystania  z nieruchomości. 

 Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.  

Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  decyzja niniejsza podlega 

ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kpa.  

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem 

Starosty Opolskiego, w terminie 14 dni od  dnia  jej otrzymania / ogłoszenia. 

 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może się zrzec prawa do 

wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu 

się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna.  

 

Otrzymują: 

1. Adwokat Natalia Hawryluk         Z up. STAROSTY 

    Kancelaria Adwokacka        Tadeusz Dziubałtowski 

    ul. Wronia 45/175, 00-870 Warszawa    Naczelnik Wydziału Gospodarki 

2 .Wójt Gminy Chrząstowice    Nieruchomościami i Rolnictwa 

    - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 

3. Starostwo Powiatowe w Opolu - tablice ogłoszeń 

4. Strona internetowa Powiatu Opolskiego 

5. Sąd Rejonowy w Opolu 

    Wydział Ksiąg Wieczystych  

    45-368 Opole 

    ul. Ozimska 60a  

6. ad acta 
  

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej  

na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit.h ustawy  

z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  

(t.j. Dz. U. z  2016r. poz.1827 ze zm.).  


