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WYKŁADNIA POJĘCIA REMONTU URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH

Wyrok NSA z 22 lutego 2021 r. w sprawie I OSK 2419/20:

• NSA ocenił, iż remontem w rozumieniu przepisu art. 124b u.g.n. jest
m.in. inwestycja polegająca na wymianie przewodów roboczych linii na
małozwisowe oraz istniejącego przewodu odgromowego z osprzętem,
w pasie technologicznym istniejącej linii.

• W ramach remontu możliwe jest użycie materiałów wykonanych
w nowej technologii, zmianie nie powinny jedynie ulegać parametry
charakterystyczne obiektu liniowego: napięcie, długość, przebieg przez
nieruchomość, w tym miejsce posadowienia słupów podtrzymujących
linię oraz natężenie pola elektromagnetycznego.

• Wykładnia pojęć remontu oraz przebudowy urządzeń przesyłowych
musi uwzględniać specyfikę tych obiektów i dodatkowe uregulowania
Prawa energetycznego, w szczególności zobowiązanie operatorów do
utrzymywania sieci w stanie bezpiecznym i niezawodnym.

I OSK 
2785/18

Wyrok NSA z 26 lutego 2021 r. w sprawie I OSK 2785/18:

• Inwestycja dotyczyła linii średniego napięcia i obejmowała m.in.
wymianę słupów i przewodów ze zwiększeniem średnicy przekroju.

• NSA powtórzył wyżej przytoczone stanowisko w przedmiocie wykładni
pojęć remontu i przebudowy obiektów liniowych przy uwzględnieniu
przepisów Prawa energetycznego.

• Sąd zanegował możliwość kwalifikacji prac jako demontażu starej linii
i budowy nowej – nie nastąpi bowiem jednoczesny demontaż całego
obiektu liniowego, lecz prace będą wykonywane etapami, zatem
obiekt liniowy jako całość będzie cały czas istniał.

• Sama wymiana przewodów linii energetycznej nie spowoduje istotnej
zmiany jej parametrów, w szczególności nie nastąpi – na sam skutek
tych prac – zwiększenie przepływu energii elektrycznej i zwiększenie
zakresu oddziaływania pola elektromagnetycznego.

• NSA podkreślił, iż w swoim orzecznictwie jednoznaczne wskazuje na
możliwość użycia w ramach remontu linii nowych przewodów (także
izolowanych, częściowo izolowanych i o większej średnicy), nowych
słupów i ich fundamentów (wykonanych w nowych, bezpiecznych
technologiach) oraz nowych izolatorów.

I OSK 
2419/20
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TRWAŁE OGRANICZENIE WŁASNOŚCI W STREFIE OCHRONNEJ

Wyrok NSA z 24 lutego 2021 r. w sprawie I OSK 2246/20:

• Przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. umożliwia ograniczenie prawa własności
zarówno w obszarze nieruchomości zajętym przez urządzenie
przesyłowe, jak i w jego pasie technologicznym (rozumianym jako
teren niezbędny dla realizacji prac przy linii, jak i jako strefa ochronna
urządzenia, w której następują ograniczenia w zagospodarowaniu).

• W ocenie NSA, zgodność z lokalizacją oznacza nie tylko wymóg
ograniczenie prawa własności w obszarze przewidzianym w planie
miejscowym albo w decyzji lokalizacyjnej, lecz w istocie konieczność
utożsamiania tych obszarów.

• Ograniczenie prawa własności następuje także w strefach ochronnych
linii, zatem decyzja wydana na podstawie art. 124 ust. 1 u.g.n. powinna
też odnosić się do tego obszaru (nie tylko do pasa prac budowlanych).
Decyzja może być wydana także wobec nieruchomości, na którą
rozciąga się strefa ochronna, nawet jeżeli nie ma na niej urządzeń i nie
jest niezbędne jej zajęcie dla wykonania prac przy linii.

• Przedsiębiorca przesyłowy powinien mieć zapewniony dostęp do pasa
technicznego i ochronnego na całej długości linii elektroenergetycznej
na tych samych zasadach prawnych, a nie na zasadzie „mozaikowej”.

• W ocenie NSA, nie zasługuje na uwzględnienie stanowisko wskazujące,
że nie ma podstaw, ani potrzeby, konkretyzacji w drodze decyzji
ograniczeń, gdy wskazane zakazy, nakazy i ograniczenia wynikają
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

• Sam plan miejscowy nie wystarczy zarówno do wejścia na grunt
właściciela i posadowienia słupów czy innych urządzeń infrastruktury
technicznej, jak i do wejścia na obszar pasa technologicznego
i swobodnego dokonywania koniecznych czynności budowlanych lub
innych czynności technicznych, może też nie określać precyzyjnie, jakie
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na tym obszarze nałożone
są na jej właściciela.

• Ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości wynikające
wyłącznie z przepisów planu miejscowego nie są wystarczające do
podejmowania przez inwestora działań na tej nieruchomości bez
wcześniejszego ich skonkretyzowania w formie umowy z właścicielem
lub mocą decyzji administracyjnej, której wykonanie można
egzekwować w trybie egzekucji administracyjnej.

I OSK 
2246/20
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ZASIEDZENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU A KOMUNALIZACJA

Postanowienie SN z 12 stycznia 2021 r. w sprawie IV CSKP 10/21:

• Orzeczenie dotyczy możliwości powołania się na rozpoczęcie
posiadania służebności gruntowej przesyłowej w dobrej wierze przez
przedsiębiorców posiadających urządzenia podlegające komunalizacji.

• Sąd Najwyższy zważył w pierwszej kolejności, iż przedsiębiorstwa
państwowe, dla których organami założycielskimi były rady narodowe
i terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego,
eksploatujące urządzenia przesyłowe, stawały się przedsiębiorstwami
komunalnymi, zachowując osobowość prawną.

• W ocenie Sądu, mienie państwowe pozostające w ich zarządzie
operatywnym, z dniem 27 maja 1990 r. stawało się przedmiotem
własności przedsiębiorstwa komunalnego, nie zaś gminy, w obszarze
której działało.

• Ten pogląd jest rewolucyjny pod kątem zasiedzenia służebności na
gruntach gmin, umożliwiałby bowiem rozpoczęcie posiadania
służebności na nieruchomościach gminnych już 27 maja 1990 r.,
podczas gdy przez wiele lat przyjmowano, iż dla rozpoczęcia posiadania
konieczne było przeniesienie własności urządzeń przez gminy.

• Przytoczony pogląd Sądu jest odosobniony w jego orzecznictwie
i nieprawidłowy w aspekcie przepisów prawa materialnego.

• Mienie stanowiące własność Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie
przedsiębiorstw państwowych o lokalnym obszarze działania, stawało
się własnością gmin, a nie przedsiębiorstw komunalnych. Przepis art. 9
ustawy komunalizacyjnej nie dotyczył prawa własności tych rzeczy.
Posiadanie służebności przesyłowej mogło się zatem rozpocząć dopiero
z chwilą przeniesienia własności urządzeń przez gminę, co następowało
najczęściej w formie aportu do nowoutworzonej spółki.

• SN podkreślił dalej, iż w jego orzecznictwie przesądzono już, że
przedsiębiorstwa państwowe, które zostały uwłaszczone na
ruchomościach w postaci urządzeń przesyłowych wybudowanych przez
Państwo na jego gruntach, rozpoczynały posiadanie służebności w
dobrej wierze (uchwała w sprawie III CZP 81/18).

• Ta zasada dotyczy także urządzeń komunalizowanych, posadowionych
na nieruchomościach Skarbu Państwa, albowiem ich właściciele mogli
pozostawać w uzasadnionym przekonaniu o prawie do kontynuowania
wykonywanych wcześniej uprawnień.

IV CSKP 
10/21
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WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE

Wyrok SA w Białymstoku z 15 stycznia 2021 r. w sprawie I AGa 102/19:

• Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez
przedsiębiorcę przesyłowego powinno zostać określone przy
uwzględnieniu powierzchni pas technologicznego o szerokości
wynikającej z instrukcji eksploatacji sieci przyjętej w przedsiębiorstwie
będącym właścicielem urządzeń przesyłowych.

• W przypadku nieruchomości, na których znajdują się złoża kruszywa
naturalnego wynagrodzenie to nie może uwzględniać tzw. filarów
ochronnych wzdłuż linii elektroenergetycznych, w obrębie których nie
można prowadzić w ogóle, bądź w pełnym zakresie, wydobycia kopalin.

• Żądanie zapłaty wynagrodzenia odwołującego się do obszaru filarów
ochronnych w sytuacji, gdy nieruchomość kupiono z istniejącymi
urządzeniami po obniżonej cenie, a koncesja na wydobycie kruszywa –
dotycząca całej powierzchni nieruchomości, wydana przed jej zakupem
– zakładała usunięcie linii elektroenergetycznej z nieruchomości
staraniem właściciela nieruchomości, jest sprzeczne z art. 5 K.c.

I ACa
414/20

Wyrok SA w Warszawie z 4 listopada 2020 r. I ACa 414/20:

• Brak jest podstaw do zasądzania od przedsiębiorcy przesyłowego,
w ramach wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
na potrzeby urządzeń przesyłowych, także podatku VAT.

• Na gruncie problematyki opodatkowania tzw. bezumownego
korzystania z nieruchomości, w doktrynie rozróżniono dwie sytuacje:

• (1) po zakończeniu stosunku prawnego łączącego strony dalej
wykonywane są te same świadczenia, tyle że już bez formalnej
podstawy prawnej (w istocie dalej zachodzi świadczenie tych samych
usług, a podmiot uprawniony nadal akceptuje określony stan rzeczy) –
w takich przypadkach wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z
rzeczy może być uznane za wynagrodzenie za czynność opodatkowaną,

• (2) właściciel rzeczy nie ma wiedzy o tym, że jego rzecz jest używana
przez inny podmiot, bądź też nie ma woli tolerowania tej sytuacji, lecz
jest do tego zmuszony – w takich przypadkach wynagrodzenie za
bezumowne korzystanie nie może przedmiotem opodatkowania VAT.

• Decydujące znaczenie mają okoliczności wskazujące na dorozumianą,
milczącą zgodę właściciela nieruchomości na jej użytkowanie przez
dotychczasowego użytkownika na zasadach odpowiadających
określonemu, odpłatnemu stosunkowi prawnemu.

I AGa
102/19
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Nowelizacja specustaw przesyłowych

• 17 marca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw regulujących
przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie
strategicznej infrastruktury energetycznej (druk nr 916). 18 marca
2021 r. ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

• Wśród zmienianych ustaw znalazła się ustawa z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie
sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2021 r. , poz. 428; dalej: Ustawa).

• Uchwaloną zmianę Ustawy należy ocenić pozytywnie.

• Nowelizacja podsumowuje przeszło pięć lat stosowania Ustawy i jest
wynikiem problemów i wątpliwości interpretacyjnych występujących
przy stosowaniu Ustawy na przestrzeni tego czasu.

• Nowela w znacznej mierze powinna przyczynić się do rozwiązania
przedmiotowych problemów i wątpliwości, jak również do znacznego
usprawnienia procedury uzyskania decyzji lokalizacyjnej i realizacji
samej inwestycji.

• Za bardzo pozytywne należy uznać doprecyzowanie przez
ustawodawcę definicji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej poprzez uszczegółowienie zakresu pojęcia niezbędnych
robót budowlanych towarzyszących realizacji samej inwestycji.
Dotychczas występowały liczne wątpliwości interpretacyjne
dotyczącego tego, co można było zakwalifikować jako roboty
towarzyszące realizowanej inwestycji strategicznej.

• Istotnie rozszerzony został ponadto katalog inwestycji strategicznych
wymienionych w załączniku do Ustawy.

• Dla przykładu, po wejściu w życie Ustawy, będą to m.in. inwestycje
związane z przebudową istniejących linii o napięciu mniejszym niż 220
kV w celu ich dostosowania do napięcia równego lub większego niż
220 kV oraz budowa przyłączy i linii służących do przyłączenia
do systemu przesyłowego elektroenergetycznego wnioskujących o to
podmiotów.

CZYTAJ 
WIĘCEJ

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/916_u/$file/916_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/916_u/$file/916_u.pdf


Prezes UOKiK

KLIKNIJ I ZOBACZ WIĘCEJ

KOMENTARZ SPECJALISTY

BOGUMIŁ WALEC
RADCA PRAWNY, KIEROWNIK DZIAŁU PRAWNEGO 

ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S.A. 

• Uproszczona została kwestia treści wniosku o wydanie decyzji
o lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
Wnioskodawca nie będzie zobligowany, jak dotychczas, do załączania
do wniosku opinii, o których mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy. Wystarczy,
że wnioskodawca wystąpi o nie przed złożeniem wniosku, a właściwe
podmioty będą zobligowane do zajęcia stanowiska w terminie 21 dni i
przesłania go właściwemu wojewodzie. Dodatkowo wnioskodawca
będzie zobowiązany uzyskać uzgodnienie jedynie z właściwym zarządcą
drogi krajowej, a nie jak dotychczas ze wszystkimi zarządcami dróg
publicznych. Przedmiotowa zmiana znacznie usprawni i przyspieszy
proces przygotowania samego wniosku.

• Ustawodawca uszczegółowił i rozszerzył zakres prac, które
wnioskodawca będzie mógł wykonać na podstawie zezwolenia
wydanego przez wojewodę w trybie art. 15 Ustawy, przed złożeniem
wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Dotychczas zezwolenie
mogło dotyczyć jedynie przeprowadzenia pomiarów, badań lub
innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko. Obecnie będzie można przeprowadzić
prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji
lokalizacyjnej. Przedmiotowa zmiana wymiernie przyśpieszy proces
przygotowania samego wniosku, w sytuacji gdy właściciele nie będą
godzić się na przedmiotowe prace.

• Nowela wprowadza również postulowaną możliwość ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości, co do gruntów pokrytych
wodami, gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej
i gruntów objętych obszarem kolejowym, stanowiących własność
Skarbu Państwa.

• Obecnie będzie można również domagać się ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości na rzecz innych podmiotów niż inwestor,
co bardzo przyda się przy realizacji przebudów linii kolidujących z
realizowaną strategiczną inwestycją i niejednokrotną koniecznością
uzyskania tytułów prawnych na rzecz właścicieli tej infrastruktury.

CZYTAJ 
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KOMENTARZ PRAWNIKA

RADCA PRAWNY IWO FISZ

Zasady prowadzenia rokowań w rozumieniu art. 124 ust. 3 u.g.n.

• Właściwy sposób prowadzenia rokowań jest przedmiotem bogatego
orzecznictwa sądów administracyjnych, niestety niejednolitego.
W niedawno opublikowanym wyroku wydanym 2 marca 2021 r. w
sprawie I OSK 2680/20 NSA zajął stanowisko, które jest kontrowersyjne
i utrudnia ustalenie, jak powinny przebiegać prawidłowe rokowania.

• NSA nie wskazał, jak powinny przebiegać rokowania, podczas gdy
problem ten jest bardzo istotny, zwłaszcza w sytuacji, gdy właściciel
nieruchomości nie odpowiada na kierowaną do niego korespondencję.
Nie jest też jasne, jakie skutki prawne wynikają z uwagi Sądu, że
propozycja warunków udostępnienia nieruchomości może być
zaproszeniem do rokowań, ale jednocześnie nie wyczerpuje wymogów
stawianych mocą art. 124 ust. 3 u.g.n. Czy NSA wymaga, by po
pierwszej propozycji nastąpiło postąpienie ze strony inwestora?

• Uzasadnienie wyroku skłania do wniosku, że obowiązkiem organu
administracji jest zbadanie, czy uwzględnienie stanowiska właściciela
nieruchomości było możliwe, jednak NSA nie wskazuje jasnych
kryteriów tej weryfikacji. Takiej praktyki orzeczniczej nie można uznać
za prawidłową i przyczyniającą się eliminowania wątpliwości.

• Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, inwestor uzyskał już
służebności na nieruchomościach sąsiednich, jednak NSA nie zajął
stanowiska co do znaczenia tego faktu dla prowadzenia rokowań i ich
oceny jako mających rzeczywisty charakter, tym bardziej dla możliwości
uwzględniania żądań zmiany trasy przebiegu linii.

• Orzecznictwo dotyczące rokowań pozostaje nadal rozbieżne, co
generuje istotne ryzyka dla inwestorów i wykonawców, jak również
problemy dla organów administracji przy wykonywaniu ich zadań.
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