STAROSTA
AUGUSTOWSKI
Augustów, dnia 02.08.2018 r.
GK.6853.2.2.2018.CB

DECYZJA
Na podstawie art. 124 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz art. 104, art. 107 i art. 108 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
z późn. zm.), na wniosek Waldemara Waszkiewicza, pełnomocnika reprezentującego PGE
Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, orzeka się:

1. Udzielić zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
gruntowej w obrębie 3 Miasta Augustów, oznaczonej nr ewid. 3609/8 o pow. 0,2527 ha,
o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
Zajęcie przedmiotowej nieruchomości następuje w celu przeprowadzenia inwestycji
celu publicznego, polegającej na założeniu i przeprowadzeniu na ww. nieruchomości
dwutorowej linii kablowej SN-15 kV ze światłowodem do zasilenia projektowanej rozdzielni
15/15 kV WRS Augustów w Augustowie przy Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
(przejście poprzeczne – jeden odcinek długości 8 m, oznaczony A–B) oraz sieci kablowej
nn-0,4 kV do zasilenia budynków przy ul. Hoża 1, 3, 2B (przejście poprzeczne – dwa
odcinki: o długości 7 m, oznaczony C–D i o długości 4 m, oznaczony E–F), na głębokości
minimum 1,0 m w rurach osłonowych mocnych umieszczonych metodą przecisku lub
przewiertu – w zakresie i obszarze wynikającym z decyzji Starosty Augustowskiego z dnia
02.08.2018 r. Nr GK.6853.2.1.2018.CB.
2. Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

U ZASADNIENIE
Waldemar Waszkiewicz, pełnomocnik reprezentujący PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zwrócił się z wnioskami z dnia z dnia 29.05.2018 roku
i z dnia 15.06.2018 r. do Starosty Augustowskiego między innymi o udzielenie zezwolenia na
niezwłoczne zajęcie nieruchomości gruntowej w obrębie 3 Miasta Augustów, oznaczonej
nr ewid. 3609/8 o pow. 0,2527 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której nie jest prowadzona
księga wieczysta.
Starosta Augustowski decyzją z dnia 02.08.2018 r. Nr GK.6853.2.1.2018.CB
ograniczył sposób korzystania z ww. nieruchomości gruntowej przez udzielenie zezwolenia
PGE Dystrybucja S.A. na założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomości dwutorowej linii
kablowej SN-15 kV ze światłowodem do zasilenia projektowanej rozdzielni 15/15 kV WRS
Augustów w Augustowie przy Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (przejście poprzeczne – jeden
odcinek długości 8 m, oznaczony A–B) oraz siec kablowej nn-0,4 kV do zasilenia budynków przy ul.
Hoża 1, 3, 2B (przejście poprzeczne – dwa odcinki: o długości 7 m, oznaczony C–D i o długości 4 m,
oznaczony E–F), na głębokości minimum 1,0 m w rurach osłonowych mocnych umieszczonych
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metodą przecisku lub przewiertu. Powierzchnię niezbędną dla przeprowadzenia prac określono się na
19 m2. Przebieg planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie na ww. nieruchomości przedstawiono na
załącznikach graficznych Nr 1 i Nr 2, stanowiącym integralną część ww. decyzji.
Stosownie do art. 108 § 1 Kpa decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor
natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia
ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze
względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.
Na podstawie art. 124 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, zwanej dalej „ustawą”, w przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu
postępowania administracyjnego lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta,
wykonujący zadanie 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 której mowa w art. 124 ust. 1. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Przepisy art. 124 ust. 1a ustawy zostały dodane na mocy ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2009 r. Nr 206, poz. 1590). Powyższe zmiany wynikły z potrzeb zgłaszanych przez właściwe
organy oraz podmioty realizujące cele publiczne i miały na celu znaczne przyśpieszenie
rozpoczynania inwestycji celu publicznego, w tym zwłaszcza inwestycji liniowych.
Ustawodawca przesądził o obligatoryjnym wydaniu decyzji o niezwłocznym zajęciu
nieruchomości w przypadkach, gdy wywłaszczenie polega na czasowym ograniczeniu korzystania
z nieruchomości. Ponadto rozszerzono katalog przesłanek uprawniających do wydania decyzji
o niezwłocznym zajęciu nieruchomości o przypadki uzasadnione ważnym interesem gospodarczym,
ponieważ sytuacja ta nie jest objęta art. 108 Kpa, a jest niezmiernie ważna z punktu widzenia
np. inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Ze względu na doniosłość inwestycji celu
publicznego przesądzono, że w przypadku wydania decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości,
decyzji tej obligatoryjnie nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności (wyrok WSA
w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2015 r. Sygn. akt II SA/Bk 994/14 wyrok WSA w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2017 r. Sygn. akt II SA/Rz 338/17; CBOSA).
Organ zobowiązany jest do wydania decyzji na wniosek podmiotu, który będzie realizował
cel publiczny – „w przypadkach określonych w art. 108 Kpa” lub „uzasadnionych ważnym interesem
gospodarczym, o którym mowa w art. 124 ust. 1a ustawy (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 23
lutego 2012 r. Sygn. akt II Sa/Bk 771/11. CBOSA).
Decyzja wydana w oparciu o art. 124 ust. 1a ustawy jest decyzją ściśle związaną z decyzją,
o której mowa w art. 124 ust. 1, tj. decyzją ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości. Nie
oznacza to, że wydanie decyzji w trybie art. 124 ust. 1a ustawy jest możliwe dopiero, gdy decyzja
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości stanie się ostateczna. Przepis ten implikuje
wydanie decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości oraz o nadaniu tej decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalności (wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 marca 2017 r. Sygn. akt I OSK
2418/16, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 5 września 2012 r. Sygn. akt II SA/Sz 607/12; CBOSA).
Przedmiotowa inwestycja jest niezbędna do realizacji celu publicznego, tj. budowy urządzeń
służących do przesyłania energii elektrycznej i ma na celu zapewnienie zasilania w energię
elektryczną odbiorców. Inwestor wskazał, iż natychmiastowe wykonanie urządzeń przesyłowych
uzasadnione jest realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie inwestycji pn. „Przebudowa
ulicy powiatowej Nr 2510B – Hoża – odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej
Nr 2521B – Licealna w Augustowie”. Dodał, iż po wybudowaniu infrastruktury drogowej wykonanie
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robót ziemnych przy budowie urządzeń przesyłowych wiązać się będzie ze znacznym zwiększeniem
kosztów budowy lub może być niemożliwe z uwagi na kilkuletni okres gwarancyjny na roboty
drogowe. Nadmienił, iż niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości uzasadnione jest również
potrzebą jak najszybszego wybudowania urządzeń przesyłowych, które umożliwiają uruchomienie
będącej już w zaawansowanej fazie budowy rozdzielni sieciowej 15/15 kV WRS Augustów przy
Al. Kardynała Wyszyńskiego, która ma strategiczny charakter dla zasilania w energię elektryczną
miasta Augustów.
Należy stwierdzić, iż na aktualnym etapie rozwoju gospodarczego i społecznego zapewnienie
nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania
nie tylko wielu gałęzi gospodarki, czy rolnictwa, ale także zapewnienia bezpieczeństwa (w tym
ochrony zdrowia i życia) ludności. Z wnioskiem wystąpił podmiot specjalizujący się w przesyłaniu
i dostawach energii i co za tym idzie posiadający wiedzę fachową pozwalającą na dokonanie oceny,
czy potrzeba przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji jest zasadna (por. wyrok WSA w Poznaniu
z dnia 26.02.2016 r. Sygn. akt SA/Po 1103/15). W związku z powyższym należy stwierdzić,
iż przedmiotowa inwestycja powinna zostać zrealizowana niezwłocznie, z uwagi na ważny interes
gospodarczy i inny interes społeczny.
Biorąc powyższe pod uwagę, mając na względzie ważny interes gospodarczy oraz inny
interes społeczny, należało orzec jak w sentencji decyzji.

P OUC ZENIE
1. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za
pośrednictwem Starosty Augustowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec tutejszego organu. Z dniem doręczenia Staroście Augustowskiemu oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Leszek Osyda
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
GEODETA POWIATOWY
(podpis odręczny)
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