STAROSTA
AUGUSTOWSKI
Augustów, dnia 02.08.2018 r.
GK.6853.2.1.2018.CB

DECYZJA
Na podstawie art. 124 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107
w związku z art. 49 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) Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości położonej 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, przez udzielenie PGE Dystrybucja S.A.
zezwolenia 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 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 – zgodnie z
załącznikami graficznymi Nr 1 i Nr 2, stanowiącymi integralną część niniejszej decyzji,
określającymi przebieg i usytuowanie przedmiotowej inwestycji na ww. nieruchomości.
Powierzchnię niezbędną dla przeprowadzenia prac określa się na 19 m2.
2) Zobowiązać PGE Dystrybucja S.A. do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego,
niezwłocznie po wykonaniu ww. prac.

U ZASADNIENIE
Waldemar Waszkiewicz, pełnomocnik reprezentujący PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zwrócił się na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami z wnioskiem z dnia 29.05.2018 roku do Starosty Augustowskiego o
wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na wejście w teren dla przeprowadzenia inwestycji
celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii kablowej SN-15 kV
ze światłowodem, na terenie obejmującym nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 3609/8,
położoną w obrębie 3 Miasta Augustów. Wnioskodawca zwrócił się również o wydanie decyzji
zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości.
Następnie treść ww. wniosku została przez Waldemara Waszkiewicza rozszerzona pismem
z dnia 15.06.2018 r., które zostało przesłane do tut. organu według właściwości przez Urząd Miejski
w Augustowie pismem z dnia 28.06.2018 r. Nr GKRiOŚ.7021.2.2018. Pełnomocnik PGE
Dystrybucja S.A. dodatkowo wniósł o wydanie decyzji zezwalającej na wejście na teren dla
przeprowadzenia inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie na terenie przedmiotowej
nieruchomości sieci kablowej nn-0,4 kV do zasilenia budynków przy ul. Hoża 1, 3, 2 B wraz
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z udzieleniem zezwolenia na niezwłocznej zajęcie nieruchomości.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
zwanej dalej „ustawą”, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może
ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na
zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń
służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń
łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych
obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub
użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie
z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Stosownie do art. 124 ust. 4 ustawy na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej
o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po
założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1. Jeżeli
przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne
trudności lub koszty, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe
wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 ustawy. Odszkodowanie powinno
odpowiadać wartości poniesionych szkód, a jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość
nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. Treść
art. 124a ustawy stanowi, iż przepisy między innymi art. 124 ust. 1-2 i 4-7 stosuje się odpowiednio do
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Ustalono, iż działka nr ewid. 3609/8 figuruje w ewidencji gruntów i budynków jako własność
Gminy Miasto Augustów, jednak Burmistrz Miasta Augustowa pismem z dnia 25.05.2018 r.
Nr IUG.7001.1.16.2018 oświadczył, iż przedmiotowa nieruchomość nie jest własnością Gminy
Miasto Augustów. Po przeanalizowaniu archiwalnych rejestrów ewidencji gruntów, od czasów jej
założenia, stwierdzono, iż kolejne zapisy dotyczące własności przedmiotowej nieruchomości,
tj. „Skarb Państwa – Urząd Miejski w Augustowie”, a następnie „Gmina Miasto Augustów”, zostały
dokonane bez podstawy prawnej – brak jest w zasobie geodezyjnym dokumentów potwierdzających
własność działki nr ewid. 3609/8 oraz informacji o założonej dla tej nieruchomości księdze
wieczystej lub zbiorze dokumentów.
Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo
innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
Mając powyższe na uwadze, w świetle zgromadzonego materiału dowodowego należy uznać,
iż nieruchomość oznaczona nr ewid. 3609/8 o pow. 0,2527 ha, położona w obrębie 3 Miasta
Augustów, jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym. Wobec powyższego na
podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ogłoszono o zamiarze ograniczenia
sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości – poprzez wywieszenie ogłoszenia na okres 14
dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz poprzez opublikowanie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzono, iż ograniczenie sposobu
korzystania z przedmiotowej nieruchomości, o jakie wystąpił wnioskodawca, jest zgodne z decyzją
Burmistrza Miasta Augustowa o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.03.2016 r.
Nr AGP.6733.1.2016 w zakresie linii kablowej SN-15 kV oraz decyzja Burmistrza Miasta
Augustowa z dnia 14.06.2018 r. Nr IUG.6733.6.2018 w zakresie sieci kablowej nn-0,4 kV.
Wynikające z art. 124 ustawy uprawnienie organu administracyjnego do ograniczenia prawa
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właściciela ma charakter wyjątkowy. Może być realizowane tylko wówczas, gdy nie ma zgody
właściciela gruntu na przeprowadzenie na jego nieruchomości niezbędnych prac związanych
z realizacją określonej inwestycji infrastrukturalnej, a negocjacje między inwestorem a właścicielem
nie doprowadziły do uzgodnienia warunków wejścia inwestora (wnioskodawcy) na daną
nieruchomość (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12 lutego 2013 r. Sygn. akt II SA/Bk 692/12,
wyrok WSA w Białymstoku z dnia 10 stycznia 2012 r. Sygn. akt II SA/Bk 763/11).
Z wnioskiem wystąpił podmiot specjalizującym się w przesyłaniu i dostawach energii i co za
tym idzie posiada fachową wiedzę, pozwalającą na dokonanie oceny, czy potrzeba przeprowadzenia
przedmiotowej inwestycji jest zasadna, więc można założyć, iż jako podmiot eksploatujący linię
energetyczną nie planowałby, będącej dla niego finansowym obciążeniem, jej modernizacji, jeśliby
nie zachodziły ku temu stosowne przesłanki.
Kwestia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości, w celu wykonania
inwestycji, zostanie rozstrzygnięta w kolejnej, odrębnej decyzji Starosty Augustowskiego.
Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strona postępowania (wnioskodawca) została zawiadomiona
o przygotowanych materiałach dowodowych, miała możliwość zapoznania się z nim oraz miała
możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i zgłoszonych żądań.
Mając powyższe na uwadze, należało orzec jak w sentencji decyzji.
Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kpa w związku
z art. 118a ust. 2 ustawy, tj. poprzez publiczne obwieszczenie i udostępnienie decyzji w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie. Decyzję uważa się za doręczoną ze
skutkiem prawnym po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

P OUC ZENIE
1. Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, na podstawie art. 124
ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, stanowi podstawę do
dokonania wpisu w księdze wieczystej.
2. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za
pośrednictwem Starosty Augustowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. 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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