
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Mamątowa 

na 11. posiedzeniu Senatu 
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Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Proszę o zbadanie sprawy oraz o podjęcie odpowiednich działań w sprawie samowoli budowlanej, 

jaką jest nielegalna dwutorowa linia wysokiego napięcia, znajdująca się w W., ul. (…), dzielnica (…), 

przebiegająca przez prywatne posesje, m.in. przez posesję pana J. S., który zwrócił się do mnie z 

prośbą o pomoc. 

Z dokładnej analizy okazanych dokumentów oraz z uzyskanych informacji wynika, iż jest to jawne 

naruszenie własności, włącznie z zagrożeniem życia i mienia, a potwierdzeniem tego faktu jest 

ekspertyza wykonana na zlecenie Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. 

Chciałbym zaznaczyć, że sprawę linii wielokrotnie rozpatrywano, robiły to organy nadzoru 

budowlanego I i II instancji oraz sąd administracyjny i wydawały one decyzje o demontażu pod 

rygorem natychmiastowej wykonalności adresowane do (…), który według PINB oraz MWINB jest 

właścicielem owej linii po przejęciu terenów po byłych zakładach. (…) umywa jednak od tego ręce, 

nie uznając się za właściciela tej linii, a tym samym nagminnie ignoruje kolejne decyzje i 

postanowienia nakazujące rozbiórkę. 

Uważam, że (…), sprzedając uwłaszczone tereny i czerpiąc z tego tytułu zyski, miało wszelkie 

predyspozycje finansowe ku temu, aby dokonać rozbiórki, lecz widocznie łatwiej było przeznaczyć te 

pieniądze na inne cele niż kosztowna atomizacja, a do linii najlepiej się nie przyznawać i lekceważyć 

zaistniałą sprawę. 

Dnia 29 stycznia 2016 r. wydana została kolejna decyzja utrzymująca w mocy decyzję o rozbiórce, 

której nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na stwierdzone zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. W rzeczywistości nikt nie przystępuje do demontażu tej linii, więc w 

dalszym ciągu ona stoi i zagraża ludziom. 

Niezrozumiałe jest też dla mnie to, dlaczego tak prestiżowa firma, jak (…), którego akcjonariuszem 

jest Skarb Państwa, urąga swojej pozycji, postępując w tak nieetyczny sposób, migając się od 

odpowiedzialności, łamiąc przepisy prawa oraz lekceważąc życie i zdrowie obywatela J. S., który jest 

bezsilny w tej bezskutecznej walce o własne bezpieczeństwo. 

W związku z tym interweniuję, zwracam się do Pana Ministra w przedmiotowej sprawie z prośbą o 

sprawdzenie, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Gdzie podział się nadzór i właściciel linii? Przecież 

nie może istnieć taki stan rzeczy, by nikt się tym nie interesował. Obywatel nie może pozostawać sam 

z tego typu problemem, ponieważ nie on go stworzył. 

Robert Mamątow 

 


