
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Mamątowa 

na 16. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 kwietnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z otrzymaną odpowiedzią z dnia 29.03.2016 r. na oświadczenie dotyczące dwutorowej linii 

wysokiego napięcia znajdującej się w W. przy ul. (…) w dzielnicy (…) uznałem, iż w dalszym ciągu moja 

kolejna prośba o ponowne rozpatrzenie tej sprawy jest nieodzowna. 

Przyznaję, iż nie takiej odpowiedzi się spodziewałem. Zdumiewa mnie też fakt, że interwencja nie przy-

niosła oczekiwanego efektu. Pan J.S., który zwrócił się o pomoc w tej sprawie, jest zbulwersowany ową opi-

nią i oczywiście nie może się z nią pogodzić. Czyżby jedynie Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego, 

która dokłada wszelkich możliwych i należytych starań w sprawie rozbiórki linii, stała po stronie prawa, 

obywatela, bezpieczeństwa i stanu faktycznego? 

Nasuwają się tu oczywiste pytania.  

Po pierwsze: dlaczego wszystkie decyzje i postanowienia są ignorowane, a odwołania i zażalenia, które, 

jak wiadomo, muszą przebrnąć przez kolejne instancje, służą do celowego przedłużania sprawy? 

Po drugie: dlaczego rygor natychmiastowej wykonalności na rozbiórkę linii wydawany przez ekspertów 

nic nie znaczy? Czy istnieje ktoś bardziej kompetentny w tej materii niż sama PINB? Czy decyzja PINB mo-

że być podważana przez kogoś, kto zupełnie się na tym nie zna? 

Pojawiło się też wiele mijających z prawdą stwierdzeń, m.in. takie, że PINB wydała decyzję o rozbiórce 

wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności bez uwzględnienia danych technicznych o stanie linii. Fakt 

jest taki, że na polecenie PINB z listopada 2015 r. została wykonana ekspertyza i na jej podstawie wydano 

decyzję o rozbiórce wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności. Tak więc podważanie ekspertyzy jest 

niewiarygodnym absurdem. 

Na kolejną niedorzeczność składa się pozwanie do sądu spółki (…) przez (…) – chodzi o nabycie od (…) 

własności linii za określoną kwotę. Czyżby można było nabywać własność od (…), podczas gdy (…) do tej 

własności się nie przyznaje? Od kiedy można sprzedać coś, czego nie jest się właścicielem? Niebywałe. 

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów nie można oprzeć się myśli, że te wszystkie poczynania mi-

jają się z prawem i mają na celu działanie na szkodę obywatela, łamanie jego praw i udowadnianie tym sa-

mym, iż człowiek się nie liczy.  

Proszę o ponowne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i zbadanie, czy działania firmy (…) były 

zgodne z prawem. 

Z poważaniem 

Robert Mamątow 
 


