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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Trwają prace nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych, której celem jest m.in. wprowadzenie do

systemu prawnego instrumentów ułatwiających budowę infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej.
Pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra na kilka problemów, o których istnieniu dowiedzieliśmy się w

ramach pracy w biurze senatorskim, powiązanych z tematyką tej ustawy. Otóż w latach siedemdziesiątych
przedsiębiorstwa przesyłowe umieszczały na gruntach, pomimo nieposiadania tytułu prawnego, słupy elek-
tryczne. Właściciele tych gruntów nie czynili przeszkód, nadrzędnym celem było bowiem uzyskanie dostępu
do elektryczności. Przez kolejnych trzydzieści lat pracownicy przedsiębiorstw przesyłowych zajmowali się
konserwacją, remontami, wymianą słupów bez jakiegokolwiek poszanowania prawa własności – na przykład
wjeżdżali na posesje pod nieobecność właścicieli lub niszczyli uprawy na polach, po środku których znajdują
się słupy. Takie postępowanie powoduje, moim zdaniem zasadny, opór ze strony zwłaszcza rolników, którym
często są niszczone uprawy, gdyż pracownicy przedsiębiorstw przesyłowych bez pytania i bez jakiegokol-
wiek poszanowania własności wjeżdżają na wschodzące zboża albo niszczą je tuż przed zbiorem, powodując
nieodwracalne straty.

Prosimy zatem Pana Ministra o informacje, w jaki sposób wymienione kwestie zostaną uregulowane w
opracowywanym w Pana resorcie akcie prawnym. W jaki sposób zostały rozwiązane kwestie dotyczące
ustalenia służebności korzystania z gruntu i służebności przesyłu, ustalenia wysokości wynagrodzeń za do-
tychczasowe bezprawne korzystanie z gruntu, zasiedzeń na gruncie pod słupami oraz wywłaszczeń czy słu-
żebności gruntowych? W jaki sposób opracowywane przepisy będą chronić prawo własności do gruntu rolni-
ków przed takim swobodnym korzystaniem z ich własności przez pracowników przedsiębiorstw przesyło-
wych?
W jaki sposób będą rozstrzygane kwestie dotyczące dojazdu / dostępu do słupów w celu konserwacji, gdy
słupy znajdują się pośrodku pola uprawnego, jak wynika bowiem ze spraw przedstawianych w biurze sena-
torskim, konflikty pomiędzy rolnikami a przedsiębiorstwami przesyłowymi budzi sposób dojazdu, a nie jego
konieczność. Prosimy zatem o szczegółowe wyjaśnienia w sprawie uregulowań proponowanych w opraco-
wywanym obecnie projekcie ustawy.

Pragniemy dodać, że sprawa dotyczy wielu ludzi, którzy w zderzeniu z lobby firm energetycznych nie
mają zbyt dużych szans na obronę swoich praw jako właścicieli nieruchomości.
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