
Służebność przesyłu



Wielka Energetyka – partner biznesowy 
współistniejący na gruntach właścicielskich
• Regulowanie  stosunków prawnych pomiędzy Właścicielami urządzeń przesyłowych,  

dzierżawiących grunty właścicielskie pod swoją działalność gospodarcza,  a Właścicielami 
gruntów sprawujących własność na przestrzeni czasu od zmiany ustrojowej po dzień 
dzisiejszy

• Decyzje administracyjne sposobem na obejście prawa przy pozyskaniu tytułu prawnego 
do nieruchomości poza art. 305.1 – 305.4 Ustawy z 2008 r. o ustanowieniu odpłatnej  
służebności przesyłu

• Inne sposoby zdobywania tytułu prawnego do nieruchomości, z wykorzystaniem braku 
świadomości społeczeństwa, w tym właścicieli gruntu, a wśród nich:

- uzyskiwanie zgód właścicieli na wejście na ich nieruchomość z przyczyn losowych



Sprawowanie czynności eksploatacyjnych 
Linii, przez podmiot do tego zobowiązany
• potrzeba wykonywania remontów ze względu stan techniczny linii 

powodujący stan zagrożenia utraty życia i zdrowia osób 
przebywających i pracujących w bliskim ich otoczeniu.

• potrzeba przebudowy linii ze względu na zbyt niską efektywność  
przesyłu, w stosunku do strat gospodarczych jakie ponosi rolnictwo z 
powodu nieuzasadnionych wyłączeń ogromnych  areałów rolnych 
często dobrych klas ziemi spod produkcji rolnej.

• brak odpowiednio prowadzonego dozoru, w związku z przepisami 
prawa o eksploatacji urządzeń zaliczanych do grupy urządzeń 
niebezpiecznych (brak inwent.na mapie, brak sygnalizacji w terenie)



Wielka Energetyka postrzegana w relacjach 
społeczeństwa 
• Jako wrogi podmiot, którego trzeba znosić

• Jako podmiot, który wykazuje pozycję dominującą w związku z czym 
relacja z nim jest dyktatem, a wykazywane rokowania – pozorowane 

• Jako podmiot, który nie dba o dobro społeczeństwa, a tylko o własne. 

• Jako podmiot, którego inwestycje na gruntach właścicielskich są 
prowadzone wyłącznie pod hasłami celu publicznego, by uzyskać 
pomoc administracji Państwa

• Jako podmiot, który ze względu że dominuje finansowo i podmiotowo 
czyni z właściciela gruntu podmiot podporządkowany,  pozbawiona go 
nawet ochrony prawnej.



Oddziaływanie pól elektromagnetycznych w 
otoczeniu linii wysokich napięć PEM jest wiedzą  
zarezerwowaną tylko dla VIP-ów

• Brak upowszechnienia szkodliwości oddziaływania urządzeń elektroenergetycznych 
wysokich napięć  poprzez informowanie osób będących bezpośrednio narażonych na ich 
działanie o szkodliwości oddziaływania PEM i koniecznej ochronie 

• brak przeprowadzania stosownych badań przez podmioty Energetyczne dla istniejących 
lub wprowadzanych  na grunty właścicielskie swoich  urządzeń wytwarzających  PEM, dla 
określenia obszaru i stref zagrożenia, w celu podania stosownych i niezbędnych 
informacji dla właścicieli gruntów tam przebywających, mieszkających i pracujących.

• Propagowanie publikacji przy pomocy osób i podmiotów autorytatywnych , w tym ze 
świata nauki, które w sposób uzgodniony z zainteresowanymi podmiotami 
energetycznymi minimalizują przedmiot zagrożenia , ochrony i tym samym dążą do 
pomniejszenia  swojej odpowiedzialności



Wielka Energetyka i Wielki niesmak 

• Etyka zawodowa Korporacji Energetycznych powinna być na stanowisku 
predysponowanym

• W świecie tak ważnej branży do relacji ze społeczeństwem powinni być 
wysyłani przedstawiciele dozoru technicznego, przedstawiciele z branży, 
których wykształcenie i praca zawodowa pozwoli na zaspokojenie wiedzy , 
jakiej potrzebuje właściciel gruntu, który musi znosić ograniczenie kosztem 
wytwarzania swojego produktu

• W demokratycznym Państwie prawa, jeśli podmiot nawet najbardziej 
potężny nadal posługuje się mechanizmem wstecznym i nie może 
wpasować się w funkcjonowanie nowego systemu, powinien odejść 
ponieważ zaburza relacje międzyludzkie i nie pozwala na rozwijanie i 
upowszechnianie nowoczesnych technik.


