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Odpowiadaj4c na Pana pismo z dnia3l maja2012 r., znak UST-17l-16112 w sprawie

pisma Prezesa Polskiego Zwiryku Dzialkowc6w, z dnia 15 maja br., dotyczqcego braku

w projekcie ustawy o korytarzach przesylowych zapis6w przewiduj4cych obowi4zek

zapewnienia nieruchomoSci zamiennej na odtworzenie rodzinnego ogrodu dzialkowego.

w przypadku jego likwidacji na cele zwiryane z ustanowieniem korytarua przesylowego,

pragnQ pr zekazac nastqpuj 4ce informacj e.

Na wstqpie chcialbym podkeSlii, i2 funkcjonowanie spoleczeristwa oraz gospodarki

jest uzaleznione od stalego zaspokajania szeregu r6znych potrzeb, uznanych w paristwach

o wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego za cel publiczny. W naszym kraju zatakicel

zosta\y uznane w ramach ustawy z dma 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami

(Dz. U. z 201.0 r. Nr 102, poz. 651, z poLn. zm.) budowa i utrzymywanie ci4g6w

drena2owych, przewod6w i urz4dzefi sluz4cych do przesylania plyn6w, pary, gazow i energii

elektrycznej , atakze innych obiektow r txz4dzert niezbgdnych do korzystania z tych

przewod6w i urz4dzeh. Ci4gioSi dostarczania i wystarczalnoSc dostaw kazdego z tych

medi6w ma decyduj4cy wplyw na sprawne funkcjonowanie kraju, w tym jego

bezpreczenstwo i rozw6j gospodarczy. Brak natomiast kt6regokolwiek z nich powoduje

zaklocenia i opoznienia w jego rozw6j.
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Podstawow4 formq dostarczani a i zaopatrzenia w media .jest ich przesylanie oraz
dystrybuc'ja za pomoc4 urz4dzenprzesylowych. Rozbud owa urz,Edz,eri przesylowych jest wiqc
warunkiem koniecznym zrownowalonego rozwo.iu kraju. Niezbgdne .jest zatem stale
dzialanie' maj4ce na ceiu stwarzanie takich warunk6w, kt6re urno 2tiwiqprzedsiqbiorcorn
przesylowym przeprowadzanie remont6w i rozbudowy istniej4cej infrastruktury, jak r6wnie2
realizacjq nowej' obecnie proces inwestycyjny tych urz4dzenjesr niezwykle dtugotrwaly
i rozczlonkowany' co wynika przede wszystkim z koniecznosci przeprowadzenia wielu
postEpowari administracyjnych i uzyskania r<iznorakich pozworeri, uzgodnien i opinii jeszcze
przed przystqpieniem do faktycznej realizacii inwestycji. przy prowadzeniu rego rypu
inwestycji ujawniaj4 siq wszystkie slabosci funkcjonowania administracji, szczeg6lnie
samorz4dowej' -jak r6wnie2 niedociqgnigcia obowi4zuj4cych regulac.ji prawnych. przed
uzyskaniem stosownej decyz.ii umozliwiaj4cej realizacjg inwestycji przedsipbiorca
przesyiowy musi zmierzyc sig z szeregiem probremow, dotycz4cych mipdzy innymi
koniecznosci przejscia przez tereny o zroznioowanym statusie wlasncisciowym (grunty
prywatne' sarnorz4dowe itp.) i ochronnym (grunty rolne, leSne, Natura 2000, parki narodowe,
grunty zurbanizowane, zagroaone powodz.iami, zabytkowe itp..), jak rtiwnie2 tereny ob.jEte
czEsciowo miejscowynti planzrmi zagospodarowania przestrzennego, a czqsciowo pozbawione
plan6w' co rodzi koniecznosi uzyskania w tym zakesie decyzjio lokalizacji inwestycji celu
publicznego' inwestycje liniowe wchodz4 r6wniez w kolizjq w zasarl.ziez wszelkimi innymi
inwestycj ami I ini owymi i przeszkodami naturalnymi.

Dodatkowo w chwili obecnej coraz wiEkszy problem stanowi kwestia
nieuregulowania prawa do grunt6w pod istniej4cym i juz urz4dzeniami przesylowymi.
Problem ten caly czas narasta, a jego nieuregulowanie moze w przyszlosci negatywnie odbic
siQ na funkcjonowaniu przedsiEbiorstw przesylowych i dystrybucyjnych, a zatem
i na funkcjonowaniu calego pairstwa.

Bior4c pod uwagq powyzsze.jak rownie2. i  szereg innych problemow, niezbqdnym
staio siq przygotowanie ustawy, kt6ra w spos6b komplekso wy rozwi4h: te problemy. celem
takiej ustawy powinno byi stworzenie odpowiednich i stabilnych warunk6w dla realizacji
celu publicznego w postaci budowy, eksploatacj i oraz modernizowania infrastruktury
technicznej niezbEdnej do zapewnienia nieprzerwanego dostarczania energii elektrycznej,
gaz6w' ciepla' ropy naftowej i produkt6w naftowych, 3ak rownie2 uregulowanie tzw.
zaszlosci' czyli tytulu prawnego pod nieruchomoiciami, na ktorych znajduje siq juz
ww. infrastruktura techniczna.
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PragnE uprzejmie poinformowac, i2 w Ministerstwie Gospodarki zostal przygotowany

projekt takiej ustawy (ustawa o korytarzach przesylowych). Projekt ten przewiduje zar6wno

usprawnienie procedury administracyjnej zwi4zanej z planowaniem i budow4 infrastruktury

Iiniowej. uregulowanie kwestii lzw. zaszloi:ci oraz uregulowanie kwestii wyplaty

odszkodowan za pozyskanie prawa do nieruchomoSci pod urzqdzenia przesylowe.

Jednym z rczwrqzah jakie zostalo przewidziane w przedmiotowej ustawie. jest

wyl4czenie stosowania art. 17-22 ustawy 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych

(Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 201, poz,1237 i Nr

223, poz. 1478) w przypadku ustanowienia korytarza przesyiowego. Przedmiotowy zapis

wyl4cza zapisy dot. szczeg6lnych zasad wywlaszczania nieruchomoSci, na ktorych

prowadzone s4 rodzinne ogrody dzialkowe, a poprzez to ma umozliwii realizacjg inwestycji

z pominiEciem wymog6w dotycz4cych m.in. uwzglEdnienia okresu wegetacji roSlin,

zapewnienia nieruchomoSci zamiennej i uprzedniego przeniesienia ogrodu. JednoczeSnie

projekt ustawy przewiduje, ze w przypadku gdy decyzja o ustanowieniu korytarza

przesylowego dotyczyc bEdzie rodzinnych ogrod6w dziaikowych, podrniot w ktorego

interesie nast4pi likwidacja rodzinnego ogrodu dzialkowego lub jego czESci, jest zobowiqzany

wyplacii odszkodowanie czlonkom Polskiego Zwr4zku Dzialkowc6w za stanowi4ce ich

wiasnoSi nasadzenia, urzqdzenia i obiekty znajduj4ce sip na dzialkach oraz Polskiemu

Zwiqzkowi Dzialkowcow 'za stanowi4ce jego wiasnoSi urz4dzenia, budynki i budowle

rodzinnego ogrodu dzialkowego przeznaczone do wsp6lnego korzystania przezulytkuj4cych

dzialki i siuz4ce do zapewnienia funkcjonowania ogrodu. Projekt ustawy w obecnym

ksztalcie nie zapewnia nieruchomoSci zamiennych na odtworzenie rodzinnego ogrodu

dzialkowego.

PragnE zarazem podkreSlii, iz projekt ustawy o korytarzach przesylowych jest obecnie

na etapie uzgodnieri miEdzyresortowych i spolecznych, w trakcie ktorych zglaszane s4liczne

wnioski i uwagi odnoSnie jego zapisow. Wszelkie uwagi i sugestie zgloszone w trakcie tych

konsultacji s4 przez nas wnikliwie analizowane t rozwalane pod kontem ewentualne.j

modyfikacji projektu ustawy. Ze wstqpnej artahzy zgioszonych przez Polski Zwi4zek

Dzialkowc6w uwag wynika, ze postulat odnoSnie zapewnienia nieruchomoSci zamiennych

na odtworzenie rodzinnego ogrodu dzialkowego wydaje siE sluszny ze wzglqd6w spolecznych

i znajdzie swoje odpowiednie odzwierciedlenie w ramach wprowadzenia poprawek

do aktualnej wersji projektu ustawy.
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