Polanów, 2015-02-16
GNR IV 6220.11.2014
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 108 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego - w skrócie KPA (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.);
- po rozpatrzeniu wniosku PSE S.A. z dnia 11 lutego 2015 r. o nadanie rygoru
natychmiastowej wykonalności (w trybie art. 108 KPA) Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach znak: GNR.IV.6220.11.2014 z dnia 05.02.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów; w imieniu Inwestora działa Pełnomocnik Pan
Andrzej Czajkowski, przedstawiciel Agencji Promocji Inwestycji Sp. z o.o. w
Warszawie,
nadaję rygor natychmiastwej wykonalności
Decyzji Burmistrza Polanowa znak: GNR.IV.6220.11.2014 z dnia 05 lutego 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Żydowo w granicach Gminy Polanów, planowanego do realizacji na działkach nr 338/1, 339/5 i
657 (dot. lokalizacji stacji elektroenergetycznej) oraz na działkach nr 199/1, 197/1, 198/6,
269/1, 334, 346, 341, 428, 427, 602/5, 439/2, 327, 328, 433,432, 431, 439/3, 438, 440/3,
440/2, 436/1, 437, 435/1, 424, 417, 422, 421 i 416 (dotyczy przebudowy istniejących linii 220
kV i 15 kV).
Uzasadnienie
W dniu 5 lutego 2015 r. na wniosek Inwestora PSE S.A. Burmistrz Polanowa wydał decyzję znak: GNR.IV.6220.11.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV
Żydowo Kierzkowo, planowanego do realizacji na terenie położonym w obrębie geodezyjnym
Żydowo w granicach gminy Polanów.
W dniu 11 lutego b.r. do Burmistrza Polanowa wpłynął wniosek o nadanie w/w decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w trybie art. 108 KPA. Wnioskodawca swoją prośbę
uzasadnił ważnym interesem społecznym, ponieważ pilna realizacja inwestycji podyktowana
jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla obszaru północnej i zachodniej Polski (w szczególności województw pomorskiego i zachodniopomorskiego) zwłaszcza, że brak nowoczesnych przesyłowych sieci najwyższych napięć w regionie wymaga daleko
idących inwestycji systemowych, a także wyjątkowo ważnym interesem strony, który wynika
z faktu, że budowa i eksploatacja przedmiotowego zamierzenia stanowi podstawowy przedmiot działalności Inwestora, zaś opóźnienie w realizacji inwestycji w oczywisty i drastyczny
sposób podnosi koszty przedsięwzięcia, a może nawet doprowadzić do niezrealizowania niniejszej inwestycji, co naraża inwestora na poniesienie skutków braku zaopatrzenia w energię elektryczną jednego z największych regionów Polski. Wnioskodawca dodał ponadto, że
PSE S.A. jest w stu procentach własnością Skarbu Państwa, a prowadzona przez nią budowa
stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo stanowi realizację celów publicznych wskazanych w art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia
1997 r. i jako taka jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Niezrealizo-

wanie inwestycji w terminie może spowodować ciężkie straty dla gospodarstwa narodowego.
Odnosząc się do powyższego wniosku podkreślić należy, że każdej decyzji - zgodnie z
art. 108 KPA, można nadać rygor natychmiastowej wykonalności (również po jej wydaniu, co
ma miejsce w przedmiotowej sprawie) wówczas, gdy spełniona jest przynajmniej jedna z
następujących przesłanek:
1) nadanie rygoru jest niezbędne ze względu na ochronę życia ludzkiego,
2) nadanie rygoru jest niezbędne dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego,
3) nadanie rygoru jest niezbędne ze względu na interes społeczny,
4) nadanie rygoru jest niezbędne ze względu na wyjątkowo ważny interes strony.
Analiza stanu faktycznego w świetle wymienionych przesłanek prowadzi do wniosku, iż realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego spełnia trzy z czterech przesłanek (2, 3 i 4),
pozwalających na nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, a mianowicie:
Ad. 2) ze względu na zabezpieczenie gospodarstwa narodowego: PSE S.A. jest w 100% własnością Skarbu Państwa, a przedmiotowa budowa stacji elektroenergetycznej stanowi realizację celów publicznych wskazanych w art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. i jako taka jest inwestycją celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym; niezrealizowanie inwestycji w terminie może spowodować ciężkie straty dla gospodarstwa narodowego;
Ad. 3) ze względu na ważny interes społeczny: pilna realizacja inwestycji podyktowana jest
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla obszaru północnej i
zachodniej Polski (w szczególności województw pomorskiego i zachodniopomorskiego) zwłaszcza, że brak nowoczesnych przesyłowych sieci najwyższych napięć w regionie wymaga daleko idących inwestycji systemowych;
Ad. 4) ze względu na wyjątkowo ważny interes strony: budowa i eksploatacja przedmiotowego zamierzenia stanowi podstawowy przedmiot działalności Inwestora, zaś opóźnienie w realizacji inwestycji w oczywisty i drastyczny sposób podnosi koszt przedsięwzięcia, a może nawet doprowadzić do niezrealizowania niniejszej inwestycji, co naraża inwestora na poniesienie skutków braku zaopatrzenia w energię elektryczną
jednego z największych regionów Polski.
Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki należy stwierdzić, że czynią one zadość wymaganiom
postawionym w tym zakresie przez ustawodawcę i wniosek zasługuje na uwzględnienie.
Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia.
- x Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Koszalinie, ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin - za moim pośrednictwem w ciągu 7 dni od daty
jego doręczenia.
Otrzymują:
1) Pan Andrzej Czajkowski – Pełnomocnik PSE S.A.
Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Berensona 32F, 03-287 Warszawa
2) Strony - w trybie art. 49 KPA
3) A/a

