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Pismem z dnia 12 sierpnia 2016 r. Polskie Linie Energetyczne S.A. z siedzibą w Katowicach 
wystąpiła do Starosty Gliwickiego z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie, na okres   
21 dni, nieruchomości składającej się z działki nr 16/2, położonej w Knurowie przy ul. Wiosennej 5, 
w celu podłączenia przewodów na słupie linii energetycznej niskiego napięcia będącego własnością 
Joanny Kowalskiej oraz małżeństwa Zofii i Dariusza Kowalskich. We wniosku Spółka wskazała,             
że ww. przewody zostały "rozmostkowane" (rozłączone) przez nieznanego sprawcę. Zaznaczyła,             
że jeden ze współwłaścicieli, tj. Pani Joanna Kowalska nie wyraża zgody (stanowisko ustne) na 
wejście w teren działki w celu ich podłączenia, czym pozbawia zasilania energią elektryczną sąsiedni 
budynek. Pozostali współwłaściciele – jak oświadczyła Spółka – nie sprzeciwiają się zajęciu 
nieruchomości, co potwierdzili na piśmie.   

Zawiadomieniem z dnia 15 sierpnia 2016 r. Starosta Gliwicki poinformował Panią Joannę 
Kowalską o wszczęciu postępowania w sprawie zajęcia ww. nieruchomości. Poinformował 
jednocześnie o prawie wypowiedzenia się w sprawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia.  

Decyzją z dnia 25 sierpnia 2016 r., nr GN/55/16, Starosta Gliwicki zezwolił Polskim Liniom 
Energetycznym S.A. z siedzibą w Katowicach na zajęcie ww. działki nr 16/2 położonej w Knurowie 
na okres 7 dni. Stwierdził, że w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki do wydania 
decyzji o zajęciu nieruchomości. W uzasadnieniu wskazał, że wystąpiła przesłanka konserwacji 
przewodów nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania energii 
elektrycznej. Zaznaczył, że skoro dwóch ze współwłaścicieli zgodziło się na udostępnienie 
nieruchomości to sprzeciw trzeciego ze współwłaścicieli nie może udaremniać wykonanie czynności 
konserwacyjnych. Termin 7- dniowy na zajęcie uznał za adekwatny do planowanych czynności 
konserwacyjnych. Decyzję doręczono w dniu 25 sierpnia 2016 r. Spółce, Pani Joannie Kowalskiej 
oraz Panu Dariuszowi Kowalskiemu.    

W dniach 29 i 30 sierpnia 2016 r. odwołanie od ww. decyzji złożyły wszystkie strony 
postępowania, w tym także Pani Zofia Kowalska. Spółka zakwestionowała okres zajęcia, uznając             
że jest on niewystarczający, a właściwy byłyby termin określony we wniosku. Pani Joanna Kowalska 
zakwestionowała decyzję w całości, uznając za niedopuszczalne pominięcie jej zdania w sprawie. 
Podkreśliła, że jest współwłaścicielem nieruchomości, a tym samym jej zgoda jest konieczna,               
jako że jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Zarzuciła dalej, że w sprawie nie 
wystąpiła awaria linii energetycznej (nie prowadzono żadnych badań na miejscu, a tylko takie 
mogłyby prowadzić do oceny wystąpienia awarii), a tylko wystąpienie awarii jest warunkiem wydania 
decyzji. Małżonkowie Zofia i Dariusz Kowalscy zarzucili, że decyzja nie określa konkretnych granic 
zajęcia i postaci tego zajęcia, a konkretnie czy chodzi tylko o ruch pracowników Spółki czy też ruch 
pojazdów.  

Decyzją z dnia 15 października 2016 r., nr GNW/111/16, Wojewoda Śląski uchylił zaskarżoną 
decyzję w całości i zezwolił Spółce na zajęcie ww. nieruchomości na okres 30 dni. Określił 
jednocześnie, że zajęcie umożliwia Spółce ruch pieszych (przenoszenie przewodów nie wymaga 
użycia pojazdu), wskazując, że z uwagi na przedłużenie okresu zajęcia ogranicza dobowe zajęcie na 
przedział 6.00-12.00. Wojewoda stwierdził, że w przedmiotowej sprawie ze stosownym wnioskiem 
wystąpiło przedsiębiorstwo energetyczne, które na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia   
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne obowiązane jest do utrzymywania zdolności urządzeń, 
instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu 
obowiązujących wymagań jakościowych. Wskazał dalej, że odłączenia ("rozmostkowania") 
przewodów linii elektroenergetycznej przez osobę trzecią ("nieznanego sprawcę") nie sposób uznać 
za "normalne ramy wykonywania działalności przez przedsiębiorcę", lecz za zdarzenie nagłe                   
i niezaplanowane przez właściciela sieci, którego nie mógł on przewidzieć nawet przy dochowaniu 
należytej staranności, zaś wynikiem takiego działania jest "awaria" sieci, przez którą należy rozumieć 



zakłócenie nie tylko jej prawidłowego działania, ale przerwanie pracy takiego obiektu w ogóle                 
- będące wynikiem okoliczności, za które przedsiębiorca nie odpowiada. Nie ma przy tym znaczenia, 
że stan taki dotyczy fragmentu sieci, doprowadzającego energię elektryczną tylko do jednego lub 
kilku budynków. Z kolei potrzeba usunięcia takiego stanu poprzez przywrócenie funkcjonowania linii 
elektroenergetycznej niewątpliwie wiąże się z jej utrzymywaniem w należytym stanie oraz 
możliwością zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej. Zdaniem organu 
odwoławczego, celem wskazanych we wniosku prac jest usunięcie awarii ww. linii służącej do 
przesyłania energii elektrycznej i tym samym jej utrzymywaniem w należytym stanie w celu 
zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej.  

Jednocześnie ze wskazaną decyzją postanowieniem z tego samego dnia, nr GNW-2/111/16, 
Wojewoda Śląski stwierdził niedopuszczalność odwołania wniesionego przez Panią Zofię Kowalską. 
Stwierdził, że skoro nie doręczono jej decyzji to wniesienie odwołania jest niedopuszczalne.     

 
W dniu 20 października 2016 r. Pan Dariusz Kowalski zgłosił się do radcy prawnego Sławomira 

Starannego z prośbą o pomoc w jego sprawie, tj. oceny czy istnieją podstawy do zaskarżenia decyzji 
Wojewody do sądu administracyjnego.  

 
Radca prawny, po przeanalizowaniu sprawy: sporządził skargę do sądu administracyjnego/sporządził opinię              

o niecelowości jej wniesienia. 
 
 
 
 

Dz.U.2015.1774  

2016.10.07  zm.  Dz.U.2016.1579 art. 62 

USTAWA 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity) 

DZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

Art. 3. 1.  Właściwym w sprawach gospodarki nieruchomościami, regulowanych 

przepisami ustawy, jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) nieruchomości gruntowej - należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, 

z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności; 

2) zasobie nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią 

przedmiot własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa i nie zostały 

oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania 

wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa; 



3) działce gruntu - należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni 

ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej; 

3a) działce budowlanej - należy przez to rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której 

wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w 

urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z 

budynków i urządzeń położonych na tej działce; 

3b) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości - należy przez to rozumieć dokonywanie 

czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności 

nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste; 

4) poprzednim właścicielu - należy przez to rozumieć osobę, która została pozbawiona 

prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia albo przejęcia na rzecz 

Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych 

tytułów; 

5) planie miejscowym - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

6) wycenie nieruchomości - należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego 

dokonuje się określenia wartości nieruchomości; 

6a) określaniu wartości nieruchomości - należy przez to rozumieć określanie wartości 

nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości; 

7) powszechnej taksacji nieruchomości - należy przez to rozumieć wycenę nieruchomości, 

w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nieruchomości; 

8) szacowaniu nieruchomości - należy przez to rozumieć czynności związane z określaniem 

wartości nieruchomości; 

9) właściwym organie - należy przez to rozumieć starostę, wykonującego zadanie z zakresu 

administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa oraz organ wykonawczy gminy, powiatu i województwa w odniesieniu do 

nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu i województwa; 

9a) samorządowej osobie prawnej - należy przez to rozumieć osoby prawne powoływane lub 

tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego; 

9b) jednostce samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć gminę, powiat lub 

województwo; 

9b) staroście - należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu; 

9c) właściwym urzędzie - należy przez to rozumieć starostwo powiatowe, w którym 

wykonywane są zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki 

nieruchomościami Skarbu Państwa, albo odpowiednio urząd gminy, starostwo powiatowe 

lub urząd marszałkowski, w których prowadzone są sprawy gospodarki 

nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego; 

9d) radzie lub sejmiku - należy przez to rozumieć radę gminy lub radę powiatu oraz sejmik 

województwa; 

10) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć państwową lub samorządową 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 

11) opłacie adiacenckiej - należy przez to rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem 

wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z 

udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a 

także podziałem nieruchomości; 

12) spółce - należy przez to rozumieć spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością; 

13) osobie bliskiej - należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci 

rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która 



pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu; 

14) standardach zawodowych - należy przez to rozumieć reguły postępowania przy 

wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, ustalone zgodnie z przepisami 

prawa; 

15) organizacjach zawodowych - należy przez to rozumieć stowarzyszenia i związki 

stowarzyszeń zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy 

majątkowego; 

16) nieruchomości podobnej - należy przez to rozumieć nieruchomość, która jest 

porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, 

stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej 

wartość; 

17) stanie nieruchomości - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania, stan prawny, 

stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, 

a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień 

zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona; 

18) łączności publicznej - należy przez to rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą 

zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów 

prawa telekomunikacyjnego. 

Art. 6. Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 

1)wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, 

utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń 

transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji; 

1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 

1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w 

tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; 

2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do 

przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych 

obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; 

2a) budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla; 

3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w 

wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; 

4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, 

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji 

przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz 

urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego; 

5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami; 

5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru 

komunistycznego; 

6)  budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, 

sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub 

samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, 

przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów 

sportowych; 

6a) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji 

obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), a 

także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług; 



7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności 

państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz 

zakładów dla nieletnich; 

8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą; 

8a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla 

oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla; 

9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 

9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 

9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 

9c)  wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, 

promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa; 

10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 

Art. 8. Jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie 

istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów 

administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

Art. 9. W sprawach, o których mowa w przepisach działu III, z wyłączeniem art. 97 ust. 

3 pkt 1, art. 122, art. 124 ust. 1a, art. 124b ust. 1, art. 126 i art. 132 ust. 1a, wykonanie 

decyzji następuje po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie 

trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego. W 

przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego w tych sprawach organ, który wydał 

decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie 

przysługuje zażalenie. 

Art. 9a. Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w ustawie, rozstrzyganych 

w drodze decyzji przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, jest 

wojewoda. 

 

DZIAŁ III 

WYKONYWANIE, OGRANICZANIE LUB POZBAWIANIE PRAW DO NIERUCHOMOŚCI 

Rozdział 4 

Wywłaszczanie nieruchomości 

Art. 112. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych, z 

zastrzeżeniem art. 122a, art. 124 ust. 1b, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach 

przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla 

których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

2. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze 

decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na 

nieruchomości. 

3. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być 

zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, 

a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. 

4. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący zadanie z 

zakresu administracji rządowej. 



Art. 113. 1. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo 

na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa nie może być wywłaszczona. Nie 

dotyczy to wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw 

rzeczowych obciążających nieruchomość. 

3. Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część. Jeżeli 

wywłaszczeniem jest objęta część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do 

prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, na żądanie właściciela lub 

użytkownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę część w drodze umowy na rzecz 

Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w zależności od tego, na 

czyją rzecz następuje wywłaszczenie. 

4. Jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, przy 

jej wywłaszczeniu przyjmuje się inne dokumenty stwierdzające prawa do nieruchomości oraz 

służące do jej oznaczenia dane z katastru nieruchomości. 

5. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przy jej 

wywłaszczeniu, przyjmuje się służące do jej oznaczenia dane z katastru nieruchomości. 

6. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, 

dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych 

dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. 

7. Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty 

nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie 

spadkowe. 

Art. 114. 1. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 

3, należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy praw określonych w art. 112 

ust. 3, przeprowadzonymi między starostą, wykonującym zadanie z zakresu administracji 

rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, 

której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W trakcie prowadzenia 

rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna. 

2. W przypadku wywłaszczania nieruchomości na wniosek jednostki samorządu 

terytorialnego rokowania, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają ich organy 

wykonawcze. 

3. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym informację o 

zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, 

podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz 

na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o 

zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli wywłaszczenie dotyczy części nieruchomości, ogłoszenie 

zawiera również informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie podziału tej 

nieruchomości. 

4. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3, nie zgłoszą 

się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można 

wszcząć postępowanie w sprawie podziału i postępowanie wywłaszczeniowe. 

Art. 115. 1. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa 

następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - na wniosek jej organu 

wykonawczego. Wszczęcie postępowania z urzędu może także nastąpić na skutek 

zawiadomienia złożonego przez podmiot, który zamierza realizować cel publiczny. 

2. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego następuje po bezskutecznym upływie 

dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy, o której mowa w art. 114 ust. 1, 

wyznaczonego na piśmie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, a także 

osobie, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe na tej nieruchomości. 

3. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego następuje z dniem doręczenia 

zawiadomienia stronom lub z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, 



wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego, po upływie terminu, o którym mowa w art. 

114 ust. 4. 

4. Odmowa wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego, o które wystąpił organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego albo podmiot, który zamierza realizować cel 

publiczny, następuje w drodze decyzji. 

5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym. 

Art. 116. 1. We wniosku o wywłaszczenie należy określić: 

1) nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z 

katastru nieruchomości; 

2) cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna; 

3) powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część - 

powierzchnię tej części i całej nieruchomości; 

4) dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania; 

5) lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali; 

6) właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych 

umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w 

katastrze nieruchomości; 

7) osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości; 

8) nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje; 

9) inne okoliczności istotne w sprawie. 

2. Do wniosku o wywłaszczenie należy dołączyć: 

1) dokumenty z przebiegu rokowań, o których mowa w art. 114; 

2) wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

3) mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z 

podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli 

wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości; 

4) odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w 

księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz 

ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki 

wynika ze zbioru dokumentów; 

5) w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 4, zaświadczenie właściwego sądu 

stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla 

niej prowadzony zbiór dokumentów; 

6) wypis i wyrys z katastru nieruchomości. 

2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie wszczęcia postępowania 

wywłaszczeniowego z urzędu. 

Art. 117. 1. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, składa w 

sądzie wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania 

wywłaszczeniowego, a jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej - o złożenie do 

istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania. 

2. Jeżeli wywłaszczenie nie doszło do skutku, starosta, wykonujący zadanie z zakresu 

administracji rządowej, jest obowiązany wystąpić niezwłocznie o wykreślenie z księgi 

wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego albo złożyć odpowiednie 

zawiadomienie do zbioru dokumentów. 



Art. 118. 1. Po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego starosta, wykonujący 

zadanie z zakresu administracji rządowej, przeprowadza rozprawę administracyjną. 

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym 

stanie prawnym. 

2. W postępowaniu wywłaszczeniowym nie stosuje się przepisów o ugodzie 

administracyjnej. 

Art. 118a. 1. Jeżeli w terminie określonym w art. 114 ust. 4, nie zostały ustalone osoby, 

które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, starosta wykonujący 

zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje decyzję o nabyciu własności nieruchomości 

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wnioskującą o wywłaszczenie. 

Nabycie prawa własności następuje z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna. 

2. Decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

3. Odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do 

depozytu sądowego na okres 10 lat. 

Art. 119. 1. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości, poza elementami określonymi w 

art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, powinna zawierać: 

1) ustalenie, na jakie cele nieruchomość jest wywłaszczana; 

2) określenie przedmiotu wywłaszczenia przez podanie oznaczenia nieruchomości według 

księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz według katastru nieruchomości; 

3) określenie praw podlegających wywłaszczeniu; 

4) wskazanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości; 

5) wskazanie osoby, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości; 

6) zobowiązanie do zapewnienia lokali, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5; 

7) ustalenie wysokości odszkodowania. 

2. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i pkt 5, są nieobecne lub niezdolne do 

czynności prawnych, stosuje się art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Art. 120. Jeżeli zachodzi potrzeba zapobieżenia niebezpieczeństwu, wystąpieniu szkody 

lub niedogodnościom, jakie mogą powstać dla właścicieli albo użytkowników wieczystych 

nieruchomości sąsiednich wskutek wywłaszczenia lub innego niż dotychczas 

zagospodarowania wywłaszczonej nieruchomości, w decyzji o wywłaszczeniu ustanawia się 

niezbędne służebności oraz ustala obowiązek budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń 

zapobiegających tym zdarzeniom lub okolicznościom. Obowiązek budowy i utrzymania 

odpowiednich urządzeń ciąży na występującym z wnioskiem o wywłaszczenie. 

Art. 121. 1. Przejście prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego następuje z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu 

nieruchomości stała się ostateczna. 

2. Przejście prawa użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz 

jednostki samorządu terytorialnego następuje z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu 

tego prawa stała się ostateczna, jeżeli prawo użytkowania wieczystego było ustanowione na 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność innej osoby niż ta, na rzecz której nastąpiło 

wywłaszczenie. 

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wygasa z dniem, w którym 

decyzja o wywłaszczeniu tego prawa stała się ostateczna, jeżeli prawo użytkowania 

wieczystego było ustanowione na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby, na 

rzecz której nastąpiło wywłaszczenie. 

4. Wywłaszczoną nieruchomość do czasu jej wykorzystania na cel, na który nastąpiło 

wywłaszczenie, oddaje się w dzierżawę poprzedniemu właścicielowi na jego wniosek. 



Art. 122. 1. W przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania 

administracyjnego lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji, udziela podmiotowi, 

który będzie realizował cel publiczny, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po 

wydaniu decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, jeżeli zwłoka w jej zajęciu uniemożliwiałaby 

realizację celu publicznego, na który nieruchomość została wywłaszczona. Decyzji o 

niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

2. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 1, wydanie decyzji o wywłaszczeniu 

wymagałoby uprzedniego dokonania podziału nieruchomości, decyzji zatwierdzającej podział 

nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. (uchylony) 

Art. 122a. Jeżeli cel publiczny został zrealizowany, a postępowanie wywłaszczeniowe 

nie zostało zakończone wydaniem ostatecznej decyzji o wywłaszczeniu, starosta, 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji orzeka o nabyciu 

praw na rzecz Skarbu Państwa albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego za 

odszkodowaniem. Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przed 

wszczęciem postępowania wyznacza dwumiesięczny termin do zawarcia umowy. Po 

bezskutecznym upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy odszkodowanie ustala 

się według przepisów rozdziału 5. 

Art. 123. 1. Ostateczna decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stanowi podstawę do 

dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się na wniosek starosty, 

wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, lub organu wykonawczego 

jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli nieruchomość została wywłaszczona na rzecz tej 

jednostki. 

2. Najem, dzierżawa lub użyczenie oraz trwały zarząd wywłaszczonej nieruchomości 

wygasają z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się 

ostateczna. 

Art. 124. 1. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może 

ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie 

zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, 

przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii 

elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, 

naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych 

przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża 

na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku 

planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

1a. W przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego 

lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, wykonujący zadanie z 

zakresu administracji rządowej, na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny, 

udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu 

decyzji, o której mowa w ust. 1. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się 

rygor natychmiastowej wykonalności. 

1b. W zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w 

uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Decyzja ta może być również 

wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego nie jest wymagana. 

2. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z 

urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej 

osoby lub jednostki organizacyjnej. 

3. Udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powinno być poprzedzone 



rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody 

na wykonanie prac, o których mowa w ust. 1. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka 

organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć 

dokumenty z przeprowadzonych rokowań. 

4. Na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek 

przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub 

przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1. Jeżeli 

przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje 

nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4. 

5. Jeżeli założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa 

w ust. 1, uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe 

korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej 

dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby 

odpowiednio starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub 

występujący z wnioskiem o zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nabył od niego na rzecz 

Skarbu Państwa, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości. 

6. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić 

nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii 

ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1. Obowiązek udostępnienia 

nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Decyzja ostateczna, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do dokonania wpisu w 

księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się na wniosek starosty, wykonującego zadanie z 

zakresu administracji rządowej, lub organu wykonawczego jednostki samorządu 

terytorialnego, jeżeli zezwolenie było udzielone na wniosek tej jednostki. 

8. W sprawach, o których mowa w ust. 1, w których stroną postępowania jest gmina lub 

powiat, prezydent miasta na prawach powiatu sprawujący funkcję starosty podlega 

wyłączeniu na zasadach określonych w rozdziale 5 działu I Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Art. 124a. Przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się 

odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w 

sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 

4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3. 

Art. 124b. 1. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze 

decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne 

prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania 

czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów 

drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, 

służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz 

urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub 

nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, 

a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, 

użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości 

nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być 

także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności. 

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu albo na wniosek podmiotu 

zobowiązanego do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1. 

3. Obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy 

niż 6 miesięcy. Przepis art. 124 ust. 1a i 4 stosuje się odpowiednio. 

4. Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których 

mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, 

użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do 



nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego 

uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin 

udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, o której mowa w ust. 1, starosta, 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie 

ustalenia odszkodowania. 

5. Obowiązek udostępnienia nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, podlega egzekucji 

administracyjnej. 

Art. 124c.  1. Przepisy art. 124 stosuje się odpowiednio dla ograniczenia, w drodze 

decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na: 

1) zakładanie na obiektach budowlanych elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych 

lub innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzeń służących do 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także urządzeń niezbędnych do korzystania 

z nich, 

2) urządzanie i utrzymywanie ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego przez 

prześwity lub podcienia, w obrysie obiektu budowlanego 

- jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje zgodnie z planem 

miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, zaś ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje zgodnie z 

planem miejscowym. 

Art. 125. 1. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może, w 

drodze decyzji, ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości niezbędnej w celu 

poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin objętych własnością górniczą. Przepisy 

art. 124 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie na rzecz 

przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wykonywanie takiej działalności, na czas nie 

dłuższy niż termin obowiązywania koncesji. Odszkodowanie z tytułu ograniczenia wypłaca 

przedsiębiorca. 

3. Jeżeli ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane na czas dłuższy niż 

rok, lub uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe 

korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej 

dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może 

żądać, aby przedsiębiorca nabył od niego nieruchomość. W sprawach spornych orzekają 

sądy powszechne. 

Art. 126. 1. W przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu 

znacznej szkody, z zastrzeżeniem ust. 5, starosta, wykonujący zadanie z zakresu 

administracji rządowej, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajęcie 

nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości. W 

przypadku postępowania prowadzonego na wniosek, wydanie decyzji następuje niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. 

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. Po upływie okresu, na który nastąpiło zajęcie nieruchomości, podmiot, który zajął 

nieruchomość, jest obowiązany doprowadzić nieruchomość do stanu poprzedniego. Za 

udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości 

przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem 

wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a 

podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie 

w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, 

określony w decyzji, o której mowa w ust. 1, starosta, wykonujący zadanie z zakresu 

administracji rządowej, wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania. 



4. Jeżeli na skutek czasowego zajęcia nieruchomości właściciel lub użytkownik wieczysty 

nie będzie mógł korzystać z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z 

dotychczasowym przeznaczeniem, może żądać, aby podmiot, który zajął nieruchomość, 

nabył od niego własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze umowy. 

5. W przypadku, gdy nagła potrzeba zapobieżenia okolicznościom, o których mowa w 

ust. 1, uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości, 

właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości ma obowiązek udostępnienia jej w celu 

zapobieżenia tym okolicznościom. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega 

egzekucji administracyjnej. Podmiot, który zajął nieruchomość składa wniosek o wydanie tej 

decyzji w terminie 3 dni od dnia zajęcia nieruchomości. Decyzja może być wydana nie 

później niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zajęcia nieruchomości. 

6. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, w terminie 3 dni, 

starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji orzeka o 

nałożeniu kary w wysokości 5000 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po 

dniu, w którym upłynął termin do złożenia wniosku. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu 

państwa. 

7. O nałożeniu kary, o której mowa w ust. 6, starosta, wykonujący zadanie z zakresu 

administracji rządowej, orzeka również w sytuacji, jeżeli nastąpiło zajęcie nieruchomości, a 

nie zaistniały przesłanki, o których mowa w ust. 1 i 5, uzasadniające zajęcie nieruchomości. 

8. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje decyzję 

potwierdzającą zaistnienie przesłanek zajęcia nieruchomości w terminie 7 dni od dnia 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5. 

9. Kary, o których mowa w ust. 6 i 7, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. W przypadku nieuiszczenia kary, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się również w przypadku nagłej potrzeby zapobieżenia 

znacznej szkody wynikającej z awarii, o których mowa w art. 124b. 

Art. 127. (uchylony) 

 


