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ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI POLISH ENERGY PARTNERS S.A.  

DOTYCZĄCEGO WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO WNOSZONEGO NA 

POKRYCIE PODWYŻSZONEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

 
ISTOTNE POSTĘPOWANIA I SPORY 

SPÓŁEK ZALEŻNYCH NEUTRON SP. Z O.O. 
 
Zarząd spółki Polish Energy Partners S.A. („Spółka”) przedstawia informacje o  istotnych postępowaniach i sporach 
prowadzonych przez spółki zależne Neutron sp. z o.o. („Neutron”) („Spółki Zależne”), mających istotne znaczenie dla 
prowadzonej przez Spółki Zależne działalności. 
 
Najistotniejsze toczące się postępowania administracyjne i sądowe Spółek Zależnych związane są z realizacją projektu 
Elektrowni Północ przez spółkę Elektrownia Północ sp. z o.o. Postępowania te dotyczą decyzji (pozwoleń, zezwoleń) 
niezbędnych do realizacji projektu Elektrownia Północ, w tym w szczególności opisane poniżej, oraz sporu z jednym 
z właścicieli działek na których ma być realizowany projekt. 
 
Postępowanie administracyjne oraz sądowe w sprawie uchylenia zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w zakresie dwutlenku węgla 
 
W dniu 28 czerwca 2011 r. Marszałek Województwa Pomorskiego udzielił spółce Elektrownia Północ sp. z o.o. zezwolenia 
na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w zakresie dwutlenku węgla dla instalacji 
Elektrowni Północ w Rajkowach, gm. Pelplin, woj. pomorskie. 14 lipca 2011 r. Fundacja ClientEarth Poland złożyła 
odwołanie od ww. decyzji wnosząc m.in. o uchylenie decyzji i przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji do 
ponownego rozpoznania oraz o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności skarżonej decyzji. Decyzją z dnia 21 
listopada 2011 r. Minister Środowiska utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W dniu 22 grudnia 2011 r. Fundacja ClientEarth 
Poland złożyła skargę na decyzję Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2011 r. utrzymującą w mocy decyzję Marszałka 
Województwa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. wnosząc m.in. o jej uchylenie w całości. Wyrokiem z dnia 8 maja 2012 
r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę w przedmiocie udzielenia zezwolenia na emisję gazów 
cieplarnianych.  
Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2012 r. została dnia 22 czerwca 2012 r. złożona przez 
Fundację ClientEarth Poland skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Fundacja ClientEarth Poland 
wniosła m.in. o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu 
Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. 
W dniu 18 lutego 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną Fundacji ClientEarth Poland i uchylił 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2012 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania 
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.  
W dniu 23 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ponownie oddalił skargę Fundacji ClientEarth 
Poland. 
 
Postępowanie administracyjne oraz sądowe w sprawie uchylenia pozwolenia zintegrowanego 
 
W dniu 31 maja 2011 r. Marszałek Województwa Pomorskiego udzielił spółce Elektrownia Północ sp. z o.o. pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ok. 2100 MWe. W dniu 21 czerwca 2011 r. Fundacja 
ClientEarth Poland złożyła odwołanie od decyzji wnosząc o jej uchylenie i przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji 
do ponownego rozpoznania. Decyzją z dnia 15 września 2011 r. Minister Środowiska uchylił decyzję i przekazał sprawę do 
ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W dniu 20 października 2011 r. spółka Elektrownia Północ 
sp. z o.o. złożyła skargę na decyzję Ministra Środowiska z dnia 15 września 2011 r. wnosząc o uwzględnienie skargi przez 
Ministra Środowiska oraz uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie co do przedmiotu sprawy, alternatywnie 
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o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji przez sąd i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Ministrowi 
Środowiska jako organowi odwoławczemu. Wyrokiem z dnia 16 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Warszawie oddalił skargę w przedmiocie pozwolenia zintegrowanego. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
nie została złożona skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Prowadzone było ponowne postępowanie przed Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Wobec jednak zaawansowanego 
procesu przygotowania inwestycji i trwającego postepowania w zakresie wyboru generalnego realizatora inwestycji spółka 
Elektrownia Północ sp. z o.o. dnia 23 października 2012 r. wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie prowadzonego 
postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla projektu Elektrownia Północ. Na dzień sporządzenia 
niniejszego sprawozdania postępowanie jest zawieszone. 
 
Postępowania administracyjne oraz sądowe dotyczące pozwoleń na budowę 
 
Na potrzeby realizacji projektu Elektrownia Północ spółka Elektrownia Północ sp. z o.o. wystąpiła o trzy osobne pozwolenia 
na budowę: a) pozwolenie na budowę elektrowni węglowej (zostało ono wydane przez Starostę Tczewskiego w dniu 15 lipca 
2011 r.), b) pozwolenie na budowę magistrali wodno-ściekowej (zostało ono wydane przez Starostę Tczewskiego w dniu 
21 września 2012 r.), oraz c) pozwolenie na budowę magistrali wodno-ściekowej (zostało ono wydane przez Wojewodę 
Pomorskiego w dniu 28 września 2012 r.). 
 

a) Pozwolenie na budowę elektrowni węglowej z dnia 15 lipca 2011 r. (wydane przez Starostę Tczewskiego) 
 

Pozwolenie na budowę elektrowni węglowej zostało zaskarżone do Wojewody Pomorskiego przez dwie organizacje 
ekologiczne oraz przez szereg osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości położonych w sąsiedztwie 
planowanej elektrowni. W dniu 22 listopada 2011 r. Wojewoda Pomorski odrębnymi decyzjami: (i) utrzymał w mocy 
pozwolenie na budowę (w sprawie odwołań wniesionych przez organizacje ekologiczne), oraz (ii) umorzył 
postępowanie odwoławcze (w sprawie odwołań wniesionych przez osoby fizyczne). 
Powyższe decyzje Wojewody Pomorskiego zostały następnie zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku. Wyrokiem z dnia 1 sierpnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 
uwzględnił skargę jednej z osób fizycznych i uchylił decyzję Wojewody Pomorskiego o umorzeniu postępowania 
odwoławczego w sprawie odwołania od pozwolenia na budowę, wniesionego przez tę osobę fizyczną. Powodem 
uchylenia decyzji Wojewody Pomorskiego były kwestie proceduralne (nieprawidłowości w zakresie ustalenia stron 
postępowania). Wyrok ten jest prawomocny. 
Analogiczne rozstrzygnięcie zostało wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 
17 października 2012 r., w którym Sąd uwzględnił skargę trzech kolejnych osób fizycznych i uchylił decyzję 
Wojewody Pomorskiego o umorzeniu postępowania odwoławczego, w części dotyczącej odwołań od pozwolenia na 
budowę wniesionych przez te osoby. Wyrok ten nie jest jednak prawomocny w związku z jego częściowym 
zaskarżeniem do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez ww. osoby fizyczne. 
Następnie, wyrokiem z dnia 14 lutego 2013 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargi wniesione przez 
organizacje ekologiczne i uchylił decyzję Wojewody Pomorskiego utrzymującą w mocy pozwolenie na budowę. 
Powodem uchylenia decyzji Wojewody Pomorskiego były wyłącznie kwestie proceduralne wynikające 
z wcześniejszego uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji Wojewody Pomorskiego na mocy ww. 
wyroku z dnia 1 sierpnia 2012 r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2013 r. jest 
prawomocny. W wykonaniu tego wyroku Wojewoda Pomorski, decyzją z dnia 7 czerwca 2013 r., uchylił decyzję 
Starosty Tczewskiego o pozwoleniu na budowę i przekazał sprawę (wniosek o pozwolenie na budowę) Staroście do 
ponownego rozpatrzenia. 
Powodem uchylenia decyzji Wojewody Pomorskiego, a następnie także pozwolenia na budowę były kwestie 
proceduralne dotyczące prawidłowości postępowania administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
żadnym z ww. wyroków, ani Wojewoda Pomorski w decyzji z 7 czerwca 2013 r., nie oceniali merytorycznej 
poprawności pozwolenia na budowę elektrowni węglowej. 
Aktualnie, w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2013 r., Elektrownia Północ sp. z o.o. nie 
dysponuje pozwoleniem na budowę elektrowni węglowej. Postępowanie w przedmiocie wydania tego pozwolenia jest 
ponownie prowadzone przez Starostę Tczewskiego. 
 

b) Pozwolenie na budowę magistrali wodno-ściekowej z dnia 21 września 2012 r. (wydane przez Starostę 
Tczewskiego) 
 
Pozwolenie na budowę magistrali wodno-ściekowej nie zostało zaskarżone do organu odwoławczego przez żadną 
ze stron i aktualnie ma charakter ostateczny w administracyjnym toku instancji. 
Jednakże w toku postępowania prowadzonego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę Starosta Tczewski 
odmówił dopuszczenia do udziału w nim organizacji ekologicznej, która o to wnioskowała. Organizacja ta zaskarżyła 
postanowienie Starosty Tczewskiego najpierw do Wojewody Pomorskiego, który utrzymał w mocy postanowienie 
Starosty Tczewskiego (nastąpiło to już po wydaniu samego pozwolenia na budowę), a następnie zaskarżyła 
rozstrzygnięcie Wojewody Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Sąd ten - wyrokiem 
z dnia 3 kwietnia 2013 r. - uchylił postanowienia Wojewody Pomorskiego oraz Starosty Tczewskiego uznając, że 
organizacja ekologiczna miała prawo brać udział w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. 
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Elektrownia Północ sp. z o.o. w dniu 5 czerwca 2013 r. złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
skargę kasacyjną na powyższy wyrok WSA w Gdańsku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
postępowanie w sprawie skargi kasacyjnej wciąż trwa. 
Wyrok ten nie dotyczy bezpośrednio samego pozwolenia na budowę (Sąd nie uchylił pozwolenia na budowę, ani nie 
oceniał jego merytorycznej poprawności). Jednakże w przypadku oddalenia skargi kasacyjnej Spółki nie będzie 
można wykluczyć, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wzruszenia pozwolenia na 
budowę. 
 

c) Pozwolenie na budowę magistrali wodno-ściekowej z dnia 28 września 2012 r. (wydane przez Wojewodę 
Pomorskiego) 
 
Wojewoda Pomorski udzielił odrębnego pozwolenia na budowę magistrali wodno-ściekowej (w zakresie nie objętym 
pozwoleniem na budowę Starosty Tczewskiego z dnia 21 września 2012 r.). Jednakże Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, decyzją z dnia 15 kwietnia 2013 r., uchylił decyzję Wojewody Pomorskiego o pozwoleniu na budowę 
i przekazał sprawę Wojewodzie Pomorskiemu do ponownego rozpatrzenia. Powodem uchylenia pozwolenia na 
budowę był szereg kwestii proceduralnych dotyczących w szczególności: (i) nieprawidłowej realizacji przez 
Wojewodę Pomorskiego przepisów umożliwiających społeczeństwu udział w postępowaniu, oraz (ii) wątpliwości co 
do prawidłowości oświadczenia Elektrowni Północ sp. z o.o. o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane, 
w zakresie części z działek gruntu objętych pozwoleniem na budowę. 
Elektrownia Północ sp. z o.o. dnia 24 maja 2013 roku skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i wniosła o uwzględnienie skargi przez 
GINB lub o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości przez Sąd. Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Elektrowni Północ sp. z o.o. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, a tym samym decyzja ta została utrzymana w mocy. Elektrownia Północ sp. z o.o.  wniosła w dniu 
12 marca 2014 r. skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
 

Postępowania administracyjne dotyczące pozwolenia wodnoprawnego 
 
W dniu 30 maja 2014 r. Marszałek Województwa Pomorskiego wydał decyzję, w której udzielił Elektrowni Północ sp. z o.o. 
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie projektowanej 
elektrowni. Jednocześnie stwierdził wygaśnięcie wcześniejszego pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa 
Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2011 r., którego ważność wygasłaby z upływem trzech lat od wydania. 
 
Marszałek Województwa Pomorskiego zobowiązał Elektrownię Północ sp. z o.o. do wykonania pozwolenia wodnoprawnego 
zgodnie z załączonym do wniosku operatem wodnoprawnym oraz dokonania inwentaryzacji przebudowywanych urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych i dostarczenia do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego 
dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych 
gruntów. Jednocześnie Marszałek Województwa Pomorskiego zobowiązał w przedmiotowej decyzji Elektrownię Północ sp. z 
o.o. do utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach projektowanej elektrowni we właściwym 
stanie technicznym, zapewniając prawidłowy przepływ wód w tych urządzeniach. Decyzji został nadany rygor 
natychmiastowej wykonalności, co pozwala posługiwać się nią w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, 
prowadzonym przez Starostę Tczewskiego. 
 
Do Marszałka Województwa Pomorskiego wpłynęło odwołanie osoby fizycznej z dnia 16 czerwca 2014 r. skierowane do 
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 
Postępowania sądowe dot. nabycia nieruchomości przez Elektrownię Północ sp. z o.o. 
 
W dniu 28 sierpnia 2009 roku Elektrownia Północ sp. z o.o. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości 
obejmującej działki na, których ma być realizowany projekt Elektrowni Północ. Sprzedający uchylił się jednak od zawarcia 
umowy przyrzeczonej i w związku z tym w dniu 24 stycznia 2013 roku został złożony pozew o zobowiązanie strony 
sprzedającej do zwarcia umowy przyrzeczonej. Sąd udzielił Elektrowni Północ sp. z o.o. również zabezpieczenia powództwa 
w postaci ustanowienia zakazu zbywania i obciążania przedmiotowej nieruchomości.  Postępowanie to zostało jednak 
zawieszone do czasu otrzymania przez Elektrownię Północ sp. z o.o. zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie 
nieruchomości przez cudzoziemca. W dniu 11 czerwca 2014 r. Minister Spraw Wewnętrznych wydał decyzję nr 261/14, 
w której postanowił zezwolić Elektrowni Północ sp. z o.o. na nabycie nieruchomości. Od decyzji tej sprzedający wniósł 
odwołanie. Po uprawomocnieniu się decyzji, Elektrownia Północ sp. z o.o. zamierza złożyć wniosek o podjęcie 
zawieszonego postępowania. 
 
Postępowanie administracyjne dotyczące decyzji o pozwoleniu na lokalizację kabla dla infrastruktury 
przyłączeniowej morskiej farmy wiatrowej 
 
Dnia 22 maja 2013 roku spółka Bałtyk Środkowy III uzyskała pozwolenie Dyrektora Urzędu Morskiego na ułożenie 
i utrzymywanie w granicach morza terytorialnego kabli podmorskich będących częścią infrastruktury przyłączeniowej 
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zewnętrznej morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III. Spółka złożyła odwołanie od jednego z punktów przedmiotowej 
decyzji (w zakresie zobowiązującym Bałtyk Środkowy III sp. z o.o. do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji 
z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni), jednak wskutek jego rozpatrzenia Minister Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej decyzją z dnia 4 października 2013 roku uchylił w całości decyzję Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Słupsku i odmówił wydania pozwolenia. Od decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej spółka 
wniosła skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Została ona uwzględniona przez sąd, który 
wyrokiem z dnia 26 marca 2014 roku uchylił w całości decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 
Sprawa jest obecnie ponownie rozpoznawana przez Ministra. 


