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Jestem przeciwko lokalizowaniu linii  elektroenergetycznych  najwyższych napięć (NN) na  terenie  gminy Grodzisk
Mazowiecki  i  w  bezpośrednim  sąsiedztwie.  Uważam,  że  linie  elektroenergetyczne  NN  powinny  być  łączone
z istniejącymi  liniami  NN  lub  lokalizowane na  terenach  przemysłowych,  a  nie  w  terenie  mieszkalnym,  cennym
środowiskowo i krajobrazowo. 

W związku z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 196/16, z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
wnoszę o:

1.  zmianę przebiegu linii  elektroenergetycznej  NN 2x400 kV relacji  Kozienice  – Ołtarzew z  obecnie zawartego
w planie na mapach nr 8 pn. „Rozwój systemu elektroenergetycznego najwyższych napięć” oraz nr 19 pn. „Inwestycje
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym z zakresu systemów elektroenergetycznych, gazowniczych  i przesyłu
paliw płynnych” na orientacyjny.

2. wykreślenie z planu nazw gmin dla których przewidywana była lokalizacja budowy linii NN 2x400kV Kozienice –
Ołtarzew [tabela nr 7 pn. „Inwestycje strategiczne, w tym inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
z zakresu  systemów  elektroenergetycznych,  gazowniczych  i przesyłu  paliw  płynnych  (Mapa  19)”]  i  użycie
sformułowania „w trakcie analizy”.

3.  uwzględnienie  w  treści  planu  postanowień  Strategii Rozwoju  Województwa  Mazowieckiego  do  2030  roku
Innowacyjne Mazowsze dotyczących modernizacji i rozbudowy systemów (linii) elektroenergetycznych.

Uzasadnienie:
Przebieg linii elektroenergetycznej NN 2x400 kV Kozienice – Ołtarzew zaprezentowany w zmienionym w 2014 roku
i obowiązującym obecnie Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego pomimo,  że jest
jedynie  kierunkowy  i  zawarty  w  wewnętrznym  dokumencie  administracji  publicznej  nie  stanowiącym  prawa
miejscowego może powodować nieuzasadnione  odczucia  szczegółowego rozstrzygnięcia  co  do  jej  lokalizacji.  Na
nieprawidłowości w zakresie obecnego zlokalizowania linii NN 2x400 kV Kozienice – Ołtarzew zwrócili uwagę m.in.
radni  sejmiku  argumentując  podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego już w połowie 2015 roku.

Ponadto zgodnie treścią komunikatów Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A., spółki będącej inwestorem w zakresie
ww inwestycji,  m.in.  z  dnia  7  listopada  2016  r.  oraz  22  lutego  2017 r.,  nie  została  wybrana  jeszcze  ostateczna
lokalizacja dla linii NN 2x400kV Kozienice-Ołtarzew.
Cytat z informacji PSE z 7 listopada 2016 r.: „Od 2007 roku, kiedy Inwestor rozpoczął przygotowania do projektu,
zmianie uległy istotne okoliczności jego realizacji, m.in. wzrost cen nieruchomości, powstanie nowych budynków oraz
zmiany  sposobu  użytkowania  wielu  nieruchomości  z  rolniczego  na  mieszkalny  na  trasie  linii  zgodnej  z  Planem
Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Mazowieckiego.  Równie  istotną  okolicznością  jest  przystąpienie
przez  Sejmik  Województwa  Mazowieckiego  do  zmiany  uchwalonego  w  2014  roku  Wojewódzkiego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.„
Cytat z informacji PSE z 22 lutego 2017 r.:  „Obecnie trwają wnikliwe prace analityczne dotyczące wykonalności
inwestycji. Szczegółowym analizom w obszarze technicznym i administracyjnym zostaną poddane wszystkie możliwe
korytarze tras. Publiczne zaprezentowanie wyników tych prac planowane jest w połowie 2018 roku. Następnie będą
one przedmiotem konsultacji społecznych. ”

Powyższe argumenty jednoznacznie wskazują na fakt, iż obecny, zbyt szczegółowo zaprezentowany przebieg linii NN
2x400kV relacji  Kozienice – Ołtarzew jest  nieprawidłowy,  niepotrzebny i  niezgodny ze  wskazówkami  zawartymi
w Strategii  Rozwoju  Województwa  Mazowieckiego  do  2030  roku  Innowacyjne  Mazowsze,  a  także ideą  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jaką jest jedynie wskazanie kierunkowego rozwoju
sieci przesyłowych.

Z poważaniem ____________________


