
Grodzisk Mazowiecki, dnia 27.07.2015 r. 

Pan Henryk Majchrzak - Prezes Zarz~du PSE S.A. 

ul. Warszawska 165 

05-520 Konstancin-Jeziorna 

Dotyczy: Inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE S.A.) budowy linii 

przesylowej 400 kV Kozienice - Oharzew. 

Z uwagi na dotychczasowe wydarzenia, rozgrywajqce siy w miej scowosciach 

powiatow; grodziskiego i zyrardowskiego, przedstawiciele spolecznosci lokalnej oraz wladze 

samorzqdowe tych powiatow podjyly decyzjy 0 przyjyciu jednolitego i spojnego stanowiska w 

sprawie przebiegu linii 400 kV - w zwiqzku z tym wnosimy, co nastypuje: 

Majqc na uwadze, ze planowana budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice 

- Oharzew jest inwestycjq celu publicznego, 0 znaczeniu ponadlokalnym, dla ktorej przez 

kilkadziesiqt lat rezerwowano tereny w gminach Ozarow Mazowiecki, Brwinow, Nadarzyn, 

Raszyn, Lesznowola, Piaseczno i Warszawa oraz brakiem argumentow przemawiajqcych za 

poprowadzeniem powyzszego przedsiywziycia zgodnie z przebiegiem zaproponowanym i 

uchwalonym w dniu 7 lipca 2014 r. przez Sejmik Wojewodzki w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Wojewodztwa Mazowieckiego ("PZPWM"), nie zgadzamy siy na utworzenie 

korytarza przesylowego na terenie gmin: labia Wola, Radziejowice, Jaktorow, Grodzisk 

Mazowiecki, Mszczonow, Baranow, Wiskitki. 

Akceptujqc potrzeby zwiykszanie pewnosci zasilania w energiy elektrycznq 

aglomeracji warszawskiej i potrzeby uzupelnienia "pierscienia energetycznego", powolujemy 

siy na Raport z Debaty "BEZPIECZENSTWO ELEKTROENERGETYCZNE 

AGLOMERACJI WARSZA WSKlEJ W ASPEKCIE BUDOWY POLUDNIOWEGO 

POLPIERSCIENIA 400 kV" z dnia 18.03.2011 r. W przywolanym dokumencie wszystkie 

warianty odnoszq siy do zarezerwowanego na ten cel od kilkudziesiyciu lat korytarza 



energetycznego z Kozienic przez Lesznowoly i Piaseczno do Stacji Oharzew. Trasa linii 

przesylowej zostala niepotrzebnie wydluzona, powodujqc tym samym wzrost koszt6w 

budoV\'Y, eksploatacji oraz strat przesylu energii. Dodatkowo wzroslo zagrozenie dla samej 

realizacji inwestycji, a nawet dla trwajqcej i kosztownej modemizacji elektrowni Kozienice, 

poniewaz trasy wytyczono przez gminy, nie uwzglydniajqc ich dokument6w planistycznych, 

ani kierunk6w rozwoj u, co powoduje niepokoje spoleczne , poniewaz mieszkancy gmin juz 

liczq ogromne straty materialne, jakie im ta linia przyniesie. Jesli energetycy twierdzq, ze 

"zawsze komus ta linia bydzie przeszkadzac", to dlaczego jq wydluzono, moze jq skr6cic, a 

zaoszczydzone pieniqdze przeznaczyc na godne odszkodowania dla mieszkailc6w. 

Widzimy mozliwosc V\'Ytyczenia przebiegu dla tej inwestycji, v.'YkorzystujqC rezerwy 

terenu pod trasy szybkiego ruchu, kt6ra ciqgnie siy od wyzla drogowego na trasie S8 w 

Paszkowie (okolice centrum "Maximus") do Oltarzewa. Ta trasajest niev.ryobrazalnie 

bardziej oszczydna, jesli chodzi 0 koszty przesylu i konserwacji. Od Paszkowa, gdzie teren 

v.'Ykorzystano pod wyzel drogov.ry, hale magazynowe, dalej ciqgnie siy nieuzytkami. Dalej 

wzdluz rzeczki Zimna Woda (tez nieuzyt!<i), pomiydzy miejscowosciami: Kanie Helenowek i 

Nowa Wies Warszawska, przekroczylaby tory WKD. Dalej minylaby miejscowosci: 

Helen6wek i Parzniew po zachodniej stronie, biegnqc nad nieuzytkami. Dalej za torami PKP, 

polami uprawnymi obok teren6w przemyslov.rych (nieskonczona elektrocieplownia Moszna) 

do Oltarzewa. Ta trasa jest tansza i bardziej oszczydna. Jesli chodzi 0 koszty przesylu i 

konserwacj i. 

Z uwagi na pov.ryzsze wnosimy 0 wprowadzenie zmian do PZPWM polegajqcych na 

wyznaczeniu nowego przebiegu Linii Kozienice - Oltarzew, kt6ry bydzie prowadzil przez 

tereny zblizone do pierwotnego korytarza, zgodnie z zalqcznikiem. 

Do wiadomosci: 

1. Pan Jacek Kozlowski 

Wojewoda Mazowiecki 

PI. Bankowy 3/5,00-950 Warszawa 

2. Pan Adam Struzik 

Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego 

ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa 

http:drogov.ry
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