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ZALACZNIK Nr 1 

Fakty z planowania przebiegu linii 400kV Kozienice-Ołtarzew 
dr Halina Siemko-Tomaszewska, listopad 2016, wersja robocza 

 

Budowa pierścienia linii wysokiego napięcia wokół Warszawy jest konieczna – tutaj opinie są 

zgodne. Nie ma natomiast zgodności co do trasy przebiegu linii południowego pierścienia, na 

odcinku Kozienice - Ołtarzew. Pierwszy wariant przebiegu linii na tym odcinku powstał już w 

1977r. Była to koncepcja Biura Planowania Rozwoju Warszawy.  

Pan Mariusz Sałek, z Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, 18 marca 2011 r., w 

trakcie debaty Bezpieczeństwo Elektroenergetyczne Aglomeracji Warszawskiej w 

Aspekcie Budowy Południowego Półpierścienia 400 kV, przedstawił Rys historyczny 

prac koncepcyjnych związanych z budową pierścienia 400 kV wokół Warszawy (pięć 

wariantów przebiegu tej linii powstałych na przestrzeni ostatnich 40 lat).  

Wariant I: Koncepcja Biura Planowania Rozwoju Warszawy, z 1977 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: BPRW, 1977 r. (Prezentacja, Mariusz Sałek, 18 marca 2011 r.) 
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7 czerwca 2004 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego, uchwałą Nr 65-2004, przyjął Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Z treści planu wynika 

dopuszczenie przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych o napięciu 220 kV na linie 

o napięciu 400 kV lub na linie wielotorowe (wielonapięciowe).  

 

 

Źródło: Mapa 23. Systemy energetyczne, „Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Mazowieckiego”, 2004 r. str. 53, 1 

Obecny problem polega na tym, że planowany korytarz przebiegu tej linii nie został 

zabezpieczony przed zabudową. Należy więc odpowiedzieć na podstawowe pytanie:  

Jaki jest cel tworzenia wojewódzkich planów zagospodarowania 

przestrzennego?  

28 września 2004 r., na posiedzeniu Kierownictwa Miasta i Gminy Piaseczno została 

przedstawiona i zaakceptowana koncepcja MPZP części wsi Józefosław II, która – 

uwzględniając wnioski mieszkańców – likwiduje rezerwy pod projektowaną linię 400 kV.  

                                                           
1 http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/opracowane%20dokumenty/Sejmik/PZPWOJMAZ.pdf 

http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/opracowane%20dokumenty/Sejmik/PZPWOJMAZ.pdf
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Wariant II. Koncepcja Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju 

Regionalnego w Warszawie, 2006 r. 

 

Źródło: Prezentacja, Mariusz Sałek, 18 marca 2011 r. 



 

4 

 

Wariant III. Koncepcja przyjęta przez Zespół Koordynujący na III Forum Operatorów 

Systemów i Odbiorców Energii i Paliw w 2006 r. oraz na VI Zespole Kryzysowym w 2008 r.  

 

Źródło: Prezentacja, Mariusz Sałek, 18 marca 2011 

Wariant IV jest koncepcją PSE S.A., z 2007 r. – przedstawia linie 400 kV biegnącą 

równolegle do linii 200 kV. 

 

Źródło: Prezentacja, Mariusz Sałek, 18 marca 2011 
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W 2008 r., na zlecenie PSE S.A., powstała publikacja Linie i stacje elektroenergetyczne w 

środowisku człowieka, opracowana przez specjalistów z różnych dziedzin nauki i techniki. 

Wykonawcą opracowania było prywatne Biuro Konsultingowo-Inżynierskiego EKO-MARK, 

należące do dr inż. Marka Szuby. 

Oto fragment tekstu dotyczącego oddziaływania pól elektromagnetycznych na żywe 

organizmy: 

Choć badania dotyczące zagadnień oddziaływania na organizmy żywe pól 

elektromagnetycznych 50 Hz o niewielkiej intensywności trwają od wielu lat, nie 

udało się jednoznacznie ustalić, jaki wpływ na organizm człowieka ma 

przebywanie w obszarze ich oddziaływania. Uznając jednak za dostatecznie 

przebadane efekty oddziaływania pól o znacznych natężeniach, wiele krajów 

podjęło działania zmierzające do ograniczania przebywania ludzi w zasięgu 

silnych pól elektromagnetycznych. W większości krajów wydano więc normy, 

przepisy lub zalecenia, w których określono największe dopuszczalne wartości 

pól, w których można przebywać bez obawy o swoje zdrowie. 

Oznacza to, że całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi uznaje się 

przebywanie w polach o wartościach niższych niż dopuszczalne podane w 

przepisach.2 [str. 33] 

17 czerwca 2010 r. PSE podpisały Deklarację zrównoważonego rozwoju w branży 

energetycznej 

PSE dołączyły do grona sygnatariuszy deklaracji zrównoważonego rozwoju w 
branży energetycznej. Wydarzenie to zapoczątkowało cykl corocznych inicjatyw 
pod nazwą „Odpowiedzialna energia”. 

Deklaracja zwraca szczególną uwagę na: 
 przejrzystość działania i efektywne zarządzanie firmą, mając na 

względzie zarówno bezpieczeństwo energetyczne, jak i ochronę 
środowiska; 

 potrzebę budowania otwartego rynku, na którym skutecznie realizowane 
są prawa przyznane odbiorcom i dostawcom energii; 

 poprawę bezpieczeństwa i higiena pracy oraz wyrównanie szans 
rozwoju kobiet i mężczyzn w miejscu pracy; 

 partnerskie traktowanie klientów, dostawców i podwykonawców; 
 współpracę z szerokim gronem interesariuszy w prowadzeniu 

działalności i zasięganie opinii społeczności lokalnych; promocję 
energooszczędnych rozwiązań, opracowywanie i wdrażanie czystszych i 
efektywnych technologii oraz uwzględnianie wpływu na środowisko na 
każdym etapie realizacji inwestycji;  

 uczestnictwo w rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz uwzględnienie 
możliwości, które dla energetyki odnawialnej tworzą nowe osiągnięcia 
nauki i techniki oraz konsekwentne i stabilne uwarunkowania 
regulacyjne; 

                                                           
2 Czy ostatnie zdanie jest prawdziwe? 

Czy z faktu, że nie udało się jednoznacznie ustalić, jaki wpływ na organizm człowieka ma 

przebywanie w obszarze ich (pól elektromagnetycznych) oddziaływania, wynika że można 

wyznaczyć obszar (w Polsce 70 m) poza którym jednoznacznie wyklucza się wpływ pola 

elektromagnetycznego na organizm człowieka? Ponadto, czy będzie to obszar wygrodzony aby 

utrudnić dzieciom przebywania w tym obszarze? 
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 przejrzystość, wiarygodność oraz publiczny dostęp do sprawozdań i 
raportów prezentujących wyniki działań firmy w zakresie społecznym, 
ekonomicznym i środowiskowym, według powszechnie przyjętych i 
stosowanych wytycznych3 

Wariant V – Koncepcja Miasta Stołecznego Warszawy, poddana ocenie przez Politechnikę 

Warszawską w listopadzie 2010 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Prezentacja, Mariusz Sałek, 18 marca 2011 

W 2010 r. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie przygotowało 

Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitarnego 

Warszawy.  

Krajowy system sieci przesyłowych najwyższych napięć (NN) 400 kV i 220 kV 

zasila sieci dystrybucyjne wysokiego napięcia (WN) 110 kV na Mazowszu 

poprzez stacje NN/WN oraz zapewnia tranzyt energii elektrycznej do północno-

wschodnich rejonów Polski (Rys 22). Występuje jednak stale rosnące zagrożenie 

awarią systemową sieci, zwłaszcza w obrebie Warszawskiego Węzła 

Elektroenergetycznego, spowodowane niewystarczającą w stosunku do potrzeb 

przepustowością systemu przesyłowego 400 kV i brakiem połączeń 

alternatywnych. 4 [Str. 111] 

                                                           
3 http://www.pse.pl/index.php?dzid=139&did=1732 
4 Źródło: Opracowanie własne Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. 

http://www.pse.pl/index.php?dzid=139&did=1732
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Źródło: Fot. Rys. 22. Zaopatrzenie w energie elektryczną – stan istniejący w 2007 r.; 

„Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitarnego 

Warszawy”, str. 112 

11 października 2010 r. zostało przyjęte przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 

opracowanie: Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Mazowieckiego.5  

W ostatnich latach przystąpiono do modernizacji kilku stacji NN/WN 

[Najwyższych napięć/Wysokiego napięcia] w obszarze aglomeracji warszawskiej 

oraz linii 220 kV Kozienice-Piaseczno-Mory. Pomimo wykonanych prac w 

dalszym ciągu występuje stale rosnące zagrożenie awarią systemową sieci 

przesyłowej, zwłaszcza w obrębie Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego, 

spowodowane niewystarczającą w stosunku do potrzeb przepustowością 

systemu oraz niezamkniętym pierścieniem linii 400 kV wokół stolicy (brak odcinka 

na południu). Ze względu na bardzo poważne problemy lokalizacyjne nie został 

jeszcze przygotowany do realizacji żaden z elementów linii przesyłowych 

najwyższych napięć planowanych w latach 90-tych. Z powodu utraty ważności 

większości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w 2004 

roku6) została zabudowana część terenów na trasach planowanych sieci – 

szczególnie w gminach podwarszawskich7. W związku z tym niemożliwe stało się 

także zachowanie ciągłości przestrzennej korytarza tzw. „warszawskiego 

                                                           
5 http://mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/OCENY%20PLANU/ocena_pzpwm_2010.pdf 
6 Błąd. Plany zostały unieważnione 31 grudnia 2003 r. 
7 Czy sprawdzono w jakich latach nastąpiła zabudowa tych terenów? 

http://mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/OCENY%20PLANU/ocena_pzpwm_2010.pdf
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półpierścienia południowego” – bardzo istotnej dla bezpieczeństwa 

energetycznego stolicy, linii 400kV Miłosna – Ołtarzew. [str. 90] 

11 października 2010 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 166/10, 

przystąpiono do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Mazowieckiego uchwalonego w 2004 r.  

Uchwała o podjęciu prac nad aktualizacją Planu wynika bezpośrednio ze 

sporządzonej Oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Mazowieckiego, wykonanej zgodnie z art. 45 Ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykazała ona potrzebę 

aktualizacji ze względu na nowe tendencje zmian procesów społeczno-

gospodarczych i przestrzennych, nowe uwarunkowania formalno-prawne oraz 

zmiany w rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego. 

18 marca 2011 r. odbyła się debata zorganizowana przez Biuro Infrastruktury m.st. 

Warszawy pt. Bezpieczeństwo Elektroenergetyczne Aglomeracji Warszawskiej w 

Aspekcie Budowy Południowego Półpierścienia 400 kV. W debacie wzięli udział 

przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych oraz osoby związane z sektorem 

energetycznym (rząd i biznes).  

Pan Mariusz Sałek z Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, w trakcie debaty 

przedstawił Rys historyczny prac koncepcyjnych związanych z budową pierścienia 400 kV 

wokół Warszawy (przedstawione powyżej pięć wariantów)  

13 grudnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła Koncepcje Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030.8  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najważniejszym 

krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania 

przestrzennego kraju. Została opracowana zgodnie z zapisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. [str. 7] 

Autorzy dokumentu zwracają uwagę na luki w systemie aktów planistycznych.9 

Nieuporządkowany system gospodarki przestrzennej wywołuje konkretne skutki 

w sferze społecznej i gospodarczej. … [str. 164] 

Plany zagospodarowania ani inne dokumenty planistyczne nie są skorelowane ze 

strategiami i programami rozwojowymi. Brakuje również powiązań 

hierarchicznych czy iteracyjnych między dokumentami planistycznymi 

przygotowanymi na różnych szczeblach zarzadzania rozwojem. 

Rozbudowany i skomplikowany system jest bezradny wobec problemu konfliktów 

przestrzennych, które są stałym elementem gospodarowania przestrzenią przez 

użytkowników reprezentujących różne – najczęściej przeciwne – interesy. 

Odczuwalny jest brak konsekwentnego planowania ponadlokalnego w postaci 

regionalnej i krajowej polityki przestrzennej. Planowanie ponadlokalne nie 

formułuje ponadto żadnych wymagań w stosunku do planowania na poziomie 

gminy, a ustalenia wiążące odnoszą się jedynie do inwestycji celu publicznego. 

… Plan zagospodarowania przestrzennego województwa nie stanowi 

                                                           
8 Źródło: Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energie elektryczną 

na lata 2010-2025, PSE Operator SA, sierpień 2009 
9 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, str. 167 
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dostatecznego narzędzia koordynacji procesów rozwoju przestrzennego gminy 

(studium), nie będąc przepisem prawa miejscowego, nie gwarantuje realizacji 

określonych w nim kierunku zagospodarowania - nie służy koordynacji 

przestrzennej, nie chroni obszarów przed zagospodarowaniem w sposób inny, 

niż zostało to w nim określone. [str. 167 i 168] 

 

Źródło: Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania 

na energię elektryczną na lata 2010 – 2025, PSE Operator SA, sierpień 2009., w 

opracowaniu Koncepcje Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Rysunek 34, 

str. 151, Plan rozwoju sieci przesyłowej w Polsce z wyróżnionymi inwestycjami - jeden z 

trzech etapów (lata 2015-2030) 

28 maja 2012 r. PSE podpisały Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego 

rozwoju 

Deklaracja to wspólny głos biznesu wskazujący wyzwania cywilizacyjne stojące 
przed polskimi firmami i zmiany niezbędne do tego, aby Polska rozwijała się w 
sposób zrównoważony.  
Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju: 

1. nasze działania opierać o szeroką współpracę, innowacyjne myślenie 
oraz edukację zarówno własnych pracowników jak i społeczeństwa; 

2. prowadzić działalność biznesową w oparciu o zaufanie i dialog; 
3. podejmować współpracę z ośrodkami akademickim i szkołami w 

zakresie edukacji przyszłych pracowników; 
4. stwarzać pracownikom warunki i możliwości rozwoju; 
5. promować i wspierać wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych; 
6. tworzyć infrastrukturę i prowadzić inwestycje w oparciu o dialog 

oraz w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju; 
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7. podejmować działania na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na 
środowisko; 

8. wprowadzać rozwiązania pozwalające ma zmniejszenie zużycia energii, 
zarówno w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, 
optymalizacji procesów jak i edukacji; 

9. prowadzić dialog z rządem i dzielić się swoimi doświadczeniami w 
kwestiach istotnych dla przedsiębiorców i gospodarki; 

10. podnosić poziom etyki w biznesie, w tym w relacjach z wszystkimi 
grupami interesariuszy.10 

W 2013 r. powstała Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 Roku. 

Jeśli chodzi o energetykę, to zwrócono uwagę na 

… niedomknięty pierścień linii najwyższych napięć wokół Warszawy. Brak tego 

połączenia powoduje, że aglomeracja warszawska narażona jest na wystąpienie 

rozległej awarii systemowej. W związku z tym należy dążyć do utworzenia 

połączenia pierścieniowego poprzez realizacje systemu linii 400 kV w relacji: 

Miłosna-Siedlce-Ujrzanów – Kozienice – Ołtarzew. [str. 26] 

Czy właściwie rozumiany jest kapitał społeczny w tym dokumencie? 

Poziom kapitału społecznego odzwierciedla m.in. liczba i działalność organizacji 

społecznych. W województwie mazowieckim w 2008 roku działało ponad 10 tys. 

organizacji społecznych. … O zasobach kapitału społecznego świadczy również 

aktywność obywateli, której miernikiem może być frekwencja wyborcza. [str. 21] 

 

                                                           
10 http://www.pse.pl/index.php?dzid=139&did=1732 

http://www.pse.pl/index.php?dzid=139&did=1732
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7 lipca 2014 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Jak wynika z mapy nr 8 (str. 64) 

przedstawiającej „Rozwój systemu energetycznego najwyższych napięć”11, przedstawiono 

kompletnie nowy (orientacyjny) przebieg linii 400 kV Kozienice–Ołtarzew.  

 
Zdjęcie mapy 8. ze str. 64. – publikacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Mazowieckiego, z 2015.r. 

Oto opinia przedstawicieli samorządu województwa, dotycząca procesu tworzenia Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego: 

Po 10 latach obowiązywania poprzedniego dokumentu12 była konieczna jego 

aktualizacja. Dokonaliśmy jej w formie zintegrowanego planowania rozwoju, 

                                                           
11 Źródło: opracowanie MBPR na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz danych operatorów. 
12 Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2004r. 
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czego wyrazem są ścisłe związki, w ujęciu przedmiotowym i funkcjonalnym, z 

uchwaloną w 2013 r. Strategią rozwoju województwa Mazowieckiego do 2030 r.  

… 

Przy formułowaniu ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Mazowieckiego samorząd województwa uwzględnił opinie i 

oczekiwania wielu podmiotów - samorządów gminnych i powiatowych, 

organów administracji rządowej, szkół wyższych, organizacji 

przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych i organizacji 

pozarządowych. Dzięki licznym konsultacjom społecznym staraliśmy się 

ograniczyć kolizje przestrzenne oraz uniknąć konfliktów13. [str. 9] 

W 2014 r. powstał Raport Zrównoważonego Rozwoju Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych S.A. Inwestujemy w rozwój sieci. 

Rozwój systemu przesyłowego ma ogromny wpływ na jakość życia obecnych i 

przyszłych pokoleń. Ten wpływ wyraża się w ciągłym dostępie do energii 

elektrycznej dla wszystkich przedsiębiorstw, instytucji oraz gospodarstw 

domowych, we wszystkich regionach naszego kraju. Jest to kluczowe dla rozwoju 

gospodarczego, a tym samym dla pozycji Polski na świecie. [str. 7] 

Oto fragment dotyczący wpływu społecznego 

 

Źródło: Raport Zrównoważonego Rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 

Inwestujemy w rozwój sieci, Zdjęcia ze stron 64-65, 67, 71 

Nasz wpływ społeczny zdefiniowaliśmy w trzech priorytetowych obszarach 

„Strategii PSE na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2020”. 

                                                           
13 Jeżeli jest to prawda, to skąd te protesty? 
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 Przykładny inwestor 

 Wiarygodny partner 

 Odpowiedzialny pracodawca 

Nasze kluczowe zadania, jakie realizujemy w powyżej wymienionych obszarach, to 

m.in. 

 prowadzenie komunikacji społecznej w planowanych, przygotowywanych i 

realizowanych procesach inwestycyjnych w oparciu o wdrożony i 

doskonalony model komunikacji społecznej; 

 wypracowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie 

służebności przesyłu; 

 wypracowanie rozwiązań prawnych ułatwiających realizację zadań 

infrastrukturalnych; 

oraz 

 wdrożenie w organizacji systemu zarządzania poprzez kompetencje i 

wartości; 

 stworzenie podstaw kultury organizacji uczącej się oraz wspierającej 

inicjatywę i innowacyjność pracowników; 

 przygotowanie Polityki personalnej, zbudowanej na podstawie wiedzy o 

kulturze firmy i pracownikach oraz filozofii organizacji i jej priorytetowych 

wartościach. 

22 lipca 2015 r. Sejm uchwalił Ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – SPECUSTAWĘ. 

24 lipca 2015 r. przekazano Ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych do podpisu Prezydentowi (Prezydent ustawę 

podpisał 5 sierpnia 2015 r.) 

27 lipca 2015 r. powstała Uchwała nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2014 r. Oto fragment uzasadnienia: 

W wyniku analizy zgłoszeń, protestów i postulatów od mieszkańców i od 

organizacji społecznych, dokonanych na wspólnym posiedzeniu Komisji Strategii 

Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego z Komisją Rozwoju 

Gospodarczego Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu zachodzi 

konieczność zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Mazowieckiego w zakresie wpisanego i wrysowanego w nim planowanego 

przebiegu trasy południowego półpierścienia warszawskiego linii 

elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice-Ołtarzew. Analiza ta wskazuje na 

zasadność przystąpienia do zmiany planu, z uwagi przede wszystkim na 

potencjalny konflikt społeczny w zakresie przebiegu linii przez tereny 

zurbanizowane. Nasuwa się wniosek, że autorzy proponowanego przebiegu 

linii nie wzięli pod uwagę wskazówek zawartych w Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze, które 

zakładają modernizowanie i rozbudowywanie energetycznych systemów 

przemysłowych i dystrybucyjnych tak, by zminimalizować straty w trakcie 

przesyłu energii oraz zdywersyfikować źródła i kierunki zasilania w energię, 

a trasy sieci elektroenergetycznych powinny być w miarę możliwości 
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łączone i lokalizowane we wspólnych korytarzach z infrastrukturą 

transportową. Powyższe argumenty, a także fakt dochowania wymaganych 

ustawą procedur, stanowią uzasadnienie merytoryczne i formalno-prawne do 

podjęcia niniejszej uchwały. 

Przebieg linii przesyłowej 400 kV Kozienice – Ołtarzew (przedstawionej w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego) wzbudza ogromne 

emocje, przede wszystkim wśród mieszkańców gmin, na terenie których jest 

planowany. Planowana inwestycja spotkała się z dużą liczbą protestów.  

3 września 2015 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego powołał Forum Dialogu 

Społecznego w celu wypracowania kompromisu i wyznaczenia optymalnego dla wszystkich 

stron przebiegu linii. W jego skład wchodzą przedstawiciele inwestora, czyli Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych, wojewódzcy radni, lokalne organizacje oraz sami mieszkańcy. 

Celem było wypracowanie nowego kompromisowego przebiegu linii 400 kV. Pod dyskusje 

poddanych zostanie ponownie 5 wariantów przebiegu linii 400 kV.  

1. Tzw. wariant historyczny wykorzystujący linię 220 kV Kozienice-Mory-

Piaseczno-Ołtarzew 

2. Wariant drugi, zgodny z wojewódzkim planem zagospodarowania 

przestrzennego (PZPWM) 

3. Zaproponowany przez wykonawcę wariant trzeci uwzględnia część zapisów 

PZPWM z modyfikacjami 

4. Wariant czwarty – trasa ma przebiegać wzdłuż autostrady A2 i drogi krajowej 

nr 50 

5. Wariant piąty – trasa biegnąca dalej na północ od drogi krajowej nr 50, ale 

wykorzystująca istniejącą linię 400 kV Rogowiec-Ołtarzew. 

17 września 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Dialogu. Do udziału w pracach 

Forum zaproszone został wszystkie gminy, których w bezpośredni sposób dotyczy realizacja 

przedmiotowej inwestycji. Forum otwarte jest również na stowarzyszenia oraz mieszkańców, 

którzy aktywnie chcą brać udział w procesie uzgadniania przebiegu linii 400 kV. 

Jesteśmy tu tylko i wyłącznie po to, by rozmawiać z udziałem strony społecznej, 

inwestora, projektantów na temat ten, który nam chodzi już od kilku miesięcy. 

Temat, który spowodował, ze przystępujemy do zmiany Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa., czyli linia 400 kilowoltów (kV) 

relacji Kozienice-Ołtarzew.14 

Pan Stefan Kotlewski – Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i 

Zagospodarowania Przestrzennego zakończył spotkanie: 

… (hałas na sali, przekrzykiwanie się) nie, no ale Panowie, nie przerzucajmy się 

teraz argumentami (hałas na Sali, przekrzykiwanie się – zapis nieczytelny), 

argumentami technicznymi, że można cokolwiek zrobić [chodzi o wariant 

historyczny]. To niech Pan się zwróci do inwestora, do projektanta i to powie. 

Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek naszego zebrania, dziękuję bardzo, 

zamykam.[ibid] 

                                                           
14 Protokół z forum dialogu w sprawie przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew z dnia 

17 września 2015 r. 
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Z analizy protokołu tego spotkania, nie wynika, że był to dialog. Dialog jest procesem 

interaktywnym. Ludzie słuchając się nawzajem uczą się od siebie, co pozwala na zmianę ich 

poglądów. Uczestnicy szukają innowacyjnych rozwiązań, które satysfakcjonują wszystkie 

strony dialogu. Ponadto, dialog powinien być prowadzony przez osobę, która się specjalizuje 

w metodach opartych na dialogu. 

W 2015 r. powstało opracowanie: Linie elektroenergetycznych napięć: Informator dla 

administracji publicznej i społeczeństwa”, wydane przez Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. 

Zdaniem autorów opracowania: 

nie ma przekonujących dowodów, iż pola elektromagnetyczne małych 

częstotliwości powodują ryzyko zwiększenia zapadalności na choroby 

neurodegeneracyjne (np. choroba Alzheimera) lub maja wpływ na układ nerwowy 

człowieka. Komitet SCENIHR stwierdza ponadto, że brak jest też wiarygodnych 

dowodów na to, ze pola elektromagnetyczne małych częstotliwości wpływają na 

układ rozrodczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nie ma tez żadnych dowodów 

na wpływ pól elektromagnetycznych na otyłość wśród dzieci i zachorowalności na 

astmę.  

Czy rzeczywiście nie ma publikacji z przeprowadzonych badań na ten temat? 

31.12.2015 r. decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmian w 

składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Nowym 

Prezesem Zarządu spółki został pan Eryk Kłossowski 

18 lutego 2016 r. odbyło się drugie Forum dialogu, które zakończyło się niepowodzeniem – 

Marszałek Województwa Mazowieckiego zamknął obrady: 

Dobrze, proszę Państwa, myślę, że jednak prawem prowadzącego i 

zapraszającego Państwa, dochodzę do wniosku, że to Forum Dialogu 

wyczerpało swoje możliwości. Zamykam dzisiejsze posiedzenie. (Hałas na sali, 

brawa, okrzyki dezaprobaty).15 [Str. 40] 

W marcu 2016 r., mimo przerwanego Forum Dialogu przez pana Marszałka, inwestor  

wspólnie z wykonawcą linii Kozienice – Ołtarzew, postanowili proces ten kontynuować. W 

tym celu powołano Zespół Roboczy, którego moderatorem został prof. Andrzej Kraszewski 

z Politechniki Warszawskiej.  

16 maja 2016 r. odbyło się trzecie posiedzenie Grupy Roboczej podczas którego 

przedstawiono wyniki analizy wielokryterialnej.  

Wskazany został wariant korytarza linii uwzględniający w maksymalny sposób 

interesy strony społecznej, optymalny dla realizacji inwestycji. Wykorzystuje on 

istniejące kanały infrastrukturalne, tj. korytarz drogi krajowej nr 50 i autostrady A2 

(tzw. wariant DK 50/A2).16 

6 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie inwestora z przedstawicielami strony społecznej, 

gdzie podjęto decyzje o powołaniu zespołu w skład którego weszli naukowcy i planiści – 

                                                           
15 Stenogram Forum Dialogu w sprawie przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew z dnia 

18 lutego 2016 r. 
16 http://www.kozienice-oltarzew.eu/aktualnosci/58 

http://www.kozienice-oltarzew.eu/aktualnosci/58
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praktycy, którzy mieli ocenić analizę wielokryterialną. Zespół ma wydać opinię do 5 lipca, 

która zostanie wzięta pod uwagę przy ustalaniu ostatecznego przebiegu trasy.  

22 czerwca 2016 r. ukazał się artykuł: PSE: Zależy nam na dialogu w sprawie linii 

Kozienice – Ołtarzew. 17 

Przeciwko budowie linii w tej lokalizacji protestują mieszkańcy m.in. gmin 
Wiskitki, Baranów, Mszczonów, Pniewy oraz miasta Żyrardów. Ich zdaniem linia 
będzie stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, mieć negatywny wpływ na jakość 
wody z pobliskich ujęć, przyczyni się też do wycięcia lasów. Protestujący 
podkreślają, że z powodu bliskości linii na wartości stracą znajdujące się w 
pobliżu nieruchomości. We wtorek przedstawiciele zainteresowanych 
samorządów uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej komisji energii. Podważyli 
wartość analizy wielowariantowej, która jak – mówili – nie była konsultowana z 
mieszkańcami tych gmin. Do tego – zarzucali – jest niezgodna z planem 
zagospodarowania przestrzennego, przez co działa wbrew prawu. 
Przeciw takiego postawieniu sprawy protestował obecny na posiedzeniu komisji 
pełnomocnik rządu ds strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. 
„To nadużywanie słów” – powiedział. Przypomniał, że istnieje specjalna ustawa 
regulująca budowę linii przesyłowych wysokiego napięcia.  

6 lipca 2016 r. ukazało się Podsumowanie opinii niezależnego zespołu ekspertów: 

Partycypacyjna Analiza Wielokryterialna planowanej linii 400kV Kozienice-Ołtarzew, jej 

zakres oraz uwzględnione w niej kryteria.  

Podsumowanie 

… 

2. W 5. opiniach, na 6. przygotowanych, konkluzje jednoznacznie wskazują, iż 

AWK została wykonana obiektywnie, w transparentnym procesie wyboru 

optymalnego rozwiązania. 

3. W swojej opinii dr Piotr Fogel wskazuje uchybienia merytoryczne AWK i 

zaleca ponowne przeanalizowanie wariantów celem dokonania 

optymalnego z punktu widzenia społeczeństwa, środowiska oraz gospodarki 

wyboru przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV Kozienice-Ołtarzew. 

4. … 

5. Wnioski zawarte w większości opinii, w tym po przeprowadzeniu 

dodatkowych kalkulacji, wskazują iż linia elektromagnetyczna 400 kV 

Kozienice-Ołtarzew powinna zostać zrealizowana w korytarzu zgodnie 

z wariantem 3 (DK50 i A2). 

Czy wszyscy członkowie zespołu ekspertów są ekspertami niezależnymi18?  

W 2016 r. powstał projekt Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju19. Na  

str. 192 znajduje się rys. 24, obrazujący Planowany rozwój sieci przesyłowej – 

zamierzenia inwestycyjne do 2025 r., opracowany przez PSE S.A.20 

                                                           
17 http://biznesalert.pl/pse-zalezy-nam-na-dialogu-w-sprawie-linii-kozienice-oltarzew/ 
18 Np. dr inż. Marek Szuba jest właścicielem Biura Konsultingowo-Inżynieryjnego EKO-MARK – wykonawca opracowania 

Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka na zlecenie PSE S.A. 
19 Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego rozwoju z 29 lipca 2016 r. 

https://www.mr.gov.pl/media/23749/SOR_29072016_projekt.pdf 
20 http://www.pse.pl/index.php?dzid=80&did=23 

http://biznesalert.pl/pse-zalezy-nam-na-dialogu-w-sprawie-linii-kozienice-oltarzew/
https://www.mr.gov.pl/media/23749/SOR_29072016_projekt.pdf
http://www.pse.pl/index.php?dzid=80&did=23
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Linia 400 kV Kozienice Ołtarzew (na tym rysunku) nie pokrywa się z linią przedstawioną w 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2014 r. 

 
Źródło: Plan rozwoju sieci przesyłowej do 2025r., opracowany przez Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne, w Planowany rozwój sieci przesyłowej – zamierzenia inwestycyjne 

do 2025 (Rysunek 24, str. 192) 

2 sierpnia 2016 r. ukazała się informacja prasowa, z której wynika że inwestor podjął 

ostateczną decyzję, wytyczając trasę w korytarzu określonym obowiązującym planem 

zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego. 

Budowana przez PSE S.A. linia przesyłowa relacji Kozienice - Ołtarzew jest 

inwestycją celu publicznego, konieczną dla wyprowadzenia mocy z nowo 

budowanego bloku w Elektrowni Kozienice i wzmocnienia bezpieczeństwa 

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Tymczasem w związku z 

protestami społecznymi skuteczna realizacja inwestycji w korytarzu, na który 

wskazała analiza wielokryterialna, nie jest możliwa. 

W związku z powyższym inwestor postanowił wytyczyć trasę w korytarzu 

określonym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego 

Województwa Mazowieckiego. Decyzja o wyborze wariantu wynikającego z 
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obwiązujących dokumentów planistycznych pozwoli na realizację inwestycji 

umożliwiającą wyprowadzenie mocy z rozbudowywanej Elektrowni Kozienice.21 

 

 
Źródło: http://wyborcza.biz/biznes/1,149543,20495545,pse-zdecydowaly-o-przebiegu-linii-

kozienice-oltarzew.html 

22 września 2016 r. ukazał się artykuł „PSE: budowa linii Kozienice – Ołtarzew 

opóźniona, ale bezpieczna”,22 który zawiera podsumowanie procesu planowania tej linii.  

Dostrzegam bardzo duże opóźnienie budowy linii elektroenergetycznej z Kozienic 

do Ołtarzewa - powiedział w czwartek prezes Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych Eryk Kłossowski. Jednocześnie PSE zapewnia, że 

inwestycja jest całkowicie bezpieczna, nadzorują ją instytucje państwa. …  

PSE jest inwestorem odpowiedzialnym i wszystkie inwestycje realizuje "co do 

zasady przy poszanowaniu oczekiwań strony społecznej, oczywiście z 

jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i 

środowiskowych". 

                                                           
21 http://www.kozienice-oltarzew.eu/#aktualnosci/66 (8.10.20160 

22 http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/pse-budowa-linii-kozienice-oltarzew-jest-calkowicie-

bezpieczna/t4f0g8 

http://wyborcza.biz/biznes/1,149543,20495545,pse-zdecydowaly-o-przebiegu-linii-kozienice-oltarzew.html
http://wyborcza.biz/biznes/1,149543,20495545,pse-zdecydowaly-o-przebiegu-linii-kozienice-oltarzew.html
http://www.kozienice-oltarzew.eu/#aktualnosci/66
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/pse-budowa-linii-kozienice-oltarzew-jest-calkowicie-bezpieczna/t4f0g8
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/pse-budowa-linii-kozienice-oltarzew-jest-calkowicie-bezpieczna/t4f0g8
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"PSE przykładają wielką wagę do dialogu społecznego. Znalezienie 

optymalnego przebiegu w jednej z największych polskich aglomeracji jest 

zadaniem trudnym. Wykonawca wraz z inwestorem dokładają wszelkich starań, 

żeby pogodzić interesy zainteresowanych stron i wypracować optymalny 

przebieg linii". 

7 listopada 2016 r. ukazał się komunikat PSE S.A., informujący że kontrakt na budowę linii 

400 kV relacji Kozienice – Ołtarzew został rozwiązany23. 

Strony umowy zgodnie stwierdziły, iż niestabilne, niezależne od stron, warunki 
zewnętrzne sprawiły, że niemożliwe stało się dotrzymanie terminu i budżetu 
realizacji zadania – określonych w Umowie i prawidłowo skalkulowanych w 2014 
roku. Ponadto, na decyzję miał wpływ brak instrumentów w umowie 
pozwalających na skuteczne zarządzenie zidentyfikowanymi odchyleniami, a 
także brak możliwości dokonania zmian zapisów umowy ze względu na 
obowiązujące przepisy prawa. … 

Nie rezygnujemy z planu połączenia Elektrowni Kozienice ze stacją Ołtarzew. … 

Rozwiązanie obecnej umowy pozwala nam podjąć działania zmierzające do 

skutecznej i efektywnej realizacji tej inwestycji. Już niebawem zostanie ogłoszone 

nowe postępowanie na wybór wykonawcy budowy tej linii. Opierając się na 

doświadczeniach, zmienimy podejście do zarządzania ryzykiem. Dotychczasowy, 

stosowany przez wiele lat model, w którym ryzyko związane z trasą linii jest 

transferowane na wykonawcę, nie sprawdza się w praktyce i przynosi szkody 

wszystkim stronom. Immanentną cechą nowego procesu wyboru wykonawcy 

będzie włączenie w dialog dotyczący wyboru trasy zarówno wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i lokalnych społeczności – jeszcze 

przed podpisaniem kontraktu na budowę – stwierdza Eryk Kłossowski, prezes 

zarządu PSE S.A 

21.11.2016 r. odbędzie się posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na którym 

planowane jest: 

Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i 

Zagospodarowania Przestrzennego o projekcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (druk nr 385) – 

sprawozdawca Stefan Kotlewski.24 

                                                           
23 http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3190 
24 Projekt porządku obrad posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 21 listopada 2016r. 

http://www.bip.mazovia.pl/samorzad/sejmik/sesje/harmonogram-sesji-sejmiku/plan,171,2016-11-21.html 

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3190
http://www.bip.mazovia.pl/samorzad/sejmik/sesje/harmonogram-sesji-sejmiku/plan,171,2016-11-21.html

