Projekt
z dnia 20 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Mszczonowie odnośnie lokalizacji budowy linii 400 kV Kozienice –
Ołtarzew.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515)
oraz §24 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Mszczonów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003r. Nr 66 poz. 1734 z późn zm1), Rada
Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1. Z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie lokalizacji na terenie Gminy Mszczonów linii
elektroenergetycznej 400kV Kozienice - Ołtarzew, Rada Miejska w Mszczonowie przedstawia następujące
stanowisko: W imieniu mieszkańców gminy Mszczonów, wyrażamy negatywną opinię w sprawie przebiegu linii
400kV przez teren gminy Mszczonów. Gmina Mszczonów sprzeciwia się procedurze trasowania linii
elektroenergetycznej 400kV, wzdłuż drogi DK50. Projektowany nowy przebieg znacznie wydłuży trasę po
terenach, które nigdy nie były analizowane pod tym kątem. Linia wysokiego napięcia powinna przebiegać zgodnie
z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mszczonowie
Łukasz Koperski

1] zmiany

statutu zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj.Maz. z 2006r. Nr 85 poz. 2812, z 2010r. Nr 213 poz. 7187
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Uzasadnienie
Polska Spółka Sieci Elektroenergetycznych planuje budowę linii przesyłowej 400kV Kozienice - Ołtarzew. Linia
elektroenergetyczna 400kV Kozienice - Ołtarzew jest inwestycją celu publicznego, o znaczeniu ponadlokalnym,
dla której przez kilkadziesiąt lat rezerwowano tereny w gminach Ożarów Mazowiecki, Brwinów, Nadarzyn,
Raszyn, Lesznowola, Piaseczno i Warszawa.
W raporcie z Debaty „Bezpieczeństwo Elektroenergetyczne aglomeracji warszawskiej w aspekcie budowy
południowego półpierścienia 400kV” z dnia 18.03.2011r. wszystkie warianty przebiegu inwestycji odnoszą się do
zarezerwowanego na ten cel od kilkudziesięciu lat korytarza energetycznego z Kozienic przez Lesznowolę i
Piaseczno do Stacji Ołtarzew.
W związku z licznymi protestami mieszkańców kilku podwarszawskich gmin mi.in. Żabiej Woli, Jaktorowa,
Grodziska Mazowieckiego postanowiono zmienić całkowicie przebieg linii 400kV. W tym celu podjęta została
specustawa, która umożliwia realizację takiej inwestycji w całkowicie innym miejscu, gdzie nigdy takich
inwestycji nie planowano.
Trasa alternatywna, wzdłuż DK 50 i A2, miała zażegnać falę trwających od wiosny protestów mieszkańców. Nowy
przebieg trasy ma być podobno „wariantem społecznym”, na który zarówno mieszkańcy, jak i władze
samorządowe wyrażają zgodę. Tymczasem zarówno mieszkańcy gmin Wiskitki, Radziejowice, Mszczonów,
Baranów, jak i samorządy nie zgadzają się na takie rozwiązanie. Nikt proponowanego przebiegu z gminami nie
uzgadniał. Petycję z kategorycznym sprzeciwem wobec nowego przebiegu linii Gmina Mszczonów złożyła wraz z
Gminami Radziejowice, Wiskitki, Baranów. Argumentując, że trasa linii jest nieracjonalna, bo dwa razy dłuższa, a
co za tym idzie kosztowniejsza, nie była tutaj wcześniej planowana, przecięłaby i zniszczyła tereny zabudowane
oraz obszary chronione. W petycji gminy wnoszą o realizację inwestycji zgodnie z pierwotnym projektem oraz
Uchwałą Nr 180/2014 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7.07.2014r. w sprawie Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Tabelą Nr 7 Inwestycje strategiczne,
w tym inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym z zakresu systemów elektroenergetycznych,
gazowych i przesyłu paliw płynnych i mapą Nr 19, na której ustalono przebieg linii elektroenergetycznej 400kV.
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