
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Karczewskiego 
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w dniu 10 grudnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z informacjami otrzymanymi od mieszkańców gminy Pniewy w powiecie grójeckim, którzy są 

zaniepokojeni planowaną budową linii wysokiego napięcia na terenie swojej gminy, zwracam się do Pana 

Ministra z prośbą o zainteresowanie się niniejszą sprawą. 

Inwestycja, która budzi tyle kontrowersji wśród mieszkańców zrzeszonych w Społecznym Komitecie Pro-

testacyjnym przeciwko linii Kozienice – Ołtarzew, jest linią alternatywną. Pierwotne warianty przebiegu linii 

400 kV, które ze względu na lokalizację wydawały się optymalne, zostały z nieuzasadnionych powodów 

zmienione decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Poprzednie usytuowanie linii 

przebiegało przez tereny niezamieszkałe, w głównej mierze leśne, co wydawało się najlepszym rozwiąza-

niem. 

Mieszkańcy gminy Pniewy przedstawili w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego spo-

łeczny projekt, który łączy w sobie zarówno część wariantu pierwotnego przebiegu linii, jak i część wariantu 

alternatywnego, w głównej mierze proponując usytuowanie inwestycji na terenach obejmujących nieużytki 

rolne oraz obszary niezamieszkałe. Sprawą zajął się również Zarząd Powiatu Grójeckiego i w uchwale 

nr 60/2015 z dnia 1 października 2015 r. wyraził stanowczy protest przeciwko budowie linii na terenie gminy 

Pniewy. 

Aktualne wyznaczenie przebiegu linii wysokiego napięcia budzi stanowczy sprzeciw mieszkańców. Oba-

wiają się oni tego, iż budowa będzie miała negatywny wpływ na uprawy, hodowlę zwierząt, a także – co naji-

stotniejsze – na stan zdrowia oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Wszystkie te obawy i argumenty przedsta-

wiono w piśmie o sygnaturze SKP2-2015 skierowanym do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 

12 października 2015 r. 

Zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z niniejszą sprawą oraz podjęcie dzia-

łań zmierzających do zmiany przebiegu tejże linii zgodnie z poprzednim wariantem, który z wielu obiektyw-

nych względów wydaje się najbardziej optymalny. Proszę również o wszelkie informacje w sprawie podję-

tych działań i poczynionych w sprawie ustaleń. 

Stanisław Karczewski 
 


