
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Świlskiego 

na 12. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 czerwca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina 

Szanowny Panie Ministrze! 

Województwo pomorskie znajduje się w węźle sieci TEN-E obejmującym m.in. Bałtycki Pierścień Elek-

troenergetyczny. Zapisy projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (potwierdzone także zapisami Kra-

jowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030) określającej kierunki rozwoju sektora paliwowo-

energetycznego i stanowiącej odpowiedź na najważniejsze wyzwania polskiej elektroenergetyki w najbliż-

szych 10-leciach wskazują, że obszar ten w perspektywie najbliższych 2 dekad będzie poddany przekształce-

niom w powiązaniu z rozwojem lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, planowanej energetyki jądrowej, 

a także związanych z nimi elektroenergetycznych sieci przesyłowych. W projekcie dokumentu rządowego 

oraz Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną 

na lata 2021–2030 (spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne) przedstawiono następujące prognozy: 

1. źródła OZE inwestorów lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych przewidują podłączenie do Kra-

jowego Systemu Elektroenergetycznego jednostek o mocy ponad 1000 MW, natomiast z planowanych mor-

skich farm wiatrowych przewiduje się przesył ok. 6000 MW; planowana moc do przyłączenia do istniejących 

stacji elektroenergetycznych: Słupsk Wierzbięcino, Żarnowiec, Gdańsk Błonie i Pelplin oraz planowanych 

nowych stacji: w sąsiedztwie Słupska (Wierzbięcino II) i Choczewa przekracza ponad 7000 MW; 

2. z morskich farm wiatrowych zostaną przyłączone w rejonie Choczewa moce o wielkości 5,25 GW, zaś 

w rejonie Słupska – 4,85 MW; pierwsza z tych wartości równa jest mocy największej elektrowni węglowej 

w Europie, tj. elektrowni w Bełchatowie (ok. 5,3 GW mocy); 

3. w ramach europejskiej sieci TEN-E oraz poprawy zdolności wymiany mocy z systemami energetycz-

nymi innych krajów Unii Europejskiej przygotowywana jest budowa lądowo-podmorskiego kabla HVDC 

Harmony Link ze stacji Żarnowiec do nowej stacji Darbenai w rejonie Kłajpedy (Litwa) o zdolności przesy-

łowej 700 MW; 

4. w roku 2033 planowane jest uruchomienie pierwszego bloku jądrowego o mocy 1–1,5 GW oraz kolej-

nych 5 do 2043 r. (łącznie ok. 6–9 GW); od kilku lat rozpatrywane są dwie lokalizacje na terenie wojewódz-

twa pomorskiego (Lubiatowo-Kopalino lub Żarnowiec). 

W tym zakresie można stwierdzić, że województwo pomorskie, ze względu na uwarunkowania polityki 

klimatycznej, stanie się obszarem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne kraju. Wszystkie powyższe 

planowane działania wyraźnie pokazują, że skala przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarze województwa 

pomorskiego, a w szczególności na stosunkowo niewielkiej powierzchni kilku gmin nadmorskich, będzie 

duża i wiązać się będzie z licznymi konfliktami przestrzennymi, w tym środowiskowymi i społecznymi. Na 

tym tle pojawiają się pewne problemy i pytania. 

1. Permanentny proces prowadzenia prac analitycznych i odwlekana decyzja przesądzająca wybór osta-

tecznej lokalizacji sprawiają, że kilka gmin (Choczewo, Gniewino i Krokowa) ma ograniczone możliwości 

rozwojowe. 

Pytanie brzmi: kiedy ostatecznie zostanie ogłoszona decyzja o wyborze lokalizacji pierwszej polskiej elek-

trowni jądrowej? 

2. Ogrom inwestycji towarzyszących budowie elektrowni jądrowej, morskich farm wiatrowych i linii elek-

troenergetycznych wymaga koordynacji planistycznej oraz czasowej realizacji inwestycji, służących maksy-

malnej redukcji nieuniknionych konfliktów przestrzennych zarówno na lądzie, jak i na morzu. 

Pytania brzmią: Jakie działania i w jakiej formie zamierzają podjąć inwestorzy (przede wszystkim 

PGE EJ1 i PSE), aby zminimalizować konflikty przestrzenne i chronić zasoby i walory przyrodniczo-

krajobrazowe na stosunkowo niewielkim obszarze objętym niezbędnymi inwestycjami? Jak ma wyglądać 

współpraca inwestorów z poszczególnymi samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, aby pro-

cesy planistyczne i inwestycyjne przebiegały sprawnie? Kiedy Rada Ministrów przyjmie projekt Planu zago-

spodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekono-

micznej, który przewiduje lokalizację morskich farm wiatrowych i elementów infrastrukturalnych, niezbęd-

nych do uruchomienia elektrowni jądrowej? 



3. Zaproponowane w Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 

energię elektryczną na lata 2021–2030 (spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne) elementy nowej infrastruk-

tury sieciowej wymagają budowy w województwie 2 nowych stacji elektroenergetycznych (w okolicy Słup-

ska i Ustki oraz w okolicy Choczewa) oraz budowy zgodnie z planami PSE co najmniej 5 nowych torów linii 

400 kV oraz kolejnych 2 stacji elektroenergetycznych (na wysokości Lęborka oraz na odcinku Kościerzyna – 

Bytów), co stanowić będzie największą koncentrację sieci przesyłowych w skali całej Polski. 

Pytania brzmią: Kiedy operator systemów przesyłowych przedstawi szczegółowe propozycje lokalizacji 

planowanych nowych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w województwie pomorskim? 

Czy projektowanie w sąsiedztwie planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej węzła elektroenergetycznego 

dla morskich farm wiatrowych jest racjonalne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i możliwości 

ochrony infrastruktury krytycznej? 

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o interwencję w tej sprawie i odpowiedź na zadane pytania. 

Z poważaniem 

Ryszard Świlski 

 
 


