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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
numer 990, na 23. posiedzeniu Senatu RP w dniu 15 kwietnia 2021 r. udzielam odpowiedzi na  
zawarte w nim pytania.

1. Czy rząd przy planowaniu lokalizacji elektrowni jądrowych będzie brać pod uwagę 
również rejon Bełchatowa, szczególnie w kontekście aktywów, którymi dysponuje?

PGE EJ 1 sp. z o.o., tj. spółka celowa do realizacji projektu budowy polskich elektrowni 
jądrowych obecnie pracuje nad raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla 
dwóch alternatywnych lokalizacji nadmorskich: Lubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec. 
Planowaną datą złożenia raportu, w którym wskazany zostanie wariant preferowany przez 
inwestora, jest ostatni kwartał br.

Dla kolejnych potencjalnych lokalizacji elektrowni proces zostanie powtórzony w podobny 
sposób, wraz z przeprowadzeniem wymaganych procedur i badań środowiskowych, 
geologicznych itp. Należy mieć przy tym na uwadze, że zgodnie z wymienioną przez Pana 
Senatora Polityką energetyczną Polski do roku 2040 przyjętą przez Radę Ministrów 2 lutego br. 
oraz Programem polskiej energetyki jądrowej (dalej: PPEJ), którego aktualizację Rada 
Ministrów przyjęła 2 października 2020 r., zalecanymi lokalizacjami dla drugiego etapu 
(drugiej elektrowni, czyli bloków nr 4-6) są Bełchatów oraz Pątnów „z  uwagi na rozwiniętą 
sieć przesyłową, transportową i inną infrastrukturę, położenie w centrum Polski oraz fakt, że  
budowa EJ na tych terenach po wygaszeniu eksploatowanych elektrowni pozwoli na  
utrzymanie miejsc pracy.”.

2. Czy po zakończeniu wydobycia w kopalni zakończone zostanie wytwarzanie energii 
elektrycznej w pobliskiej elektrowni, a energia będzie wytwarzana jedynie na farmach 
wiatrowych i  słonecznych, w sumie o mocy około 0,6 GW, więc o wiele mniejszej niż 
obecnie i niż pozwala na to istniejąca infrastruktura przesyłowa Bełchatowa?

Według założeń Polityki energetycznej Polski do 2040 r. po zakończeniu wydobycia węgla 
brunatnego w rejonie Bełchatowa nie będzie dalej produkowana energia elektryczna w oparciu 
o ten surowiec. Natomiast w kontekście budowy elektrowni jądrowej należy podkreślić, że  
zgodnie z PPEJ Bełchatów jest zalecaną lokalizacją dla drugiego etapu Programu, co  w razie 



materializacji pozwoli wykorzystać zarówno potencjał infrastrukturalny Bełchatowa i regionu, 
w tym w zakresie sieci przesyłowych, jak i ludzki, poprzez zapewnienie dużej liczby miejsc 
pracy, w tym wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej, na etapie jej budowy i eksploatacji.

3. W ilu lokalizacjach mają być rozmieszczone przyszłe elektrownie? 

PPEJ zakłada budowę 6 bloków jądrowych w dwóch elektrowniach w latach 2033-2043, co  
oznacza oddawanie do eksploatacji jednego bloku co dwa lata. Zgodnie z przyjętym w  PPEJ 
modelem biznesowym, wszystkie 6 bloków będzie opartych na jednej technologii, na  
wielkoskalowych reaktorach wodnych ciśnieniowych (PWR). Będzie to skutkowało mocą 
jednego bloku w zakresie 1-1,6 GW oraz 6-9 GW dla wszystkich bloków.

4. Kiedy planowane jest rozpoczęcie konsultacji społecznych w terenie?

Konsultacje społeczne będą prowadzone w ramach postępowań środowiskowych 
i lokalizacyjnych wymaganych do opracowania odpowiednich raportów i uzyskania decyzji. 
Zgodnie z harmonogramem PPEJ uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
decyzji lokalizacyjnej dla drugiej elektrowni (a tym samym wybór lokalizacji) planowane jest 
na 2028 r. Konsultacje społeczne muszą odbyć się w latach poprzedzających tę datę, jednak na  
tym etapie brak jest szczegółowego harmonogramu tych działań. Należy się jednak 
spodziewać, że ze względu na wyjątkowy charakter inwestycji w elektrowni jądrowe, rozmowy 
z lokalnymi społecznościami zaczną się znacznie wcześniej, niż mogłoby to wynikać 
z wymogów formalnych.

5. Z iloma parterami zagranicznymi zostaną zawarte umowy w sprawie budowy 
elektrowni i  jakie znaczenie mają dotychczas podpisane w tym zakresie porozumienia 
i umowy? Czy przesądzają one wybór przyszłego partnera strategicznego?

Zgodnie z PPEJ, planowany jest wybór jednej wspólnej technologii reaktorowej dla wszystkich 
elektrowni jądrowych objętych Programem oraz jednego współinwestora strategicznego 
powiązanego z  dostawcą technologii. 

Żadna z dotychczas podpisanych umów, porozumień oraz memorandów (Memorandum of  
Understanding) nie przesądza o wyborze dostawcy technologii, wykonawcy projektu ani 
partnera strategicznego. Wybór taki planowany jest do końca 2022 r.

Z poważaniem,
Piotr Naimski
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/
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