
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, 

Bohdana Paszkowskiego i Andrzeja Pająka 

na 61. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 września 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, 

do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego, do prokuratora generalnego Andrzeja 

Seremeta oraz do wojewody podlaskiego Macieja Żywno 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie 

Wojewodo! 

Uzyskaliśmy od wyborców informacje – potwierdzają je dokumenty – że nastąpiła zmiana przebiegu linii 

energetycznej wysokiego napięcia budowanej przez obszar gminy Bakałarzewo w województwie podlaskim. 

Zamiast planowanego wcześniej krótszego przebiegu na długości około 7 km przyjęto nowy wariant, według 

którego długość tej linii w obrębie gminy Bakałarzewo ma wynieść około 17 km. Ten drugi wariant wywołu-

je protesty bardzo dużej grupy mieszkańców gminy, którzy ponoszą kwestię strat związanych z nowym prze-

biegiem linii. 

Zgłaszane są podejrzenia – nie wiemy czy słuszne, prosimy o ich sprawdzenie – że zmiana przebiegu tej 

linii została przeprowadzona w interesie wąskiej grupy właścicieli nieruchomości leżących w obszarze pier-

wotnie planowanej linii, którzy z uwagi na przebieg linii nabyli te nieruchomości tanio, a następnie wielo-

krotnie zyskali na wzroście ich wartości, gdy przebieg linii został zmieniony. Istnieje przypuszczenie, że wła-

ścicielami niektórych działek w obszarze pierwotnie planowanego przebiegu są osoby pełniące ważne funk-

cje publiczne i to w ich interesie jest zmiana przebiegu linii. 

Zwracamy się do ministra gospodarki i do wojewody podlaskiego o wnikliwe wyjaśnienie tej sprawy i po-

informowanie nas o następujących kwestiach.  

1. Czy rzeczywiście nastąpiła zmiana planowanego przebiegu wspomnianej linii? Jeśli tak, to z jakich po-

wodów?  

2. Jakie są koszty tej zmiany?  

3. Dlaczego wybrano wariant znacznie dłuższy zamiast krótszego?  

4. Czy były w tej sprawie przeprowadzone stosowne konsultacje społeczne? 

5. Czy były w tej sprawie protesty społeczne, skargi, a jeśli tak, to jak zostały załatwione? 

Do prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz do prokuratora generalnego zwracamy się o podjęcie właści-

wych czynności kontrolnych odnośnie do realizacji wspomnianej linii energetycznej, istnieje bowiem obawa, 

że za zmianami przebiegu linii energetycznych mogą kryć się zjawiska korupcyjne, zmiany te mogą być do-

konywane niekoniecznie w interesie publicznym, lecz w interesie prywatnym właścicieli nieruchomości. 

Nadmieniamy, że jest to druga znana nam podobna historia dotycząca zmiany przebiegu linii energetycz-

nej; wcześniej podobna zmiana dotyczyła gminy Lelis w województwie mazowieckim. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 

Bohdan Paszkowski 

Andrzej Pająk 




