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Dotyczy: konsultacji projektu planu rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w zakresie zaspokojenia

obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027

;

Odpowiadając na Pani pismo znak: POGK.6723.2.2018 z dnia S lutego 2018 r. w sprawie projektu Planu

rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego

zapotrzebowania na energię elekttyczną na lata 2018-2027 (zwanego dalej planem rozwoju), udostępnionego do

konsultacji na stronie internetowej PSE S.A., uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego

przedstawi swoją opinię do ww. dokumentu po obligatoryjnym wystąpieniu w tej sprawie Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki (stosownie do art. 23 ust. 3, w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997

r. Prawo energetyczne). Zakres opinii zarządu województwa do planów rozwoju, sporządzanych przez

przedsiębiorstwa energetyczne, nie został sprecyzowany w przepisach Prawa Energetycznego.

W dotychczasowej praktyce Zarządu Województwa Mazowieckiego, badana jest zgodność tych planów z polityką

rozwoju regionu, wyrażona w aktualnej strategii rozwoju oraz planie zagospodarowania przestrzennego

województwa.

Należy zauważyć, że przedmiotowy projekt planu rozwoju PSE S.A. zawiera wykaz planowanych

zamierzeń inwestycyjnych na lata 2018-2027 na terenie całego kraju, w którym podano jedynie nazwy inwestycji

i lata realizacji, bez wskazywania ich lokalizacji. Planowane przedsięwzięcia ujęto w sposób schematyczny na

rysunku przedstawiającym kraj, nieuwzgledniającym granic jednostek terytorialnych (województw, powiatów

i gmin). W związku z powyższym obecnie brak jest przesłanek do zajęcia stanowiska

w sprawie lokalizacji linii najwyższych napięć, planowanych na obszarze województwa mazowieckiego, w tym linii

400 kV Kozienice-Ołtarzew, które są przedmiotem protestów nie tylko w gminie Żabia Wola, lecz także w wielu

innych gminach regionu.

Należy podkreślić, że przygotowanie i realizacja najbardziej konfliktowych planowanych inwestycji, w tym

linii Kozienice-Ołtarzew, podlega przepisom tzw. specustawy przesyłowej, czyli ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.

o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt

9 ww. ustawy, Zarząd Województwa Mazowieckiego zaopiniuje materiały do wniosku inwestora o wydanie decyzji

o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej i na tym etapie wyrazi swoje

stanowisko wobec usytuowania inwestycji, biorąc pod uwagę m.in. protesty lokalnych społeczności.
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