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W związku z zawiadomieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego

z dnia 23 stycznia 2017 roku o podjęciu uchwały Nr 196/16 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie

przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Mazowieckiego dotyczącej również sporządzenia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy, stanowiącego część Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wnioskuie o wykreślenie

z obowigzuipcego Planu ZagosDodarowania Przestrzennego Woiewództwa Mazowieckiego

zatwierdzonego Uchwała Seimiku Woiewództwa Mazowieckiego Nr 180/14 z dnia 7 lipca 2014

roku przebiegu linii energetycznei 400kv Kozienice — Oharzew w obszarze Gminy Żabia Wola.

Działając jako Wójt Gminy Żabia Wola wyrażam swój kategoryczny sprzeciw przeciwko realizacji na

terenie Gminy Żabia Wola przedmiotowej inwestycji, która niewątpliwie godzi w interesy naszej

wspólnoty samorządowej. Gmina Żabia Wola od wielu lat z uwagi na walory przyrodniczo —

krajobrazowe oraz dogodne położenie przy krajowym ciągu komunikacyjnym kreowana była na tak

zwaną „sypialnię Warszawy”. Taka polityka jest niezmiennie realizowana i zawarta w dokumentach

strategicznych i realizacyjnych gminy tj. w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego oraz w planach zagospodarowania przestrzennego. Tego typu inwestycje stanowią

jedną z najbardziej uciążliwych dla mieszkańców inwestycji ponadlokalnych. W związku z powyższym

kluczowe jest, aby tego typu inwestycje planowane były ze znacznym, kilkunastoletnim

wyprzedzeniem, przy jednoczesnym porozumieniu z samorządami oraz lokalną społecznością.

Tylko takie działanie wpisuje się w postanowienia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, która określa:

„1)zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorzqdu terytorialnego i organy

administracji rzqdowej,
2)zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalania

zasad ich zagospodarowania i zabudowy
- przyimujpc ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.”

Ponadto budowa linii 400 kV Kozienice — Ołtarzew została ujęta w PZPWM w tabeli

Nr 5 Inwestycje strategiczne, w tym inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym z zakresu

systemów elektroenergetycznych, gazowniczych i przesytu paliw płynnych jako zgodna z Koncepcją

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. W mojej ocenie przebieg linii 400kV sprzeczny jest

z ustaleniami zawartymi w Koncepcji. W przedmiotowym dokumencie na rysunku nr 34 pn.

„Etapowy rozwój sieci przesyłowej w latach 2015-2030” nie przewidziano w ogóle przebiegu linii

przez obszar Gminy Żabia Wola. Uważam również, że niedopuszczalne jest aby w sposób dowolny

modyfikować przebieg trasy linii 400kv, w takiej bowiem sytuacji dochodzi do sprzeczności pomiędzy

treścią planu zagospodarowania województwa a treścią wspomnianej Koncepcji. W doktrynie

podnosi się, iż „założenia koncepcji mają znacznie szerszy zasięg. Koncepcja nie jest aktem prawnym

zredagowanym w formie przepisów, lecz materiałem opisowo — koncepcyjnym, przygotowanym dla

celów polityki przestrzennej państwa. Brak stwierdzenia tej zgodności skutkuje niemożliwością

uchwalenia planu a w przypadku jego uchwalenia — uchwała sejmiku kwalifikuje się do stwierdzenia

nieważności w trybie nadzoru, jako podjęta niezgodnie z prawem”.

Wielomiesięczna praca samorządów, Stowarzyszeń oraz osób indywidulanych

doprowadziła, że stajemy przed szansą wyeliminowania z ustaleń Planu przedmiotowej inwestycji.

W zwiazku z powyższym wnoszę o wykreślenie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Woiewództwa Mazowieckiego napowietrznej linii elektroenergetycznei 400kV Kozienice -

Ołtarzew.
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