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linia 400kV

PSE POLSKIE SIECI BLEKTROENERGETYCZNE
05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165
dot. budowy linii 400kV Kozienice - Oharzew

W zwi4zku z pismem z dnia 16.06.2016 r. w sprawie przekazania informacji o planowanych
inwestycjach na terenach, kt6re pozostaj4 w zasiggu wskazanego piojektowanego korytarzaliiti400kV lub
z nim bezpoSrednio s4siaduj4 uprzejmie informuj E, 2e po raz kolejny jednoznacznie i niezmiennie
( stanowisko wyraiane w dotychczasowej korespondencji) stanowczo nie zgadzamy sig na
poprowadzenie projektowanej linii w wskazanym korytarzu. Jedyny mo2liwy po.Ui.g pir", teren
gminy Blonie to korytarz w poludniowej czgsci gminy Blonie: teren Skarbu Paristwa w Rokitnie
Maj4tek i przejScie w terenie SHR Wolica i SHR Plochocin do rezerwowanego korytarza w
obowi4zujQcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm.OL,arbw Miz.
( zal. graficzny nrl)
Deklarujecie Paristwo wolg dialogu i merytorycznego stanowiska oraz 2e..."opinie, i sugestie co do
lokalizacji linii oraz plany inwestycyjne gmin s4 kluczowymi elementami w wyznaczanii ostatecznej
trasy..." kieruj4c sig tymi zapewnieniami wielokrotnie w pismach do Inwestora wskazywaliSmy powyzszq
propozycjg korytarza.
Po ruz kolejny zwracamy twagE,2e :
proponowany korytarzjest praktycznie bezkolizyjny i bafiziej ekonomiczny, przebie ga pral<tycznie
przez tereny skarbu paristwa oraz po terenie od lat rezerwowanym w obowi4zuj4cym mpzp gminy
Oharow Maz. pod korytan energetyczny dla linii 400kV. Mieszkaricy tych teien6w- ob 1at sa
poinformowani o s4siedztwie planowanej linii w przeciwieristwie do zaskoczonych t4 informacj4
wlaScicieli grunt6w w gm. Blonie.
nalezy podkreSlii, Ze w dokumentach planistycznych gminy Blonie projektowana linia 400kV nigdy
nie byla brana pod uwagg,
dlugoSi korytarza nie ulega wydluZeniu co nie powoduje wzrostu koszt6w inwestycji, a wrQcz
przeciwnie s4 to grunty rolne skarbu paristwa oraz od lat rezerwowane w mpzppod t4 inwestycjg.
Powracaj4c do Paristwa proSby o informacje w zakresie planowanych ittwestyc.li gminy na terenach
objqtych wskazanym przez Paristwa korytarzem to s4 one zawarte w zal4czonym (-zal. nr 2) wykazie
ogtaniczen w lokalizacji na terenie gminy Blonie korytarualinii 400kV Kozienice -Oltarzew
Zdajqc sobie sprawg z koniecznoSci powstania inwestycji , jej znaczenia dla gospodarki kraju,
prosimy o przeanalizowanie korytarza i jego korektg na odcinku gminy Blonie skorygowany
przebieg koryrarza wskazywalismy we wczesniejszej korespondencji.
Otrzymuj4:

1.

adresatjw
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zaL.2 szt.

2. Pan Jan Zychlinski - Starosta Warszawski Zachodni
3. Pan Pawel Kanclerz - Burmistrz OlarowaMazowieckieeo
4. sottysi wsi:tr afiniewek,N-ahniew, Kopyt6q Rokitno.
5. Rada Osiedla w Radzikowie
6. Rada Miejska w Bloniu
7. zgromadzenie zakonne Male Dzielo Boskiej opatrznofci orionisci Prowincja
8. ala
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