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Polskie Sieci

Elektroenergetyczne

,.q

i

Sz.P. Zenon Reszka

L.Ji-, i 1!

!1 :jLUi\!9

t!tiriLi]

off' 2i;i -u3- l.;7

Burmistrz Blonia
Urzqd Miasta i Gminy Blonie
Ul. Rynek 6, 05-870 Blonie

Szanowni Paistwo
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Kozienicach
mocy 1075 MW
podwarszawskq stacjq elektroenergetycznq Oftazew jest kluczowe z punktu widzenia
zapewnienia bezpieczefistwa iniezawodno6ci dostaw energii elektrycznej, szczeg6lnie
w centralnej i p6lnocno-wschodniej Polsce. Odpowiada na wyzwania stojqce przed Krajowym
Systemem Elektroenergetycznym, jakimi sq staly wzrost zapotrzebowania na energie
elektrycznq w Polsce i konieczno66 zwiqkszania zainstalowanych mocy.
Planowane polqczenie powstajqcego bloku
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PSE S.A. zamiezalq przeprowadzi6 planowane polqczenie w spos6b zr6wnowa2ony
i optymalny, zwlaszcza z punktu widzenia spoleczno6ci lokalnych. Obecnie trwajq wnikliwe
prace anatityczne dotyczqce wykonalnoSci inwestycji. Szezego{owyrn analizom, kt6re
potMajq przez
zos
mozliwe koMarze tras.
nte
zosta
miotem konsultacii

PSE S.A., zdajqc sobie sprawe, 2e proces realizacji inwestycji zwiqzanq z budowq linii
400 kV relacji Kozienice-Oftarzew ma za sobq dlugE i trudnq historiq, chcq - ju2 na etapie
prac analitycznych - ograniczy6 kluczowe dla tej inwestyqi ryzyka. Drogq do tego celu jest,
zgodne z wcze6niejszymi zapowiedziami, wyj6cie naprzeciw oczekiwaniom i wlqczenie
spoleczno6ci lokalnych w dialog dotyczqcy istotnych aspekt6w budowy polqczenia. PSE S.A.
sq przekonane, 2e konsultuj4c swoje dzialania ze spoleczno6ciami lokalnymi i wlodarzami
gmin, zdolajq wypracowa6 optymalne rozwi4zanie dla tej bardzo istotnej z punktu widzenia
popravvy bezpieczefi stwa energetycznego kraju inwestycji.

Podczas spotkania z wladzami dwunastu gmin i przedstawicielami strony spolecznej PSE
S.A. zadeklarowaly partnerski dialog wla6cicielami nieruchomo6ci bqdqcymi
interesariuszami prowadzonych prac. Przedstawiciele gmin zostali zapewnieni, 2e realizaqa
inwestycji odbywa6 sig bgdzie w spos6b transparentny, w oparciu o wyjqtkowo restrykcyjne
na tle wigkszoSci pafistw europejskich
regulacje prawne. To gwarantuje pelne
bezpieczeistwo dla zdrowia ludzi mieszkajqcych w pobliZu infrastruktury przesylowej.
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Tak, jak w przypadku kazdej inwestycji, dla budowy polqczenia Kozienice-Oftarzew zostanq
pozyskane wszystkie wymagane prawem decyzje wlaSciwych organ6w administracji
publicznej, w tym decyzja Srodowiskowa. Inwestycja bqdzie projektem Sci6le nadzorowanym
przez liczne pahstwowe instytucje stojqce na strazy obowiqzujqcych norm i przepis6w.

W PSE S.A. trwajq prace nad nowym modelem realizacji inwestycji, w ramach kt6rego
przygotowywane bqdzie polaczenie Elektrowni Kozienice ze Stacjq Elektroenergetycznq
Qftarzew. Jego celem jest zagwarantowanie partnerom spolecznym najwyZszej jako6ci
realizaqi calego procesu- zar6wno na etapie dialogu z wladzami samorzqdowymi
iwlaScicielami nieruchomo6ci, jak i realizacji inwestycji. Dlatego, w ramach nowego modelu,
wezmq pelnq
to PSE S.A.
nie, jak dotqd, zakontraktowany wykonawca
odpowiedzialnoS6 za kluczowe aspekty procesu inwestycyjnego, w tym konsultacje
spoleczne i ostateczny wyb6r trasy.
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wielu determinant6w realizacji inwestycji bqdq zapisy tzw. specustawy
przesylowej. Pomimo tych regulacji PSE przeprowadzq partnerski dialog z wla6cicielami
Jednym

nieruchomoSci w celu ustanowienia sluzebno6ci przesylu. lch interesy zabezpieczy notarialna
umowa cywilnoprawna szczegolowo okre6lajqca zasady wykorzystywania gruntu.
W przypadku pojawienia sig na etapie budowy liniijakichkolwiek szk6d wla5cicielom grunt6w
zostanie wyplacone godziwe odszkodowanie. W trakcie eksploatacji blisko66 linii nie bqdzie
mie6 wptywu na uprawg ziemi rolnej, a tym bardziej na ekologiczny charakter produkowanej
zywno6ci.

|nformujemy,2eko|ejnymetapemdia|ogubgdziedokon"li9@
wstgpnej oceny wynik6w analizy mo2liwo6ci wykonania polqczenia Elektiownr Kozienice ze
stacjq elektroenergetycznq w Oftarzewie, a nastgpnie drugiei polowie 2018 r. przeprowadzenie konsultacji spolecznych i wyb6r optymalnego wariantu polqczenia.
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Zpowa2aniem,

ryk Klossowski
rezes Zarzadu PSE

