
Protokół ze spotkania  

w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej  

Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu 3.04.2013r. 

 

Spotkaniu przewodniczył Radosław Ciechacki - Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska. 

Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej                              

i wzięli w nim udział zaproszeni goście wg listy obecności,  która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Wójt Gminy powitał zebranych i poinformował, że spotkanie ma charakter roboczy. 

 

Prezes EPC S.A. p. Roman Pionkowski – poinformował, że na dzisiejszym spotkaniu zostaną 

przedstawione wyniki analiz, aby przedstawiony wariant przebiegu linii energetycznej był 

akceptowalny dla społeczeństwa, możliwy do wykonania z punktu ładu przestrzennego . 

Dodał, że przygotowana prezentacja będzie wstępem do dyskusji.    

Dyrektor Departamentu Inwestycji p. Marcin Laskowski przedstawił prezentację dotyczącą 

roli Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym 

w kontekście rozwoju sieci elektroenergetycznych w Polsce.. 

Przedstawiciel EPC S.A.(p. Wiesław Januszewski) przedstawił prezentację multimedialną – 

„Linia 2x400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Analiza tras alternatywnych 

przechodzących przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.”. Zaprezentowano 4 trasy linii 2x400 kV 

– Trasę zaproponowaną w Studium Wykonalności, Trasę wytyczoną wzdłuż istniejącej linii 

220 kV, trasę zaproponowaną przez Stowarzyszenie EKO-Życie i Gminę oraz trasę 

alternatywną do trasy EKO-Życie. Przedstawiono obiektywne parametry oceny 

poszczególnych tras, wskazano słabe i mocne strony ze względu na wykonanie linii, a przede 

wszystkim ze względu na ingerencję w środowisko przyrodnicze. Zidentyfikowano obszary 

chronione oraz długości przejścia poszczególnych wariantów przez obszary leśne. Omówiono 

również punkty styku linii na granicy sąsiadujących gmin oraz stanowisko pracowni 

urbanistycznych miasta Bydgoszcz, gminy Osielsko oraz gminy Zławieś Wielka.. Wskazano 

również na konieczność korekty wariantu EKO-Życie, ze względu na bezpośrednią kolizję 

z zabudowaniami mieszkalnymi ( w bezpośrednie bliskości osi linii). 

Dodatkowo  zwrócono uwagę na brak alternatywy bezkolizyjnego przebiegu linii   w związku 

z obszarami chronionymi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. 



Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zawnioskował o skoncentrowanie się na alternatywnym 

wariancie rekomendowanym przez Gminę i Stowarzyszenie Eko-Życie , wg którego   trasa 

linii 2 x 400 kV biegnie przez tereny leśne. 

Przedstawiciel Urzędu Miasta Bydgoszczy przyznał, że proponowane rozwiązanie przez 

Gminę i Stowarzyszenie Eko-Życie na obszarze działania Miasta Bydgoszczy jest 

korzystniejsze,  jednakże zaznaczył, że przebieg linii ze studium i planów miejscowych 

posiada wszystkie uzgodnienia, , a na nowy będzie trzeba uzyskać nowe uzgodnienia              

z organami i sporządzić zmiany planów miejscowych.  

Pani Anna Chmielewska  – przedstawicielka Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy 

zaproponowała przesunięcie przebiegu części linii w kierunku północy celem odsunięcia                 

od terenów przeznaczanych pod zabudowę oraz istniejącej leśniczówki.  

Prezes EPC SA,  – powiedział, że wariant zaproponowany przez Gminę i Stowarzyszenie 

Eko-Życie będzie wymagać działań związanych ze zmianami proceduralnymi i uzgodnień                

z RDOŚ i Lasami Państwowymi,  10 kwietnia jest zaplanowane spotkanie w Urzędzie 

Marszałkowskim i do tego czasu Gmina Dąbrowa Chełmińska pozyska stosowne opinie                    

i uzgodnienia.  Do 10 kwietnia będą wnioski z przeprowadzonych przez Gminę uzgodnień . 

Wójt Gminy Osielsko  poinformował, że przebieg linii przez lasy na terenie gminy Osielsko 

w ramach Studium wykonalności został już z  Lasami Państwowymi uzgodniony. 

Uwzględniając  uwagę Przedstawiciela Miasta Bydgoszczy dot. zmiany wyjścia linii z terenu 

Miasta Bydgoszcz,  będzie konieczne ponowne uzgodnienie z Nadleśnictwem Żołędowo 

zmiany trasy na odcinku południowym gminy Osielsko.  

Podczas dyskusji na temat przebiegu linii przez teren gminy Dąbrowa Chełmińska zwrócono 

uwagę na konieczność doprecyzowania przebiegu linii na styku Bydgoszcz-Dąbrowa 

Chełmińska. 

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zwrócił uwagę na brak uregulowania własności niektórych 

nieruchomości przez które miałaby przebiegać przedmiotowa linia.  

Prezes EPC S.A. przedstawił wariant przebiegu linii przez gminę Zławieś Wielka. 

Przedstawiciel Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej poinformował że zaproponowany wariant 

przebiegu linii będzie wymagał, podobnie jak w Bydgoszczy, zmiany w Studium 

uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz konieczności 

odrolnienia gruntów.  

W dalszej wypowiedzi zawnioskował o odsunięcie planowanej linii  od osady Gierkowo                   

w kierunku północnym. 



Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zwrócił uwagę, że konieczne będzie sporządzenie  

zmian w Studium w poszczególnych gminach. Jednocześnie zwrócił się z postulatem, żeby na 

planowanym 10 kwietnia spotkaniu przedstawić konkretne warianty przebiegu linii 

elektroenergetycznej.  

Kolejnym etapem dyskusji było ustalenie przebiegu linii na terenie gminy Dąbrowa 

Chełmińska. 

Prezes EPC S.A. przedstawił  w części nowy wariant przebiegu linii, zmieniony w stosunku 

do wariantu przedstawionego przez Gminę Dąbrowa Chełmińska na odcinku Nowy Dwór –

Wałdowo Królewskie. Przedstawiona przez PSE S.A. propozycja prowadziła linię przez 

tereny leśne Dąbrowy Chełmińskiej i Otowic.  

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  nie zaakceptował w/w przedstawionego wariantu, ze 

względu na zbliżenia linii e do obszaru zabudowanego miejscowości Dąbrowa Chełmińska             

i obszarów dla których zostały sporządzone miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego i wydane decyzje o warunkach zabudowy. Ponadto las ten jest korytarzem 

ekologicznym. Przyjęcie przez Gminę takiego rozwiązania spowoduowałoby protest 3 tysięcy 

mieszkańców miejscowości  Dąbrowa Chełmińska. 

W dalszej części wypowiedzi, Wójt Gminy stwierdził, że wg niego zaproponowana przez 

Gminę lokalizacja linii 400 kV jest lokalizacją optymalną  i Gmina wszelkimi możliwymi 

środkami będzie optowała za przedstawionym wariantem. Stanowisko to poparł Sołtys 

Sołectwa Bolumin nie zgadzając się z przedstawioną opinią PSE, że szkodliwe oddziaływanie 

linii 400 kV na mieszkańców będących w zakolu linii będzie większe oraz,  że odczucie 

wizualne otoczenia z trzech stron słupami będzie również negatywne.  

Następnie przedstawiciel PSE S.A. poinformował o możliwości wykorzystania przy budowie 

nowych technologii z zastosowaniem różnych typów słupów rurowych cienkościennych,                   

w wersji nadleśnej, lub o zawężonych gabarytach  

Członek Stowarzyszenia Ruch Społeczny Eko-Życie zakwestionował zastosowane przez PSE 

S.A. normy dotyczące odległości linii 2x400 kV od zabudowy mieszkaniowej nie 

uwzględniające wg niego wpływu tych linii na zdrowie ludzi w szczególności dzieci. 

Stwierdził również, że normy światowe są inne niż przedstawione przez PSE S.A..  

Prezes EPC S.A. odniósł się do przedstawionej tezy omawiając przedstawione w prezentacji  

obowiązujące normy we wskazanych państwach europejskich, zwracając uwagę, , że normy 

stosowane przez PSE S.A. są ostrzejsze i bardziej wymagające niż normy w innych krajach 

europejskich. 



W podsumowaniu Prezes EPC S.,A. PSE  zwrócił uwagę na problemy mogące powstać na 

etapie projektowania i realizacji inwestycji dot. wariantu Gminy Dąbrowa Chełmińska                      

i Stowarzyszenie Eko-Życie, która przebiega głównie przez tereny leśne, w szczególności                  

w zakresie uzgodnień z RDOŚ  i Lasami Państwowymi.  

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zobowiązał się do 10 kwietnia b.r. do przedstawienia  

propozycji przebiegu linii z zastosowaniem słupów nadleśnych (wariant Gminy) - 

Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych i Nadleśniczemu Lasów Państwowych. 

 

Wnioski ze w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 

Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo. 

1. Stanowisko Wójta Gminy Osielsko 

 przedstawiony wariant wg Studium Wykonalności z punktu widzenia funkcjonalności 

jest akceptowalny. Obecnie sporządzane jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania Gminy Osielsko w którym mają uzgodnione stanowisko                              

z Nadleśniczym Nadleśnictwa Żołędowo  do przedstawianego przebiegu linii.                          

W przypadku zmiany wyjścia  projektowanej linii z terenu Miasta Bydgoszczy 

koniecznym będzie ponowne uzgodnienie  z Lasami Państwowymi. 

2. Stanowisko Miasta Bydgoszcz 

Przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej poinformowali, że przedstawiony 

wariant wg Stowarzyszenia Eko Życie z punktu widzenia funkcjonalności jest 

akceptowalny i bardziej korzystny  niż wcześniej ustalony w studium i planach 

miejscowych. Jednakże zwrócono uwagę że wymaga zmiany studium  i planów 

miejscowych oraz uzyskania uzgodnień z RDOŚ, Lasów Państwowych oraz akceptacji 

władz gminy. 

Do 10 kwietnia Przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszcz zobowiązują się do zbadania 

statusu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze projektowanego przebiegu linii               

w tym wydanych WZiZT dla zabudowy mieszkaniowej. 

3. Stanowisko Gminy Zławieś Wielka  

       Proponowane wyjście  linii z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska do Gminy Zławieś 

Wielka jest  akceptowane lecz wymagana będzie zmiana studium uwarunkowań                         

i  kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

       Jednocześnie wniesiono o odsunięcie planowanej linii  od osady Gierkowo w kierunku 

północnym. 



4. Stanowisko Gminy Dąbrowa Chełmińska 

Do 10 kwietnia Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zobowiązał się do uzyskania opinii                

z RDOŚ i Lasów Państwowych do wariantu preferowanego przez Gminę                                     

i Stowarzyszenia EKO Życie  i przedstawi ją na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim.  

Inwestor zadeklarował otwartość na zastosowanie rozwiązań technicznych (typów 

słupów)  w projektowanej linii.   

 

 

 


