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Protokół 

ze spotkania nieformalnego komitetu protestującego przeciwko 

budowie linii energetycznej 2x400kV 

odbytego w dniu 4 grudnia 2012 r. 

 

Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska. 

Spotkaniu przewodniczył Jacek Klinger współzałożyciel Komitetu. 

 

Temat spotkania: 

Dyskusja nad temat planowanego przebiegu linii wysokiego napięcia 2x400 kV przez teren Gminy. 

 

Jacek Klinger – Przewodniczący Spotkania wstępnie omówił temat oraz poinformował, iż 

reprezentuje nieformalną grupę, która złożyła pismo dotyczące  protestu przeciwko budowie linii 

energetycznej 2x400 kV, która będzie przebiegała przez Nowy Dwór. Poinformował, że 

przedstawiciele Grupy na poprzednim spotkaniu nie byli merytorycznie przygotowani, ale w chwili 

obecnej stwierdzili, że wybudowanie w/w linii będzie stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia 

mieszkańców mieszkających w jej sąsiedztwie. 

Zwrócił uwagę, że normy które przyjęto do tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego są 

stare. Dodał, że w Polsce nigdy nie występowały linie 2x400 kV, dlatego nie opracowano 

długotrwałych badań na temat oddziaływania fal o niskich częstotliwościach. 

Przedstawił Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw 

dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie, która stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokółu. Lekarze z Zachodu stwierdzili wysoką szkodliwość takich linii. 

Zacytował fakty z życia i publikacje naukowców, z  których wynika, że wiele przypadków chorób 

nowotworowych występuje u dzieci, które zamieszkiwały tereny w bliskości takich linii 

energetycznych. Niemcy budują tego typu linie w ziemi. 

Przedstawił Rezolucje Parlamentu Europejskiego, w których stwierdzono, ze proponowane do 

zastosowania linie są przestarzałe oraz następujące dokumenty stanowiące kolejne załączniki do 

niniejszego protokółu: 

 rezolucja Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych Polskiego Towarzystwa Badań 

Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej – Curie w sprawie dopuszczalnych narażeń ludności na pole 

elektromagnetyczne (załącznik nr 2 do niniejszego protokółu); 

 pismo Henryego Lai Profesora Wydziału Bioinżynierii Uniwersytetu w Waszyngtonie 

dotyczące zaproponowanej konstrukcji linii wysokiego napięcia w pobliżu miejscowości 

Kamionki, skierowane do Ministra Środowiska (załącznik nr 3 do niniejszego protokółu); 
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 pismo Profesora Elihu D Richter MD MPH skierowane do Ministra Środowiska w temacie: 

Konstrukcja linii wysokiego napięcia 2x400 kV w pobliżu miejscowości Kamionki (załącznik nr 

4 do niniejszego protokółu); 

 pismo w tym samym temacie skierowane do Ministra Środowiska przez Profesora Doktora 

Franza Adlkofer z Fundacji ZACHOWANIE I ŚRODOWISKO (załącznik nr 5 do niniejszego 

protokółu); 

 pismo Profesora Doktora Michaela Klundi z Centrum Zdrowia Publicznego, Instytutu Zdrowia 

Środowiskowego, skierowane do Ministerstwa Środowiska w sprawie zaproponowanej 

konstrukcji linii wysokiego napięcia (2x400 kV + 2x220 kV) w pobliżu miejscowości Kamionki 

(załącznik nr 6 do niniejszego protokółu). 

 

Przewodniczący Spotkania wyjaśnił, że powyższe opinie spowodowały, że członkowie Nieformalnego 

Komitetu patrzą zupełnie inaczej na te problemy. 

W imieniu Komitetu zwrócił się z prośbą o podjęcie działań i żądaniem,  by tak skonstruować linię, 

aby znajdowała się w odległości 600 m od zabudowań, tak jak to jest przyjęte na Zachodzie. 

Krzysztof Paliński – członek Komitetu, Radny Rady Gminy zauważył, że na poprzednim spotkaniu 

przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych wprowadzili obecnych nieco w błąd, ponieważ 

przedstawiciele Gminy sugerowali zmianę przebiegu w/w korytarza przez Wisłę by można omijać 

miejsca konfliktowe, ale przedstawiciele PES poinformowali, że to niemożliwe, ponieważ omawiany 

korytarz przejścia przez Wisłę został wytypowany przez Miasto Bydgoszcz, co jest nieprawdą. 

Jacek Klinger – Przewodniczący spotkania zwrócił uwagę, iż w momencie kiedy ta linia zostanie  

wybudowana w sposób bezmyślny, powstanie problem z zasiedlaniem terenów. Oddziaływanie 

takiego molocha jest ogromne, do tego należy zwrócić uwagę na hałas, który te urządzenia wydają. 

Przy niekorzystnych warunkach hałas dochodzi do 60 dB.  

Niektóre z słupów mogą mieć 70 m i więcej wysokości, w Bydgoszczy nie ma takich obiektów. 

Pan Marek Cichocki – członek Nieformalnego Komitetu podkreślił, iż nie można bezkrytycznie do tego 

podejść, ponieważ ta architektura zabije wszystko, co spowodowało, że nowi mieszkańcy wybrali 

Gminę Dąbrowa Chełmińska na osiedlenie się. 

Jacek Klinger – Przewodniczący Spotkania dodał, że to promieniowanie ma także wpływ na 

mlekodajność krów. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż nie zajmował głosu na poprzednim spotkaniu, ponieważ przedstawiciele 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych przedstawili  zupełnie inne informacje, ale ma świadomość 

negatywnego oddziaływania linii wysokiego napięcia na zdrowie. Jeśli chodzi o zagwarantowane 

korytarze – zostały one narzucone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne podczas uzgodnień. Od 
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2008 roku trwają prace by te normy poprawić. Dodał, że Gmina mając wiedzę i poparcie 

mieszkańców może dążyć do bardziej korzystnego zajęcia przez PSL na rzecz mieszkańców Gminy. 

Poinformował, że zawiązała się grupa w Reptowie, wobec tego, jeśli prowadzić rozmowy – to 

wspólne, ponieważ mieszkańcy Reptowa odebrali działania Komitetu z Nowego Dworu w taki sposób, 

że planuje się przebieg w/w linii energetycznej przez tereny Reptowa. 

Jacek Klinger – Przewodniczący Spotkania poinformował, że Nieformalny Komitet z Nowego Dworu 

interesuje rozwiązanie korzystne dla każdego, może rozwiązaniem będzie opracowanie trzeciego 

projektu. 

Wójt Gminy wskazał, że na razie mówimy o studium wykonalności. Żadna procedura się jeszcze nie 

rozpoczęła. 

Jacek Klinger – Przewodniczący Spotkania poinformował, że w Dobrczu poprowadzono kabel  w 

ziemi. Dodał, że Komitet chce dobrze dla wszystkich. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że od początku Gmina proponowała poprowadzenia omawianej linii w ziemi, 

ale powiedziano, że nie ma takiej możliwości.  

Rafał Tarlecki – członek Nieformalnego Komitetu wyjaśnił, że poprowadzenie kabla w ziemi jest 

droższą inwestycją. Ostrzegł, że samowolnie postawiona linia 2x400 kV spowoduje to, że zostaną 

wstrzymane wszelkie inwestycje. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że urzędnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych posiada wytyczne 

usytuowania przedmiotowej linii w odległości 45 m od zabudowań. 

Marek Poliwka  – członek Nieformalnego Komitetu zauważył, iż nie prowadzono badań w tej kwestii i 

nikt w Polsce nie jest w stanie stwierdzić, czy to promieniowanie ma oddziaływanie na ludzi. Dodał, 

że  w Kamionkach udowodniono, że bierze się pod uwagę normy przyjęte w krajach Unii Europejskiej 

jeszcze przed podpisaniem traktatu. 

Rafał Tarlecki – członek Nieformalnego Komitetu wyjaśnił, iż  to nie jest tak, że Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne nie wiedzą o tym, że są dzisiaj twarde fakty, które mówią o dużym 

oddziaływaniu  w obrębie kilkuset metrów. Wskazał, iż w chwili obecnej jesteśmy na etapie 

planowania i dzisiaj mamy wpływ na przebieg w/w linii energetycznej. Należy zadziałać wspólnie, by 

rozwiązać problem. Dodał, że Nieformalna grupa nie żąda likwidacji przedmiotowej linii. Potrzebuje 

wsparcia Gminy i informacji, czy władza jest ze stowarzyszeniem, które chce współpracować 

prowadząc ukierunkowane prace. Komitet musi mieć informację zwrotną. 

Wójt Gminy poinformował, że już po wkreśleniu w/w linii władze gminy  nie widzą możliwości 

wybudowania linii napowietrznej na terenie gminy. Dodał, że W Wałdowie Królewskim planowana 

linia będzie przebiegać bardzo blisko domów. 

Rafał Tarlecki – członek Nieformalnego Komitetu zwrócił uwagę, że za dwa lata powstaną domy i 

problem znacznie się nawarstwi, ponieważ zdesperowanych ludzi będzie dużo więcej. 
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Wójt Gminy zauważył, iż u nas zmiana tej trasy jest spóźniona o co najmniej 15 lat. 

Krzysztof Paliński – członek Nieformalnego Komitetu, Radny Rady Gminy zwrócił fakt, że w wielu 

przypadkach w związku z przebiegiem w/w linii powstanie konieczność wywłaszczenia. Kilkaset osób 

będzie narażonych na oddziaływanie fal elektromagnetycznych. Ponadto dodał, iż pozytywnym 

aspektem zaistniałej sytuacji jest taki, iż nie trzeba budować świetlic, by mogło się spotkać 

kilkadziesiąt osób – tylu spotyka się w domu u Pana Jacka w określonej sprawie. Dodał, że 

wprowadził się na teren Gminy, by tutaj odpocząć. 

Wójt Gminy poinformował, iż zrobi wszystko, co będzie w mocy Urzędu. Na pewno nie będzie zgody, 

by przedmiotowa linia została wybudowana w proponowanym przebiegu. 

Krzysztof Paliński – członek Nieformalnego Komitetu, Radny Rady Gminy  zwrócił uwagę, że Wójt 

musi obrać jakąś strategię, ponieważ niektórych już dziś można wystraszyć. 

Wskazał na konieczność spotkania się z mieszkańcami całego sołectwa, w tym Reptowa, by móc 

wypracować wspólną strategię w zakresie proponowanego przebiegu linii energetycznej przez PSE. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że należy obrać jeden front dla całej Gminy. 

Jeden z przedstawicieli  Nieformalnego Komitetu (który mimo prośby się nie przedstawił) zapytał, czy 

można dołączyć do niniejszego protokołu korespondencję i uchwały dotyczące omawianego tematu? 

Wójt Gminy odpowiedział twierdząco. 

Rafał Tarlecki – członek Nieformalnego Komitetu zwrócił uwagę, iż  generalnie potrzeba specjalisty do 

spraw projektowania tego typu urządzeń.  Zastanawiał się nad ewentualnością zlecenia komuś 

zaprojektowania nowego przebiegu omawianej linii, ponieważ obecni nie znają wszystkich przepisów. 

W pierwszej kolejności trzeba by zaprojektować to w sposób najbardziej możliwy do zaakceptowania. 

Jacek Klinger – Przewodniczący Spotkania wskazał, iż jedną koncepcją może być kabel. 

Wójt Gminy stwierdził, że według Gminy tak, ale według Polskich Sieci Elektroenergetycznych - nie. 

Dodał, że przedstawiciele PSE  są otwarci na spotkanie i  współpracę z mieszkańcami. 

Zwrócił uwagę, że dopóki nie zmieni się plan zagospodarowania województwa, ta linia pozostanie na 

starej linii 220 kV. Na zmianę przebiegu tej linii, którą Gmina musi przenieść do swojego Studium 

mają wpływ Radni  Województwa . 

Rafał Tarlecki – członek Nieformalnego Komitetu zaproponował, by Gmina wystąpiła do władz 

województwa.  

Wójt Gminy poinformował, że wcześniejsze protesty były kierowane do Zarządu Województwa. 

Rafał Terlecki – członek Nieformalnego Komitetu zaproponował podjęcie przez Radę Gminy uchwały 

w sprawie protestu. 

Wójt Gminy poinformował, że Rada Gminy jest otwarta na współpracę. 

Jacek Klinger – Przewodniczący Spotkania zauważył, że można walczyć o ułożenie kabla. 
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Jeden z mieszkańców Nowego Dworu – członek Nieformalnego Komitetu zwrócił uwagę, że zerwanie 

takiej linii napowietrznej spowoduje, że cały Nowy Dwór zostanie zagrożony. 

Wójt Gminy zauważył, że bez podpowiedzi specjalisty trudno będzie działać. Gmina może jedynie 

powołać biegłego z dziedziny energetyki. 

Rafał Tarlecki – członek Nieformalnego Komitetu zwrócił uwagę, iż trzeba brać pod uwagę pewne 

rozwiązania typu finansowego.  Jeżeli za 2-3 lata w Nowym Dworze powstanie kilkaset domów, 

należy  sobie wyobrazić jak wielkie będą tam odszkodowania i tragedia ludzi. Ta linia bardzo popsuje 

krajobraz. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż ma świadomość, że jest to poważny problem. Dodał, iż traktuje obecnie 

zaproponowane rozwiązanie jako zło konieczne, do którego nie chce dopuścić. 

Dodał, że w zakresie, w którym Gmina będzie mogła protestować, będzie to robiła. 

Marek Cichocki członek Nieformalnego Komitetu stwierdził, że należy stworzyć warunki, by 

prowadzić rozmowy z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Muszą mieć 

świadomość, że mieszkańcy Gminy posiadają sporą wiedzę w omawianym temacie. 

Krzysztof Paliński – członek Nieformalnego Komitetu, Radny Rady Gminy poinformował, że po 

ostatnim spotkaniu odwoził do Bydgoszczy przedstawiciela Polskich Sieci Elektroenergetycznych, 

który podczas rozmowy dawał mu do zrozumienia, że pytania mieszkańców zadawane podczas 

spotkania były słuszne. Dodał, że należy obrać przyjętą drogę i posiłkować się u radnych 

województwa. 

Wyraźne stanowisko Urzędu i Rady Gminy będzie ważną informacją dla Sejmiku Województwa. 

Wójt Gminy zauważył, że Sejmik już 6 lat debatuje nad tym problemem. 

Marek Cichocki  - członek Nieformalnego Komitetu zaproponował, by ponownie spotkać się z 

przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych celem przeprowadzenia rozmów i znalezienia 

kompromisu. Poinformował, iż w przypadku, gdy w/w linia energetyczna zostanie poprowadzona 

proponowanym korytarzem, nie zgodzi się na to, by tam zamieszkać. 

Należy przedyskutować zapisy ustawy i zacząć od tego, na jakie ustępstwa zgodzą się przedstawiciele 

PSE  zanim Komitet podejmie dalsze działania. 

Rafał Tarlecki – członek Nieformalnego Komitetu  dodał, że w innym przypadku trzeba będzie podjąć 

działania na drodze sądowej. 

Marek Cichocki – członek Nieformalnego Komitetu  zapytał,  czy Wójt byłby w stanie wygenerować 

takie spotkanie? 

Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że postara się ustalić i zwołać posiedzenie jeszcze przed 

świętami. Dodał, iż nie może zagwarantować, że  odbędzie się ono w godzinach późniejszych, 

ponieważ będą osoby dojezdne. Chciałby, aby na tym pierwszym spotkaniu było jak najwięcej 

zainteresowanych mieszkańców. 
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Marek Cichocki – członek Nieformalnego Komitetu  zwrócił uwagę na tereny, gdzie został 

opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, ale nie ma jeszcze domów. Mówiąc o 

mniejszym złu należy też określić projekt czy chronimy domy, które są, czy te pustostany, ponieważ 

tam jeszcze nikt nie pobudował, nie poniósł kosztów, a właściciel terenu przy dobrych negocjacjach 

może zyskać większe pieniądze z tytułu odszkodowania, niż przy zagospodarowaniu. 

Wójt Gminy poinformował, iż jutro postara się ustalić spotkanie z przedstawicielami Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych 

 

Komitet ustalił, iż od tego uzależni dalsze działania. 

Marek Cichocki – członek Nieformalnego Komitetu  zastanawiał się, czy istnieje możliwość 

zaproszenia  wspólnego niezależnego fachowca, który wsparłby i Komitet i Gminę w prowadzonych 

działaniach. 

Wójt Gminy stwierdził, że należałoby powołać  biegłego z uczelni, który będzie autorytetem w świecie 

naukowym. 

Jacek Klinger – Przewodniczący spotkania poinformował, że Komitet ze swojej strony też kogoś 

takiego poszuka. 

Marek Cichocki – członek Nieformalnego Komitetu  stwierdził, że przy dobrym przygotowaniu do 

proponowanego spotkania, może uda się wynegocjować satysfakcjonujące rozwiązanie i ominąć 

drogę sądową. Należy pokazać przedstawicielom PSE  jasny sygnał, że mają mocnego przeciwnika. 

Rafał Tarlecki – członek Nieformalnego Komitetu  zwrócił uwagę, iż należy być optymistycznie 

nastawionym do tej rozmowy, ale życie uczy, że należy również  mieć plan „b”. Przedstawiciele PSE 

muszą wiedzieć, że jesteśmy twardym negocjatorem. 

Zastanawiał się, czy równocześnie Gmina nie powinna wystąpić z informacją do Rady Województwa, 

że istnieje memorandum z mieszkańcami na rzecz ochrony ich zdrowia w związku z planowanym 

przebiegiem linii energetycznej. 

Krzysztof Paliński – członek Nieformalnego Komitetu, Radny Rady Gminy stwierdził, że następne 

spotkanie musi się odbyć na terenie naszej Gminy z udziałem radnych Sejmiku Województwa, 

przynajmniej niektórymi. 

Rafał Tarlecki – członek Nieformalnego Komitetu  zwrócił uwagę, że rozmowa jak najbardziej tak, ale 

później trzeba będzie poszukać osoby, która będzie reprezentowała interesy mieszkańców . 

Marek Cichocki – członek Nieformalnego Komitetu  zapytał, czy na najbliższe spotkanie można by 

zaprosić kogoś z miejscowości Kamionki? 

Jacek Klinger – Przewodniczący spotkania  wyjaśnił, że ta osoba otrzymuje mnóstwo telefonów od 

osób z całego kraju. Poinformował, że może zadzwonić ale musi przygotować sobie listę pytań, 

ponieważ  ta osoba nie odbierze telefonu po raz drugi. 
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Wójt Gminy poinformował, że nie da się zaprosić eksperta na to najbliższe spotkanie. 

 

W wyniku spotkania Komitet wypracował następujące wnioski: 

 zobowiązanie Wójta Gminy do zorganizowania spotkania z przedstawicielami Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych; 

  zobowiązanie Wójta Gminy do dołączenia korespondencji  pomiędzy Gminą, a PSE  dot. 

przedmiotowej sprawy od 2005 r.; 

 zobowiązanie Wójta Gminy do udostępnienia korespondencji w zakresie planowania linii 400 

kV i ze spotkań Rady Gminy omawianej w sprawie; 

 zobowiązanie Wójta Gminy do wyszukania eksperta w danej dziedzinie na spotkanie z 

przedstawicielami PSE . 

 

Na tym spotkanie zakończono. 

 

 

 

 

Protokołował       Przewodniczył 


