
UCHWAŁA NR XIII-147/2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 30 października 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400kV 

relacji Ostrołęka – Stanisławów w nowym korytarzu  

 

 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Po rozpoznaniu petycji mieszkańców Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r.  

w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka – Stanisławów w nowym 

korytarzu, Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje powyższą petycję za bezzasadną. 

§ 2 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia 

wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały 

wraz z załącznikiem do uchwały.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

/-/ Robert Perkowski 

 

 

  



Załącznik  

do Uchwały Nr XIII-147/2019 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

  z dnia 30 października 2019 r. 

 
 

Rozpatrując przedmiotową petycję z dnia 10 kwietnia 2019 r. stwierdzono, że: 

 

Od lipca br. Wykonawca inwestycji rozpoczął proces informacyjno-konsultacyjny  

z mieszkańcami i władzami samorządowymi gmin znajdujących się na trasie rozważanych 

przebiegu linii. W ramach tego procesu organizowane spotkania są okazją do zapoznania się 

 z propozycjami wykonawcy dotyczącymi wariantów przebiegi linii. Mieszkańcy mają 

możliwość sprawdzić, w jakiej odległości od konkretnych zabudowań zaplanowano instalacje, 

ocenić, który z proponowanych wariantów jest dla nich najlepszy oraz zgłaszać uwagi  

i propozycje modyfikacji przebiegu linii.  

W celu pełnego poinformowania o inwestycji, opracowane zostały dedykowane 

projektowi materiały informacyjne oraz strona internetowa http://liniaostrolekastanislawow.pl/ 

za pomocą której każdy zainteresowany może skontaktować się z Wykonawcą. Dotychczas 

spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami i przedstawicielami władz lokalnych, 

zgodnie z informacjami zawartymi na w/w stronie internetowej odbyły się już w gminie 

Strachówka, Jadów, sołectwie Borucza, Stanisławów, Zabrodzie oraz Wyszkowie.  

Zgodnie z deklaracjami inwestora ustalenie ostatecznego przebiegu lokalizacji linii 

nastąpi dopiero po weryfikacji oczekiwań społeczności lokalnych, możliwości 

technologicznych przy uwzględnieniu optymalnego, zminimalizowanego wpływu inwestycji 

na środowisko. Proces ten będzie miał na celu wypracowanie rozwiązania, które będzie w 

największym stopniu akceptowalne przez samorządy, lokalną społeczność oraz zagwarantują 

bezpieczeństwo eksploatacji linii. Nie można zatem zgodzić się ze stwierdzeniem, że Polskie 

Sieci Elektroenergetyczne S.A. arbitralnie ustaliły przebieg linii. 

Zdefiniowanie ostatecznego przebiegu trasy będzie skutkowało przeprowadzeniem 

indywidualnych rokowań ze wszystkimi właścicielami nieruchomości, przez tereny których 

poprowadzona będzie linia. Zgodnie z deklaracją Inwestora otrzymają oni odpowiednie 

wynagrodzenie lub odszkodowania z tego tytułu. 

Podnosząc kwestię budowy linii 400 kV w śladzie obecnej linii elektroenergetycznej 220 kV  

Ostrołęka – Miłosna, należy przychylić się do przedstawionych przez Inwestora argumentów, 

że: 

• obecnie eksploatowana linia 220 kV Ostrołęka – Miłosna nie pozwala na przesyłanie energii 

elektrycznej w zwiększonym wolumenie odpowiadającym rosnącemu zapotrzebowaniu.  

• realizacja inwestycji w tym wariancie wymagałaby poszerzenia pasa technologicznego, co 

oznaczałoby konieczność wysiedlenia znacznej liczby budowników mieszkalnych na 

odcinku pomiędzy Stanisławowem a Wyszkowem.  

• budowa nowej linii wiąże ze sobą możliwości modernizacyjne sieci dystrybucyjnej przez 

lokalnych operatorów i przełoży się na zmniejszenie awaryjności w dostawach do 

indywidulanych odbiorców.  

 

Jednocześnie, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, 

poucza się, że podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia 

petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, 

jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu 

do rozpatrzenia petycji. W przypadku o którym mowa w ust. 1, podmiot właściwy do 

rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji 

bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.  
 

http://liniaostrolekastanislawow.pl/


Przewodniczący 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

/-/ Robert Perkowski 

 


