
„Wiadomości” ukazują się na terenie gmin: Kleszczewo, Kołaczkowo, Środa Wielkopolska, Dominowo, Nekla, Września, Strzałkowo, Słupca, Golina, Kazimierz Biskupi.
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Szanowni Państwo!
Z ostatniej chwili

Sukces rozmów

Aktualności

Dwa ostatnie miesiące przyniosły 
wiele istotnych decyzji, które przy-
bliżają termin rozpoczęcia prac 
budowlanych linii elektroenerge-
tycznej Kromolice-Pątnów. Radni 
gminy Strzałkowo przyjęli miej-
scowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Uwzględnia on 
zaprojektowany przebieg trasy 

nowej linii. Podobne rozwiązania przyjęli gospodarze Ne-
kli. To już przedostatnia gmina, która uchwaliła plan, i de-
cyzję tę podjęto jednogłoś nie! Pozostało tylko Dominowo. 
Najważniejsze dla inwestycji są jednak dwie decyzje, jedna 
wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  
w Poznaniu, a druga przez wojewodę wielkopolskiego Pio-
tra Florka. Pierwsza – z 10 kwietnia – to tak zwana decyzja 
środowiskowa, bez której nie można rozpocząć budowy. 
Druga – z 10 czerwca – to decyzja o ustaleniu lokalizacji 
przedsięwzięcia Euro 2012 dla linii Kromolice-Pątnów. Jak 
wcześniej informowaliśmy, inwestycja Kromolice-Pątnów 
została zaliczona do wąskiej grupy przedsięwzięć kluczo-
wych dla realizacji finałów mistrzostw Euro 2012. Budowa 
linii została objęta Ustawą o przygotowaniu finałowego tur-
nieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Jaki 
wpływ mają obydwie decyzje na termin i sposób realizacji 
linii, wyjaśnia inż. Adam Pahl w wywiadzie „Prąd popłynie na 
stadiony”. W „Wiadomościach” zawsze staramy się przedsta-
wić Państwu interesujące artykuły z polskiej prasy poświę-
cone problemom energetyki. Tym razem prezentujemy, 
opublikowany w „Gazecie Wrocławskiej”, tekst red. Jerzego 
Wójcika „Za trzy lata Wrocław gotowy na blackout”. Mowa  
w nim o zasilaniu aglomeracji Wrocławia, która – podobnie 
jak Poznań – boryka się z problemem przestarzałej infra-
struktury energetycznej. 
Życzę miłej lektury i jak zawsze zachęcam do przysyłania py-
tań na adres: wiadomosci.patnow@eltelnetworks.com 

Inż. TADEUSZ NAKIELSKI
Dyrektor ds. Budowy Linii Najwyższych Napięć
Eltel Networks Olsztyn S.A.

Wiadomości
Przydatne, aktualne, rzetelne.

Dotyczą linii elektroenergetycznej Kromolice-Pątnów
realizowanej w Twoim sąsiedztwie.

Właściciele nieruchomości położonych na trasie linii 
wracają do rozmów. Kolejni mieszkańcy Kleszczewa, 
Dominowa, Środy Wielkopolskiej, Słupcy i Goliny zawie-
rają umowy z inwestorem.
Od końca czerwca trwają rozmowy z mieszkańcami, któ-
rzy nie podpisali umów. Każdy właściciel otrzymał w tej 
sprawie pismo z ofertą porozumienia. To już ostatni mo-
ment na zawarcie umów. Tylko pod koniec lipca podpisa-
no ich blisko dwadzieścia. Rozmowy trwają.

Radni Nekli bez wątpliwości. Plan przyjęty
22 czerwca 2009 roku radni gminy Nekla jednogłośnie 
przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go. To kolejna gmina, która wpisała nową inwestycję do 
swoich planów. Przez Neklę przechodzić będzie nieba-
wem 5 kilometrów nowej linii. 



„Gazeta Wrocławska”, Jerzy Wójcik, 10 lutego 2009

Za trzy lata Wrocław gotowy na blackout

Ruszyła inwestycja, dzięki której Wrocławiowi przesta-
nie grozić wielka energetyczna awaria. Dziś jesteśmy  
w czołówce miast najbardziej zagrożonych energetycz-
nym blackoutem. Większym nawet od tego, który wyda-
rzył się w kwietniu 2008 roku w Szczecinie, gdy pół mia-
sta nie miało prądu.
Naszą sytuację poprawić ma budowany właśnie ring ener-
getyczny wokół miasta, czyli coś w rodzaju energetycznej 
obwodnicy. To właśnie dzięki połączeniu dwóch kluczo-
wych stacji elektroenergetycznych na północy i południu 
Wrocławia będziemy mogli poczuć się bezpieczniej. 
Dlaczego? Bo w momencie dużej awarii będzie można 
ominąć uszkodzone linie w mieście, przesyłając prąd „do-
okoła” energetycznym ringiem. Inwestycja ma być gotowa 
najpóźniej w 2011 roku. Ale to nie koniec dobrych infor-

Radni gminy Strzałkowo jednogłośnie przyjęli nowy 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
linii energetycznej Kromolice-Pątnów. Decyzja zapadła  
23 kwietnia 2009 roku. Na początku sesji Rady Gminy 
przedstawiciel konsorcjum firm wykonawczych inż. To-
masz Kozik przedstawił krótkie sprawozdanie z postępów 
w rozmowach z właścicielami nieruchomości, przez które 
przebiegać będzie nowa linia.
To kolejna gmina, w której wszyscy mieszkańcy wyrazili 
zgodę na budowę linii i zawarli z inwestorem umowy. Od-
cinek linii, który wybudowany zostanie w gminie Strzał-
kowo, ma długość około 9,3 kilometra. Po oddaniu linii do 
eksploatacji inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
Operator S.A. – będzie co roku zasilał budżet gminy po-
datkiem od wartości nieruchomości. Przysługuje on każ-
dej gminie, w której zlokalizowana jest linia. 

macji. Wrocław uzyska też połączenie z elektrownią Opo-
le za pomocą sieci, która pobiegnie wzdłuż autostrady A4 
– wyjaśnia Waldemar Skomudek, wiceprezes Polskich Sieci 
Energetycznych „Operator”, który w poniedziałek spotkał 
się w tej sprawie z wicemarszałkiem Grzegorzem Roma-
nem, a tydzień temu rozmawiał z władzami Opola.
– Linia biegnąca wzdłuż autostrady będzie pierwszym te-
go typu rozwiązaniem w Polsce. Dzięki niemu prąd popły-
nie z elektrowni prosto do Wrocławia – dodaje wicepre-
zes. I wyjaśnia, że nasze miasto skorzysta podwójnie, bo 
będzie miało nowoczesną, wydajną i nienarażoną na awa-
rie linię. Połączy ona stolicę Dolnego Śląska z elektrow-
nią Opole, która planuje rozbudowę i znaczne zwiększe-
nie wytwarzanej mocy. – Po zakończeniu inwestycji Wro-
cław przesunie się z jednego z ostatnich miejsc na czoło li-
sty najbezpieczniejszych energetycznie miast w kraju – za-
pewnia wiceprezes Waldemar Skomudek.
Czy pomoże nam to w organizacji mistrzostw Euro 2012? 
Fachowcy twierdzą, że po zbudowaniu ringu energetycz-
nego nie zdarzy się tak, że nagle w połowie miasta zabrak-
nie prądu.
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Aktualności 

Strzałkowo jednogłośnie za linią



Prąd popłynie na stadiony
Rozmowa z inż. Adamem Pahlem z firmy Energoprojekt – Kraków SA

Panie inżynierze, czym właściwie 
jest decyzja środowiskowa?
To jakby potwierdzenie, że projekt 
inwestycji jest zgodny z obowią-
zującymi przepisami w zakresie 
oddziaływania, w tym wypadku 
linii energetycznej, na środowisko.  
Wydanie decyzji środowiskowej 
leży w kompetencji Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Czy do realizacji każdej inwestycji niezbędna jest decyzja 
środowiskowa?
Nie. Jest ona konieczna w wypadku projektów, które mo-
gą znacząco wpływać na środowisko. Linie energetyczne 
do takich się zaliczają, podobnie jak autostrady czy gazo-
ciągi.

Inwestycje mogące wpływać na środowisko – co to kon-
kretnie oznacza? 
Rozważmy przykład linii. Wiadomo, że przy dużej wilgot-
ności pracy linii towarzyszy charakterystyczny hałas. Linia 
jest także źródłem pola elektromagnetycznego. Czynniki 
te trzeba brać pod uwagę lokalizując linię. W tym zakre-
sie w Polsce istnieją bardzo surowe regulacje, które muszą 
być spełnione przy tego rodzaju inwestycji.

Co w takim razie stwierdza się w decyzji środowiskowej? 
Przede wszystkim to, że dana inwestycja nie będzie szko-
dliwa dla otoczenia. Innymi słowy, przy jej realizacji zacho-
wane zostaną wszystkie standardy i przepisy dotyczące 
ochrony środowiska, stąd właśnie jej potoczna nazwa – 
decyzja środowiskowa.

Ale jak taka decyzja może zostać wydana, skoro dziś jesz-
cze linia nie istnieje?
Nie istnieje w terenie, to prawda, ale jej dokładny projekt 
został opracowany w biurze projektowym. Na jego pod-
stawie rzeczoznawca stwierdza, czy inwestycja uwzględ-
nia wszystkie przepisy w zakresie ochrony środowiska  
i czy będą zachowane wymagane poziomy oddziaływania 
pola elektromagnetycznego i hałasu. 

Innymi słowy, decyzja środowiskowa wydawana jest na 
podstawie symulacji oddziaływania? 
Tak. Obecny poziom wiedzy na temat konstrukcji linii, od-
działywania pól, hałasu w połączeniu z nowoczesną tech-
nologią i ogromną ilością tego typu danych pozwala nam 
przewidzieć dokładnie, jak inwestycja będzie oddziaływać 
na środowisko.

A jeśli jednak prognozy okażą się błędne?
Muszę przyznać, że w swojej ponad trzydziestoletniej 
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praktyce zawodowej nie miałem do czynienia z taką sy-
tuacją. Jednak warto wiedzieć, że na wniosek wojewody 
prognozy oddziaływania są analizowane i weryfikowane 
przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Bez tego nie 
ma mowy o wydaniu decyzji. Mało tego, organ wydający 
decyzję środowiskową nakłada na inwestora obowiązek 
wykonania pomiarów kontrolnych. Bada się wówczas, czy 
określone w raporcie zakresy pola elektromagnetycznego 
i hałasu są faktycznie zachowane. 

A co jeśli wyniki rzeczywiste nie są zgodne z prognozami?
To zależy. Jeśli oddziaływanie jest mniejsze niż prognozo-
wane, co się zdarzało wielokrotnie, to bardzo dobrze. Jeśli 
jednak uzyskane wartości przekraczają dopuszczalne po-
ziomy obiekt nie może być włączony do trwałej eksploata-
cji i inwestor musi dokonać przebudowy. 

Czy wojewoda wielkopolski konsultował projekt z miesz-
kańcami?
Tak. Strony postępowania miały możliwość składania 
uwag, kierując je do wojewody, a wojewoda w ramach 
procedury odsyłał je do nas. Jako podmiot wnioskujący 
o wydanie decyzji środowiskowej, musieliśmy odnieść się 
do pytań i udzielić stosownych wyjaśnień. 

Czego dotyczyły uwagi właścicieli? 
Przede wszystkim kwestii oddziaływania linii i zasad ich lo-
kalizowania w sąsiedztwie nieruchomości. Tłumaczyliśmy, 
na czym opierają się wyliczenia i jak mają się one do norm, 
które obowiązują w Polsce. 

Co stało się później?
Po kilku miesiącach została wydana decyzja o uwarun-
kowaniach środowiskowych. Ze względu na to, że linia 
Kromolice-Pątnów ma status przedsięwzięcia Euro 2012 
nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Czy gdyby ktoś chciał dzisiaj zmienić trasę linii, potrzebna 
byłaby nowa decyzja środowiskowa?
Niestety tak. Decyzja jest wydawana dla ściśle określone-
go przebiegu linii, który został przedstawiony we wnios-
ku inwestora. Przebieg trasy ma swoje odzwierciedlenie 
w uchwalonych miejscowych planach. Czasami jednak 
nie ma planów. Tak było na przykład w Dominowie. Trasa 
została jednak wyznaczona w studium, czyli dokumen-
cie planistycznym, na podstawie którego podejmowana 
będzie uchwała o wprowadzeniu linii do miejscowych 
planów. Korekta trasy powoduje też zmiany stron postę-
powania administracyjnego, ponieważ pojawiają się no-
we osoby, przez których posiadłości ma przebiegać linia. 
Zmiana trasy dzisiaj oznaczałaby cofnięcie inwestycji o co 
najmniej trzy lata.



Nakład: 350 egz.

Redakcja i wydawca: 
Biuro Prasowe Firmy Eltel Networks Olsztyn S.A. 
Gutkowo 81 d, 11-041 Olsztyn 
Kontakt do redakcji: wiadomosci.patnow@eltelnetworks.com
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Budowa linii Kromolice-Pątnów realizowana jest na zlecenie Krajowego Operatora Przesyłowego – PSE Operator S.A. z siedzibą w Konstan-
cinie-Jeziornie 05-520, ul. Warszawska 165.
Spółka ta odpowiada za przesyłanie i ciągłość dostaw energii o odpowiedniej jakości do milionów Polaków w całym kraju. Jednym z jej 
klu czowych zadań jest dbałość o stan sieci przesyłowych i stacji elektroenergetycznych. Od 1 stycznia 2008 r. spółka PSE-Operator S.A. jest 
właścicielem stacji i linii elektroenergetycznych najwyższych napięć (220, 400, 750 kV) .

Do czego w takim razie potrzebna była decyzja o ustale-
niu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla linii Kromoli-
ce-Pątnów wydana w czerwcu przez wojewodę wielkopol-
skiego?
Jest to decyzja niezbędna do uzyskania pozwolenia na 
budowę. Określa się w niej lokalizację i sposób realizacji 
budowy, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy. Tak 
jak dla domku jednorodzinnego wydaje się dziś decyzję  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tak 
dla linii konieczna jest decyzja o ustaleniu lokalizacji.

Ale po co decyzja lokalizacyjna, skoro wszystkie gminy, 
poza Dominowem, uchwaliły plany miejscowe? 
To prawda, plany są gotowe. Myślę że i Dominowo za-
akceptuje projekt we wrześniu. Jednak linia objęta jest 
specjalną ustawą Euro, która powstała z myślą o przedsię-
wzięciach niezbędnych do realizacji turnieju. Ustawa Euro 
wyłącza Ustawę o planowaniu przestrzennym, co znaczy, 
że miejscowe plany nie są brane pod uwagę. Czyli choć 
plany są, to w wypadku linii objętej ustawą Euro nie ma 
to żadnego znaczenia. Ustawa zobligowała nas do realiza-
cji inwestycji drogą Euro, więc i do wystąpienia o decyzję  
lokalizacyjną.

A jaki w takim razie był cel ustawy Euro? 
To przede wszystkim pytanie do autorów, myślę jednak, 
że chodziło o przyspieszenie wydawania decyzji admini-
stracyjnych. Dotychczasowe ustawy były niedoskonałe. 
Wszystko się wydłużało, a przez to miasta, takie jak na 
przykład Poznań, są ciągle zasilane za pośrednictwem 
przestarzałej infrastruktury. Dzięki ustawie natychmiast 
po wydaniu decyzji wchodzi ona w obieg prawny i można 
ją wykorzystywać do dalszych prac.

A co z planami miejscowymi? Czy to oznacza, że cała pra-
ca inwestora, mająca na celu przekonanie gospodarzy  
i mieszkańców poszczególnych gmin do przebiegu nowo 
budowanej linii, była niepotrzebna? 
Nie. Proszę pamiętać, że dopiero w sierpniu ubiegłego ro-
ku linia została zaklasyfikowana jako przedsięwzięcie Euro 
2012. Tymczasem wykonawca rozpoczął działania plani-

styczne już w 2007 roku. W momencie gdy nasza linia zna-
lazła się w rozporządzeniu Rady Ministrów jako inwestycja 
niezbędna do realizacji przedsięwzięcia Euro 2012, mu-
sieliśmy skorzystać z tej ustawy i wystąpić do wojewody  
o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Uzyskanie pozwolenia 
na budowę linii możliwe jest jedynie na podstawie decyzji 
lokalizacyjnej. 

Dlatego że inwestycja jest wpisana na listę przedsięwzięć 
Euro 2012?
Tak, ponieważ trasa linii, która została wyznaczona w tej 
decyzji lokalizacyjnej, jest zgodna z trasami, które znajdu-
ją się w planach gmin. Nie ma więc żadnej kolizji. W przy-
szłości każda z gmin, która będzie opracowywać miejsco-
we plany, będzie musiała uwzględniać tę linię.
 
Czyli oznacza to, że nawet jeśli gmina nie przyjęła planu, 
będzie musiała i tak linię uwzględnić? 
Tak. Gmina musi tę linię uwzględnić w przyszłości w pla-
nie, bo przecież ona fizycznie tam będzie wybudowana na 
podstawie decyzji lokalizacyjnej.

Co oznacza ta decyzja dla właścicieli nieruchomości, przez 
które przechodzić będzie linia?
Decyzja lokalizacyjna umożliwia podjęcie stosownych roz-
mów z właścicielami po to, aby uzyskać zgodę na budowę. 
Decyzja ta oznacza także możliwość rozpoczęcia postępo-
wania administracyjnego, jeśli ktoś nie zgadza się na udo-
stępnienie swojej nieruchomości inwestorowi. 

A zatem decyzja zastępuje miejscowy plan?
W pewnym sensie tak, ponieważ w oparciu o jej postano-
wienia można wystąpić na drogę administracyjną. 

A co z odszkodowaniami w przypadku decyzji administra-
cyjnej?
Są wypłacane na podstawie operatu szacunkowego, 
który opracowuje na zlecenie starosty rzeczoznawca. 
Tak przygotowany operat szacunkowy określa niestety  
o wiele niższą wartość odszkodowania, niż oferował miesz-
kańcom inwestor. 

Dlaczego?
Ponieważ operat obniżony będzie o wartość tak zwanej 
służebności przesyłowej. Wypłacane wówczas będzie tyl-
ko odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nierucho-
mości. Wartość służebności przesyłowej jest znacząca, i to 
właśnie powoduje, że po jej odjęciu odszkodowanie bę-
dzie mniejsze. 

Dziękuję za rozmowę.


