Konstancin-Jeziorna, 20 lutego 2017 r.

Wyjaśnienia dotyczące spotkania przedstawicieli PSE SA
w Urzędzie Gminy w Magnuszewie,
które odbyło się 17 lutego 2017 r.
W odniesieniu do treści opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy Magnuszew
komunikatu, dotyczącego spotkania przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
z przedstawicielami gminy oraz mieszkańców, w trosce o przejrzystość i transparentność działań
podejmowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, zwracamy się o publikację poniższych
wyjaśnień. W ocenie PSE SA, w urzędowym komunikacie nie zostały przekazane informacje związane
z przebudową istniejącej linii relacji Kozienice – Miłosna - istotne dla społeczności lokalnej na obecnym
etapie inwestycji.
PSE S.A., pełniące rolę Operatora Sieci Przesyłowej w Polsce, odpowiadają m.in. za bezpieczeństwo
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Właściwe wykonywanie tego obowiązku wymaga stałego
prowadzenia inwestycji – zarówno w budowę nowych linii, jak i modernizację istniejących połączeń sieciowych.
Realizacja tych prac wynika bezpośrednio z ustawowych obowiązków PSE S.A. i jest strategicznym działaniem
spółki.
Planowanie i prowadzenie prac modernizacyjnych infrastruktury przesyłowej jest zdeterminowane zarówno
koniecznością utrzymania operacyjnej sprawności istniejących linii, jak również potrzebą rozwoju systemu
elektroenergetycznego. Oba te uwarunkowania leżą u podstaw decyzji o przebudowie istniejącej linii relacji
Kozienice–Miłosna. Ta modernizacja będzie przebiegać z wykorzystaniem istniejących korytarzy, w oparciu
o partnerski dialog ze wszystkimi interesariuszami, a zwłaszcza – z właścicielami nieruchomości. Tak, jak
w przypadku każdej inwestycji, niezbędne będzie pozyskane wszystkich wymaganych prawem decyzji
właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzji środowiskowej. Inwestycja zostanie zrealizowana
w oparciu o wyjątkowo restrykcyjne – zwłaszcza na tle większości państw europejskich – regulacje prawne,
dotyczące technicznych, społecznych i administracyjnych aspektów budowy lub modernizacji linii najwyższych
napięć.
Obecnie przeprowadzane są analizy techniczne.. Pod koniec marca całościowa koncepcja zostanie
przedstawiona włodarzom wszystkich gmin, przez które przebiega linia. W kolejnym etapie po zebraniu uwag i
opinii, planowane są indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości.
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że informacja podana w komunikacie opublikowanym na stronie
internetowej www.magnuszew.pl: Z uwagi na istniejący korytarz linii i nieplanowanie jego poszerzania – nie
przewiduje się wypłaty odszkodowań za zajęty pas nieruchomości” wprowadza mieszkańców i czytelników
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w błąd, bowiem opisana kwestia nie była nawet tematem spotkania. Również informacja o rzekomym wpływie
modernizacji linii na sytuację zdrowotną mieszkańców nie jest prawdziwa.

***
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka
jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie
Prawo energetyczne.
PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu
elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także,
na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.
PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
Nadrzędnym celem PSE jest bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej.
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