
LIST OTWARTY
w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV 

wraz ze zmianą układu sieci NN 
pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami 

oraz działania specustawy przesyłowej

Niniejszy list otwarty jest wyrazem stanowczego sprzeciwu przeciwko budowie linii elektroener
getycznej 400 kV (2x400 kV) wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a 
Siedlcami i jej przebiegowi przez m.in. gminy Kałuszyn, Cegłów i Latowicz oraz przeciwko działaniu 
specustawy przesyłowej.
Stanowcze NIE przeciwko budowie linii oraz działaniu specustawy przesyłowej wyrażają stowarzy
szenia i komitety gmin Kałuszyn i Cegłów, których celem jest podejmowanie szerokiej inicjatywy 
dla rozwoju naszych gmin oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody i 
zasobów naturalnych, ale przede wszystkim stanowcze NIE wyrażają mieszkańcy gmin Kałuszyn,
Cegłów i Latowicz, których budowa linii elektroenergetycznej 400 kV dotknie, wręcz „porazi” , a 
specustawa w opinii prezentowanej na spotkaniach z mieszkańcami przez PSE (Polskie Sieci Elektro
energetyczne) pozbawia jakiegokolwiek wpływu na lokalizację i przebieg tej linii. Argumenty, opinie 
i wnioski mieszkańców w ogóle nie zostały zarejestrowane, ani uwzględnione. My -  mieszkańcy 
twierdzimy natomiast, że nasze argumenty, opinie, wnioski, zastrzeżenia, uwagi i sugestie dotyczące 
budowy linii muszą zostać uwzględnione, bo gwarantuje nam to ustawa zasadnicza, tj. Konstytucja 
RR a specustawa przesyłowa nie może pozbawić nas praw konstytucyjnych, dlatego...

BIJEMY NA ALARM!!!
Alarmujemy, bo:
1. Specustawa przesyłowa z 2015 roku uchwalona przez poprzednią koalicję PO-PSL oraz nowelizacja przegłosowana w Sejmie obecnej kadencji w  lutym br., łamie 
nasze prawa konstytucyjne -  prawa mieszkańców do współdecydowania o naszych sprawach i powinna być zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego.

2. Tereny pod linie elektroenergetyczne powinny być przygotowywane przez odpowiednio długi okres, a także powinny widnieć w długoterminowych planach 
rozwoju danego regionu i każdej gminy tak, aby mieszkańcy dokonując życiowych wyborów i inwestycji mieli pewność, że nagłymi decyzjami nikt ich nie zaskoczy 
i nie zrujnuje ich życia oraz dorobku. Decyzja o budowie linii 2 x 400 kV zaskoczyła nas i była przed nami ukrywana. Realizacja projektu linii w  obwieszczonej 
w aktualnej wersji zrujnowałaby nas i nasz dobytek. Linia 2 x 400 kV została zapisana w załączniku do specustawy przesyłowej jako nowelizacja do specustawy 
przesyłowej (uchwalona w dniu 24 lutego 2017 r. przez Sejm RP). Nie istniała w  Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz w 
naszych gminnych planach zagospodarowania przestrzennego. Wielu mieszkańców wykupiło działki i dopiero co pobudowało swoje domy mieszkalne i letniskowe 
niejednokrotnie zaciągając kredyty. Budowa linii przesyłowej bez ich akceptacji będzie zmuszała do mieszkania w pobliżu ogromnego zagrożenia.

3. Rozmowy PSE z burmistrzem i wójtami naszych gmin w miesiącu styczniu br. w  sprawie linii i jej wariantów, również odbywały się przed zapisaniem inwestycji 
budowy linii w  załączniku do nowelizacji specustawy przesyłowej (z dnia 24 lutego 2017 r.) i ujęciem w planach zagospodarowania. W  efekcie tych rozmów przyjęto 
wariant III przebiegu linii, który jest najbardziej niekorzystny dla naszych gmin i tylko ten wariant prezentowało na spotkaniach z mieszkańcami, jako ten optymalny. 
Z tym wariantem PSE przyjechało i odjechało, nie przyjmując i nie rejestrując żadnych argumentów, opinii, wniosków, zastrzeżeń, uwag i sugestii mieszkańców. 
Prezentację przebiegu linii w  III wariancie na spotkaniach z mieszkańcami PSE rozpoczęło w  miesiącu maju br. i dopiero wtedy mieszkańcy dowiedzieli się o bu
dowie linii, a spotkania nie miały nic wspólnego z konsultacjami. Spotkań tych nikt nie dokumentował (nie nagrywał, nie protokółował), dlatego uznajemy je za 
informacyjne, a nie informacyjno-konsultacyjne. Na tych spotkaniach próbowano nam powiedzieć, że skoro inwestycja (linia 2 x 400 kV) jest inwestycją strategiczną 
i realizowaną w trybie specustawy, to my -  mieszkańcy nie mamy nic do powiedzenia. W  związku z powyższym, nie zgadzamy się z realizowaną przez PSE polityką 
i nie pozwolimy na takie traktowanie nas.

4. Za zrujnowany majątek inwestor PSE oferuje niewyobrażalnie małe pieniądze z tytułu służebności przesyłu.

5. Zauważyliśmy, że PSE wyjątkowo śpieszy się z realizacją budowy linii, żeby:
- ograniczyć ryzyko powstania konfliktu społecznego związanego z przeprowadzeniem skutecznej akcji informacyjnej, odpowiedniej edukacji ekologicznej społe
czeństwa i obudzenia jego świadomości;
- zdążyć w  okresie obowiązywania specustawy przesyłowej;
- wykorzystać fundusze unijne przeznaczone na rozbudowę sieci przesyłowych.
Naszym zdaniem, PSE postępuje w taki sposób, jakby już posiadało decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę podpisując z mieszkańcami zgody na służeb
ność przesyłu.

6. Zastanawiające jest, że linia została obecnie „przerzucona” na teren naszych gmin Kałuszyn, Cegłów i Latowicz z niezrozumiałych nam powodów. W planie 
rozwoju sieci przesyłowej PSE do 2025 roku miała i powinna przebiegać daleko od nas zgodnie z Planem
Rozwoju Sieci Przesyłowych jako linia przesyłowa na wschód i poza granicę Polski.

7. Kierujemy liczne pisma do różnych urzędów decyzyjnych w tej sprawie, prosimy o spotkania i wysłuchanie naszych argumentów przemawiających przeciwko 
budowie linii. Do tej pory nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi, dlatego publicznie.



PYTAMY, 
CZY TAK MOŻE DZIAŁAĆ SPECUSTAWA 

I CZY TAK MOŻNA REALIZOWAĆ 
TĄ INWESTYCJĘ?!

Poniżej prezentujemy argumenty przemawiające przeciwko przebiegowi linii przez gminy 
Kałuszyn, Cegłów i Latowicz:

1. Do konsultacji z mieszkańcami przyjęto najbardziej niekorzystny dla naszych gmin wa
riant III przebiegu linii jako wariant optymalny odmawiając prezentacji I i II wariantu, a w 
ulotce pt.,.Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN po
między aglomeracją warszawską a Siedlcami” napisane jest, że dopiero „po zakończeniu 
procesu konsultacyjnego inwestor, w oparciu o zgromadzoną wiedzę o uwarunkowaniach i 
oczekiwaniach interesariuszy inwestycji, wybiera możliwie optymalny przebieg linii” .

2. Wszystkie nasze gminy są gminami zielonymi o wysokich walorach krajobrazowych, wy
poczynkowych i rekreacyjnych, a gmina Cegłów posiada już oficjalnie markę i logo takiej 
gminy. Linia wprowadzi obce elementy w postaci słupów elektroenergetycznych, co spo
woduje utratę tych walorów, zablokuje rozwój naszych gmin i zniszczy miejsca krajobrazo
we, obszary mikroklimatyczne, kompleksy przyrodnicze i chronione miejsca ekologiczne, w 
tym chronione gospodarstwa rolne produkujące żywność ekologiczną.

NISZCZENIE PRZYRODY JEST BARBARZYŃSTWEM!!!
3. Planowana inwestycja jest sprzeczna z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

4. Negatywnie wpłynie na życie mieszkańców i środowisko, gdyż:
- linia w fazie budowy wyłącza tereny z użytkowania, uszkadza gleby, niszczy lasy;
- linia podczas eksploatacji wytwarza pole elektroenergetyczne (PEM) i hałas powodując różnego rodzaju zakłócenia, np. radiowo-elektryczne i dyskomfort życia 
przy nieustannym szumie oraz jest śmiertelnym zagrożeniem w  przypadku zerwania zwłaszcza w  wyniku kataklizmu;
- linia podczas eksploatacji ujemnie wpływa na organizmy żywe, przy czym negatywny wpływ pola elektroenergetycznego może się ujawnić dopiero w następnych 
pokoleniach;
- linia u znacznej ilości mieszkańców powoduje stany depresyjne oraz zwiększa zapadalność na choroby psychiczne i choroby nowotworowe, wśród których 
najczęstszą jest białaczka zwłaszcza u dzieci. Promieniowanie emitowane przez linie wysokiego napięcia wpływa na percepcję pola magnetycznego przez owady i 
przez to zaburza ich zachowania [źródło: Lipiński Z., 2006. How far should bees be located from the high voltage power lines? Journal of Apicultural Research 45: 
240-242]
- linia obniży atrakcyjność oraz wartość życiowych inwestycji mieszkańców, którzy swoje budynki mieszkalne i letniskowe budowali w  przekonaniu, że będą żyli z 
daleka od takich linii w  przyjaznym środowisku.

W gminie Kałuszyn linia:
1. w  wariancie III -  najbardziej niekorzystnym dla gminy Kałuszyn zniszczyłaby, a właściwie zrujnowałaby szczególne miejsce krajobrazowo-przyrodnicze, jakim 
jest najwyższe wzniesienie krainy geograficznej Wysoczyzny Kałuszyńskiej i nizin Polskich zwane Górą Ryczołkowską. Stanowi ona wizytówkę miasta Kałuszyn 
dla wjeżdżających od strony Warszawy i w  stronę Warszawy wyjeżdżających. Jest to miejsce widokowe, będące olbrzymią wartością miasta Kałuszyn, skąd roz
tacza się niepowtarzalny widok na miasto Kałuszyn i okolice. Teren był opisywany w  wielu książkach i publikacjach, a zgodnie z ustawą krajobrazową powinien 
być zinwentaryzowany i zachowany, a nie ZDEWASTOWANY...

2. w wariancie III -  najbardziej niekorzystnym dla gminy Kałuszyn podzieliłaby gminę Kałuszyn na cztery części, wraz z wcześniejszą linią wysokiego napięcia i prze
biegałaby przez jej środek. Położona na najwyższym wzniesieniu byłaby widoczna z każdego miejsca w Kałuszynie. Nieuzasadniony żadnymi czynnikami podział 
ZNISZCZY Górę Ryczołkowską,

3. w  wariancie III -  najbardziej niekorzystnym dla gminy Kałuszyn stworzy kolejne zagrożenie dla mieszkańców i środowiska, umożliwiając na Górze Ryczołkow- 
skiej budowę zakładu odzysku zużytych opon tzw. gumowisko,

4. w wariancie III -  najbardziej niekorzystnym dla gminy Kałuszyn przechodziłaby przez tereny ekologicznych gospodarstw rolnych i plantacji oraz tereny chętnie 
zasiedlane przez mieszkańców Warszawy i innych miast. Dokonałaby DEGRADACJI malowniczych i krajobrazowych terenów z domami i domkami letniskowymi 
(wsie Kazimierzów, Chrościce, miasto Kałuszyn i jego okolice).

W gminie Cegłów linia:
I . w  wariancie II i III -  w równym stopniu niekorzystnych dla gminy Cegłów zniszczyłaby wszystkie strategie rozwoju gminy i jej markę z logo „Cegłów -  Zielona 
Gmina” , mozolnie budowaną od lat i stanowiącą jej główny potencjał rozwojowy,



2. w wariancie II i III -  w  równym stopniu niekorzystnych dla gminy Cegłów zaburzyłaby i 
bezpowrotnie zniszczyła specyficzny w skali kraju mikroklimat sanatoryjno-leczniczy, gdzie 
stężenie jodu jest wyższe niż nad morzem -  mikroklimat doceniony i wykorzystany już w 
XIX wieku przez lekarza Henryka Dobrzyckiego, który założył właśnie tu w 1879 roku 
pierwsze w  Polsce, a także w Europie nizinne sanatorium dla chorych na gruźlicę i inne cho
roby dróg oddechowych, z powodzeniem stosując klimatoterapię. [źródło: Reprezentanci 
nauk medycznych, zmarli członkowie AU w Krakowie, PAU, TNW  i PAN. Katedra Historii 
Medycyny CM UJ] W  1908 roku inny słynny lekarz Teodor Dunin założył znane na całą Polskę 
Sanatorium Przeciwgruźlicze w Rudce -  gmina Cegłów, Region położony pośrodku terenu 
oddziaływania mikroklimatu (między Mienią i Rudką) powinien być objęty szczególną ochro
ną przed tego typu inwestycjami, ponieważ zbrodnią jest niszczenie dziedzictwa pokolenio
wego naszego regionu, będącego wartością w  skali całego kraju,

3. w wariancie II i III -  w  równym stopniu niekorzystnym dla gminy Cegłów w 2/3 swojego 
przebiegu linia przechodziłaby przez środek zwartego kompleksu leśnego o cennych war
tościach przyrodniczych i powiązaniach ekologicznych, chroniony ustawą Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz.U. 2017 poz. 5 19), znajdujący się w  Mińskim Obszarze Chronionego Krajo
brazu, który należy scalać, chronić i poszerzać,

4. w  wariancie II i III -  w  równym stopniu niekorzystnym dla gminy Cegłów poprzez stworzo
ny sztuczny podział zniszczyłaby siedliska licznych zwierząt, w tym rzadkich gatunków chro
nionych (orzeł bielik, żuraw, czapla, bocian biały i czarny, dzika kaczka, jastrząb, puszczyk, 
żbik, łoś, wilk), których ostoją są nasze lasy i łąki oraz zaburzyłaby naturalne szlaki migracyjne 
ptaków wędrownych,

5. w  wariancie II i III -  w  równym stopniu niekorzystnym dla gminy Cegłów na każdym etapie 
zagroziłaby ujęciu wody dla gmin Cegłów, Mrozy i Latowicz, które pozyskuje wodę z rozle
głych jezior podziemnych (o zasobach dyspozycyjnych 0 ,10 l/s/km2) znajdujących się bezpo
średnio pod planowaną trasą przebiegu linii. Woda ulega zmianom w wyniku działania pola 
PEM i zmieniona może szkodzić zdrowiu mieszkańców [źródło: Załącznik N r I do uchwały 
Nr XLI/204/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 2 1 października 201 Or],

6. w wariancie II i III -  w  równym stopniu niekorzystnym dla gminy Cegłów zagroziłaby licznym stanowiskom archeologicznym sięgającym czasów prehistorycznych 
datowanych nawet na lata 3500-2500 p.n.e., usytuowanych wzdłuż długości planowanego przebiegu linii (Woźbin, Skwarne, Piaseczno, Huta Kuflewska, Skupie).

7. w  wariancie II i III -  w  równym stopniu niekorzystnym dla gminy Cegłów zablokowałaby zasiedlanie na całej wschodniej części gminy, skutecznie odstraszając 
mieszkańców, od zagospodarowania przestrzennego tego regionu.

W gminie Latowicz linia:
1. w wariancie III -  najbardziej niekorzystnym dla gminy Latowicz na całej trasie przebiegu wzdłuż wsi Dąbrówka i Waliska, niebezpiecznie zbliżając się do zwartej 
zabudowy (I 19-130m), w tym do nowo wybudowanego budynku mieszkalnego z trójką małych dzieci (poniżej 100 m),
2. w wariancie III -  najbardziej niekorzystnym dla gminy Latowicz zniszczyłaby wyznaczony na trasie jej przebiegu korytarz ekologiczny będący najważniejszym 
komponentem ogólnokrajowej sieci obszarów uznanych za kluczowe dla ochrony przyrody w Polsce, z którego zgłoszono Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 
Natura 2000 -  Dyrektywa Siedliskowa Gołe Łąki (kod PLH 140027),

3. w wariancie III -  najbardziej niekorzystnym dla gminy Latowicz zaburzyłaby i zniszczyłaby region naturalnych krajobrazów będących esencją polskiej przyrody -  
torfowiska, tereny bagienne z wierzbami polskimi,

4. w  wariancie III -  najbardziej niekorzystnym dla gminy Latowicz zniszczyłaby jedno z największych i najliczniejszych w  Polsce terenów siedliskowych bocianów, 
tzw. Zagłębie Bocianie, których gniazda objęte są pieczołowitą opieką i stałym liczeniem (statystyką). Bociany szczególnie sobie te tereny upodobały ze względu na 
obfitość pożywienia, sprzyjający klimat i warunki środowiskowe,

5. w  wariancie III -  najbardziej niekorzystnym dla gminy Latowicz przechodziłaby przez tereny ekologicznych gospodarstw rolnych rozsianych na terenie całej 
gminy oraz tereny wykorzystywane pod domy i domki letniskowe.

ZIELONE GMINY KAŁUSZYN, CEGŁÓW I LATOWICZ 
MÓWIĄ STOP 

DLA BUDOWY UNII 400 KV
Wyrażający sprzeciw przeciwko budowie linii:
Mieszkańcy gmin Kałuszyn, Cegłów i Latowicz, których budowa linii dotknie
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej
Stowarzyszenie Przyjazny Rudnik
Komitet Stop Dla Budowy Linii NN 2x400 kV

4 listopada 2017 r.
Otrzymali:
Prezydent R.P, Prezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury i Budownictwa, Minister Energii, Minister Środowiska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Zdrowia, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, 
Wojewoda Mazowiecki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Dy
rektor Generalny Lasów Państwowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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A P E L
DO MIESZKAŃCÓW ZIELONYCH GMIN 

CEGŁÓW, KAŁUSZYN, LATOWICZ ORAZ MROZY
Drodzy Mieszkańcy... Na terenie Gminy Cegłów, Kałuszyn i Latowicz planowana jest budowa linii elektroenergetycznej Najwyższych Napięć (2 x400 kV) -  tzw. 
AUTOSTRADA PRZESYŁOWA, której wykonawcą jest PSE S.A. Inwestycja ta NIGDY NIE BYŁA planowana na naszym terenie. NIE BYŁA też ujęta w  Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, a także NIE BYŁA ujęta w  Planach Budowy Sieci Przesyłowych PSE S.A. do 2025 r.. Zostaliśmy 
pominięci na etapie planowania linii, bez konsultacji społecznych i postawieni PRZED FAKTEM DOKONANYM.
W  narzuconym nam obecnie wariancie III -  najbardziej niekorzystnym dla naszych gmin, linia ze słupami o wysokości aż do 90 metrów, przebiegać będzie na granicy 
Gmin Cegłów i Mrozy, przez Gminę Kałuszyn oraz Gminę Latowicz. Inwestycja ZNISZCZYŁABY BEZPOWROTNIE główny potencjał rozwojowy Gminy Cegłów 
przechodząc przez środek zwartego kompleksu leśnego, nie tylko o walorach przyrodniczo-krajobrazowych, ale przede wszystkim prozdrowotnych, znanych od 
pokoleń. Dotyczy to Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, chronionego Ustawą o Ochronie Środowiska, w którego skład wchodzą Lasy Mińskie z Rezer
watem Rudka Sanatoryjna i Rezerwatem Jedlina.
BARBARZYŃSTWEM jestem zatem poprowadzenie przez środek tego kompleksu linii NN 2x400 kV, silnie oddziałującej na środowisko i organizmy żywe. Ten 
piękny zakątek naszego regionu, dany nam przez naturę, stanowi dobro w skali całego kraju, ze względu na unikatowy mikroklimat, gdzie stężenie jodu jest większe 
niż nad morzem, stanowi zaplecze prozdrowotne dla mieszkańców naszych obydwu gmin. To tu powstało już w 1879 r. pierwsze w Polsce, a także w  Europie, 
nizinne sanatorium przeciwgruźlicze w Mieni, założone przez Henryka Dobrzyckiego. Tutaj również, w roku 1908 lekarz Teodor Dunin założył słynne na cały kraj 
sanatorium przeciwgruźlicze. Nie możemy pozwolić również, aby planowana inwestycja, zarówno w  facie budowy jak i eksploatacji zaszkodziła naszemu JEDYNE
MU, wspólnego dla trzech gmin (Mrozy, Cegłów, Latowicz), UJĘCIU WODY, co może spowodować KATASTROFĘ EKOLOGICZNĄ.
W Gminie Kałuszyn linia ZNISZCZYŁABY szczególne miejsce krajobrazowo-przyrodnicze -  najwyższe wzniesienie krainy geograficznej Wysoczyzny Kałuszyńskiej 
zwane Górą Ryczołkowską oraz dokonałaby degradacji ekologicznych, malowniczych terenów. W Gminie Latowicz linia ZNISZCZYŁABY region naturalnych 
krajobrazów będących esencją polskiej przyrody, w tym jedno z największych i najliczniejszych w  Polsce terenów siedliskowych bocianów, tzw. Zagłębie Bocianie.

BUDOWA LINII NN 2 X 400 kV TO PIERWSZY KROK 
DO BEZWZGLĘDNEJ DEGRADACJI NASZEGO ŚRODOWISKA 

I OTWARTE WROTA DO PODOBNYCH INWESTYCJI!!!

•NIE MÓWMY, że inwestycja nas nie dotyczy;
•NIE POZWÓLMY na zamach na nasze konstytucyjne Prawo do wolności i własności, Prawo do ochrony życia i zdrowia, Prawo do ochrony środowiska, w któ
rym żyjemy;
•BĄDŹMY ŚWIADOMI wartości, jakimi dysponujemy;
•BROŃMY wspólnego dobra;
•ZACHOWAJMY dziedzictwo pokoleniowe.

NIC 0 NAS BEZ NAS!!! 
OBUDŹMY SIĘ, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO!!! 

BĄDŹMY RAZEM!!!

Protest planowany jest w piątek 17.11.2017 r. w godzinach 14:00-20:00 
Miejsce: Droga Krajowa nr 2 (okolice Kałuszyna, zjazd z Autostrady A2) 

Dołącz do protestujących Gmin CEGŁÓW, KAŁUSZYN, LATOWICZ!!!

Powiedz stanowcze NIE, 
PRZYJDŹ -  ZAPROTESTUJ!!!

Organizatorzy:
Komitet Stop Dla Budowy Linii NN 2 x 400 kV 
Przewodnicząca
Stowarzyszenie Przyjazny Rudnik 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej


