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Wyk az stosowanych sk rótów, sk rótowców i pojęć
Bezpieczeństwo stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego
energetyczne zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie
i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska;
BEiŚ Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko;
ETO Europejski Trybunał Obrachunkowy;
INiG PIB Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy, który pełni rolę Instytucji
Wdrażającej (IW);
KE Komisja Europejska;
KSE krajowy system elektroenergetyczny (wg PSE SA – rozbudowany układ urządzeń
do wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej);
KSP krajowy system przesyłowy;
ME Ministerstwo Energii – Instytucja Pośrednicząca (IP);
MPZP miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
Moc ilość energii dostarczana w jednostce czasu, mierzona w watach (W) lub
jednostkach pochodnych;
NL, dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Ełk–Granica Państwa;
Napowietrzna
Linia
OSP Operator Sieci Przesyłowych – funkcję tę pełni PSE SA;
Polityka Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, przyjęta Uchwałą Nr 202/2009 Rady
energetyczna Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. – stanowiącą załącznik do obwieszczenia
do 2030 roku Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej
państwa do 2030 r. (M.P. z 2010 r. Nr 2, poz. 11);
POIŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
PSE SA Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (dawniej, do dnia 9 stycznia 2013 r., Polskie
Sieci Elektroenergetyczne Operator SA);
PZPWP Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego zatwierdzony
27 czerwca 2003 r. Uchwałą nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego
(Dz. U. Województwa Podlaskiego Nr 108, poz. 2026);
RDOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
SE stacja elektroenergetyczna;
TEN-E Program Transeuropejskie Sieci Energetyczne;
WZ Walne Zgromadzenie;
Wstawka umożliwia przesył energii elektrycznej pomiędzy systemami elektrostałoprądowa -energetycznymi, które nie są ze sobą zsynchronizowane, tzn. pracują na innych
częstotliwościach;
ZZ zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie
przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze
umożliwiającym realizację odcinka trasy NL na terenie Gminy Bakałarzewo.
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ZAŁOŻENIA KONTROLI
Temat i numer kontroli

Realizacja projektu budowy mostu energetycznego Polska–Litwa (P/16/014).
Uzasadnienie podjęcia kontroli
Kontrola została podjęta z inicjatywy NIK i włączona do Planu pracy NIK na 2016 r.
Inspiracją do przeprowadzenia kontroli były m.in. ustalenia wcześniejszych kontroli NIK
o prognozowanych na lata 2016–2020 deficytach mocy w KSE oraz konieczność wprowadzenia
w sierpniu 2015 r. ograniczeń w dostawach energii ze względu na niedostateczną rezerwę
mocy w KSE1. Tematyka kontroli została sformułowana z uwzględnieniem wpływających do NIK
skarg i wniosków o przeprowadzenie kontroli, dotyczących problematyki planowania przebiegu
elektroenergetycznych linii przesyłowych2.
W założeniu, realizacja Programu budowy mostu energetycznego Polska–Litwa3 miała przyczynić
się do integracji rynków państw bałtyckich z pozostałymi państwami UE, a w dalszej perspektywie
– do utworzenia wspólnego europejskiego rynku energii. Inwestycja była finansowana
z funduszu celowego PSE SA oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Priorytet X „Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii”, Działanie 10.1
„Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej
oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego” a także z Programu Transeuropejskie Sieci
Energetyczne. Rezultatem inwestycji miało być także wzmocnienie sieci przesyłowych w północno-wschodniej Polsce i poprawa jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej
oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw w regionie.
Kontrola miała zweryfikować, czy zostały osiągnięte cele zakładane w decyzji o budowie połączenia.
Kontrola miała charakter kontroli zgodności z elementami kontroli wykonania zadań i kontroli
finansowej.
Cele kontroli
Głównym celem kontroli była ocena czy realizacja projektu budowy mostu energetycznego
Polska–Litwa przebiega zgodnie z założeniami.
Cele szczegółowe kontroli odnosiły się do ocen:
1. Czy inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z założeniami?
2. Czy przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym wybór wykonawców został dokonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami?
3. Czy dokonano połączenia systemów energetycznych Polski i Litwy w zakładanym terminie
(2015 r.) i zakresie?
4. Czy efekty połączenia systemów energetycznych Polski i Litwy są zgodne z założeniami?
5. Czy przygotowanie i realizacja II etapu inwestycji, który ma być zakończony w 2020 r., przebiega
prawidłowo?
6. Czy w procesie planowania inwestycji, w szczególności przebiegu linii elektroenergetycznych,
przestrzegano przepisów dotyczących lokalizacji inwestycji?
1

2
3

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1136) wprowadzono od dnia 11 sierpnia 2015 r. od godz. 24 do dnia 31 sierpnia
2015 r. do godz. 24 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
dla odbiorców energii elektrycznej o mocy umownej powyżej 300 kW.
Opisane skrótowo w załączniku nr 3 do niniejszej Informacji.
Dalej także Program.
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Zakres podmiotowy kontroli, okres objęty kontrolą, podstawa prawna i kryteria kontroli
Skontrolowano Ministerstwo Energii, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Podlaski Urząd
Wojewódzki oraz Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy na podstawie art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4, z uwzględnieniem kryteriów określonych
w art. 5 ust. 1, tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Urząd Gminy w Bakałarzewie
skontrolowano na podstawie w art. 2 ust. 2 ustawy o NIK z uwzględnieniem kryteriów legalności,
gospodarności i rzetelności.
Kontrola realizowana była w okresie od 15 maja 2016 r. do 15 listopada 2016 r. i obejmowała lata
2008–2016 (I półrocze) z uwzględnieniem zdarzeń przed i po tym okresie, które miały wpływ
na kontrolowaną działalność.

4

6

Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677.
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PODSUMOWANIE W YNIKÓW KON TROLI

2.1 Ocena ogólna kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że dzięki zrealizowaniu pierwszego etapu projektu budowy
mostu energetycznego Polska–Litwa polegającego na połączeniu i rozbudowie systemów
elektroenergetycznych obu państw zostały osiągnięte zakładane cele. Uzyskano, planowaną
dla pierwszego etapu, przepustowość połączenia na poziomie 500 MW. Połączenie zwiększa
bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez wzmocnienie elektroenergetycznego systemu
przesyłowego w północno-wschodniej Polsce oraz uzyskanie możliwości importu energii
elektrycznej z Litwy.
Przedmiotowa inwestycja, dofinansowana ze środków UE, została ukończona w zakładanym
terminie, przy zachowaniu zaplanowanych kosztów.
Uruchomienie połączenia Polska–Litwa stanowiło realizację zadania określonego w Polityce
energetycznej do 2030 r. polegającego na rozbudowie możliwości wymiany energii KSE Polski
z sąsiednimi systemami elektroenergetycznymi.
Nie potwierdziły się przewidywania analityków, że po połączeniu KSE Polski i Litwy energia
elektryczna będzie przesyłana do Polski tylko w okresach szczytowego zapotrzebowania,
a saldo wymiany będzie zrównoważone 5. Po pierwszych miesiącach funkcjonowania
połączenia przesył energii elektrycznej z Litwy do Polski był trzykrotnie wyższy niż z Polski
na Litwę. Istotny wpływ na powyższą sytuację mogło mieć uruchomienie połączenia
elektroenergetycznego Szwecja–Litwa powodujące obniżenie cen energii na rynku
litewskim. Stosunkowo krótki okres funkcjonowania połączenia Polska–Litwa, do czasu
zakończenia kontroli NIK, był niewystarczający dla wyciągnięcia pełnych wniosków odnośnie
ekonomicznego wpływu tej inwestycji na krajowy rynek energii.
Kolejni ministrowie właściwi do spraw energii, prawidłowo nadzorowali realizację projektu
budowy mostu energetycznego Polska–Litwa oraz rzetelnie wypełniali funkcję Instytucji
Pośredniczącej.
PSE SA prawidłowo wybrała wykonawców poszczególnych linii i stacji elektroenergetycznych
oraz dostawców ich wyposażenia. Spółka zapewniła rzetelny nadzór nad realizacją zadań
zleconych wykonawcom.
NIK ocenia negatywnie, z punktu widzenia legalności, sposób rozliczenia przez PSE SA oraz
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie Państwowy Instytut Badawczy (pełniący rolę Instytucji
Wdrażającej), dofinansowania zakupu gruntów pod budowę stacji elektroenergetycznej
Ołtarzew ze środków UE. Powodem negatywnej oceny jest zawyżenie kosztów
kwalifikowalnych powodujące nieuprawnione zwiększenie dofinansowania o kwotę
2 384,2 tys. zł.
Kontrola wykazała nieprzestrzeganie prawa przez organy gminy Bakałarzewo, które
nie dostosowały gminnych dokumentów planistycznych do Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Podlaskiego i nie zamieściły w nich przebiegu linii przesyłowej,
stanowiącej część mostu energetycznego Polska–Litwa, co zagrażało terminowej realizacji
Programu. Ujęcie przebiegu linii w dokumentach planistycznych gminy Bakałarzewo
nastąpiło na podstawie zarządzenia zastępczego Wojewody Podlaskiego, co pozwoliło
na terminową realizację inwestycji.
5

Szacowano, że wystąpi niewielka nadwyżka przepływu w kierunku Litwy.
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Kontrola nie wykazała naruszenia przepisów i praw społeczności lokalnych w procesie
planowania inwestycji stanowiących most energetyczny Polska–Litwa, a także podczas
ustalania przebiegu linii przesyłowej Kozienice–Ołtarzew, zarówno przez PSE SA,
jak i działających na jej zlecenie wykonawców 6. PSE SA spełniła wymagania formalne
wynikające z obowiązujących przepisów w tym zakresie.
W ocenie NIK celowym było podjęcie przez PSE SA inwestycji przewidywanych do wykonania
w drugim etapie projektu (tj. rozbudowy linii przesyłowych), chociaż nie jest ostatecznie
przesądzone, że zostanie on przeprowadzony w zakładany początkowo sposób,
tj. z wbudowaniem drugiej wstawki stałoprądowej i powiększeniem przepustowości
połączenia Polska–Litwa do 1 000 MW. Realizowane inwestycje dotyczyły w szczególności
budowy linii przesyłowych wzmacniających północno-wschodnią część KSP. Zasadność
ewentualnej budowy drugiego połączenia systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy,
które pozwoliłoby na ich synchronizację, była w trakcie analizowania.

2.2 Synteza wyników kontroli
1. PSE SA zrealizowała wszystkie zadania inwestycyjne składające się na pierwszy etap Programu – most
elektroenergetyczny Polska–Litwa, w ramach którego zbudowano cztery linie elektroenergetyczne
o łącznej długości torów prądowych 602,2 km i pięć stacji elektroenergetycznych oraz rozbudowano
dwie stacje elektroenergetyczne. Połączenie handlowe Polski i Litwy zostało uruchomione w dniu
9 grudnia 2015 r., zgodnie z planowanym terminem zakończenia inwestycji (koniec 2015 r.). W okresie
objętym kontrolą PSE SA udostępniała pełną zdolność przesyłową połączenia, równą zdolności
przesyłowej wstawki prądu stałego 500 MW (z wyjątkiem godzin 24:00–6:00). W ciągu pierwszych
siedmiu miesięcy funkcjonowania mostu kierunek przesyłu prądu był obustronny, z przewagą
importu. Tym samym nie potwierdziły się przewidywania wynikające z analiz przedinwestycyjnych,
że przesył energii do Polski będzie się odbywał tylko w godzinach szczytu, a bilans przepływu
będzie zrównoważony. Uruchomienie połączenia Polska–Litwa stanowi częściową realizację celu,
określonego w Polityce energetycznej do 2030 r.: „Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii”,
który miał być realizowany poprzez m.in. rozwój połączeń transgranicznych skoordynowany
z rozbudową krajowego systemu przesyłowego i z rozbudową systemów krajów sąsiednich.
												
[str. 12–15]
2. Całkowity koszt przygotowania i realizacji projektu mostu elektroenergetycznego Polska–Litwa
wyniósł7 2 139 758,4 tys. zł (planowano 2 706 709 tys. zł)8, a kwota dofinansowania z UE (ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 oraz Programu Transeuropejskie
Sieci Energetyczne) wyniosła 904 409,5 tys. zł. W wyniku 14 postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, PSE SA zawarła 16 umów na realizację inwestycji i dostawy, o łącznej wartości
brutto 2 158 014,8 tys. zł9. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości przy zawieraniu umów ani
przy ich realizacji. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych były kontrolowane przez
Urząd Zamówień Publicznych i Instytucję Wdrażającą, a niektóre także przez Europejski Trybunał
Obrachunkowy, zaś wyniki kontroli nie wykazały istotnych nieprawidłowości.
[str. 19–27]
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Kontrola nie obejmowała działań organów samorządowych w zakresie ujęcia przebiegu linii Kozienice–Ołtarzew w Planie
Zagospodarowanie Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.
Dane zaczerpnięte z decyzji Komisji Europejskiej K(2011)44 z 6 stycznia 2011 r. w sprawie zgodności pomocy publicznej
dla Programu z rynkiem wewnętrznym z uwzględnieniem także SE Stanisławów włączonej do Programu w 2012 r.
Nie wszystkie umowy zostały ostatecznie rozliczone przez zakończeniem czynności kontrolnych NIK.
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3. Na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych, związanych z realizacją Programu, PSE SA zakupiła
499 895 m2 gruntów, za łączną kwotę 21 919,1 tys. zł. Ceny zakupionych gruntów kształtowały się
w przedziale od 1,92 zł/m2 do 160 zł/m2.
INiG, po weryfikacji wniosku o płatność, złożonego przez PSE SA, zaakceptował wartość
nieruchomości nabytej na potrzeby budowy SE Ołtarzew, której cena 172,80 zł/m2 została
oszacowana na podstawie operatu wykonanego we wrześniu 2011 r., tj. po upływie 14 miesięcy
od sfinalizowania transakcji. Było to niezgodne z postanowieniami Wytycznych Ministra Rozwoju
Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko z dnia 3 września 2009 r. Transakcja ta została dokonana w lipcu 2010 r., a Instytut
dysponował operatami szacunkowymi z maja 2010 r., które wskazywały, że cena rynkowa
nieruchomości wynosiła 86 zł/m2. Powyższe ustalenie wskazuje, że doszło do zawyżenia kwoty
dofinansowania projektu realizowanego przez PSE SA o 2 384,2 tys. zł. 		
[str. 20–25]
4. Minister właściwy do spraw energii (Minister Gospodarki, od 1 grudnia 2015 r. Minister
Energii), działając jako Instytucja Pośrednicząca, prawidłowo i adekwatnie do posiadanej
wiedzy i dokumentacji wykonywał nadzór nad realizacją przez PSE SA inwestycji połączenia
Polska–Litwa. W sytuacjach zagrożenia realizacji projektu, które mogłoby skutkować
niedotrzymaniem planowanego terminu jej zakończenia, kolejni ministrowie reagowali kierując
korespondencję do stosownych organów i instytucji.				
[str. 30–31]
5. Instytut Nafty i Gazu, jako Instytucja Wdrażająca, przeprowadził łącznie 32 kontrole Programu,
obejmujące w szczególności procedury zawierania umów (ex-ante i ex-post) oraz zmiany
w umowach. Na skutek tych kontroli, jako niekwalifikowalne, zostały uznane wydatki w łącznej
kwocie 87 895,1 tys. zł. Zalecenia formułowane po kontrolach IW były zrealizowane przez PSE SA.
Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził kontrole dwóch spośród sześciu projektów
dofinansowanych ze środków UE, stanowiących części mostu energetycznego Polska–Litwa,
tj. projekt „Budowa linii Ostrołęka–Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew”
oraz projekt „Budowa stacji Stanisławów”. ETO nie wydał zaleceń pokontrolnych w odniesieniu
do tych projektów.							
[str. 25–27]
6. PSE SA przedstawiała zamierzenia w zakresie budowy połączenia elektroenergetycznego
Polska–Litwa w swoich Planach Rozwoju w zakresie zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania
na energię elektryczną oraz ich aktualizacjach opracowanych w latach 2006–2016. Zgodnie z art. 16
ust. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne10, PSE SA przedkładała Prezesowi
Urzędu Regulacji Energetyki do uzgodnienia Plany Rozwoju oraz ich aktualizacje. Prezes URE,
po zasięgnięciu opinii zarządów województw, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy Prawo
energetyczne, dokonywał ich uzgodnienia. 				
[str. 15–16]
7. PSE SA oraz wykonawcy kontrolowanych inwestycji przestrzegali przepisów dotyczących
planowania przebiegu linii elektroenergetycznych oraz informowania społeczności lokalnych.
W trakcie planowania inwestycji zasięgano opinii zarządów województw oraz uzyskiwano opinie
i uzgodnienia stosownych organów odnośnie przebiegu linii. W fazie realizacyjnej konsultowano
szczegółowy przebieg linii na szczeblu gminnym, a wykonawcy starali się uwzględniać postulaty
lokalnych społeczności i w niektórych przypadkach korygowali przebieg linii. Odszkodowania
i wynagrodzenia dla właścicieli/użytkowników nieruchomości były ustalane w negocjacjach

10 Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm. Dalej także: prawo energetyczne.
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na podstawie sporządzanych każdorazowo operatów szacunkowych. W przypadku braku
porozumienia z właścicielami nieruchomości stosowano przepisy art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami 11. Wszystkie gminy (z wyjątkiem gminy Bakałarzewo),
w których zlokalizowane zostały inwestycje składające się na połączenie Polska–Litwa, umieściły
te inwestycje w swoich dokumentach planistycznych.				
[str. 31–32]
8. Zarówno Zarząd, jak i Rada Gminy Bakałarzewo nie zamieściły w dokumentach planistycznych
gminy przebiegu dwutorowej napowietrznej linii 400kV przez teren gminy Bakałarzewo,
pomimo wskazania jej przebiegu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Podlaskiego z 2003 r. Zaniechanie to, NIK ocenia negatywnie z punktu widzenia
legalności. Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Bakałarzewo12 sporządzona w 2008 r. była nierzetelna, bowiem zaktualizowane Studium
zawierało jedynie załącznik graficzny z wyrysowanym przebiegiem NL13 bez jego uwzględnienia
w treści tego dokumentu. Studium nie było zatem zgodne z PZPWP zawierającym inwestycję celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, jaką jest NL, co stanowiło naruszenie art. 10 ust. 2 pkt 7
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym14.
Wojewoda Podlaski zapewnił możliwość realizacji inwestycji celu publicznego, tj. NL na terenie
gminy Bakałarzewo, zarządzając15 na podstawie art. 12 ust. 3 w zw. z art. 14 upzp przystąpienie
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze
umożliwiającym realizację NL na terenie gminy. Wydanie zarządzenia zastępczego Wojewody
Podlaskiego dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy NL na terenie gminy
Bakałarzewo było konieczne ze względu na zaniechanie przez gminę wniesienia zmian w Studium
oraz w MPZP gminy, wnioskowanych przez PSE SA.				
[str. 36–51]
9. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w działaniach podejmowanych przez PSE SA w zakresie
zmiany przebiegu linii przesyłowej 400 kV Kozienice–Ołtarzew. Czynności podjęte przez wykonawcę
linii, w celu wyznaczenia szczegółowego jej przebiegu i wprowadzenie go do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gmin, przez które ta linia miała przebiegać – doprowadziły
do protestów społecznych. Zarówno PSE SA, jak i wykonawca podjęli próby wyznaczenia przebiegu
linii w sposób niewywołujący sprzeciwu społeczności lokalnych, ich przedstawiciele uczestniczyli
w spotkaniach z reprezentantami tych społeczności i władz gminnych, brali także udział w pracach
Forum Dialogu, powołanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w celu wypracowania
przebiegu linii w sposób zadowalający dla wszystkich zainteresowanych. Prace Forum były
kontynuowane przez Grupę Roboczą powołaną przez PSE SA, jednak i ona nie wypracowała
rozwiązania satysfakcjonującego protestujących.
Z uwagi na brak porozumienia pomiędzy stronami konfliktu – Zarząd PSE SA podjął
początkowo decyzję o budowie linii w korytarzu określonym według przebiegu określonego
w PZP Województwa Mazowieckiego z 2014 r.16, a w wyniku kolejnych protestów rozwiązał
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Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm. dalej także ugn.
Dalej także: Studium.
W załączniku graficznym nieprawidłowo oznaczona – jako linia już istniejąca.
Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm., dalej także upzp.
Zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego z 15 października 2013 r.
Przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 180/14 z dnia 7 lipca 2014 r. Dz. Urz. Województwa
Mazowieckiego poz. 6 868.
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za porozumieniem stron umowę z wykonawcą linii. Do czasu opracowania niniejszej Informacji
nie przedstawiono dalszych zamierzeń PSE SA związanych z budową linii przesyłowej 400 kV
Kozienice–Ołtarzew. 								
[str. 51–55]
10. Finansowe rezultaty kontroli wyniosły 2 433,9 tys. zł:
49,7 tys. zł – kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa przez
gminę Bakałarzewo, która poniosła nakłady w tej kwocie na działania związane
z wydaniem przez Wojewodę Podlaskiego zarządzenia zastępczego;
2 384,2 tys. zł – szkoda w ogólnym budżecie Wspólnot Europejskich na skutek zawyżenia przez
INiG kwoty dofinansowania projektu realizowanego przez PSE SA o 2 384 182,32 zł.

2.3 Uwagi i wnioski
1. Ocena skutków realizacji drugiego etapu połączenia jest utrudniona ze względu na brak
opracowania aktualnej Polityki energetycznej Polski, o której mowa w Rozdziale 3 prawa
energetycznego. Należy przy tym zauważyć, że Polityka energetyczna do 2030 r. przyjęta przez Radę
Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r., zgodnie z art. 15 ust. 2 prawa energetycznego powinna zostać
zastąpiona nowym dokumentem po czterech latach, czyli termin opracowania nowej polityki
energetycznej upłynął w listopadzie 2013 r., co było sygnalizowane przez NIK już w 2015 r.17.
2. Po zakończeniu kontroli NIK została opracowana ostateczna wersja analizy rynkowej skutków
dokonania połączenia elektroenergetycznego Polski i Litwy (Market study on LitPol Link second
Back-to-Back converter unit). Z podsumowania badań przeprowadzonych przez konsultantów
wybranych przez PSE SA i LitGrid AB, tj.: PSE Innowacje, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
oraz Politechnikę w Kownie i koordynowanych przez spółkę LitPol Link wynika, że korzyści
ze zwiększenia przepustowości połączenia transgranicznego byłyby relatywnie większe dla Polski
niż dla Litwy.
3. Dotychczas brak jest uzgodnień rządów Polski i Litwy odnośnie realizacji drugiego etapu
połączenia międzysystemowego. Minister Energii, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej
Infrastruktury Energetycznej oraz PSE SA – powinni zintensyfikować prace nad oceną zasadności
dalszego zwiększenia zdolności wymiany transgranicznej z Litwą. Należy przy tym mieć na uwadze
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego kraju, a także interes końcowego
odbiorcy energii elektrycznej. Rozbudowa połączeń międzysystemowych zwiększa bezpieczeństwo
dostaw energii, a możliwość importu tańszej energii może pozytywnie wpływać na cenę płaconą
przez końcowego odbiorcę. Stąd też, przy podejmowaniu dalszych decyzji odnośnie realizacji
drugiego etapu analizowanego projektu, Minister Energii powinien rozważyć możliwie szeroki
zakres okoliczności, uwzględniający pogodzenie racji wszystkich zainteresowanych stron.

17 Informacja o wynikach kontroli zapewnienia mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej, P/14/018 z kwietnia
2015 r. (Nr ewid. 17/2015/P/14/018/KGP).
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3.1 Uruchomienie połączenia elektroenergetycznego Polska–Litwa przez PSE SA
W wyniku realizacji przez PSE SA zadań inwestycyjnych ujętych w etapie I Programu – most
elektroenergetyczny Polska–Litwa wybudowano cztery linie elektroenergetyczne 400 kV o łącznej
długości torów prądowych 602,2 km, pięć stacji elektroenergetycznych o różnym poziomie napięć
oraz rozbudowano dwie istniejące stacje. Zakończenie realizacji Projektu zostało zatwierdzone przez
Członków Zarządu PSE SA w dniu 30 listopada 2015 r. Po wybudowaniu przewidzianych Programem
linii i stacji elektroenergetycznych oraz uzyskaniu planowanej mocy przesyłowej energii elektrycznej
na połączeniu transgranicznym Polska–Litwa, osiągnięty został cel jego realizacji polegający
na poprawie bezpieczeństwa energetycznego KSE, poprawie jakości i niezawodności zasilania
w centralnych i północno-zachodnich obszarach Polski, jak również umożliwieniu transgranicznej
wymiany energii elektrycznej.
Mapa nr 1
Inwestycje I etapu Programu

budowa linii Ełk–granica RP
wraz z rozbudową stacji Ełk (etap)
budowa linii Ełk–Łomża
wraz z rozbudową stacji Ełk
(etap II) oraz budową stacji Łomża
budowa linii Ostrołęka–Narew
wraz z rozbudową stacji Ostrołęka
i rozbudową stacji Narew
budowa linii Miłosna–Siedlce
Ujrzanów wraz z budową stacji
Siedlce Ujrzanów (etap I)
budowa stacji Ołtarzew
rozbudowa stacji Narew

Źródło: http www.bialystokonline.plgfx_artykuly20151288828.jpg

Uruchomienie handlowe połączenia elektroenergetycznego Polska–Litwa w dniu 9 grudnia 2015 r.
zostało poprzedzone okresem testowym od 26 listopada do 8 grudnia 2015 r. Od uruchomienia
w listopadzie 2015 r. mostu energetycznego Polska–Litwa do końca czerwca 2016 r., import
energii przy jego wykorzystaniu wyniósł 642 234 MWh, co stanowiło 2,8% całości importu energii
elektrycznej do Polski w tym okresie, wynoszącego 23 102 435 MWh.

12

I S T O T N E U S TA L E N I A K O N T R O L I

Równocześnie, w tym czasie eksport energii na Litwę wyniósł 225 891 MWh, co stanowiło 1,1%
eksportu z Polski w porównywalnym okresie, którego łączna wielkość wyniosła 21 508 739 MWh.
W kolejnych miesiącach funkcjonowania mostu energetycznego Polska–Litwa wielkości przesłanej
energii przedstawiały się następująco:
Tabela nr 1
Przesył energii pomiędzy Polską i Litwą
Miesiąc
listopad 2015

Import
MWh

Udział
w imporcie

Eksport
MWh

Udział
w eksporcie

662

0,048%

0

0

grudzień 2015

13 136

1,0%

64 453

3,9%

styczeń 2016

6 590

0,4%

80 772

4,6%

81 704

5,9%

37 678

3,3%

marzec 2016*

153 847

10,0%

12 372

1,2%

kwiecień 2016

140 652

9,8%

9 985

0,9%

maj 2016

137 895

9,5%

6 452

0,6%

czerwiec 2016

107 748

9,3%

14 179

2,1%

luty 2016

* w marcu 2016 r. uruchomiono połączenie Szwecja–Litwa, co wpłynęło na zwiększenie przesyłu z Litwy do Polski
Źródło: Dane z kontroli w PSE SA.

PSE SA udostępnia pełną zdolność importową połączenia z systemem litewskim, równą zdolności
przesyłowej wstawki prądu stałego 500 MW w godzinach od 6:00 do 24:00. Natomiast w porze
nocnej, tj. pomiędzy godzinami 0:00 a 6:00, PSE SA nie udostępnia zdolności importowych
połącznia energetycznego Polska–Litwa. Według wyjaśnień Zarządu PSE SA ograniczenie zdolności
importowych w porze nocnej wynika z konieczności spełnienia kryteriów bezpieczeństwa pracy KSE,
przy uwzględnieniu struktury i stanu technicznego jednostek wytwórczych cieplnych, tj. w celu
minimalizacji wyłączania z ruchu jednostek wytwórczych cieplnych będących Jednostkami
Wytwórczymi Centralnie Dysponowanymi (JWCD) w cyklu dobowym. Z uwagi na fakt,
że pracujące w KSE jednostki wytwórcze cieplne są silnie wyeksploatowane oraz nieprzystosowane
do codziennego odstawiania; wprowadzenie reżimu odstawiania jednostek w cyklu dobowym,
spowodowałoby zwiększenia ich awaryjności, a w konsekwencji brak możliwości wprowadzenia
do ruchu dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej w KSE, tj. pokrycia zapotrzebowania wraz
z utrzymaniem niezbędnej minimalnej wielkości rezerw mocy.
Studia wykonalności i analizy sporządzane w latach 2003–2010 na potrzeby decyzji o realizacji
połączeń KSE z systemami elektroenergetycznymi państw bałtyckich wykazywały, że największe
korzyści rynkowe przyniesie budowa połączenia Polska–Litwa i Estonia–Finlandia, natomiast
największe korzyści z pojedynczego połączenia przyniesie budowa połączenia Polska–Litwa.
W studium opłacalności inwestycji oraz warunków realizacji połączenia zakładano, że źródłem
korzyści z połączenia będzie niższy koszt energii w Polsce niż na Litwie i w pozostałych państwach
bałtyckich. Wskazywano jednocześnie, że państwa bałtyckie będą miały dostęp do elastycznej mocy
szczytowej, której koszt będzie niższy niż w Polsce. Zakładano, że łącze międzysystemowe będzie
przesyłało energię z Polski w nocy i w okresach poza szczytem, zaś do Polski w godzinach szczytu.
Szacowano, że wystąpi niewielka nadwyżka przepływu w kierunku Litwy.
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W pierwszych 7 miesiącach funkcjonowania połączenia Polska–Litwa wystąpiła istotna różnica
pomiędzy zakładanym a rzeczywistym kierunkiem przesyłu energii elektrycznej. Od listopada
2015 r. do czerwca 2016 r. rzeczywisty przesył energii z Litwy do Polski był około trzy razy większy
niż z Polski na Litwę.
Do czasu zakończenia kontroli NIK, w PSE SA nie zostały opracowane analizy wpływu uruchomienia
połączenia energetycznego Polska–Litwa na rynek energii w Polsce po rozpoczęciu wymiany energii
tym połączeniem w grudniu 2015 r. Takich analiz nie opracowano także w Ministerstwie Energii
ani w Urzędzie Regulacji Energetyki. Raport końcowy z analiz rynkowych, na podstawie umowy
o współpracy zawartej w dniu 16 maja 2016 r. pomiędzy PSE SA, Litgrid AB i LitPol Link Sp. z o.o.
został sporządzony po zakończeniu czynności kontrolnych. Z podsumowania dokumentu
z badań (Market study on LitPol Link second Back-to-Back converter unit) przeprowadzonych
przez konsultantów wybranych przez PSE SA i LitGrid AB, tj. PSE Innowacje, Narodowe Centrum
Badań Jądrowych oraz Politechnikę w Kownie i koordynowanych przez spółkę LitPol Link wynika,
że korzyści ze zwiększenia przepustowości połączenia transgranicznego byłyby większe dla Polski
niż dla Litwy.
Departament Energetyki ME prowadził obserwację przepływów energii elektrycznej pomiędzy
Polską i Litwą. Krótki okres komercyjnego funkcjonowania połączenia (od grudnia 2015 r.)
nie pozwalał jednak na jednoznaczne wnioski co do korzyści lub strat związanych
z funkcjonowaniem tej linii. ME monitorowało wielkości i kierunki przepływu energii tym
połączeniem na podstawie informacji otrzymanych z PSE SA, a także publikowanych na stronie
internetowej LITGRID oraz giełdy NORD POOL SPOT.
Ministerstwo dysponowało analizami wykonywanymi na etapie przygotowawczym kiedy
zakładano, iż źródłem korzyści z połączenia będzie niższy koszt energii w Polsce niż na Litwie
i w pozostałych państwach bałtyckich. Wskazywano jednocześnie, że państwa bałtyckie
będą miały dostęp do elastycznej mocy szczytowej, której koszt będzie niższy niż w Polsce.
Zakładano, że łącze międzysystemowe będzie przesyłało energię z Polski w nocy i w okresach poza
szczytem, zaś do Polski w godzinach szczytu. Szacowano, że wystąpi niewielka nadwyżka przepływu
w kierunku Litwy. Po upływie pół roku od uruchomienia połączenia Polska–Litwa nie potwierdziły
się przewidywania o nadwyżce przesyłu w kierunku Litwy. Istotny wpływ na wielkość i kierunek
przepływu energii elektrycznej pomiędzy systemem polskim i litewskim miało uruchomienie
w lutym 2016 r. połączenia Szwecja–Litwa (NordBalt) o mocy ok. 700 MW. Tańsza energia
„skandynawska” wpływa na obniżenie ceny na rynku litewskim i generuje także popyt na rynku
polskim. W okresie styczeń–czerwiec od 2008 r. do 2016 r. krajowe saldo wymiany zagranicznej
kształtowało się następująco:
Tabela nr 2
Saldo wymiany energii elektrycznej Polski z zagranicą
Rok
Saldo (GWh)

2008
–310

Źródło: Dane z kontroli w ME.
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2009
–1315

2010
–554

2011

2012

2013

2014

–2 866

–1 880

–2 335

+1 232

2015
+384

2016 (I
półrocze)
+1 927
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Do 2013 r., w okresach styczeń–czerwiec, Polska sprzedawała nadwyżki produkcyjne energii
elektrycznej, a od 2014 r. obserwowana jest zmiana kierunku (per saldo). W analizowanym okresie
sześciu miesięcy 2016 r. saldo wymiany międzynarodowej na połączeniu Polska–Litwa, stanowiło
24,2% salda krajowego.

3.2 Planowanie i realizacja Programu budowy mostu energetycznego Polska–Litwa
W trzech Planach Rozwoju w zakresie zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną
oraz ich pięciu aktualizacjach, opracowanych w latach 2006–2016, PSE SA przedstawiała zamierzenia
w zakresie budowy połączenia elektroenergetycznego Polska–Litwa. Zgodnie z art. 16 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, PSE SA przedkładała Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki do uzgodnienia Plany Rozwoju oraz ich aktualizacje. Prezes URE, po zasięgnięciu opinii
zarządów województw, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, dokonywał ich
uzgodnienia.
W Planie Rozwoju 2016 r. wskazano, że Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii
Elektrycznej18, na mocy rozporządzenia WE 714/200919, co dwa lata publikuje dziesięcioletni plan
rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym. Plan TYNDP 201420 z grudnia 2014 r. w zakresie połączenia
Polska–Litwa przewidywał realizację dwóch projektów:
 Projekt 59 – LitPol Link Stage I pierwszy etap projektu nowego połączenia transgranicznego
łączącego systemy energetyczne Polski i Litwy, umożliwiającego wymianę mocy państw bałtyckich:
Litwy, Łotwy i Estonii z Europą Kontynentalną. Połączenie to miało mieć charakter asynchroniczny
poprzez wstawki prądu stałego21 zlokalizowane w stacji Alytus na terytorium Litwy. Etap ten miał
zostać zakończony w 2015 r., a jego realizacja umożliwić wymianę mocy na poziomie 500 MW,
przy czym możliwości eksportowe polskiego Krajowego Systemu Energetycznego (KSE), miały
być uzależnione od aktualnych warunków systemowych.
 Projekt 59 – LitPol Link Stage II jest kontynuacją budowy połączenia systemów energetycznych
Polski i Litwy, mającą na celu osiągnięcie planowanej zdolności przesyłania mocy na poziomie
1 000 MW w obu kierunkach. Do realizacji drugiego etapu projektu niezbędna jest budowa
dodatkowych obiektów sieci przesyłowej w Polsce i na Litwie, w tym drugiej wstawki prądu stałego
w stacji Alytus na terytorium Litwy. Etap ten ma zostać zakończony do końca 2020 r.
W projekcie planu TYNDP 2016, etap II połączenia systemów energetycznych Polski i Litwy
obejmował po stronie polskiej budowę trzech linii 400 kV22, natomiast po stronie litewskiej budowę
drugiej wstawki prądu stałego w stacji Alytus.
Zarząd PSE SA, uchwałą nr 1096/74/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. przyjął Program rozbudowy KSP
w zakresie połączenia Polska–Litwa, w podziale na etapy (grupy):

18 Dalej także: ENTSO-E.
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu
do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1228/2003,
Dz. Urz. UE L 211 z 14. 08. 2009, str. 15.
Dziesięcioletni
plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym opublikowany w 2014 r.
20
Tzw.
wstawki
prądu
stałego umożliwiają przesył energii elektrycznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi, które
21
nie są ze sobą zsynchronizowane, tzn. pracują na innych częstotliwościach.
22 Linie elektroenergetyczne: Ostrołęka–Olsztyn Mątki, Ostrołęka–Stanisławów i Kozienice–Siedlce Ujrzanów.
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 etap I stworzenie połączenia systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy, przewidziany
do realizacji w latach 2008–2015, obejmujący swoim zakresem budowę lub rozbudowę siedmiu
stacji energetycznych (SE) oraz budowę czterech linii energetycznych23;
 etap II stworzenie możliwości w zakresie przesyłu mocy na połączeniu Polski i Litwy, przewidywany
do realizacji w latach 2015–2020, obejmujący swoim zakresem rozbudowę pięciu stacji
energetycznych i budowę trzech linii energetycznych24.
PSE SA, w przedkładanych Prezesowi URE Planach Rozwoju oraz ich aktualizacjach, nie zachowywała
jednolitego sposobu przedstawiania zadań inwestycyjnych związanych z realizacją połączenia
elektroenergetycznego Polska–Litwa, co nie naruszało przepisów ani procedur wewnętrznych.
W Aktualizacji Planu Rozwoju z 2012 r., zadania związane z budową tego połączenia przedstawiono
jako odrębne zamierzenie – Program rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska–Litwa, z podziałem
na dwa etapy, zgodnym z zakresami etapów Programu przyjętego przez Zarząd Spółki w 2011 r.
W Aktualizacji Planu Rozwoju z 2013 r. w ramach zamierzenia Program rozbudowy KSP w zakresie
połączenia Polska–Litwa, wymieniono tylko zadania inwestycyjne ujęte w etapie I. Zadania
inwestycyjne etapu II ujęto w innych zamierzeniach objętych Planem, przy czym w ramach zadań
etapu II nie ujęto zadania Budowa linii 400 kV Płock–Olsztyn Mątki. W pozostałych Planach Rozwoju
i ich aktualizacjach zadania inwestycyjne związane z budową połączenia elektroenergetycznego
Polska–Litwa ujęto w różnych zamierzeniach inwestycyjnych, przy czym nie zawsze wskazywano,
że dane zadanie dotyczy budowy tego połączenia elektroenergetycznego.
Plany Rozwoju i ich aktualizacje nie zawierały również jednolitych informacji dotyczących mocy
energetycznej planowanego do realizacji połączenia energetycznego Polska–Litwa:
 Plan Rozwoju 2006 r. zakładał, że realizacja połączenia Polska–Litwa umożliwi wymianę mocy
pomiędzy Polską a Litwą w wielkościach: 1 000 MW – import mocy, 400 MW – eksport mocy, bez
podania horyzontu czasowego,
 Plan Rozwoju 2009 r. zakładał, że realizacja połączenia Polska–Litwa umożliwi od 2015 r. import
mocy do systemu polskiego na poziomie 600 MW, nie umożliwiałaby natomiast eksportu mocy
na Litwę, co miało być możliwe po zakończeniu drugiego etapu budowy połączenia,
 Plan Rozwoju 2016 r. zakładał, że zakończenie etapu I w 2015 r. umożliwi wymianę mocy na poziomie
500 MW, przy czym możliwości eksportowe Krajowego Systemu Energetycznego miały być
uzależnione od aktualnych warunków systemowych. Zakończenie etapu II do końca 2020 r. miało
umożliwić osiągnięcie planowanej zdolności przesyłania mocy na poziomie 1 000 MW w obu
kierunkach. Do realizacji etapu II projektu niezbędna jest budowa dodatkowych obiektów sieci
przesyłowej w Polsce i na Litwie, w tym drugiej wstawki prądu stałego w stacji Alytus na terytorium
Litwy.
W kolejnych Planach Rozwoju i ich aktualizacjach były uszczegóławiane opisy zadań inwestycyjnych
dotyczących realizacji połączenia Polska–Litwa.
NIK zauważa, że sposób ujmowania zamierzeń inwestycyjnych oraz zmiany założeń odnośnie
parametrów połączenia transgranicznego pomiędzy Polską a Litwą, dokonywane w kolejnych
Planach Rozwoju i ich aktualizacjach, powodują w praktyce brak możliwości skonfrontowania

23 Stacje elektroenergetyczne: Ołtarzew, Ostrołęka (etap I), Narew, Ełk bis, Łomża, Siedlce Ujrzanów (etap I) i Stanisławów;
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linie elektroenergetyczne: Ostrołęka–Łomża–Narew, Ełk–Łomża, Miłosna–Siedlce Ujrzanów i Ełk–granica RP.
24 Stacje elektroenergetyczne: Ostrołęka (etap II), Siedlce Ujrzanów (etap I), Kozienice, Płock i Olsztyn Mątki; linie
elektroenergetyczne: Ostrołęka–Stanisławów, Kozienice–Siedlce Ujrzanów i Płock–Olsztyn Mątki.

I S T O T N E U S TA L E N I A K O N T R O L I

efektów rynkowych uzyskanych w wyniku dokonanego połączenia z efektami zakładanymi
w analizach i studiach wykonalności przedsięwzięcia opracowywanymi w okresie przed podjęciem
decyzji o jego realizacji.
Zarząd PSE SA, odnosząc się do kwestii różnego sposobu ujmowania w Planach Rozwoju
zadań inwestycyjnych związanych z budową połączenia elektroenergetycznego Polska–Litwa,
poinformował między innymi, że:
 ustalenia dotyczące ostatecznego kształtu połączenia z Litwą podlegały modyfikacjom z powodu
wskazywanych przez stronę litewską różnych uwarunkowań dla wykorzystania połączenia
po realizacji etapu I; dotyczyły one między innymi koncepcji synchronizacji systemu krajów
bałtyckich z systemem Europy Kontynentalnej, zamiast budowy drugiej wstawki;
 inwestycje po stronie polskiej ujęte w etapie II zaplanowane zostały nie tylko dla celów połączenia
Polska–Litwa, ale również dla poprawy pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej
w północno‑wschodniej Polsce oraz zwiększenia możliwości przyłączenia i wyprowadzenia mocy
z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii; inwestycje te były i są realizowane przez
PSE SA niezależnie od instalacji drugiej wstawki prądu stałego w stacji Alytus, która ma zwiększyć
możliwość wymiany mocy 1 000 MW.
Odnosząc się do kwestii braku w Aktualizacji Planu Rozwoju 2013 r. zadania z etapu II Budowa linii
400 kV Płock–Olsztyn Mątki, Zarząd PSE wskazał, że: z uwagi na niepewność związaną z realizacją
etapu II połączenia Polska–Litwa, a także wyniki ekspertyz i analiz systemowych w zakresie
potencjalnego obciążenia planowanej linii 400 kV Płock–Olsztyn Mątki w różnych uwarunkowaniach
systemowych dotyczących uruchomienia nowych źródeł wytwórczych (konwencjonalnych
i wiatrowych) w północnej i północno‑wschodniej części kraju, zasadnym było przesunięcie budowy
tej linii poza horyzont 2025 r.
W celu realizacji Programu – most energetyczny Polska–Litwa, operatorzy systemów przesyłowych
utworzyli LitPol Link Sp. z o.o.25 obejmując po 50% udziałów w kapitale zakładowym wynoszącym
2 000 tys. zł. Zakres działania spółki LitPol Link miał obejmować: działalność inwestycyjną wraz
z obsługą finansowania, zarządzanie procesem realizacji oraz późniejszą eksploatację połączenia.
Spółka faktycznie realizowała zadania fazy wstępnej obejmującej budowę dwutorowej linii
naziemnej 400 kV pomiędzy podstacjami Ełk i Alytus, łączącej systemy elektroenergetyczne Polski
i Litwy. W etapie I Programu LitPol Link pełniła funkcje pomocnicze na zlecenie OSP. Po zakończeniu
etapu I LitPol Link świadczyła m.in. usługi w zakresie koordynacji przygotowania studium
rynkowego dla realizacji etapu II Programu26 oraz w zakresie współpracy pomiędzy wspólnikami
dotyczącej wstępnego studium wykonalności dla drugiego połączenia Polska–Litwa.
Równolegle do prac związanych z realizacją połączenia elektroenergetycznego Polska–Litwa
(linia Ełk bis–granica RP–stacja Alytus), PSE SA prowadziła prace studialne w zakresie budowy
drugiego połączenia pomiędzy Polską a Litwą. Spółka zleciła PSE Inwestycje SA wykonanie studium
wykonalności Koncepcja napowietrznej linii przesyłowej 2x400 kV Narew–granica RP.
NIK wskazuje, że analizy dotyczące zasadności budowy drugiego połączenia transgranicznego
Polski z Litwą mogą stanowić podstawę decyzji o ewentualnej synchronizacji KSE Polski i Litwy.

25 W dniu 19 maja 2008 r., dalej: LitPol Link.
26 Na mocy umowy współpracy z 16 maja 2016 r. pomiędzy LitPol Link i jej udziałowcami, obowiązującej od 1 czerwca
do 31 grudnia 2016 r.
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3.2.1. Zawieranie i realizacja umów z wykonawcami
Decyzja o realizacji Programu – mostu elektroenergetycznego Polska–Litwa została podjęta przez Radę
Nadzorczą PSE SA uchwałą nr 33/III/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. Realizacja zadań inwestycyjnych
etapu I Programu została pogrupowana przez PSE SA w sześć projektów analogicznych z wnioskami
o dofinansowanie Programu ze środków UE obejmujących:
wniosek 1	Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew, w ramach wniosku, oprócz postępowania
na budowę stacji, przeprowadzono postępowanie na dostawę autotransformatorów
wraz z wyposażeniem dodatkowym dla stacji: Ołtarzew, Ostrołęka, Siedlce Ujrzanów
i Ełk bis;
wniosek 2	Budowa linii 400 kV Ostrołęka–Łomża–Narew, Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji
400/110 kV Narew objęte wspólnym postępowaniem oraz Rozbudowa stacji
220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV; realizując zadania Budowa linii 400 kV
Ostrołęka–Łomża–Narew przeprowadzono dodatkowe postępowanie, przedmiotem
którego było Zawieszenie przewodów fazowych drugiego (północnego) toru linii 400 kV
Ostrołęka–Łomża;
wniosek 3	Budowa linii 400 kV Ełk–Łomża, Budowa stacji 400 kV Łomża oraz Budowa
stacji 400/110 kV Ełk bis; w ramach zadania Budowa stacji 400/110 kV Ełk bis
przeprowadzono dwa dodatkowe postępowania na dostawę i montaż dławików,
filtrów sprzęgających oraz urządzeń teletransmisyjnych;
wniosek 4	Budowa linii 400 kV Miłosna–Siedlce Ujrzanów oraz Budowa stacji 400/110 kV
Siedlce Ujrzanów, oba zadania objęte wspólnym postępowaniem w trybie projektuj
i buduj;
wniosek 5	Budowa linii 400 kV Ełk bis–granica Rzeczpospolitej Polski 27, realizując zadanie
przeprowadzono odrębne postępowania dotyczące uzyskania pozwolenia
na budowę linii Ełk bis–Granica RP oraz wykonania tej linii;
wniosek 6 Budowa stacji 400 kV Stanisławów.
Zdjęcie nr 1
SE Ostrołęka

Źródło: httpi.wm.pl00076076ndscf7466-picture55f2e864b845d.jpg
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27 Dalej także: Ełk bis–granica RP.
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W celu wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań Programu, PSE SA przeprowadziła
14 postępowań o udzielenie sektorowych zamówień publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego lub ograniczonego. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził
kontrole uprzednie w odniesieniu do 10 postępowań, spośród których tylko w dwóch przypadkach
w informacjach pokontrolnych przedstawił drobne uwagi.
Zadania inwestycyjne realizowane były w trybie projektuj i wybuduj, z wyjątkiem Budowy linii 400 kV
Ełk bis–granica RP, dla którego odrębnymi umowami objęto uzyskanie pozwolenia na budowę linii
oraz jej budowę.
Po rozstrzygnięciu 14 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, PSE SA zawarła 16 umów
o łącznej wartości brutto 2 158 014,8 tys. zł, w tym 11 umów o wartości brutto 2 064 429,2 tys. zł
dotyczyło bezpośrednio realizacji zadań inwestycyjnych, a pięć umów o wartości brutto
93 585,5 tys. zł dotyczyło dostaw podzespołów dla budowanych stacji energetycznych.
Wynagrodzenia wykonawców określono jako ryczałt obejmujący wszystkie koszty związane
z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych, także ew. odszkodowania i koszty uzyskania
praw do nieruchomości.
Badanie NIK w ramach niniejszej kontroli objęło wybór wykonawców dokonany w procedurach
zamówień publicznych i realizację wszystkich 16 umów związanych z realizacją zadań
inwestycyjnych Programu w zakresie zgodności realizacji przedmiotu umowy z postanowieniami
umownymi, a także realizację umowy dotyczącej wykonywania funkcji Inżyniera Kontraktu.
Koszty realizacji Programu, według stanu na 30 czerwca 2016 r., wynosiły łącznie brutto
2 139 758,4 tys. zł i obejmowały:
 koszty związane z przygotowaniem inwestycji 	 15 439,9 tys. zł,
 koszty realizacji 16 umów 	
2 075 248,2 tys. zł,
1 982 321,7 tys. zł,
−− budowa linii i stacji28 	
−− dostawy podzespołów 	
92 926,6 tys. zł,
−− zakup nieruchomości przez wykonawców29 	 5 467,8 tys. zł,
16 451,3 tys. zł,
 zakup nieruchomości przez PSE SA30 	
 koszty nadzoru inwestycyjnego 	
30 927,9 tys. zł,
 usługi prawne 	
669,6 tys. zł,
 koszty pozostałe 	
1 021,4 tys. zł.
Wynagrodzenia wypłacone wykonawcom do dnia 30 czerwca 2016 r. z tytułu realizacji 16 umów
dotyczących budowy linii i stacji energetycznych, były o 82 776,6 tys. zł niższe od wartości
ryczałtowych określnych w umowach, co wynikało z nierozliczenia jeszcze wszystkich prac
związanych z pozyskaniem służebności przesyłu wraz z wypłatą stosownych wynagrodzeń lub
odszkodowań oraz niezakończeniem wypłat innych odszkodowań związanych z budową stacji i linii.
W związku z aktualizacją koncepcji rozbudowy infrastruktury przesyłowej w północno-wschodniej
części Polski w 2011 r. zmieniony został zakres zadania inwestycyjnego Budowa linii 400 kV
Ostrołęka–Łomża–Narew w porównaniu do zakresu z 2009 r. Zmiana ta dotyczyła konfiguracji linii
na odcinku Ostrołęka–Łomża, z pierwotnie planowanej jednotorowej na dwutorową i skutkowała
zmianą umowy oraz zawarciem dodatkowej umowy.
28 Koszty umów dotyczących budowy linii i stacji energetycznych obejmują odszkodowania wypłacane w związku z realizacją
tych obiektów.
Kwota
ujęta w umowach na wykonanie stacji energetycznych.
29
Łącznie,
kwota wydana na zakup nieruchomości wyniosła 21 919,1 tys. zł.
30
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W trakcje realizacji zadań Programu wystąpił jeden przypadek naliczenia przez PSE SA kary umownej
za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy. Na wykonawcę zadania inwestycyjnego Rozbudowa stacji
220/110 kV Ostrołęka w dniu 4 sierpnia 2015 r. nałożona została kara w wysokości 4 098,5 tys. zł
brutto. Wykonawca dokonał zapłaty powyższej kary umownej w dniu 5 sierpnia 2015 r.
Funkcję Inżyniera Kontraktu Programu wykonywała spółka PSE Inwestycje SA31 na podstawie umów
z PSE SA zawartych w trybie art. 136 ustawy prawo zamówień publicznych32.
Wszystkie stacje i linie elektroenergetyczne zostały przekazane do eksploatacji uchwałami
Zarządu PSE SA zatwierdzającymi Protokoły przyjęcia do eksploatacji obiektu, po uzyskaniu dla tych
obiektów wymaganych zgód i stanowisk nadzoru budowlanego.
3.2.2. Zakup nieruchomości
Na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Programu, pod budowę stacji
elektroenergetycznych, PSE SA zakupiła 499 895 m2 gruntów za łączną kwotę netto 20 646,6 tys. zł
(brutto 21 919,1 tys. zł):
Tabela nr 3
Ceny zakupu nieruchomości

Stacja

Powierzchnia
działki w m2

Cena zakupu
netto tys. zł

Cena 1 m2

Ołtarzew

92 469

14 795,0

160,00 zł

Łomża

92 642

2 681,7

28,95 zł

Ełk bis

156 622

300,0

1,92 zł

57 770

1 665,1

6 370

318,5

50,00 zł

51 400

1 346,6

26,20 zł

100 392

1 204,7

12,00 zł

Siedlce Ujrzanów
– kupno nieruchomości
– kupno prawa wieczystego użytkowania
Stanisławów
Źródło: Dane z kontroli w PSE SA.

Zakupu nieruchomości dla potrzeb budowy SE Łomża, SE Ełk bis oraz SE Stanisławów dokonali
wykonawcy tych stacji, którzy następnie przenieśli prawo własności na PSE SA. Nieruchomości pod
SE Łomża wykonawca zakupił za 4 660,1 tys. zł, a pod SE Ełk bis za 488,0 tys. zł. Nieruchomość
pod SE Stanisławów, PSE SA odkupiła za cenę równą cenie jej nabycia przez wykonawcę stacji.
W umowach dotyczących realizacji tych stacji zawarte zostały postanowienia zobowiązujące
wykonawców do przeniesienia na rzecz PSE SA praw własności zakupionych nieruchomości za cenę
nieprzekraczającą ich wartości rynkowej określonej w operacie szacunkowym. Nieruchomości
pod budowę SE Łomża i SE Ełk bis PSE SA zakupiła za kwoty niższe od wynikających z operatów
szacunkowych (różnica wyniosła odpowiednio 849,8 tys. zł i 137,0 tys. zł.)
NIK zwraca uwagę, że przerzucenie ryzyka niewynegocjowania cen transakcyjnych na poziomie
nieprzekraczającym cen wynikających z operatów szacunkowych na wykonawców SE Łomża i SE Ełk
bis pozwoliło PSE SA na obniżenie kosztów realizacji tych inwestycji o ok. 2 166,4 tys. zł.
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31 Do 25 kwietnia 2013 r. występująca pod nazwą EPC SA, 100% akcji spółki posiada PSE SA.
32 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.). Dalej także: ustawa pzp.
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PSE SA kupiło nieruchomości pod budowę SE Siedlce Ujrzanów oraz SE Stanisławów za kwotę netto
równą kwotom wynikającym z operatów szacunkowych.
Za prawo własności nieruchomości pod budowę SE Ołtarzew oraz za prawo wieczystego
użytkowania nieruchomości pod budowę SE Siedlce Ujrzanów PSE SA zapłaciło cenę netto wyższą
od cen wynikających z operatów.
W przypadku SE Siedlce Ujrzanów, PSE SA zapłaciła za prawo wieczystego użytkowania kwotę
większą o 13,3 tys. zł niż wartość określona w operacie szacunkowym, tj. 1 333,3 tys. zł33.
3.2.3. Prawidłowość wykorzystania środków UE na realizację budowy mostu energetycznego
Polska–Litwa
Program – most energetyczny Polska–Litwa uzyskał dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 oraz Programu Transeuropejskie Sieci
Energetyczne, został uwzględniony na liście projektów indywidualnych dla POIiŚ 2007–2013 34,
a następnie został objęty indywidualnym nadzorem instytucjonalnym przez Instytucję Wdrażającą
– Instytut Nafty i Gazu.
Plany finansowania publicznego dla Programu zostały zgłoszone przez Polskę do Komisji
Europejskiej 18 listopada 2010 r. Komisja Europejska w decyzji K(2011)44 z 6 stycznia 2011 r.,
uznała ww. pomoc publiczną za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Planowane nakłady na realizację
Programu wynosiły 2 645 231,0 tys. zł35.
Instytucja Wdrażająca zawarła z PSE SA odrębne umowy o dofinansowanie dla sześciu projektów
składających się na Program. Całkowite nakłady na zadania inwestycyjne objęte Programem
na dzień 31 grudnia 2015 r. (koniec okresu kwalifikowania wydatków) wynosiły 1 743 728,6 tys. zł
(w tym: koszty kwalifikowalne – 1 573 407,8 tys. zł, koszty niekwalifikowalne – 170 320,8 tys. zł)
i zostały sfinansowane z następujących źródeł: dofinansowanie w ramach POIiŚ – 896 842,5 tys. zł,
środki własne PSE SA – 846 886,1 tys. zł. Wnioski o płatność końcową dotyczące poszczególnych
projektów zostały pozytywnie rozpatrzone przez Instytucję Wdrażającą, a kwoty dofinansowania
stanowiące płatności końcowe zostały przekazane PSE SA.
Pomoc finansowa UE w zakresie TEN-E została przyznana decyzją Komisji Europejskiej
C(2009)6340 z 6 sierpnia 2009 r. na sfinansowanie działania „Studium wykonalności dla projektu
LitPol Link”, obejmującego dwa zadania początkowej fazy realizacji ww. projektu, tj. studium
wykonalności dla budowy linii Ełk–granica RP oraz dla rozbudowy stacji w Ełku. Łączne koszty
kwalifikowalne działania wyniosły 3 644,8 tys. EUR (15 134,0 tys. zł), zaś dofinansowanie z funduszu
TEN-E – 1 822,4 tys. EUR (7 567,0 tys. zł). PSE SA w dniu 29 czerwca 2015 r. poinformowała
Komisję Europejską o zrealizowaniu działania „Studium wykonalności dla projektu LitPol Link”
i wystąpiła o płatność końcową w wysokości 1 822,4 tys. EUR, którą KE zatwierdziła w dniu
16 września 2015 r.

33 Ze względu na nieznaczną kwotę przekroczenia wartości z operatu, biorąc pod uwagę poziom istotności, NIK nie uznała
tego przekroczenia za nieprawidłowość.

34 Ogłoszonej w załączniku do Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008 r M.P. z 2008 r. Nr 58,

poz. 521.
35 Planowane nakłady nie obejmowały SE Stanisławów. Zadanie, którego planowany koszt miał wynieść 61 678,0 tys. zł,
zostało włączone do etapu I Programu w 2012 r.
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3.2.3.1. Dofinansowanie projektu Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew
Kontrola wykazała, że w jednym na 13 wniosków o płatność w projekcie Budowa stacji Ołtarzew
PSE SA nieprawidłowo określiła kwotę wydatków kwalifikowalnych, a Instytucja Wdrażająca
zaakceptowała wniosek.
Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w finansowanie projektu Budowa
stacji Ołtarzew, zaklasyfikowanego jako „duży projekt”36, został zatwierdzony Decyzją Komisji
Europejskiej37 z 17 października 2012 r., w której określono m.in., że nie powinien przekroczyć
28 875,7 tys. EUR, tj. 116 190,0 tys. zł38.
W umowie o dofinansowanie 39 projektu Budowa stacji Ołtarzew zawartej 11 marca 2011 r.
(wraz z aneksami z 26 kwietnia 2013 r., z 28 października 2013 r. i z 30 września 2014 r),
pomiędzy Instytutem Nafty i Gazu a PSE SA koszt realizacji projektu został ustalony w kwocie
217 009,0 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowalne – 165 756,2 tys. zł tys. zł, wnioskowane
dofinansowanie – 94 481,0 tys. zł . Okres kwalifikowalności wydatków ustalono w umowie
od 1 lutego 2008 r. do 30 września 2014 r. Jako wskaźnik produktu przyjęto długość wybudowanych
elektroenergetycznych sieci przesyłowych40, którego wartość docelową określono jako 3,7 km.
Natomiast wskaźnik rezultatu, ustalony jako dodatkowa moc przesyłowa energii elektrycznej
na połączeniu transgranicznym, został określony łącznie dla całego Programu – most energetyczny
Polska–Litwa na poziomie 450 MW. Określone w aneksach zmniejszenie kosztów realizacji
projektu wynikało z uzyskania niższej od planowanej wartości dostawy autotransformatorów oraz
z obniżenia kwoty rezerwy. Dokonano też zwiększenia stopy dofinansowania projektu (z 55,11%
do 57,00%).
PSE SA złożyła 21 wniosków o płatność, w tym osiem o charakterze sprawozdawczym, w których
zostały ujęte wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 162 851,4 tys. zł. Kwota dofinansowania
wyniosła 92 825,3 tys. zł. Wniosek o płatność końcową, złożony 23 lipca 2015 r. został rozpatrzony
pozytywnie przez IW w dniu 30 grudnia 2015 r.
Kwalifikowalność wydatków była sprawdzana przez IW w toku weryfikacji wniosków o płatność
oraz podczas przeprowadzonych kontroli. W związku ze zgłoszonymi przez IW uwagami kwota
wydatków kwalifikowalnych została zmniejszona o 154,9 tys. zł (31,2 tys. zł z tytułu usług doradczych
i prawnych z powodu naruszenia Wytycznych 41 oraz 123,7 tys. zł, tj. o kwotę odpowiadającą
wydatkom na zakup działek wykorzystanych na potrzeby drogi gminnej).
PSE SA w ramach prowadzonej ewidencji księgowej, dokonała wyodrębnienia operacji
gospodarczych związanych z projektem Budowa stacji Ołtarzew, w szczególności: stosowała kody
księgowe oraz oznaczenia wskazujące m.in. charakter i rodzaj wydatku, program operacyjny, projekt
oraz zadanie inwestycyjne; utworzyła odrębne konta księgowe służące ewidencji dofinansowanych
36 W rozumieniu art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne
37
38
39
40
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dotyczące europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
C(2012)7235 final.
Równowartość kwoty w EUR podanej we wniosku o potwierdzenie wkładu dla dużego Projektu z 14 marca 2011 r.
przeliczonej wg kursu 4,0238 PLN/EUR.
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-005/10-00, dalej: umowa o dofinansowanie.
Długość linii liczona według długości torów prądowych. Łączna długość wybudowanych linii, niezależnie od ilości torów
prądowych, miała wynosić 1,7 km.
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ z 3 września 2009 r.

I S T O T N E U S TA L E N I A K O N T R O L I

nakładów; wyodrębniła w ramach kont kosztowych wydatki nieinwestycyjne ponoszone w ramach
projektu; prowadziła na odrębnych kontach ewidencję środków pieniężnych związanych
z dofinansowaniem.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli, IW stwierdziła zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego
projektu Budowa stacji Ołtarzew oraz osiągnięcie określonych w umowie o dofinansowanie
wskaźników produktu:
−− budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew wraz z przyłącznikami (obiekt został wybudowany,
9 stycznia 2014 r. PSE SA uzyskała pozwolenie na jego użytkowanie42, złożone zostały
zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania,
15 kwietnia 2014 r. sporządzono protokół potwierdzający przyjęcie stacji do eksploatacji);
−− długość wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych (łączna długość nowych sieci
wyniosła odpowiednio: 2,04 km (według linii, bez względu na ilość zrealizowanych torów
prądowych) oraz 4,08 km (według torów prądowych).
PSE SA zrealizowała również wskaźnik rezultatu określony łącznie dla całego Programu
– most energetyczny Polska–Litwa (dodatkowa moc przesyłowa energii elektrycznej na połączeniu
transgranicznym) i poinformowała IW, że 9 grudnia 2015 r. udostępnione zdolności przesyłowe
energii elektrycznej (kierunek Litwa–Polska) wynosiły 488 MW43.
INiG w trakcie weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-POIS.10.01.00-00-005/10-02 złożonego przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA w dniu 14 września 2011 r. zaakceptował wartość rynkową
nieruchomości na podstawie operatu szacunkowego z dnia 11 września 2011 r.44, wykonanego
po upływie 14 miesięcy od sfinalizowania transakcji zakupu tej nieruchomości. Instytut miał wiedzę,
że transakcja została dokonana w lipcu 2010 r. w oparciu o operaty szacunkowe z dnia 7 maja
2010 r., które wskazywały, że cena rynkowa nieruchomości wynosiła 86 zł/m2. Mimo tej wiedzy
uznał, że prawidłowa jest cena rynkowa oszacowana w operacie z 11 września 2011 r. wynosząca
172,8 zł/m2.
Należy podkreślić, że IW przeprowadziła kontrolę wydatków poniesionych na nabycie gruntów
na potrzeby SE Ołtarzew w marcu 2011 r. (tj. przed złożeniem przez PSE SA wniosku o płatność).
Do kontroli prawidłowości określenia ceny rynkowej zakupionych nieruchomości PSE SA
przedstawiła wówczas operaty szacunkowe z 7 maja 2010 r., a IW uznała, że nie budzą one
wątpliwości i że wartość rynkowa nabytych nieruchomości została należycie udokumentowana.
Po otrzymaniu pisma NIK z dnia 6 września 2016 r., w którym wskazano na rozbieżności
w wynikach oszacowania wartości gruntów, w Instytucie zorganizowano spotkanie robocze
z udziałem pracowników kontrolujących projekt. Po analizie – Instytucja Wdrażająca pozostała
na stanowisku, że dokumenty i wyjaśnienia, przedstawione przez PSE SA z wnioskiem o płatność,
były wystarczające i nie budziły wątpliwości, a ich weryfikacja przebiegła prawidłowo.
PSE SA, we wnioskach o płatność dotyczących projektu Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew,
ujęła jako wydatki kwalifikowalne wydatki w kwocie 9 043 840,00 zł, poniesione w związku
z nabyciem nieruchomości. Kwota wydatków kwalifikowalnych została ustalona jako iloczyn
powierzchni gruntów bezpośrednio wykorzystanych w związku z realizacją projektu (56 524 m2)
oraz ceny ich nabycia (160 zł/m2).
42 Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Ożarowa Mazowieckiego nr 14/14 z 9 stycznia 2014 r.
43 Raport PSE SA z osiągniętych efektów dla Projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska–Litwa” z 3 lutego 2016 r.
44 Operat dotyczył sześciu działek, które PSE SA nabyło od różnych właścicieli a oszacowana cena była dla każdej z działek
taka sama.
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W ocenie NIK, podstawą dla ustalenia wysokości wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez
PSE na zakup gruntów pod budowę Stacji Ołtarzew powinny być wartości rynkowe określone
w operatach szacunkowych z 7 maja 2010 r. Przyjęcie przez INiG wartości rynkowej tych gruntów
określonej w operacie sporządzonym 11 września 2011 r., czyli 14 miesięcy po zawarciu transakcji
zakupu nieruchomości, było zdaniem NIK niezgodne z „Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko”
z dnia 3 września 2009 r.
Zgodnie z postanowieniami „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” z dnia 3 września 2009 r.
(pkt 6.3.1. Sekcja 1 pkt 1 lit. b – Nabycie nieruchomości niezabudowanej), wydatki na nabycie
nieruchomości niezabudowanej kwalifikują się do współfinansowania, jeżeli wydatek poniesiony
na zakup nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a wartość nieruchomości potwierdzona
jest operatem szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę. W przypadku,
gdy wydatek poniesiony na zakup nieruchomości przekracza jej wartość rynkową za kwalifikowalną
można uznać jedynie tę część poniesionego wydatku, która odpowiada wartości rynkowej
nieruchomości niezabudowanej.
Operaty z dnia 7 maja 2010 r. miały służyć PSE do określenia poziomu ceny możliwej do uzyskania
na rynku, którą należy starać się wynegocjować z właścicielami nieruchomości niezbędnych
dla realizacji inwestycji. Przedmiotem operatu z dnia 11 września 2011 r. były natomiast
nabyte już przez PSE nieruchomości. W operacie określono „historyczną” wartość rynkową tych
nieruchomości w dacie zawarcia transakcji (8 lipca 2010 r.) – w celu ich ewentualnego zbycia
i rozliczeń wewnętrznych. Cele sporządzenia operatów z dnia 7 maja 2010 r. i z dnia 11 września
2011 r. nie były zatem tożsame. Operat szacunkowy z dnia 11 września 2011 r. był nieprzydatny
dla udokumentowania okoliczności mających znaczenie dla wniosku o płatność. Tymczasem
dokumenty załączone do wniosku o płatność mają potwierdzać wydatki poniesione przez
beneficjenta na nabycie nieruchomości.
PSE SA uzasadniała zlecenie opracowania nowego operatu zmianą uwarunkowań
prawnych i czynników cenotwórczych w odniesieniu do nabytych gruntów. Przeprowadzona
w toku kontroli analiza operatów z maja 2010 r. oraz z września 2011 r. pozwalała na jednoznaczne
stwierdzenie, iż stan prawny nieruchomości nie uległ zmianie. NIK nie uznaje argumentacji PSE SA,
że należało opracować kolejny operat szacunkowy ponieważ zmianie uległo przeznaczenie
terenów rolnych na tereny usług w korytarzu istniejących linii elektroenergetycznych oraz pod
teren stacji elektroenergetycznej, w związku z uchwałą nr 466/10 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim45. Operaty z maja 2010 r. oraz z września 2011 r. opracowano przy założeniu takiego
samego przeznaczenia gruntów, których wartość szacowano, a przywołana uchwała Rady Miejskiej
w Ożarowie nie zmieniała stanu prawnego tych gruntów.
Z treści operatów sporządzonych 7 maja 2010 r. wynika, że rzeczoznawca brał pod uwagę w swoich
analizach nowe przeznaczenie terenów, na których posadowione były nieruchomości pod
budowę SE Ołtarzew. W operacie z 11 września 2011 r. w pkt 8 na str. 14 rzeczoznawca potwierdził,
że przeznaczenie nieruchomości pod budowę w obydwu uchwałach było takie samo. Tak więc
nie było podstaw do uznania, że operaty z 7 maja 2010 r. nie stanowiły rzetelnej podstawy
do ustalenia ceny transakcji.
45 Pierwszą uchwałę nr 437/10 w sprawie zmiany MPZP – Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim podjęła w dniu 5 marca
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2010 r. Następnie, uchwałą 456/10 z 15 czerwca 2010 r. uchyliła uprzednio wymienioną uchwałę, by ponownie na tej samej
sesji, tj. 15 czerwca, podjąć uchwałę nr 466/10, którą przyjęto MPZP.
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Dodać należy, że IW miała wiedzę, iż w związku z budową drogi gminnej w bezpośrednim
sąsiedztwie nieruchomości zakupionych pod budowę SE Ołtarzew, dokonano wywłaszczenia
za odszkodowaniem części działek zakupionych przez PSE SA. W sierpniu 2013 r. Starostwo Powiatu
Zachodniego Warszawskiego zleciło wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby oszacowania
wysokości odszkodowania dla PSE SA, w którym w oparciu o podejście porównawcze oszacowano
ceny wywłaszczanych działek na poziomie 68 zł/m2.
Wobec tego, że IW przyjęła błędną wartość nabytych przez PSE gruntów – 160 zł/m2 (wartość
rynkowa – 172,80 zł/m2) zamiast rynkowej na dzień nabycia w wysokości 86,00 zł/m2 – zawyżeniu
uległa łączna kwota wydatków kwalifikowalnych. Prawidłowa kwota wydatków kwalifikowalnych
wynosi 4 861 064,00 zł i jest o 4 182 776,00 zł niższa od kwoty wydatków faktycznie uznanej przez IW.
Oznacza to, że kwota zwrotu wydatków poniesionych przez PSE (57% wydatków kwalifikowalnych)
została zawyżona o 2 384182,32 zł. Zgodnie z art. 207 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych.
3.2.3.2. Kontrole beneficjenta przez Europejski Trybunał Obrachunkowy i Instytucję Wdrażającą
Wyniki kontroli Programu – most energetyczny Polska–Litwa, prowadzonych przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy, zostały przedstawione w następujących dokumentach:
 Kontrola wykonania zadań „Czy działania w ramach polityki wewnętrznego rynku energii i wydatki
na połączenia międzysystemowe oraz infrastrukturę związaną z magazynowaniem energii
skutecznie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii?” Podsumowanie
stanu faktycznego – Polityka wewnętrznego rynku energii i działania dotyczące infrastruktury
energetycznej, Polska, 16 grudnia 2014 r.
ETO stwierdził m.in. opóźnienia w realizacji projektów składających się na Program – most
energetyczny Polska–Litwa i wskazał ich główne przyczyny, w tym: przedłużający się proces
uzyskania pozwoleń na budowę, trudności w pozyskiwaniu prawa do gruntu, protesty właścicieli
gruntów i społeczności lokalnych, zmiany w harmonogramie wyłączania linii elektroenergetycznych.
W ocenie ETO konieczne były znaczne wysiłki, by nie doszło do kolejnych opóźnień.
 DAS 2014. Kontrola legalności i prawidłowości płatności w obszarze Polityki Spójności, Program
Operacyjny nr 2007PL161PO002 Infrastruktura i Środowisko, okres programowania 2007–2013,
EFRR. Zawiadomienie o wstępnych etapach kontroli, 26 maja – 6 czerwca 2014 r.
ETO objął kontrolą projekt „Budowa linii Ostrołęka–Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji
Narew” i zbadał cztery losowo wybrane pozycje kosztów (w tym postępowanie o udzielenie
zamówienia związane z jedną pozycją kosztów) o łącznej wartości 4 608,2 tys. EUR. W powyższym
zakresie ETO nie stwierdził nieprawidłowości.
 DAS 2015. Audit of the legality and regularity of payments under cohesion policy, Operational
Programme No 2007PL161PO002 Infrastructure & Environment, 2007–2013 Programming Period,
ERDF. Statement of preliminary findings, 25 January 2016 – 1 February 2016.
ETO objął kontrolą projekt „Budowa stacji Stanisławów” i zbadał trzy losowo wybrane pozycje
kosztów (w tym postępowanie o udzielenie zamówienia związane z jedną pozycją kosztów)
o łącznej wartości 24 916,9 tys. zł. W powyższym zakresie ETO nie stwierdził nieprawidłowości.
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ETO przeprowadził ponadto ocenę wykonania zadań w odniesieniu do ww. projektu i stwierdził,
że wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane, a cele projektu ustalone w umowie
o dofinansowanie zostały w pełni osiągnięte.
ETO nie wydał zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do ww. projektów.
Instytut Nafty i Gazu, jako Instytucja Wdrażająca, przeprowadził łącznie 32 kontrole Programu,
obejmujące w szczególności: kontrole procedur zawierania umów (ex-ante i ex-post) oraz zmian
w umowach, kontrole w trakcie realizacji Programu oraz kontrole na zakończenie realizacji Programu.
IW, w ramach kontroli projektu Budowa stacji Ołtarzew, przeprowadziła siedem kontroli procedur
zawierania umów na świadczenie usług doradztwa prawnego i ustaliła, że PSE SA, jako zamawiający,
udzielała zamówień w powyższym zakresie nie stosując przepisów ustawy pzp. Wydatki poniesione
na podstawie ww. umów zostały uznane przez IW za niekwalifikowalne46. Koszty obsługi prawnej
dotyczące zadań związanych z realizacją Projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska–Litwa”,
wynoszące łącznie 1 036,6 tys. zł, nie były przedkładane przez PSE SA do refundacji do IW i zostały
w całości zaliczone do wydatków niekwalifikowalnych w ramach POIiŚ.
Jedynie w przypadku umowy o dofinansowanie projektu Budowa stacji Ołtarzew ww. wydatki
zostały uwzględnione w planowanej kwocie wydatków kwalifikowalnych (w kategorii Zarządzanie
projektem). Jednak ostatecznie, w nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych IW, PSE SA dokonała
aktualizacji harmonogramu realizacji projektu, stanowiącego załącznik do aneksu nr 1 do umowy
o dofinansowanie i ww. wydatki zostały uznane za niekwalifikowalne.
W związku z przeprowadzonymi kontrolami, IW za niekwalifikowalne uznała ponadto wydatki
w łącznej kwocie 84 179,4 tys. zł poniesione na podstawie umów dotyczących:
 wykonania projektu Budowa linii Ostrołęka–Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i Narew
o wartości 81 676,4 tys. zł (w związku z naruszeniem ustawy pzp);
 opracowania i uzgodnienia SIWZ dla wykonania projektu Budowa linii Ostrołęka–Narew wraz
z rozbudową stacji Ostrołęka i Narew oraz Budowa linii Miłosna–Siedlce Ujrzanów wraz z budową
stacji Siedlce Ujrzanów, o łącznej wartości 1 186,0 tys. zł (w związku z niedozwolonym podziałem
zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy pzp);
 opracowania studium lokalizacyjnego zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa połączenia 400 kV
Ełk–Nowa stacja (Rutki) o wartości 790,0 tys. zł (w związku z naruszeniem Wytycznych);
 usług doradczych w zakresie wsparcia PSE SA w procesie pozyskiwania dofinansowania
oraz przeprowadzania notyfikacji pomocy publicznej Programu o łącznej wartości 509,1 tys. zł
(w związku z naruszeniem Wytycznych);
 innych usług, w tym prawnych w kwocie 17,9 tys. zł.
Ponadto PSE SA, w związku z przeprowadzoną przez IW weryfikacją wniosków o płatność,
zmniejszyła o 154,9 tys. zł kwotę wydatków kwalifikowalnych dotyczących projektu Budowa
stacji Ołtarzew. PSE SA dokonała także korekty trzech wniosków o płatność końcową47, w których
– z uwagi na wyczerpaną pulę alokacji środków dotacji możliwej do udzielenia spółce w ramach
zawartej umowy o dofinansowanie – wydatki kwalifikowalne zmniejszone zostały łącznie o kwotę
2 524,2 tys. zł.
46 Za wyjątkiem wydatków związanych z wynagrodzeniem ryczałtowym, których kwalifikowalność uzależniona
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była od wykazania ich bezpośredniego związku z realizacją Projektu.
47 Skorygowane wnioski dotyczyły projektów: Budowa linii Ostrołęka–Narew, Budowa linii Miłosna–Siedlce Ujrzanów wraz
z budową stacji Siedlce Ujrzanów oraz Budowa linii Ełk bis–Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk bis.

I S T O T N E U S TA L E N I A K O N T R O L I

IW w związku z przeprowadzonymi kontrolami, wydawała zalecenia pokontrolne dotyczące
dostosowania do wymogów POIiŚ procedur wewnętrznych PSE SA w zakresie: udzielania zamówień,
ewidencji księgowej, zasad kwalifikowalności wydatków oraz przechowywania i archiwizacji
dokumentacji. Zalecenia sformułowane przez IW zostały zrealizowane przez PSE SA. Realizacja
zaleceń pokontrolnych była weryfikowana przez IW podczas odrębnych kontroli, jak również
poprzez analizę przekazywanych przez PSE SA informacji o stanie wypełnienia zaleceń.
IW weryfikowała podczas kontroli stan zaawansowania poszczególnych projektów i monitorowała
ryzyko nieterminowej realizacji inwestycji.

3.3 Przygotowanie II etapu Programu most energetyczny Polska–Litwa
Kluczowe zadania przewidywane w ramach realizacji II etap połączenia Polska–Litwa zostały ujęte
w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych48.. Inwestycje obejmujące budowę dwóch odcinków linii przesyłowych
(II etapu) zostały zawarte na liście Projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania
(Projects of common interest – PCI)49, a budowa/rozbudowa jednej ze stacji elektroenergetycznych
– w wykazie zidentyfikowanych projektów do szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Powinno to umożliwić współfinansowanie
kosztów realizacji z funduszy europejskich. Szacunkowy koszt II etapu ma wynieść 245 mln euro.
Etap II Programu – most elektroenergetyczny Polska–Litwa miał na celu zwiększenie przepustowości
połączenia do 1 000 MW i wg dokumentu Program rozbudowy KSP z grudnia 2011 r., obejmował
osiem zadań inwestycyjnych50. PSE SA realizuje siedem z tych przedsięwzięć, wzmacniających
KSE w północno-wschodniej Polsce, pomimo braku formalnej decyzji o budowie drugiej wstawki
stałoprądowej warunkującej połączenie KSE Polski i Litwy.
 Budowa linii 400 kV Ostrołęka–Stanisławów i Rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV
Oba zadania były na etapie opracowania dokumentacji przedinwestycyjnej. Uruchomienie
postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców i zawarcia umów
na realizację zadań planowane było na II kwartał 2017 r.
 Budowa linii 400 kV Kozienice–Siedlce Ujrzanów
Prowadzone były prace budowlano‑montażowe związane z budową linii przez wykonawcę,
z którym PSA SA w dniu 13 sierpnia 2013 r. zawarła umowę na realizację zadania. Wartość netto
zawartej umowy 318 000,0 tys. zł, a przewidywany termin wykonania 31 grudnia 2017 r.
 Budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów
PSE SA w dniu 30 października 2015 r. zawarła umowę dotyczącą wykonania zadania inwestycyjnego
o wartości netto 22 324,4 tys. zł netto, z terminem realizacji do 31 maja 2017 r.
Prowadzone były prace formalno‑prawne związane z realizacją inwestycji: opracowywano
dokumentację budowlaną i wykonawczą, trwała procedura wprowadzania zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie wprowadzeń liniowych.

48 Dz. U. z 2016 r. poz. 1812.
49 Dz. Urz. UE L Nr 19 z 27.01.2016, str. 1.
50 Stacje energetyczne: Ostrołęka (etap II), Siedlce Ujrzanów (etap I), Kozienice, Płock i Olsztyn Mątki; linie energetyczne:
Ostrołęka–Stanisławów, Kozienice–Siedlce Ujrzanów i Płock–Olsztyn Mątki.

27

I S T O T N E U S TA L E N I A K O N T R O L I

 Budowa stacji 400/220/110 kV Kozienice
PSE SA w dniu 9 maja 2014 r. zawarła umowę, na budowę stacji o wartości netto 107 000,0 tys. zł,
z terminem realizacji do 30 września 2017 r.
Realizowano prace budowlano‑montażowe, między innymi wybudowano i uruchomiono gałęzie
1–5 nowej rozdzielni 400 kV, trwała budowa gałęzi 6–8, demontowano starą rozdzielnię 400 kV:
opracowywano dokumentację budowlaną i wykonawczą, wprowadzano zmiany w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie wprowadzeń liniowych.
 Rozbudowa stacji 400/110 kV Płock
W dniu 22 lutego 2013 r. zawarta została umowa na rozbudowę stacji o wartości netto
88 644,5 tys. zł, aneksowana w dniu 4 sierpnia 2014 r. Aneksem ograniczony został zakres oraz
wynagrodzenie do wartości netto 74 127,0 tys. zł. Termin końcowy realizacji umowy określony
został na 31 sierpnia 2016 r.
Zadanie znajdowało się w końcowej fazie realizacji. Wykonano i uruchomiono nową część
rozdzielni 400 kV, zmodernizowano pola TR2 i AT1. Trwał ostatni etap wykonania umowy związany
z modernizacją starej części rozdzielni 400 kV.
 Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Olsztyn Mątki
W dniu 16 października 2015 r. spółka PSE SA zawarła umowę o wartości netto 34 800,0 tys. zł,
z terminem zakończenia do 16 kwietnia 2018 r.
Trwały prace formalnoprawne związane z realizacją inwestycji: opracowywano dokumentację
budowlaną i wykonawczą, uruchomiono procedurę uzyskiwania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla rozbudowy stacji. Dla rozbudowy stacji uzyskano prawo do dysponowania
nieruchomością oraz zakupiono niezbędną działkę.
Jak wynika z wyjaśnień dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii (DE)
– nie zrezygnowano ostatecznie z realizacji II etapu połączenia, lecz nie została podjęta jeszcze
decyzja w sprawie dokończenia inwestycji zgodnie z pierwotnie planowanymi parametrami.
Decyzja o realizacji II etapu, zgodnie z pierwotnymi założeniami, jest związana z takimi
zagadnieniami jak: budowa rynków energii w regionie, zawieszenie decyzji strony litewskiej
o budowie elektrowni jądrowej Visagina, postępująca integracja systemów elektroenergetycznych,
w tym możliwa desynchronizacja systemu państw bałtyckich od systemu UPS/IPS51, a także budowa
nowych mocy wytwórczych w Polsce.
Przedstawiciele Ministerstwa Energii nie podejmowali w rozmowach ze stroną litewską tematu
realizacji II etapu połączenia. Zadania inwestycyjne przewidywane do realizacji w ramach II etapu
po stronie polskiej częściowo były jednak realizowane52. Dotyczyło to w szczególności budowy linii
przesyłowych wzmacniających północno-wschodnią część KSP, ujętych jako zadania strategiczne
w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych.
Jak, wynika z wyjaśnień Dyrektora DE – zwiększenie mocy przesyłowych na połączeniu
Polska–Litwa, w warunkach obecnych cen w regionie, zwiększyłoby przesył energii do Polski
z systemu litewskiego, co oznaczałoby wpływ do Polski energii z rynku skandynawskiego oraz
51 System synchroniczny obejmujący źródła wytwórcze i sieci przesyłowe w Rosji oraz Ukrainie, Białorusi i w innych państwach
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Europy wschodniej i Azji.
52 Uchwała NWZ PSE S.A. nr 5 z 14 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
linii 400kV Ostrołęka–Stanisławów wraz z rozbudową stacji 400kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka – II etap”.
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z Białorusi
.
i Rosji. Państwa bałtyckie posiadają 11 transgranicznych połączeń przesyłowych,
co stwarza warunki do napływu energii z tych państw. Proces desynchronizacji systemów
elektroenergetycznych państw bałtyckich od UPS/IPS oraz redukcji liczby połączeń transgranicznych,
jeszcze się nie rozpoczął. Z wyjaśnień Dyrektora DE wynika też, że mając na uwadze utrzymanie
niezależności energetycznej Polski w zakresie wytwarzania, wszelki napływ energii spoza kraju
oznacza ograniczenie krajowego wytwarzania/wykorzystania krajowych nośników energii, na rzecz
energii z rynku UE i państw trzecich. Biorąc jednak pod uwagę możliwość okresowych deficytów
energii wytwarzanej w kraju, w szczególności w sytuacji ekstremalnych warunków pogodowych
– wskazanym jest zapewnienie odpowiednich zdolności przesyłowych, szczególnie w północno-wschodniej części kraju. Wyjaśnienia Dyrektora DE są zbieżne ze stanowiskiem Pełnomocnika Rządu
ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej z dnia 12 lipca 2016 r. przedstawionym kontrolerom
w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy NIK.
NIK podkreśla, że rozbudowa połączeń międzysystemowych zwiększa bezpieczeństwo dostaw
energii odbiorcom, a możliwość importu tańszej energii może pozytywnie wpływać na cenę zakupu
energii przez końcowego odbiorcę energii elektrycznej. Stąd też, przy podejmowaniu dalszych
decyzji odnośnie realizacji drugiego etapu analizowanego projektu, Minister powinien rozważyć
możliwie szeroki zakres okoliczności, uwzględniający pogodzenie racji wszystkich zainteresowanych
stron.
Jak wynika z wyjaśnień Ministra Energii – obecnie jest zbyt wcześnie na podjęcie decyzji o uzyskaniu
mocy połączenia w zaplanowanych parametrach. Połączenie Polska–Litwa eksploatowane jest
od grudnia 2015 r. i okres ten nie pozwala na ocenę zasadności zwiększenia mocy do docelowego
poziomu 1000 MW. Należy dokonać oceny w dłuższym okresie, biorąc pod uwagę m.in. wpływ
importu z rynku bałtyckiego/skandynawskiego na ceny energii w Polsce, możliwość eksportu
z Polski, efektywność dostaw na polski rynek energii w sytuacji ewentualnych niedoborów,
niezawodność układu przesyłowego Polska–Litwa, a także gotowość obu stron do poniesienia
nakładów wobec oczekiwanych korzyści.
PSE SA i Litgird AB zleciły opracowanie studium rynkowego badającego przyszłe potrzeby
wymiany energii pomiędzy Polską a Litwą, a tym samym zasadność realizacji etapu II. Według
operatora litewskiego – od podjęcia pierwszych uzgodnień o budowie połączenia energetycznego
Polska–Litwa znacząco zmieniły się warunki rynkowe, w tym układ cen energii na rynku, główne
kierunki wymiany energii, konfiguracja połączeń transgranicznych. Zmiana warunków rynkowych
wymusza konieczność weryfikacji zasadności wcześniejszych uzgodnień o zakresie rozbudowy
połączenia Polska–Litwa oraz harmonogramu działań.
PSE SA przewiduje możliwość ubiegania się o dofinasowanie ze środków UE na realizację dwóch
zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach etapu II Programu, które zostały
wpisane na Listę Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, są to Budowa stacji 400/110 kV Olsztyn Mątki
oraz Budowa linii 400 kV Ostrołęka–Stanisławów.
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3.4 Nadzór ministra właściwego do spraw energii nad realizacją projektu
Nadzór nad realizacją procesów inwestycyjnych połączenia Polska-Litwa przez PSE SA wykonywał
Minister Gospodarki, a od 1 grudnia 2015 r. Minister Energii. Uprawnienia Skarbu Państwa,
określone w art. 2 pkt 5 lit. a, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 53, wobec PSE S.A. w okresie
realizacji projektu wykonywał Minister Gospodarki, a od 27 listopada 2015 r. – Pełnomocnik Rządu
do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej54 na mocy zmienionego art. 12a ustawy
Prawo energetyczne.
W dniu 5 października 2007 r., pomiędzy Ministrem Gospodarki a Instytutem Nafty i Gazu
w Krakowie zawarta została umowa ramowa, na podstawie której Ministerstwo Gospodarki, pełniące
rolę Instytucji Pośredniczącej, powierzyło Instytutowi rolę Instytucji Wdrażającej. Instytut wdrażał
zadania w ramach działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego
i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, a także realizował zadania Pomocy Technicznej.
PSE SA była zobowiązana m.in. do przekazywania do IW sprawozdań miesięcznych w formie
elektronicznej, w których wskazywała zidentyfikowane zakłócenia lub zagrożenia realizacji
inwestycji. Następnie sprawozdanie miesięczne IW przekazywała IP. Po analizie i uzupełnieniach
IP przekazywała sprawozdania do IZ. W przypadkach, gdy w sprawozdaniach miesięcznych
wskazywano na pojawienie się zagrożenia w realizacji projektu, które mogłoby skutkować
niedotrzymaniem terminu realizacji, Ministerstwo (IP) reagowało poprzez m.in.:
−− kierowanie pism do lokalnych samorządów, w kompetencji których leżało wydawanie decyzji
administracyjnych o przyspieszenie procedowania nad wydaniem decyzji w sprawach
dotyczących lokalizacji inwestycji;
−− podpisywanie listów intencyjnych z samorządami, w kompetencji których leżało procedowanie
w zakresie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP);
−− monitorowanie procesu pozyskiwania gruntów w gminie Bakałarzewo na odcinku linii Ełk Bis
– granica RP (w okresie od stycznia do września 2015 r.);
−− organizowanie konferencji z udziałem władz szczebla regionalnego i lokalnego na trasie
przebiegu inwestycji oraz innych instytucji zaangażowanych w systemie wdrażania POIiŚ.
Projekty umów o dofinansowanie dla każdego z odcinków projektu Połączenie elektroenergetyczne
Polska–Litwa, zawierające m.in. harmonogram realizacji, były przekazywane przez Instytucję
Wdrażającą do akceptacji Instytucji Pośredniczącej.
Składane w wymaganych terminach przez PSE SA i weryfikowane przez IW sprawozdania
miesięczne, kwartalne, okresowe oraz roczne obejmowały m.in. analizę realizacji wskaźników
produktu i rezultatu oraz terminów określonych w harmonogramach. W okresie od listopada
2015 r. do maja 2016 r. w ME prowadzony był monitoring weryfikacji wniosków beneficjenta
o płatność końcową. Sprawozdania przygotowywane przez Instytucję Wdrażającą przekazywane
były do Instytucji Pośredniczącej w cyklach tygodniowych, do czasu zaakceptowania przez IW
wszystkich wniosków o płatność końcową, dotyczących projektu i po przekazaniu płatności
końcowej dla beneficjenta.
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W Ministerstwie analizowano wyniki kontroli realizacji zadań inwestycyjnych w PSE SA
przeprowadzanych przez IW i UZP. Kontrole IW miały na celu wskazanie ewentualnych uchybień
lub nieprawidłowości w celu ich wyeliminowane przez beneficjenta. Kolejne kontrole IW
potwierdzały eliminowanie nieprawidłowości.
Przedstawiciele Ministerstwa przeprowadzili 24 kontrole, które obejmowały sprawdzenie
skuteczności i zgodności z prawem procedur oraz systemów zarządzania i kontroli POIiŚ
w Instytucji Wdrażającej. Kontrole obejmowały m.in. projekty inwestycyjne realizowane przez
PSE SA w projekcie połączenia Polska–Litwa. W wyniku tych kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości.

3.5 Przestrzeganie prawa i zapewnienie praw społeczności lokalnych w procesie
planowania i realizacji inwestycji elektroenergetycznych
NIK nie zgłasza uwag w odniesieniu do działań podjętych przez PSE SA oraz jej wykonawców
w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących planowania przebiegu linii elektroenergetycznych
oraz dotyczących informowania społeczności lokalnych o realizacji zadań inwestycyjnych
ujętych w Programie. W trakcie planowania inwestycji zasięgano opinii zarządów województw
oraz uzyskiwano opinie i uzgodnienia stosownych organów odnośnie przebiegu linii. W fazie
realizacyjnej konsultowano szczegółowy przebieg linii na szczeblu gminnym, a wykonawcy starali
się uwzględniać postulaty lokalnych społeczności i w niektórych przypadkach korygowali przebieg
linii. Odszkodowania i wynagrodzenia dla właścicieli/użytkowników nieruchomości były ustalane
w negocjacjach na podstawie sporządzanych każdorazowo operatów szacunkowych. W przypadku
braku porozumienia z właścicielami nieruchomości stosowano przepisy art. 124 ugn.
NIK nie wnosi także uwag do działań podejmowanych przez PSE SA w zakresie zmiany przebiegu
linii przesyłowej 400 kV Kozienice–Ołtarzew. Protesty społeczne dotyczące przebiegu linii
Kozienice–Ołtarzew rozpoczęły się wraz z działaniami podjętymi przez wykonawcę linii, które
miały na celu wyznaczenie szczegółowego jej przebiegu i wprowadzenie go do dokumentów
planistycznych gmin. Brak akceptacji społecznej dla przebiegu linii wyznaczonego w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego55 i niepowodzenie działań
zmierzających do uzgodnienia nowego, społecznie akceptowalnego, przebiegu linii spowodowały
polubowne rozwiązanie umowy pomiędzy PSE SA a wykonawcą.
Zaniechania organów gminy Bakałarzewo były przyczyną uchwalenia MPZP gminy Bakałarzewo
przez Wojewodę Podlaskiego zarządzeniem zastępczym umożliwiającym terminową realizację
odcinka trasy dwutorowej NL elektroenergetycznej 400kV Ełk–granica Państwa na terenie gminy
Bakałarzewo.
3.5.1. Wprowadzenie planowanych lokalizacji inwestycji wchodzących w skład połączenia
Polska–Litwa do planów zagospodarowania przestrzennego
Na etapie planowania Programu – most elektroenergetyczny Polska–Litwa, PSE SA wystąpiła w 2009 r.
do zarządów województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego o ujęcie w ich
Planach Zagospodarowania Przestrzennego inwestycji związanych z Programem, we wskazanych
lokalizacjach. PZP przyjęto w województwie mazowieckim uchwałą nr 180/14 z 7 lipca 2014 r.,
a w województwie warmińsko-mazurskim uchwałą nr VII/164/15 z 27 lipca 2015 r.
55 Przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 180/14 z dnia 7 lipca 2014 r.
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PZP przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr IX/80/03 z 27 czerwca 2003 r. został
zmieniony w zakresie przebiegu linii Ełk–granica RP na terenie gminy Bakałarzewo uchwałą Sejmiku
Województwa Podlaskiego nr XL/479/14 z 26 maja 2014 r.
Wykonawcy zadań inwestycyjnych Programu występowali do poszczególnych gmin, na terenie
których przewidywano realizację zadań, z wnioskami o ich ujęcie w MPZP. Lokalizacje stacji
i linii elektroenergetycznych wskazywane we wnioskach do samorządowych władz lokalnych
były zgodne z ich lokalizacjami, wskazanymi jako najkorzystniejsze w Studiach Wykonalności
poszczególnych zadań.
Samorządy lokalne, z wyjątkiem organów gminy Bakałarzewo, w przyjętych MPZP uwzględniły
wnioski dotyczące lokalizacji stacji i linii elektroenergetycznych przewidzianych do realizacji
w Programie, o które wnioskowali wykonawcy poszczególnych zadań. Terminową realizację
inwestycji zapewnił Wojewoda Podlaski, który zastępczo zarządził przyjęcie MPZP umożliwiającego
przebieg linii 400 kV Ełk bis–granica RP przez gminę Bakałarzewo.
Stacje i linie elektroenergetyczne ujęte w Programie wybudowane zostały w większości
w lokalizacjach ujętych w MPZP poszczególnych gmin. Zmiany wprowadzone w przebiegu linii
Ełk–Łomża, Miłosna–Siedlce Ujrzanów oraz Ełk–granica RP, na etapie ich budowy, miały na celu
odsunięcie linii od zabudowań – postulowane przez mieszkańców, uniknięcie kolizji z innymi
obiektami infrastruktury technicznej np. liniami elektroenergetycznymi 110 kV oraz planowaną
lokalizacją autostrady A2, optymalne przekroczenie obszarów przyrodniczo cennych i chronionych
– obszary Natura 2000.
3.5.2. Działania informacyjne wobec społeczności lokalnych
Na mocy umów z PSE SA, wykonawcy inwestycji byli zobowiązani do prowadzenia działań
informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej w trakcie realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Od PSE SA otrzymywali rekomendowaną zawartość Programu
Komunikacji Społecznej56, który byli zobowiązani dostosować wraz z zaproponowanym zestawem
narzędzi do charakteru realizowanej inwestycji. Realizowane działania komunikacyjne polegały
na: publikacji folderów i informatorów, uruchomieniu strony internetowej inwestycji, publicznych
pokazach/wystawach, organizowaniu punktów informacyjnych, spotkań i debat publicznych,
kontaktach ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi (w tym proekologicznymi),
współpracy z mediami. Wykonawcy byli zobowiązani do przedstawienia w PKS szczegółowego
planu działań konsultacji społecznych. Działania informacyjno-promocyjne oraz ich zgodność
z wymogami obowiązującymi w ramach POIiŚ, podlegały kontrolom prowadzonym przez Instytut
Nafty i Gazu, które nie wykazały nieprawidłowości w tym zakresie.
Wykonawcy inwestycji przeprowadzali spotkania informacyjne w celu uzyskania zgody społeczności
lokalnych dla lokalizacji inwestycji, na których przekazywano materiały informacyjne. W niektórych
przypadkach wykonawcy realizowali świadczenia na rzecz społeczności lokalnych.
Realizując projekt linii 400 kV Ostrołęka–Łomża–Narew oraz rozbudowę stacji 400/110 kV Narew,
wykonawca inwestycji zrealizował w gminach Sokoły, Turośń Kościelna, Poświętne, Miastkowo, Łapy,
Śniadowo, Rutki świadczenia na rzecz społeczności lokalnych, polegające na wspieraniu lokalnie
działających podmiotów edukacyjnych, samorządowych oraz kultu religijnego oraz organizowaniu
promocji inwestycji podczas lokalnych imprez.
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Wykonawca budowy linii 400 kV Ełk–Łomża zrealizował w gminach Ełk, Prostki, Grajewo, Szczuczyn,
Jedwabne, Łomża, Piątnica świadczenia na rzecz społeczności lokalnych, polegające na wspieraniu
lokalnie działających podmiotów samorządowych oraz kultu religijnego, ochotniczej straży pożarnej
oraz organizowaniu promocji inwestycji podczas lokalnych imprez.
Realizując budowę linii 400 kV Ełk bis–granica RP, wykonawca inwestycji zrealizował w gminach
Ełk, Olecko, Wieliczki, Suwałki, miastach Suwałki, Jeleniowo, Szypliszki, Sejny i w starostwie
sejneńskim świadczenia na rzecz społeczności lokalnych, polegające na organizowaniu promocji
inwestycji podczas lokalnych imprez, przeprowadzaniu remontów oraz (w jednym przypadku)
został dofinasowany wyjazd dzieci na wycieczkę. Dodatkowym działaniem, podjętym w 2015 r.
przez PSE SA, było przekazanie darowizny w kwocie 50 tys. zł na rzecz gminy Bakałarzewo
na dofinansowanie remontu części budynku Zespołu Szkół.
Przy budowie/rozbudowie stacji Ołtarzew, Ostrołęka, Łomża, Ełk bis, Stanisławów oraz linii
Miłosna–Siedlce Ujrzanów nie były realizowane świadczenia na rzecz społeczności lokalnych,
wykraczające poza zakres odbudowy lokalnej infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności dróg
wykorzystywanych podczas budowy.
W toku realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących:
 budowy linii 400 kV Ostrołęka–Łomża–Narew,
 rozbudowy stacji 400/110 kV Narew,
 rozbudowy stacji 220/110 kV wraz z modernizacją rozdzielni 220 kV i budową nowej rozdzielni
110 kV w zakresie związanym z przyłączeniem,
 budowy linii 400 kV Ełk–Łomża,
 budowy stacji 400 kV Łomża,
 budowy linii 400 kV Miłosna–Siedlce–Ujrzanów i stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów,
nie odnotowano protestów w trakcie realizacji inwestycji.
Podczas przygotowania i realizacji budowy stacji 400/110 kV Stanisławów mieszkańcy wyrażali
obawy o utratę wartości gruntów. W trakcie realizacji budowy stacji 400/110 kV Ełk bis, mimo
początkowych protestów, uzgodniono z właścicielami rozwiązania kompromisowe w zakresie
wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, umożliwiające ustanowienie
prawa służebności na nieruchomościach objętych inwestycją.
W trakcie realizacji budowy stacji 400/220/110 kV Ołtarzew sześciu właścicieli (negocjowano
z 46 właścicielami) nie zaakceptowało wysokości zaproponowanego wynagrodzenia z tytułu
ustanowienia służebności przesyłu, skutkiem czego są trwające postępowania sądowe.
Przy budowie linii 400 kV Miłosna–Siedlce Ujrzanów i stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów,
po konsultacjach z mieszkańcami osiedli Białki i Żelki Kolonia zgłaszającymi uwagi do przebiegu
trasy, dokonano korekty przebiegu linii.
W przypadku budowy linii 400 kV Ełk bis–granica RP, w ramach działań dotyczących komunikacji
społecznej zawarto umowy o ustanowienie prawa służebności przesyłu z 494 właścicielami
nieruchomości znajdującymi się na trasie linii.
23 właścicieli nieruchomości z gminy Bakałarzewo podważało planowany przebieg trasy linii przez
gminę odmawiając jednocześnie podpisania umów dotyczących prawa służebności przesyłu
na warunkach wynikających z operatów szacunkowych.
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Umowy z wykonawcami inwestycji zawierały różne harmonogramy rzeczowo-finansowe, w tym
tylko w części z nich zostały wyszczególnione nakłady przewidywane na komunikację społeczną
i w przypadku części umów nie było możliwości wyszczególnienia tego rodzaju kosztów.
Koszty na komunikację społeczną w umowie dotyczącej rozbudowy stacji 220/110 kV Ostrołęka
zostały określone na kwotę 407 tys. zł, w umowie, dotyczącej budowy stacji 400/110 kV Ełk bis zostały
określone na kwotę 200 tys. zł, w umowie dotyczącej budowy linii 400 kV Miłosna–Siedlce Ujrzanów
wraz z budową stacji 400 kV/110 kV Siedlce Ujrzanów – zostały określone na kwotę 1 827 tys. zł,
w umowie dotyczącej budowy linii 400 kV Ełk–granica RP w zakresie etapu pozyskania pozwoleń
na budowę były ujęte w całkowitej wartości umowy i nie były wyszczególnione jako osobne
nakłady, przy czym w umowie z firmą realizującą roboty budowlano-montażowe koszty te zostały
określone na kwotę 753,7 tys. zł, a w umowie dotyczącej budowy stacji 400 kV Stanisławów zostały
określone na kwotę 160 tys. zł. Koszty poniesione na komunikację społeczną dotyczyły między
innymi sfinansowania materiałów informacyjnych, działań edukacyjnych, działalności biura
prasowego inwestycji, monitoringu mediów, przygotowania filmu promocyjnego o inwestycji,
prezentacji multimedialnej oraz strony internetowej inwestycji, tablic informacyjnej i pamiątkowej,
kampanii banerowej, a także organizacji konferencji i seminariów, wyjazdów, spotkań, oraz systemu
identyfikacji wizualnej związanej z dofinansowaniem Projektu z funduszy Unii Europejskiej.
W dniu 30 marca 2011 r., PSE SA podpisała list intencyjny z Wojewodą Podlaskim oraz
przedstawicielami poszczególnych powiatów, w tym powiatu suwalskiego, na terenie którego
znajduje się gmina Bakałarzewo, w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu
publicznego, polegających na budowie linii i stacji elektroenergetycznych na terenie województwa
podlaskiego. W dniu 23 lutego 2012 r. PSE SA podpisała list intencyjny, którego sygnatariuszami
byli m.in. przedstawiciele miast i gmin z obszaru powiatów suwalskiego i sejneńskiego, w tym
przedstawiciele gminy Bakałarzewo, potwierdzający ustalenia listu intencyjnego podpisanego
w zakresie obszaru województwa podlaskiego.
PSE SA uzyskała decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej, o których mowa w rozdziale 3 działu V ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 57, dotyczących wszystkich zadań
wchodzących w skład połączenia Polska–Litwa.
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii i stacji elektroenergetycznych,
zostały – zgodnie z art. 75 ustawy OOŚ – wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska dla napowietrznych linii elektroenergetycznych realizowanych jako przedsięwzięcia
mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadkach: budowy linii 400 kV
Ostrołęka–Łomża–Narew, budowy linii 400 kV Ełk–Łomża, budowy stacji 400/110 kV Ełk bis,
budowy linii 400 kV Miłosna–Siedlce Ujrzanów oraz budowy linii 400 kV Ełk–granica RP
i dla pozostałych linii elektroenergetycznych oraz przez właściwego wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta dla stacji elektroenergetycznych tj. budowy stacji 400/220/110 kV Ołtarzew,
rozbudowy stacji 400/110 kV Narew, rozbudowy stacji 220/110 kV Ostrołęka, budowy stacji 400 kV
Łomża, budowy stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów, budowa stacji 400 kV Stanisławów.
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PSE SA podjęła działania w celu uzyskania praw do nieruchomości, zapewniające przestrzeganie
przepisów art. 124 ugn. Wykonawcy na podstawie zawartych umów byli zobowiązani
do pozyskiwania praw do nieruchomości znajdujących się w obrębie pasa technologicznego
inwestycji na drodze polubownej, w formie ustanawiania prawa służebności przesyłu, na podstawie
przeprowadzanych niezbędnych w tym celu negocjacji i uzgodnień z właścicielami nieruchomości.
Wykonawcy w trakcie prowadzonych negocjacji z właścicielami nieruchomości dążyli do osiągnięcia
porozumienia. Podstawą porozumień były operaty szacunkowe, których opracowanie zlecane było
niezależnym rzeczoznawcom majątkowym. Wykonawcy informowali właścicieli nieruchomości
o możliwości wykonania na koszt wykonawcy alternatywnego operatu. W sytuacji, gdy
ustanowienie prawa służebności przesyłu w drodze polubownej było niemożliwe, korzystano
z administracyjnego trybu określonego w art. 124 ugn.
Prawidłowość działań wykonawców podlegała bieżącej oraz okresowej kontroli ze strony
działającego w imieniu PSE SA Inżyniera Kontraktu. Kontrola w zakresie spraw formalnoprawnych
odbywała się m.in. poprzez organizację narad, bieżącą weryfikację dokumentów, a także poprzez
sprawdzenia dokonywane na etapie odbioru wykonanych prac.
W związku z realizacją inwestycji, 5 379 właścicieli nieruchomości podpisało umowy z inwestorem,
w tym 43 przy budowie stacji 400/220/110 kV Ołtarzew, 1 799 przy budowie linii 400 kV
Ostrołęka–Łomża–Narew, 5 przy rozbudowie stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV,
865 przy budowie linii 400 kV Ełk–Łomża, 1 przy budowie stacji 400 kV Łomża, 11 przy budowie
stacji 400/110 kV Ełk bis, 2 139 przy budowie linii 400 kV Miłosna–Siedlce Ujrzanów, 8 przy
budowie stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów, 494 przy budowie linii 400 kV Ełk bis–granica RP,
14 przy budowie stacji 400 kV Stanisławów.
W związku z realizacją inwestycji, decyzje administracyjne na podstawie art. 124 i 124a ugn były
podejmowane w 251 przypadkach, w tym 148 przy budowie linii 400 kV Miłosna–Siedlce Ujrzanów,
100 przy budowie linii 400 kV Ełk bis–granica RP, 16 przy budowie linii 400 kV Ełk–Łomża i 3 przy
budowie stacji 400/220/110 kV Ołtarzew. Łączna kwota wypłaconych odszkodowań wynikających
z pozyskanych decyzji na podstawie ugn wyniosła 377,5 tys. zł, w tym 264,4 tys. zł przy budowie
linii 400 kV Miłosna–Siedlce–Ujrzanów, 81,9 tys. zł przy budowie linii 400 kV Ełk–Łomża i 31,2 tys. zł
przy budowie linii 400 kV Ełk bis–granica RP.
W związku z ograniczeniem użytkowania nieruchomości, 5 450 właścicieli nieruchomości
otrzymało odszkodowania o łącznej wartości 68 927,4 tys. zł, w tym 43 właścicieli przy budowie
stacji 400/220/110 kV Ołtarzew w wysokości 3 804,4 tys. zł, 1 799 właścicieli przy budowie linii
400 kV Ostrołęka–Łomża–Narew w wysokości 19 853,7 tys. zł, 865 właścicieli przy budowie linii
400 kV Ełk–Łomża w wysokości 14 253,5 tys. zł, 10 właścicieli przy budowie stacji 400/110 kV Ełk bis
– w wysokości 189,5 tys. zł, 2 236 właścicieli przy budowie linii 400 kV Miłosna–Siedlce–Ujrzanów
w wysokości 13 868,0 tys. zł, 497 właścicieli przy budowie linii 400 kV Ełk bis–granica RP w wysokości
16 958,3 tys. zł.
Na podstawie analizy próby, obejmującej po dwie umowy dotyczące nieruchomości w każdej
gminie, w tym jedną o najniższej i jedną o najwyższej cenie za metr kwadratowy w zakresie:
odszkodowania w związku z obniżeniem wartości, wynagrodzenia w związku z ustanowieniem
służebności oraz odszkodowania za umieszczenie infrastruktury stwierdzono, że rzeczoznawcy
majątkowi sporządzali operaty szacunkowe, które były zgodne w zakresie zastosowanych rodzajów
metod i technik wyceny nieruchomości z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.
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w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego58. Na podstawie badania
wyżej opisanej próby stwierdzono, że przebieg procesu mającego na celu wypłatę wynagrodzenia/
odszkodowania był zgodny z umowami zawartymi z wykonawcami inwestycji.
Negocjacje prowadzone przez PSE SA o ustanowienia służebności przesyłu dotyczyły 46 właścicieli
dla SE Ołtarzew, 2 287 właścicieli dla linii 400 kV Miłosna–Siedlce Ujrzanów, 881 właścicieli
dla linii 400 kV Ełk–Łomża, 594 właścicieli dla linii 400 kV Ełk–granica RP, 11 właścicieli
dla SE Ełk bis, 1 799 właścicieli dla Linii 400 kV Narew–Ostrołęka. W przypadku braku zgody
właścicieli lub ich roszczeń nieadekwatnych w stosunku do kwot ze sporządzonych wycen
przez biegłych rzeczoznawców, przedstawiciele wykonawcy przekazywali ustnie właścicielom
nieruchomości informacje o możliwości wszczęcia procedury ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości na podstawie art. 124 uogn.
Rozmowy i negocjacje były podejmowane przez wykonawców na podstawie udzielonych
pełnomocnictw ze wszystkimi właścicielami nieruchomości, dla których wystąpiła potrzeba ich
udostępnienia dla realizacji i użytkowania inwestycji. W szczególnych sytuacjach, przy zastosowaniu
trybu administracyjnego pozyskania prawa do dysponowania na podstawie art. 124 ugn, miały
miejsce przypadki negocjacji przy budowie linii 400kV Miłosna–Siedlce Ujrzanów59 oraz przy
budowie linii 400 kV Ełk–granica RP60, które skutkowały zawarciem kompromisu.
3.5.3. Planowanie przebiegu elektroenergetycznej linii przesyłowej przez tereny gminy Bakałarzewo
Organy gminy Bakałarzewo nie zamieściły w dokumentach planistycznych gminy przebiegu
dwutorowej napowietrznej linii 400kV przez teren gminy Bakałarzewo pomimo wskazania jej
przebiegu w MPZPWP z 2003 r. Półtoraroczne prace planistyczne zakończyły się odstąpieniem
od uchwalenia zmiany Studium i spowodowały ryzyko niedotrzymania terminu realizacji
inwestycji. Zaniechanie dalszego procedowania Studium i MPZP przez organy gminy
Bakałarzewo były przyczyną uchwalenia MPZP gminy Bakałarzewo przez Wojewodę Podlaskiego
zarządzeniem zastępczym z 16 lipca 2014 r. umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej
NL elektroenergetycznej 400kV Ełk–granica Państwa na terenie gminy Bakałarzewo. Działania
Wojewody Podlaskiego pozwoliły na terminową realizację inwestycji.
Kontrola nie potwierdziła zarzutów, formułowanych m.in. w skargach i protestach przekazywanych
do NIK (zob. zał. nr 3 do Informacji) o nieprzestrzeganiu praw społeczności lokalnych w procesie
planowania i realizacji inwestycji. Należy jednak podkreślić, że przed podjęciem przez Radę
Gminy Bakałarzewo w grudniu 2011 r. uchwał intencyjnych w sprawie aktualizacji dokumentów
planistycznych nie przeprowadzono dyskusji publicznej dotyczącej projektowanego przebiegu linii
400kV przez teren gminy, co mogło przyczynić się do protestów.
Przeprowadzona przez NIK 61 w 2015 r. kontrola wykazała, że proces strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gminy Bakałarzewo oraz zmiany Studium i MPZP w zakresie przebiegu dwutorowej napowietrznej
linii elektroenergetycznej 400kV na terenie gminy Bakałarzewo nie został w pełni poprawnie
przeprowadzony. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
58 Dz. U. Nr 207, poz. 2109, ze zm.
59 7 przypadków, w tym w jednym przypadku podpisanie aktu notarialnego nastąpiło po wydaniu decyzji z art. 124 ugn
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a w sześciu przypadkach zawarto ugodę przed Starostą.
60 12 przypadków, w których podpisanie aktu notarialnego nastąpiło po wydaniu decyzji z art. 124 ugn.
61 Nr kontroli P/15/052, Delegatura w Białymstoku, wystąpienie pokontrolne z dnia 7 sierpnia 2015 r., nr LBI.410.011.02.2015.
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−− niezamieszczenia w ogłoszeniach i obwieszczeniach o przystąpieniu do zmiany Studium
i sporządzania MPZP dla przebiegu linii 400kV informacji o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy i miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu oraz o organie
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
−− nieterminowego rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP sporządzanego dla linii
400kV.
Gmina podjęła realizację wniosków pokontrolnych NIK poprzez m.in.: zmianę zakresów czynności
pracowników, powierzenie pracownikowi zadania udostępniania informacji o środowisku i jego
ochronie, przesyłania informacji do RDOŚ.
Pozostałe gminy podlaskie, przez które przebiega NL, dostosowały swoje dokumenty planistyczne
do MPZPWP.
3.5.3.1. Działania organów gminy Bakałarzewo
Organy gminy Bakałarzewo nie dostosowały gminnych dokumentów planistycznych do Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego z 2003 r. co było działaniem
nielegalnym. Aktualizacja Studium dokonana w 2008 r. była nierzetelna, bowiem dokument ten
zawierał jedynie załącznik graficzny z wyrysowanym przebiegiem NL62 bez jego uwzględnienia
w treści Studium. Uzyskanie pozytywnej opinii Zarządu Województwa Podlaskiego i niezgłoszenie
uwag do zaktualizowanego Studium przez PSE SA nie zmienia faktu, że Studium nie było
zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego z 2003 r.
zawierającym inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, jaką jest NL, co stanowiło
naruszenie art. 10 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym63.
Organy gminy współpracowały z inwestorem i wybranym przez niego wykonawcą NL oraz jego
Podwykonawcami przekazując protesty oraz pytania mieszkańców gminy i uzyskując odpowiedzi
oraz wyjaśnienia i opinie. Organy gminy działały pod presją protestów mieszkańców, a wobec
nieskuteczności uzgodnień i negocjacji, także pomimo częściowych korekt przebiegu linii,
Wójt i Rada Gminy Bakałarzewo ostatecznie odstąpili od uchwalenia Studium.
Częste zmiany osób pełniących funkcję Wójta Gminy Bakałarzewo64 w latach 2011–2013 miały
– zdaniem NIK – istotny wpływ na długotrwałość procedur planistycznych dotyczących ustalenia
przebiegu trasy NL.

62 W załączniku graficznym nieprawidłowo oznaczona – jako linia już istniejąca.
63 Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm., dalej także upzp.
64 Dalej także Wójt.
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3.5.3.1.1. Uchwały Rady Gminy Bakałarzewo
W 1993 r. Rada Gminy Bakałarzewo podjęła uchwałę w sprawie miejscowego ogólnego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy (obowiązującego do końca 2004 r.), w którym
po raz pierwszy zaznaczono przebieg65 projektowanej dwutorowej napowietrznej linii 400kV
Ełk–Suwałki 66. Studium 67 z 1998 r., zmienione Uchwałą Rady Gminy z dnia 22 lipca 2008 r
(zmiana polegała na określeniu zasad i kierunków rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem
energetyki wiatrowej), wymagało aktualizacji 68, ponieważ nie zawierało m.in. przebiegu
linii 400kV, jak również żadnej wzmianki (w części tekstowej) o planowanej inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Aktualizacja Studium dokonana w 2008 r. była
nierzetelna, bowiem nie było ono zgodne z PZPWP z 2003 r. zawierającym NL. Mimo uzyskania
pozytywnych opinii, dotyczących aktualizacji udzielonych przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą przy Wójcie Gminy Suwałki, a także Zarząd Województwa Podlaskiego
i niezgłoszenia uwag do Studium przez PSE SA – stanowiło to naruszenie art. 10 ust. 2 pkt 7 upzp.
65 Linia miała przebiegać przez wsie: Nowy Dwór, Kotowinę, Kamionkę Starą, Kamionkę Poprzeczną, Marynę i Sokołowo.
66 Ostateczny przebieg NL został wyznaczony w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego
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(PZPWP) uchwalonym w 2013 r. i w MPZP Gminy Bakałarzewo uchwalonym w wyniku ZZ i nie pokrywał się on z przebiegiem
NL ujętym w PZPWP z 2003 r.
67 Studium przyjęte uchwałą Rady Gminy nr III/25/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo.
68 Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 7 upzp w studium określone powinny być obszary, na których umieszczone będą inwestycje celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa
i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1.
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W czerwcu 2009 r. LitPol Link Sp. z o.o. poinformowała ówczesnego Wójta Gminy Bakałarzewo,
że został wybrany wykonawca studium lokalizacyjnego dla NL, którego zadaniem oraz
jego podwykonawców było opracowanie wariantów oraz ustalenie docelowej trasy NL
oraz przeprowadzenie wstępnych konsultacji. Wykonawca działający na zlecenie Inwestora
był zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskania w imieniu i na rzecz
Inwestora służebności wobec nieruchomości w pasie technologicznym przebiegu NL oraz do jej
wybudowania. Wykonawca zwrócił się w dniu 8 października 2011 r. do Urzędu Gminy Bakałarzewo
o wypis i wyrys ze Studium oraz z MPZP załączając mapy z przebiegiem linii oraz wykazem działek
znajdujących się w pasie technologicznym projektowanej linii. Urząd w dniu 31 października 2011 r.
wydał zaświadczenie, iż wskazane tereny nie posiadają aktualnego MPZP, a w Studium są określane
jako rolnicza przestrzeń produkcyjna.
W dniu 24 października 2011 r. wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przystąpienie do zmiany
Studium z 22 lipca 2008 r. załączając Koncepcję Programowo-Przestrzenną zawierającą
m.in. mapę topograficzną z przebiegiem projektowanej linii relacji Ełk–granica RP, opisem i danymi
technicznymi oraz z wnioskiem o przystąpienie do uchwalenia MPZP dla ww. inwestycji. Wniosek
obejmował nieruchomości położone na trasie NL, w tym leżące w gminie Bakałarzewo w pasie
technologicznym 70 m, po 35 m w obydwie strony od osi linii – łączna jej długość na terenie Gminy
miała wynosić 19 km, a powierzchnia objęta inwestycją 190 ha. W grudniu 2011 r. Wykonawca·
poinformował, że pokryje koszty związane ze zmianą Studium oraz że Studium i MPZP powinny
być uchwalone do grudnia 2012 r.
W dniu 23 grudnia 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Bakałarzewo, na którym radni
zapoznali się z treścią przygotowywanych uchwał dotyczących planowanej inwestycji oraz jej
projektowanym przebiegiem przez teren Gminy. Mimo, iż PSE SA w dniu 20 listopada 2009 r.
złożyła do RDOŚ w Białymstoku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii napowietrznej 400kV Ełk–granica Państwa z sześcioma
wariantami jej przebiegu, w tym wskazanym przez Inwestora do realizacji wariantem nr 4,
wykonawca złożył w Urzędzie Gminy Bakałarzewo wnioski zawierające tylko jeden wariant (nr 4)
jej przebiegu69.
W dniu 28 grudnia 2011 r. Rada Gminy Bakałarzewo jednogłośnie przyjęła uchwały:
−− nr XII/61/11 w sprawie sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bakałarzewo,
−− nr XII/62/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk-granica RP
na terenie Gminy Bakałarzewo.
Na sesji Rady Gminy obecni byli m.in. przedstawiciele wykonawcy oraz projektant, z którym
podpisano w dniu 5 stycznia 2012 r. umowy na wykonanie projektu zmiany Studium i na wykonanie
projektu MPZP dla ww. inwestycji. Sekretarz Gminy przed głosowaniem argumentował, iż inwestycja
przyniesie Gminie dodatkowe podatki w przyszłości i poinformował, że rozmowy z właścicielami
działek wykonawca będzie odbywał indywidualnie.

69 RDOŚ wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia ( z potwierdzeniem wyboru wariantu
nr 4 dla przebiegu linii) dnia 4 lipca 2013 r., sygn. WOOŚ-II.4202.1.2012.AS.
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W sprawie uchwał intencyjnych mieszkańcy gminy Bakałarzewo składali protesty:
−− z dnia 6 lutego 2012 r. – właściciele dwóch działek podnosili m.in. naruszenie krajobrazu
Doliny Rospudy, obniżenie atrakcyjności turystycznej i niekorzystny wpływ na działalność
agroturystyczną, obniżenie wartości działek, negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz konflikt
dotyczący przeznaczenia działki budowlanej pod budowę domu;
−− z dnia 20 lutego 2012 r. – protest zbiorowy 64 osób, w którym podnoszono, iż linia ma
przebiegać przez większość miejscowości gminy, a nie trasą najkrótszą, co będzie skutkowało
m.in. obniżeniem atrakcyjności turystycznej okolicy, obniżeniem wartości działek, negatywnym
wpływem na zdrowie ludzi i środowisko, negatywnym oddziaływaniem na gospodarstwa rolne;
−− z dnia 12 marca 2012 r. protest zbiorowy w którym wniesiono o zmianę trasy przebiegu NL,
oddalenie jej od zabudowań, tak, aby nie zagrażała życiu i zdrowiu mieszkańców. Mieszkańcy
podnieśli, iż rozumieją konieczność budowy takich obiektów, ale ze względu na dobro,
jakim jest zdrowie i człowiek zaproponowali nowy przebieg linii, który miał zminimalizować
– wg nich – wszystkie zagrożenia, oddalony od siedlisk oraz znacznie krótszy. Ponadto wskazali,
że przyjęcie przez Radę Gminy uchwał intencyjnych w sprawie zmiany Studium i przystąpienia
do sporządzenia MPZP pozwoliło wykonawcy pominąć negocjacje i rozmowy dotyczące
projektu. Mieszkańcy oczekiwali rozmów w zakresie wyboru najkorzystniejszego wariantu
przebiegu NL przez teren gminy, proponując ich zdaniem najkorzystniejszy przebieg linii przez
teren gminy, niezmieniający punktów, w których linia przechodzi na teren innych gmin.
Wójt i Rada Gminy w dniu 5 kwietnia 2012 r. wystąpili do wykonawcy z wnioskiem o zmianę
przebiegu NL, uwzględniającą postulaty mieszkańców. Zgłoszone postulaty zostały
przeanalizowane na spotkaniu konsultacyjnym 24 kwietnia 2012 r. z radnymi i mieszkańcami gminy.
Na sesji Rady Gminy w dniu 16 maja 2012 r. omówiono z wykonawcą skorygowany przebieg trasy
linii 400kV.
W maju 2012 r. mieszkańcy (173 osoby) gminy Bakałarzewo wspólnie z mieszkańcami gminy
Suwałki złożyli protest do Starosty Powiatu Suwalskiego, Radnych Rady Powiatu oraz do Wojewody
Podlaskiego, w którym podnieśli zarzuty niewłaściwego i nierzetelnego informowania mieszkańców
o inwestycji, m.in. w sprawie oddziaływania linii na zdrowie i zaproponowali przeprowadzenie linii
pod ziemią.
Mieszkańcy gminy Bakałarzewo (173 osoby) w dniu 13 czerwca 2012 r. złożyli protest do Wójta
wnioskując o zmianę technologii wykonania projektowanej linii z napowietrznej na podziemną,
powołując się na odpowiedź Wojewody Podlaskiego na złożony protest, wskazującej Wójta i Radę
Gminy Bakałarzewo, jako władnych w zakresie podjęcia decyzji dotyczących przebiegu trasy NL,
jak i sposobu jej wykonania.
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Wykonawca złożył wniosek do Wójta o uchylenie uchwały nr XII/62/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
i podjęcie nowej uchwały intencyjnej w sprawie MPZP w związku ze zmianą trasy linii, w wyniku
którego w dniu 26 czerwca 2012 r. Rada Gminy Bakałarzewo przyjęła dwie uchwały:
−− nr XVII/108/2012 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/62/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400kV Ełk–granica RP na terenie Gminy Bakałarzewo (obecnych 15 radnych,
za głosowało 13, przeciw jeden i jeden wstrzymał się od głosu);
−− nr XVII/109/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk–granica RP
na terenie Gminy Bakałarzewo (obecnych 15 radnych, za głosowało 11, przeciw trzech i jeden
wstrzymał się od głosu).
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W uzasadnieniach do uchwał, wskazano m.in., iż wcześniejsza trasa linii została poddana krytyce
społecznej, a Inwestor zaproponował nowy, skorygowany i optymalny – według niego – przebieg trasy.
W latach 2012–2015 w gminie Bakałarzewo odbyło się 11 spotkań informacyjnych wykonawcy
z mieszkańcami w obecności przedstawicieli Urzędu Gminy. Ponadto w latach 2012–2014
odbywały się dyskusje na wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy oraz na sesjach Rady
Gminy, w których uczestniczyły osoby reprezentujące Inwestora, projektanci, konsultanci terenowi
oraz specjalista w zakresie oddziaływania elektromagnetycznego linii. Na posiedzeniach Komisji
i sesjach Rady Gminy Bakałarzewo podnoszone były żądania mieszkańców m.in. dotyczące zmiany
trasy linii, wybudowania linii podziemnej, ale również dyskutowano nad obawami o zdrowie
mieszkańców, obniżeniu walorów turystycznych gminy. W 2012 r. Komisje Rady Gminy: Budżetowo-Gospodarcza i Rewizyjna podejmowały dyskusje dot. budowy NL oraz spotkały się z delegacją
mieszkańców. W 2013 r. m.in. zapoznały się z informacją przedstawioną przez Zastępcę Wójta
i Przewodniczącego Rady Gminy ze spotkania z Wojewodą Podlaskim, przedstawicielami PSE SA
oraz Dyrektorem Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego budowy NL. Ponadto
wymienione komisje uczestniczyły w konsultacjach dotyczących wniosku skierowanego do PSE SA
i RDOŚ w sprawie zmian wariantu przebiegu linii 400kV oraz uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym
budowy NL z przedstawicielami wykonawcy, projektantką, posłanką na Sejm RP. W 2014 r.
Komisje Rady Gminy na wspólnych posiedzeniach dyskutowały z mieszkańcami nt. ZZ wydanego
przez Wojewodę Podlaskiego, a następnie w sprawie jego zaskarżenia i złożenia kasacji
do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z protokołów z sesji Rady Gminy oraz z posiedzeń Komisji
Rady Gminy wynika, że w dyskusjach przeważały stanowiska krytyczne.
Wykonawca, w odpowiedzi na obawy mieszkańców gminy, przekazał m.in. następujące ekspertyzy,
opinie i odpowiedzi:
−− pismo z dnia 6 czerwca 2012 r. będące odpowiedzią na protest mieszkańców skierowany
do Starosty Powiatu Suwalskiego, w którym wykonawca odpowiadając na zarzuty podnosił m.in.,
iż starał się dotrzeć z informacją do możliwie jak największej liczby mieszkańców, co potwierdzają
frekwencje na spotkaniach konsultacyjnych, podkreślił, również, że na spotkaniach mieszkańcy
byli informowani w jaki sposób będą przebiegały rozmowy z wykonawcą, a w związku z tym
nie było konieczności natychmiastowego podpisywania umów służebności, rekomendując
zapoznanie się z treścią umowy i umówienie na następne spotkanie. Wskazał, że działa strona
internetowa inwestycji www.liniaelkgranica.pl z informacjami o inwestycji;
−− odpowiedź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departamentu Płatności
Bezpośrednich z dnia 4 kwietnia 2012 r. dotyczącą dopłat unijnych dla gruntów rolnych
i leśnych pod budowanymi liniami elektroenergetycznymi. W piśmie wskazano, że z dopłat
wyłączone są jedynie powierzchnie znajdujące się pod słupami większe lub równe 0,01 ha,
na których nie prowadzi się produkcji rolniczej. W przypadku otrzymania przez rolnika dopłat
do lasów i konieczności ich wycinki na trasie linii, rolnik powinien powołać się na nadzwyczajne
okoliczności lub działanie siły wyższej i w ciągu 10 dni poinformować pisemnie Kierownika biura
powiatowego ARiMR o zaistnieniu ww. okoliczności, bez konieczności zwrotu dopłat;
−− pismo Inwestora z dnia 5 czerwca 2012 r. dotyczące wątpliwości mieszkańców związanych
z odpowiedzialnością Inwestora w razie ewentualnych szkód powstałych w mieniu, życiu
lub zdrowiu ludzkim na skutek awarii (a także następstw awarii) linii energetycznej informujące,
że Inwestor odpowiada za należyte utrzymanie i bezpieczeństwo funkcjonowania systemu
oraz, że na ewentualność utraty zdrowia lub życia osób oraz powstania szkód w mieniu, zawarł
stosowną umowę ubezpieczeniową;
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−− pismo PSE SA z dnia 29 maja 2012 r., w którym wyjaśniono m.in., że podstawą naliczenia podatku
od budowli, który będzie wpływał do Urzędu Gminy jest wartość początkowa, a podatek
naliczany jest za cały okres eksploatacji linii, nie mniej niż 40 lat;
−− informacja dotycząca rzekomej zmiany kwalifikacji gruntu rolnego po wybudowaniu linii
– opinia z dnia 11 czerwca 2012 r. przygotowana przez firmę PLANAR Pracownię Projektowania
Przestrzeni z Olsztyna, w której wskazano, iż na terenach objętych MPZP dla NL, grunty rolne pod
przewodami nie zmienią sposobu użytkowania, przeznaczenia ani kwalifikacji, a linia nie będzie
stanowiła przeszkody w rolniczym użytkowaniu gruntów;
−− ekspertyza dr. inż. Marka Jaworskiego z Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej
z dnia 3 lipca 2012 r. dotycząca możliwości wykonania odcinka linii kablowej 400kV przez
gminę Bakałarzewo (w miejsce napowietrznej) wraz z implikacjami środowiskowymi
– wnioski: inwestycja taka byłaby kosztochłonna, doprowadziłaby do znacznego zdewastowania
środowiska. Wniosek końcowy: brak uzasadnienia dla budowy linii w technologii podziemnej;
−− pismo PSE SA z dnia 10 sierpnia 2012 r., w sprawie ew. zastosowania technologii podziemnej,
ze wskazaniem, iż nie jest ona możliwa do zastosowania z uwagi na dużą ingerencję
w środowisko. Opinia z dnia 10 września 2012 r. przygotowana przez dr. inż. Grzegorza
Hołdyńskiego z Politechniki Białostockiej Wydział Elektryczny Zakład Elektroenergetyki.
Niektóre wnioski z ekspertyzy: ilość przerobionej ziemi przy wersji podziemnej jest 30 razy
większa, niż przy linii napowietrznej, następuje zwiększona dewastacja środowiska ze względu
na konieczność wykorzystania dużych i ciężkich materiałów przy budowie, wykorzystanie
gruntów leżących nad linią jest bardzo ograniczone ze względu na potrzebę szybkiego
dostępu w przypadku awarii, przy linii napowietrznej możliwość dostępu do terenu jest prawie
nieograniczona, linie kablowe są droższe od napowietrznych;
−− pismo PSE SA z dnia 9 lipca 2012 r., w którym wskazuje się, iż grunty przez cały okres budowy
i eksploatacji linii pozostają własnością dotychczasowych właścicieli. PSE SA podkreśliła,
iż poprzez ustanowienie służebności przesyłu nie następuje przeniesienie własności
nieruchomości;
−− opracowanie dotyczące ogólnych zasad przebywania i pracy pod NL i w jej sąsiedztwie
(styczeń 2013 r.). Autor opracowania dr inż. Marek Szuba Biuro Konsultingowo-Inżynierskie
EKO-MARK, z którego wynika, że pod linią napowietrzną o napięciu 400kV można przebywać
bez ograniczeń czasowych, a bezpośrednio pod linią oraz w jej pasie technologicznym
niedozwolona jest realizacja niektórych obiektów budowlanych w szczególności zabudowy
mieszkaniowej, niedozwolone jest utrzymywanie drzew, krzewów i roślinności przekraczającej
5m wysokości, bezpośrednio pod linią i w jej sąsiedztwie można użytkować takie urządzenia
jak: wielkogabarytowe maszyny rolnicze, deszczownie, opryskiwacze i pastuchy elektryczne,
nie istnieją ograniczenia w zakresie upraw pod linią ani w wypasie bydła i innych zwierząt
hodowlanych;
−− opracowanie dotyczące analizy oddziaływania na środowisko skumulowanego pola
elektromagnetycznego wytwarzanego przez krzyżowane linie napowietrzne: istniejące
o napięciu 110kV i projektowaną 400kV (linii a Ełk–granica RP) z grudnia 2012 r.
Autor opracowania dr inż. Marek Szuba (biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania
na środowisko) Biuro Konsultingowo-Inżynierskie EKO-MARK. Ustalono m.in. następujące
wnioski: na trasie projektowanej linii 400kV zidentyfikowano 11 skrzyżowań tej linii z linią
110kV, w okolicach każdego skrzyżowania i zbliżenia obu linii nigdzie nie zostanie przekroczona
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wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego ustalona w stosownych przepisach
dla miejsc dostępnych dla ludzi (10kV/m) oraz natężenie pola magnetycznego nie przekroczy,
ustalonej w obowiązujących przepisach wartości dopuszczalnej dla miejsc dostępnych dla ludzi
(H=60 A/m).
Jak wynika z wyjaśnień Wójta, podzielał on obawy mieszkańców o ich zdrowie i życie w związku
z budową linii i wskazywał, że „mieszkańcy udostępniali różne opinie na temat szkodliwości
tejże linii. Obawiali się przede wszystkim zagrożenia występowaniem chorób nowotworowych”.
Przyznał jednak, iż nie zauważył wzrostu liczby zachorowań wśród osób zamieszkałych wokół linii
i nie zlecał wykonania analiz w tej kwestii ale zaznaczył, że upłynął zbyt krótki okres, aby móc ocenić
skutki oddziaływania NL.
3.5.3.1.2. Przygotowanie projektu Studium i MPZP
Po podjęciu w grudniu 2011 r. przez Radę Gminy uchwał intencyjnych podjęto działania
zmierzające do uchwalenia Studium i MPZP. W dniu 5 stycznia 2012 r. Sekretarz Gminy podpisał
umowy na wykonanie projektu zmiany Studium i na wykonanie projektu MPZP dla przedmiotowej
inwestycji. Sekretarz Gminy ogłosił w prasie oraz wywiesił obwieszczenie na tablicy ogłoszeń
i na stronie internetowej BIP Urzędu a także pisemnie zawiadomił właściwe instytucje i organy
o podjęciu zmiany Studium oraz sporządzeniu MPZP, określając formę, miejsce i termin składania
wniosków dotyczących tych dokumentów. Nowy Wójt od marca 2012 r. kontynuował rozpoczętą
procedurę planistyczną, sporządził projekt Studium i uzyskał pozytywną opinię Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej, wyłożył projekt do publicznego wglądu i we wrześniu 2012 r.
zorganizował dyskusję społeczną
Do projektu Studium i do prognozy oddziaływania na środowisko wniesiono 29 uwag
indywidualnych oraz uwagi w formie zbiorowej podpisane przez 61 mieszkańców, w których
kwestionowano zakres i wiarygodność prognozy oddziaływania na środowisko oraz trasę
przebiegu linii. W wyniku złożonych uwag uzupełniono prognozę oddziaływania na środowisko
(nie powodowały konieczności zmiany Studium). Projekt zmiany Studium ponownie wyłożono
do wglądu oraz udostępniono na stronie internetowej i w BIP. W grudniu 2012 r. ponownie
przeprowadzono dyskusję publiczną.
Do ponownie wyłożonego projektu Studium wpłynęło 14 pakietów uwag złożonych indywidualnie
i jeden pakiet złożony zbiorowo przez 123 osoby. Uwagi dotyczyły przebiegu trasy NL,
jej szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, zwierząt domowych i hodowlanych, nieprawidłowości
prowadzenia procedur planistycznych.
W odniesieniu do MPZP Wójt kontynuował procedurę planistyczną: ogłaszając w prasie, na tablicy
ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Urzędu informację o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
oraz określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących MPZP, od dnia 27 czerwca
do 30 lipca 2012 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery wnioski od osób prywatnych,
w tym jeden zbiorowy od 24 mieszkańców. Do rozpatrzenia przyjęto też 20 wniosków, które
wpłynęły w dniach od 13 do 15 czerwca 2012 r., w tym jeden zbiorowy podpisany przez 173
mieszkańców gminy. Wnioskowano o usunięcie linii z terenu gminy bądź zmianę przebiegu
trasy NL i zmianę technologii jej wykonania z napowietrznej na podziemną. Wnioski nie zostały
uwzględnione – co argumentowano ich niezgodnością z uchwałą intencyjną ustalającą przebieg NL
oraz technologię jej wykonania. Argumentowano, że budowa linii podziemnej byłaby dużo
większym obciążeniem dla środowiska, a jej eksploatacja i konserwacja i ew. naprawy byłyby
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bardziej uciążliwe niż linii napowietrznej. W ramach prac nad MPZP Wójt zawiadomił instytucje
i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu oraz uzyskał ich pozytywne opinie. Projekt
MPZM i Prognoza oddziaływania na środowisko zostały wyłożone do publicznego wglądu
na przełomie lat 2012/2013, a termin składania uwag wyznaczono na 20 lutego 2013 r.
Do projektu wniesiono sześć pakietów uwag indywidualnych, jeden pakiet uwag złożony przez
radcę prawnego, reprezentującego 12 osób indywidualnych, jeden pakiet uwag złożony zbiorowo
(103 podpisy mieszkańców). Uwagi dotyczyły m.in. niezgodności MPZP ze Studium, sposobu
wykonywania prawa własności przez właścicieli nieruchomości leżących na trasie linii, naruszeniu
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiany technologii budowy NL
z napowietrznej na podziemną, zmiany trasy linii, żądania odrzucenia projektu MPZP, żądania
opracowania innego wariantu przebiegu linii 400kV z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
w każdej miejscowości.
Sekretarz Gminy pełniący funkcję Zastępcy Wójta wyjaśnił, iż nie rozpatrzył uwag wniesionych
do Studium i MPZP, ponieważ uważał, że „rozstrzygnięcia w kwestii tak ważnej dla gminy powinien
dokonać Wójt Gminy, który przebywał wówczas na długotrwałym zwolnieniu lekarskim”.
Wójt w porozumieniu z Radą Gminy Bakałarzewo w dniu 28 maja 2013 r. rozpatrzył uwagi
do zmiany Studium złożone podczas I i II wyłożenia do publicznego wglądu oraz do projektu MPZP
uwzględniając70 ich część dotyczącą zaniechania procedur planistycznych ustalających przebieg NL.
W dniu 11 czerwca 2013 r. Wójt poinformował Wojewodę Podlaskiego o wydaniu zarządzeń
w sprawie rozpatrzenia uwag wskazując, iż kierował się obawami o mieszkańców w sytuacji
braku wiarygodnych wyników badań wpływu linii 400kV na ich zdrowie. Przekazał jednocześnie
informację o zatrzymaniu prac planistycznych dotyczących MPZP i Studium.
3.5.3.1.3. Odstąpienie od uchwalenia Studium
Inwestor71 w piśmie do Wojewody Podlaskiego z dnia 27 maja 2013 r. wskazał ryzyko nieuchwalenia
zmiany Studium i zwrócił się z prośbą o podjęcie działań opisanych w art. 12, tj. wezwania gminy
do uchwalenia zmiany Studium. Inwestor argumentował, że projekt zmiany Studium wyłożono
w gminie do publicznego wglądu dwukrotnie, a w dniu 5 kwietnia 2013 r. PSE SA przekazało
gminie projekt zmiany Studium wraz z propozycją odrzucenia zgłoszonych uwag ze względu
na ich sprzeczność z uchwałą intencyjną Rady Gminy, w której była mowa o linii napowietrznej,
a nie podziemnej. Inwestor podnosił ponadto, że nieuchwalenie zmiany Studium mogło skutkować
utratą środków unijnych zaplanowanych na NL w perspektywie finansowej na lata 2007–2013.
W dniu 27 maja 2013 r. do Wójta i Radnych Gminy Bakałarzewo został wystosowany apel o podjęcie
zdecydowanych działań mających na celu zmianę niekorzystnych dla mieszkańców sąsiadujących
gmin, a także całego regionu decyzji wstrzymujących budowę NL. W apelu podnoszono kwestie
negatywnych skutków dla gmin i miast takich jak zniechęcenie przedsiębiorców do inwestowania
w tym regionie, zwiększenie trudności w uzyskaniu środków unijnych dla regionu, zmniejszenie
wpływów podatkowych do budżetów samorządów w wysokości ok. 9 mln zł rocznie, zwiększenie
70 Wydał zarządzenie nr 31/2013 w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP dla NL na terenie gminy Bakałarzewo,
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bezrobocia, pogłębienie się kryzysu gospodarczego oraz wskazano na rangę projektu i możliwość
utraty przez Polskę dofinansowania w kwocie 700 mln zł. Pod apelem podpisał się: Wójt Gminy Ełk,
Burmistrz Miasta Olecka, Wójt Gminy Wieliczki, Wójt Gminy Sejny, Wójt Gminy Suwałki, Wójt Gminy
Puńsk, Wójt Gminy Szypliszki oraz Wójt Gminy Jeleniewo.
Wójt i Rada Gminy Bakałarzewo poinformowali Wojewodę Podlaskiego, że ich stanowisko nie uległo
zmianie ponieważ Inwestor nie porozumiał się z mieszkańcami i wobec silnych protestów nie są
w stanie kontynuować prac planistycznych nad Studium.
Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego skierowała do Wójta Gminy
Bakałarzewo pytanie czy i kiedy zostaną wznowione prace planistyczne oraz czy ich zatrzymanie
oznacza odstąpienie od uchwalenia stosownej zmiany Studium oraz mpz. W odpowiedzi Wójt
poinformował o zamiarze odstąpienia gminy od uchwalenia zmiany Studium oraz MPZP.
Uchwałą z dnia 23 lipca 2013 r. Rada Gminy Bakałarzewo odstąpiła od uchwalenia zmiany Studium.
Uchwała nie zawierała uzasadnienia. Dwóch mieszkańców gminy złożyło skargę na ww. uchwałę
do WSA w Białymstoku. Skargi były identyczne i wskazywały na naruszenie prawa poprzez
uczestnictwo w głosowaniu radnych, którzy mieli istotne interesy majątkowe w zaniechaniu zmiany
Studium (zawarli umowy bądź byli w trakcie ich negocjacji z wykonawcą w sprawie służebności
przesyłu). WSA oddalił ww. skargi.
Wojewoda, powołując się na art. 12 ust. 3 upzp pismem z dnia 7 sierpnia 2013 r. wezwał Radę
Gminy do uchwalenia, do dnia 16 września 2013 r., zmiany Studium przez wskazanie obszaru
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego w postaci NL na terenie gminy. Jednocześnie Wojewoda
Podlaski poinformował, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zastosuje procedurę
w sprawie sporządzenia MPZP dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy, w zakresie
koniecznym dla realizacji inwestycji celu publicznego.
Wójt i Rada Gminy wystąpili w dniu 3 września 2013 r. z pytaniem do wykonawcy, czy istnieje
możliwość dostosowania projektu zmiany Studium do uwag uwzględnionych przez Wójta,
tj. zbudowania linii w technologii podziemnej. Wykonawca w dniu 9 września 2013 r. odpowiedział,
iż nie ma takiej możliwości.
W dniu 9 września 2013 r. Sejmik Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr XXXI/384/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany PZPWP. Uchwałę uzasadniano odstąpieniem Rady
Gminy Bakałarzewo od opracowania dokumentów planistycznych dla inwestycji dotyczącej NL
oraz wymogami zachowania spójności ustaleń planu województwa z opracowaniami
planistycznymi dla inwestycji w dokumentach sporządzonych przez samorząd gminy. Podniesiono
również, iż w trakcie procesu planistycznego zdecydowano się na korektę przebiegu linii 400kV
w gminie Bakałarzewo, ze względu na uwarunkowania środowiskowe wynikające z przejścia tej linii
przez teren doliny rzeki Rospudy.
Gmina Bakałarzewo w dniu 5 maja 2014 r. podpisała umowę z wykonawcą, przy udziale inwestora
zobowiązując się do niepodejmowania żadnych czynności mogących utrudnić bądź uniemożliwić
budowę NL. W zamian, wykonawca zobowiązał się do zwrotu kwot odszkodowań za poniesioną
rzeczywistą szkodę lub za obniżenie wartości nieruchomości, które mogłaby ponieść gmina 72
na skutek ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości.

72 Na podstawie art. 36 upzp.
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Wykonawca w dniu 28 lutego 2012 r. zobowiązał się do pokrycia kosztów związanych
z wprowadzeniem NL do MPZP, jako inwestor realizujący inwestycję celu publicznego73 oraz zwrotu
poniesionych przez gminę Bakałarzewo kosztów zaspokojenia ewentualnych roszczeń właścicieli/
użytkowników wieczystych. Wykonawca odstąpił jednak od ww. oświadczenia w dniu 14 czerwca
2013 r. w związku z nieuchwaleniem zmiany Studium i zmiany MPZP. W związku z nieuchwaleniem
Studium gmina poniosła wydatki w kwocie ok. 49,7 tys. zł74.
W 2016 r. dochody Urzędu Gminy Bakałarzewo zwiększą się o kwotę 1 515,6 tys. zł z tytułu podatku
od nieruchomości ponoszonego przez PSE SA za grunty zajęte przez NL. Gmina w 2015 r. pozyskała75
darowiznę od Inwestora w kwocie 50 tys. zł na dofinansowanie remontu części budynku Zespołu
Szkół w Bakałarzewie.
3.5.3.1.4. Działania innych podmiotów w związku z planowaniem przebiegu NL
Komenda Miejska Policji w Suwałkach prowadziła w latach 2013–2014 dwa postępowania
przygotowawcze w sprawie ukrywania w latach 2013–2014 w Urzędzie Gminy dokumentów,
tj. MPZP z 1993 r. oraz w sprawie przekroczenia w okresie od grudnia 2011 r. do 15 lipca 2013 r.
w Bakałarzewie uprawnień (w związku z budową NL) przez funkcjonariusza publicznego.
Postępowania te zostały umorzone ze względu na niepopełnienie zarzucanego czynu oraz
stwierdzenie, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.
Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku w 2013 r. badała legalność działań
podjętych przez wykonawcę oraz gminę Bakałarzewo w zakresie budowy NL ze szczególnym
uwzględnieniem m.in. kwestii nieskuteczności informowania właścicieli działek, przez które miała
przebiegać linia, o podjętych przez Radę Gminy uchwałach w sprawie przystąpienia do zmiany
Studium i przystąpienia do sporządzenia MPZP, sfałszowania archiwalnych dokumentów
planistycznych, rozbieżności w podstawie prawnej opracowywanych dokumentów planistycznych.
Wobec niepotwierdzenia naruszenia prawa sprawę zakończono bez wszczynania procedury
kontrolnej.
Na trasie pierwotnie planowanego przebiegu NL znajdowało się 181 działek. Ustalenia niniejszej
kontroli NIK nie uprawdopodobniły zarzutów (formułowanych w niektórych skargach i wnioskach
o kontrolę) o możliwości wzbogacenia się części mieszkańców, którzy zakupili lub posiadali
ww. działki, a których wartość miała wzrosnąć ze względu na przesunięcie znad nich linii. W latach
2008–2015 odnotowano czterdzieści przypadków zmian właścicieli działek, z których tylko trzy
dotyczyły sprzedaży. Pozostałe zmiany własnościowe nastąpiły w wyniku spadków, darowizn i in.
W dniu 26 stycznia 2015 r. Stowarzyszenie „Zdrowa Gmina” złożyło skargę do Komitetu do spraw
zgodności z Konwencją z Aarhus76, w której zarzuciło Polsce złamanie artykułów 6 i 9 konwencji
w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji w postaci linii elektroenergetycznej 2x400kV o mocy
1000 MW, w relacji Ełk–granica RP. W skardze wskazano: Ministerstwo Środowiska, Generalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, jako instytucje
73 Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 4 upzp.
74 Na ww. kwotę składały się z: opłaty na rzecz Wojewody za wydanie ZZ w kwocie: 38,4 tys. zł, kosztów delegacji: 1 tys. zł,
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kosztów spotkań konsultacyjnych ok. 0,3 tys. zł, z tytułu wypłaconych diet radnym i sołtysom, ze względu na zwoływane
sesje RG i Komisje ok. 10 tys. zł.
75 Na podstawie umowy darowizny z dnia 16 czerwca 2015 r.
76 Polska ratyfikowała w 2001 r Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska sporządzoną w Aarhus dnia 25 czerwca
1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706).
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odpowiedzialne za właściwe przeprowadzenie, kontrolę i nadzór procedury oceny oddziaływania
na środowisko w przypadku NL. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir
Mazurek zwrócił się pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r. m.in. do Wójta Gminy Bakałarzewo o zajęcie
stanowiska w związku z ww. zarzutami. Wójt w odpowiedzi stwierdził m.in., iż przy opracowaniu
zmian do Studium i MPZP zostały zachowane wszystkie procedury planistyczne dotyczące udziału
społeczeństwa w procesie opracowywania ww. dokumentów.
3.5.3.2. Wydanie zarządzenia zastępczego przez Wojewodę Podlaskiego
NIK pozytywnie oceniła działania Wojewody Podlaskiego, który działając na podstawie
i w granicach prawa, zapewnił możliwość realizacji inwestycji celu publicznego w postaci
dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk–granica RP na terenie gminy
Bakałarzewo poprzez wydanie zarządzenia zastępczego 77. Przebieg NL przez teren gminy
został wyznaczony według wariantu zaproponowanego przez inwestora po pozytywnym
jego zaopiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Wojewoda wydał w dniu 16 lipca 2014 r. ZZ na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z zaniechaniem przez
Gminę wnioskowanych przez PSE zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.
3.5.3.2.1. P
 rzyczyny oraz analizy zasadności wydania zarządzenia zastępczego
przez Wojewodę Podlaskiego
Wydanie ZZ poprzedzone było korespondencją PUW z inwestorem, Wójtem i Radą Gminy
Bakałarzewo oraz ministerstwem właściwym ds. infrastruktury. PSE SA przekazywała do Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego argumentację, która była przedstawiana mieszkańcom gminy Bakałarzewo,
w tym m.in.: przemawiającą za odrzuceniem innego wariantu przebiegu linii, dotyczącą
bezpieczeństwa zdrowia i upraw, braku możliwości przesunięcia przejścia linii przez rzekę Rospudę
bez wycinki drzew, odszkodowań.
Inwestor w piśmie z dnia 27 maja 2013 r., obawiając się nieuchwalenia zmiany Studium,
zwrócił się do WP z prośbą o podjęcie działań opisanych w art. 12 upzp, tj. o wezwanie gminy
do uchwalenia zmiany Studium. Informował jednocześnie, że projekt zmiany Studium wyłożono
w gminie od 10 sierpnia do 11 września oraz powtórnie od 8 listopada do 6 grudnia 2012 r. W dniu
5 kwietnia 2013 r. PSE SA przekazała gminie projekt zmiany Studium wraz z propozycją odrzucenia
zgłoszonych uwag ze względu na ich sprzeczność z uchwałą intencyjną Rady Gminy, w której była
mowa o linii napowietrznej podczas gdy w uwagach pojawiła się propozycja wybudowania linii
kablowej (podziemnej). W dniu 24 lipca 2013 r. Inwestor poinformował Wojewodę, iż na podstawie
art. 61 ust.1 Kpa oczekuje wszczęcia postępowania w sprawie wydania zarządzenia zastępczego.
Wskazano, iż dalsza zwłoka we wszczęciu niezbędnej procedury zagrozi finansowaniu NL
ze środków UE i jej zrealizowaniu do 2015 r., czyli w terminie wynikającym z umów o dofinansowanie.
Prezes Zarządu PSE SA kolejnym pismem z dnia 19 sierpnia 2013 r. m.in. podkreślił, że próba
zmiany trasy NL w stosunku do wariantu wskazanego w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i procedowania według poglądowej trasy z PZPWP wiązałaby się z koniecznością
powtórzenia wszystkich procedur formalnoprawnych oraz z koniecznością powtórnej oceny
77 Z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze
umożliwiającym realizację odcinka trasy NL na terenie Gminy Bakałarzewo.
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oddziaływania na środowisko oraz ponownego przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Spowodowałoby to – wg Inwestora – niewywiązanie się Polski ze zobowiązań międzynarodowych
oraz doprowadziłoby do utraty dofinansowania ze środków unijnych w wysokości ponad 725 mln zł.
Możliwość wydania ZZ była analizowana przez radcę prawnego PUW, a także przez ekspertów
zewnętrznych. W ekspertyzach wskazywano m.in., że prowadzenie prac nad aktualizacja Studium
i MPZP przez organy gminy Bakałarzewo uniemożliwia Wojewodzie Podlaskiemu wydanie ZZ.
Także w odpowiedzi na pismo Dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW z 2 lipca 2013 r.
Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej pismem z dnia 16 sierpnia 2013 r. poinformował m.in.,
że przepisy nie przewidują sporządzenia planu miejscowego w trybie zarządzenia zastępczego
w sytuacji, gdy gmina na wezwanie uchwali lub zmieni studium, wprowadzając do niego inwestycje
o znaczeniu wojewódzkim i krajowym, ale nie sporządzi stosownego planu. Realizacja NL została
wskazana w PZPWP jako zadanie rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
ujętych w centralnym rejestrze programów rządowych Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast. Opracowany przez Ministra Gospodarki program zadania rządowego budowy układu
przesyłowego 400 kV Polska–Litwa uzyskał uzgodnienie Prezesa UMiRM na podstawie art. 58 ust. 2
upzp. Programu tego nie zatwierdziła Rada Ministrów i nie przekazano go do centralnego rejestru
zadań rządowych, a zatem nie uzyskał statusu programu zadania rządowego w rozumieniu art. 58
ust. 1 upzp.
Powołując się na art. 12 ust. 3 upzp pismem z dnia 7 sierpnia 2013 r. WP wezwał Radę Gminy
do uchwalenia, do dnia 16 września 2013 r., zmiany Studium przez wskazanie obszaru rozmieszczenia
inwestycji celu publicznego w postaci NL i poinformował, że po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu zastosuje procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy, w zakresie koniecznym dla
realizacji inwestycji celu publicznego. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu, Wojewoda,
na podstawie art. 12 ust. 3 w zw. z art. 14 upzp, zarządził 78 w dniu 15 października 2013 r.
przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze
umożliwiającym realizację odcinka NL na terenie gminy. W uzasadnieniu wskazano m.in.,
że celem wprowadzanej regulacji jest umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym.
NIK zwraca uwagę, że w sytuacji, gdy dnia 28 grudnia 2011 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę
intencyjną w sprawie sporządzenia zmiany Studium, Wojewoda Podlaski nie miał podstaw
prawnych do wszczęcia działań w trybie art. 12 ust. 3 upzp. Dopiero przyjęcie przez Radę Gminy
uchwały w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia zmiany Studium i MPZP dało Wojewodzie
Podlaskiemu podstawę prawną do wydania ZZ.
3.5.3.2.2. Uwarunkowania środowiskowe ustalone przez RDOŚ
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, wydał w dniu 4 lipca 2013 r. decyzję79
ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa dwutorowej napowietrznej
linii energetycznej 400 kV Ełk–granica RP”. Z Decyzji RDOŚ wynikało, że NL w granicach województwa
78 Wydając ZZ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze
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umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV Ełk–granica RP na terenie
gminy Bakałarzewo.
79 WOOŚ II 4202.1.2012.AS – dalej także decyzja środowiskowa.
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podlaskiego m.in. przecina obszar Natura 2000 Obszar Górnej Rospudy na długości 1,2 km.
Zastosowanie potrójnej wiązki przewodów fazowych zawieszonych na stalowych słupach miało
wpłynąć na skuteczne obniżenie poziomu szumów akustycznych wytwarzanych przez NL.
Odległość pomiędzy przewodem fazowym a ziemią nie będzie mniejsza niż 13,4 m.
Możliwa będzie praca pod linią nawet przy użyciu maszyn rolniczych. Na odcinkach leśnych
oraz cennych przyrodniczo przewidziano zastosowanie słupów o maksymalnej wysokości 107 m,
a pozostałych w wysokości 78 m. Przed wydaniem decyzji środowiskowej przeanalizowano sześć
wariantów przedsięwzięcia, w tym wariant czwarty proponowany do realizacji przez inwestora
oraz „zerowy polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia”. Przy doborze wag najwyższą
wartość przypisano oddziaływaniu NL na zdrowie i życie ludzi (waga 0,4), na ptaki (waga 0,25) oraz
na nietoperze (waga 0,2). Zabytkom oraz kosztom inwestycji przypisano wagę 0,04. w przypadku
gleb przyjęto wagę 0,07 ze względu na potencjalne protesty, jakie mogły wyniknąć przy zajmowaniu
terenu o wysokich walorach rolniczych. RDOŚ stwierdził, że żaden z rozważanych wariantów nie
omijał obszarów Natura 2000, a znalezienie racjonalnego wariantu przy ekonomicznie uzasadnionych
kosztach budowy NL było niemożliwe. Dlatego podstawowymi kryteriami służącymi wyborowi
wariantu preferowanego była jak najmniejsza ingerencja w obszary z zabudową mieszkaniową
i w obszary przyrodnicze prawnie chronione, analiza wpływu na poszczególne elementy obszarów
chronionych sieci Natura 2000 (ptaki, płazy, gady, owady, siedliska itp.) oraz względy społeczne
(wyburzenia, ewentualny wykup nieruchomości). Wskazały one na przewagę wariantu czwartego.
Przy jego wyborze wzięto również pod uwagę następujące kryteria:
−− obecność w sąsiedztwie planowanej trasy NL obiektów budowlanych, zwłaszcza budynków
mieszkalnych oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, gdzie obowiązują
standardy jakości środowiska (m. in. hałas, pola elektromagnetyczne);
−− obecność obiektów infrastruktury technicznej ograniczających możliwość posadowienia słupów NL
lub przeprowadzenia przewodów;
−− występowanie na planowanej trasie NL gruntów o niewielkiej nośności, uniemożliwiających bądź
utrudniających wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze;
−− obecność innych niż obszary Natura 2000 form ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego;
−− konieczność minimalizacji wpływu NL na krajobraz.
RDOŚ przeanalizował oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko biorąc
w szczególności pod uwagę oddziaływanie na klimat akustyczny, wody powierzchniowe,
podziemne i ujęcia wód do picia, przydatności rolniczej gleb i ich zanieczyszczenia, na krajobraz,
wytwarzanie odpadów, zanieczyszczenia powietrza, oddziaływanie na dobra materialne,
w tym na obszary Natura 2000.
3.5.3.2.3. U
 zgodnienia i opiniowanie oraz skargi organów Gminy Bakałarzewo na zarządzenie
zastępcze Wojewody Podlaskiego
W myśl art. 17 pkt 2 w związku z art. 12 ust. 3 upzp Wojewoda Podlaski w dniu 24 października 2013 r.
zawiadomił 30 organów, urzędów, inspekcji i instytucji o wydaniu ZZ, informując, że ewentualne
pisemne wnioski do MPZP mogą być składane w PUW do dnia 12 listopada 2013 r.
Stosownie do art. 17 pkt 6 lit. a w związku z art. 12 ust. 3 upzp Wojewoda przesłał dnia 3 lutego
2014 r. projekt MPZP do 16 urzędów, inspekcji i komend z prośbą o jego uzgodnienie oraz
do 19 organów, inspekcji, komend, służb i spółek o zaopiniowanie, wskazując, iż niezajęcie
stanowisk a w terminie 14 dni uważane będzie za równoznaczne z uzgodnieniem
lub zaopiniowaniem.
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Wojewoda otrzymał uzgodnienia od RDOŚ, Zakładu w Białymstoku PSG Sp. z o.o., Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, Delegatury ABW, Podlaskiego Oddziału
Straży Granicznej, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Suwałkach, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
PUW otrzymał pozytywne opinie w sprawie ZZ od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
przy Wójcie Gminy Suwałki, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku,
PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Białymstoku
i uwagi od PSE SA
W odpowiedzi na wniosek WP z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu MPZP
na obszarze umożliwiającym realizację NL na terenie gminy RDOŚ zaopiniował pozytywnie
projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wskazując m. in., że: NL jest inwestycją celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. W dołączonej prognozie oddziaływania na środowisko
wskazano spójność tej inwestycji z planami i programami wyższego rzędu. Przebieg NL w gminie
determinowany był też jej przebiegiem w gminach sąsiednich. Załączona prognoza wykluczyła
możliwość znaczącego negatywnego oddziaływania NL na terenach objętych przedmiotowym
projektem, a położonych na obszarach podlegających ochronie.
Na wniosek WP z dnia 3 lutego 2014 r. o zaopiniowanie MPZP – Wójt Gminy Bakałarzewo
postanowieniem80 z dnia 19 lutego 2014 r. odmówił uzgodnienia MPZP uzasadniając odmowę
nieujęciem uwag zgłoszonych w dniu 4 listopada 2013 r., dotyczących usytuowania trasy linii
w jak najdalszej odległości od zabudowań lub wybudowania jej w technologii podziemnej
oraz uwag mieszkańców. WP złożył zażalenie81 na to postanowienie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Suwałkach, które w dniu 27 marca 2014 r. w całości uchyliło postanowienie82.
Zarządzeniem zastępczym z 16 lipca 2014 r. Wojewoda Podlaski przyjął MPZP na obszarze
umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej NL elektroenergetycznej 400kV
Ełk–granica RP na terenie gminy Bakałarzewo, na które Rada Gminy Bakałarzewo złożyła
skargę83 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wnosząc o jego uchylenie.
W uzasadnieniu Rada Gminy powoływała się m.in. na prawo do samodzielności gminy, brak w treści ZZ
terminu oraz sposobu odwołania od wskazanego w nim rozstrzygnięcia. Podnoszono również,
niezgodność wniosku Inwestora w części dotyczącej przebiegu linii przez gminę z wojewódzkim
planem zagospodarowania przestrzennego z 2003 r., którego część graficzna przewidywała
przebieg trasy mijając Bakałarzewo od strony południowej, tymczasem według Inwestora inwestycja
miała mijać miejscowość od strony północnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 7 stycznia
2014 r. postanowił odmówić wstrzymania wykonania ZZ, a w dniu 6 marca 2014 r. wydał wyrok84
w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia MPZP, w którym skarga Rady Gminy została oddalona.
Sąd uzasadnił wyrok m.in. tym, iż Studium nie zawiera postanowień dotyczących NL, a w tej
sytuacji Wojewoda Podlaski był uprawniony do podjęcia działań zmierzających do uwzględnienia
w Studium inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
Sygn. RIG.6724.3.2014.
Zażalenie z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. WI-V.743.2.2.2013.AM.
Postanowieniem sygn. KO.703/13/14.
Na podstawie przyjętej przez Radę Gminy uchwały nr XXXII/204/13 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wniesienia skargi
na zarządzenie zastępcze.
Sygn.
Akt II SA/Bk/1162/13.
84
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3.5.3.2.4. Konsultacje w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego
Do projektu ZZWP wyłożonego do publicznego wglądu w siedzibie PUW w okresie od 22 maja
do 20 czerwca 2014 r. wniesiono uwagi, których Wojewoda, na podstawie przepisu art. 17 pkt 12
upzp nie uwzględnił. Wojewoda wskazał, że dokonał szeregu analiz dokumentów, z których
wynikało, że podczas ich sporządzania nie pominięto społeczności lokalnej, z którą konsultowano
różne warianty przebiegu NL przez teren gminy Bakałarzewo. Nieuwzględnienie uwag było
uzasadniane przez Wojewodę następująco:
−− NL stanowi inwestycję o znaczeniu ponadlokalnym, a jej realizacja jest konieczna dla zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego kraju;
−− propozycja budowy linii kablowej (podziemnej zamiast napowietrznej) nie może zostać przyjęta
ponieważ taka linia pozostawia „wyraźny ślad ekologiczny”, zmienia strukturę gleby na całej
długości trasy układu przesyłowego (znaczne wykopy pod linię kablową) oraz widoczne miejsca
połączeń odcinków kabla (ze względów transportowych i montażowych nie dłuższych niż
600–800 m, studzienki kablowe lub miejsca wprowadzenia powietrza chłodzącego do tuneli,
stacje końcowe z elementami napowietrznymi. W przypadku awarii naprawa takiej linii wymaga
długotrwałej i kosztownej lokalizacji uszkodzenia, każdorazowego przeprowadzenia prac
ziemnych;
−− za obszary wyłączone z produkcji rolnej inwestor wypłaci odszkodowania i po zakończeniu
inwestycji przywróci teren do stanu pierwotnego;
−− część uwag nie dotyczyła projektu ZZWP.
Na podstawie art. 17 pkt 9 upzp w dniu 12 czerwca 2014 r. przeprowadzono w Bakałarzewie
dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zarządzenia zastępczego, w której
uczestniczyli mieszkańcy gminy.
Zdaniem NIK, w celu poszanowania praw mieszkańców i zapewnienia pełnej przejrzystości
podejmowania przez Wojewodę decyzji w przedmiotowej sprawie, wskazanym było wyłożenie
projektu MPZP w siedzibie gminy. NIK zauważa, że Wojewoda zamieścił ww. projekt na stronach
internetowych PUW, do czego nie był zobowiązany.
Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW–Bakałarzewo było jedyną
gminą, która na skutek protestu mieszkańców odmówiła wprowadzenia inwestycji o znaczeniu
krajowym, jaką była budowa Napowietrznej Linii, do Studium i MPZP. Inne gminy na terenie
województwa podlaskiego, przez obszary których przebiegać miała NL, umieściły ją w swoich
dokumentach planistycznych.
3.5.4. Działania zmierzające do zmiany przebiegu linii Kozienice–Ołtarzew
Dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV Kozienice–Ołtarzew stanowi element rozbudowy
sieci przesyłowej w centralnej części kraju i ma służyć wyprowadzeniu mocy z nowobudowanego
bloku w elektrowni Kozienice. Realizacja tej inwestycji ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa
i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla całego regionu i aglomeracji warszawskiej.
Poprawi to standard zasilania, usprawni działanie lokalnej infrastruktury oraz stworzy większe
szanse na pozyskanie nowych inwestorów. Po wybudowaniu, linia ma stać się istotnym elementem
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i zapewnić stabilność pracy KSE i bezpieczeństwo
dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana
jest do odbiorców.
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Dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV Kozienice–Ołtarzew, o długości ok. 130 km,
została ujęta w dokumentach planistycznych krajowych i wojewódzkich:
 Polityka energetyczna m.st. Warszawy do roku 2020, przyjęta uchwałą Rady m.st. Warszawy
nr LXIX/2063/2016 z dnia 27 lutego 2006 r.;
 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia
13 grudnia 2011 r. 85;
 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, przyjęta uchwałą nr 158/13 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.;
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, został przyjęty
uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 180/14 z dnia 7 lipca 2014 r. Przebieg linii
Kozienice–Ołtarzew został ujęty w PZP Województwa Mazowieckiego na wniosek PSE SA z dnia
23 kwietnia 2009 r.86.
W związku z protestami społecznymi w gminach położonych na trasie planowanej linii 400 kV
Kozienice–Ołtarzew i na wniosek mieszkańców gmin Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą
nr 69/15 z 27 lipca 2015 r. postanowił o przystąpieniu do sporządzenia zmian PZP województwa
w zakresie planowanego przebiegu trasy tej linii.
W dniu 25 marca 2014 r. PSE SA zawarła umowę o realizację zadania inwestycyjnego Budowa
dwutorowej linii 400 kV Kozienice–Ołtarzew w terminach: 25 kwietnia 2018 r. – odbiór końcowy
techniczny, 30 czerwca 2019 r. – odbiór końcowy przedmiotu umowy. Koszty na komunikacje
społeczną w umowie, dotyczącej budowy linii Kozienice–Ołtarzew były ujęte w całkowitej
wartości umowy i były one określone jako 5,25% wartości umowy87. Wykonawca zobowiązany
był między innymi do załatwienia wszelkich spraw formalnoprawnych niezbędnych
do realizacji inwestycji, w tym do opracowania i wprowadzenia do dokumentów planistycznych
gmin trasy linii 400 kV. Wykonawca opracował wstępny przebieg planowanej linii 400 kV
Kozienice–Ołtarzew i od lipca 2014 r. przeprowadził cykl spotkań z władzami samorządowymi
gmin leżących na zaproponowanej trasie przebiegu linii. W dniu 1 grudnia 2014 r. wykonawca
złożył w Urzędzie Gminy Jaktorów wniosek o przystąpienie do zmiany lub sporządzenia
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w okresie od 9 lipca 2014 r. do 9 kwietnia 2015 r.
przedstawiciele wykonawcy sześciokrotnie spotkali się z władzami gminy Jaktorów88, prezentując
informacje na temat planowanej inwestycji, przebiegu linii przez gminę Jaktorów oraz jej
harmonogram.

85 Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
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Kraju 2030, M.P. z 2012 r. poz. 252.
86 Aktualizacja wniosku z 21 sierpnia 2009 r., 28 sierpnia 2019 r. i 24 lutego 2012 r.
87 Wartość umowy wyniosła 24 622,5 tys. zł.
88 9 lipca 2014 r., 26 września 2014 r., 24 października 2014 r., 22 stycznia 2015 r., 23 marca 2015 r. – spotkania robocze z wójtem
i pracownikami merytorycznymi Urzędu Gminy, 9 kwietnia 2015 r. – spotkanie informacyjne zorganizowane przez władze
gminy.
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Mapa nr 3
Przebieg linii Kozienice–Ołtarzew wg pzp
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W odpowiedzi na oczekiwania strony społecznej oraz protesty stowarzyszeń i mieszkańców
gmin niechętnych lokalizacji linii 400 kV na ich terenie, PSE SA zaangażowała się bezpośrednio
w proces konsultacji poprzez organizację w swojej siedzibie spotkań z przedstawicielami
gmin i mieszkańców 89. Podczas spotkań Wykonawcy z przedstawicielami gmin oraz ich
mieszkańcami rozważano pięć wariantów przebiegu linii Kozienice–Ołtarzew:
W-1	wariant ujęty w PZP Województwa Mazowieckiego przyjętym przez Sejmik Województwa
Mazowieckiego Uchwałą nr 180/14 na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2014 r.
W-2	wariant Wykonawcy, w części uwzględniający przebieg linii ujęty w PZP Województwa
Mazowieckiego, w części proponujący rozwiązania alternatywne, zaprezentowany przez
Wykonawcę m.in. podczas konferencji zorganizowanej przez Wykonawcę dla przedstawicieli
władz administracji rządowej i samorządowej w Warce w dniu 19 lutego 2015 r.

89 Spotkania w dniach: 18 maja 2015 r., 28 maja 2015 r., 15 czerwca 2015 r.
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W3	wariant DK50-A2, wykorzystujący istniejące kanały infrastrukturalne: drogę krajową
DK50 oraz autostradę A2, proponowany przez stronę społeczną i przedstawicieli władz
samorządowych gmin: Grodzisk Mazowiecki, Żabia Wola i Jaktorów w maju 2015 r., koncepcja
lokalizacji wariantu zaprezentowana została przez Wykonawcę w dniu 1 lipca 2015 r.,
podczas spotkania połączonych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Komisji Strategii
Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego z mieszkańcami.
W-4	wariant DK50-północny, wykorzystujący istniejące kanały infrastrukturalne: drogę krajową
DK50 oraz istniejący przebieg linii 400 kV Rogowiec–Ołtarzew, zaproponowany przez
mieszkańców północnej części gminy Grodzisk Mazowiecki, podczas spotkania w siedzibie
Urzędu Miasta w Grodzisku Mazowieckim w dniu 10 sierpnia 2015 r.
W-5	wariant historyczny, z wykorzystaniem linii 220 kV Kozienice–Mory/Piaseczno
–Ołtarzew, zgłoszony przez przedstawicieli społeczności lokalnych i samorządów w dniu
17 września 2015 r. podczas prac Forum Dialogu, działającego pod auspicjami Sejmiku
Województwa Mazowieckiego.
W celu wypracowania kompromisowego rozwiązania odnośnie przebiegu planowanej linii,
we wrześniu 2015 r., pod auspicjami Sejmiku Województwa Mazowieckiego zostało powołane
Forum Dialogu90, do którego zaproszone zostały bezpośrednio zainteresowane strony, w tym
przedstawiciele gminy Jaktorów. Ostatnie posiedzenie Forum odbyło się w dniu 18 lutego 2016 r.
Forum nie osiągnęło celów, dla których zostało powołane, a Marszałek Województwa
Mazowieckiego podjął decyzję o zakończeniu tej formy uzyskania kompromisu społecznego.
Kontynuując działania zmierzające do wypracowania kompromisu w dniu 7 marca 2016 r. PSE SA
skierowała do gmin zaangażowanych w dialog społeczny oraz stowarzyszeń uczestniczących
w Forum zaproszenia do uczestnictwa w Grupie Roboczej. Przedstawione wyżej warianty przebiegu
linii Kozienice–Ołtarzew, rozważane przez Forum Dialogu a następnie przez Grupę Roboczą, podane
zostały analizie wielokryterialnej przeprowadzonej przez prof. Andrzeja Kraszewskiego z Politechniki
Warszawskiej. Wyniki przeprowadzonej analizy prezentowane w dniu 16 maja 2016 r. wskazywały,
że optymalnym wariantem przebiegu linii energetycznej Kozienice–Ołtarzew jest wariant W-3
przebiegający wzdłuż drogi krajowej nr 50 i autostrady A2. Analiza wielokryterialna podlegała
następnie opiniowaniu przez zespół sześciu ekspertów powołanych przez PSE SA w czerwcu 2016 r.
W podsumowaniu opinii ekspertów z 6 lipca 2016 r. stwierdzono, między innymi, że:
 spośród sześciu opinii dotyczących analizy wielokryterialnej przebiegu linii Kozienice–Ołtarzew,
pięć jednoznacznie wskazuje, że analiza została wykonana obiektywnie, w transparentnym procesie
wyboru optymalnego rozwiązania91;
 wnioski zawarte w większości opinii, w tym po przeprowadzeniu dodatkowych kalkulacji, wskazują,
że linia energetyczna 400 kV Kozienice–Ołtarzew powinna zostać zrealizowana w korytarzu zgodnie
z wariantem W-3 przebiegający wzdłuż drogi krajowej nr 50 i autostrady A2.

90 Propozycja została zaakceptowana przez władze Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 3 września 2015 r., podczas
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posiedzenia połączonych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury
i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego.
91 Odrębne zdanie zgłosił dr Piotr Fogel z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa podnosząc m.in., że analiza
jest wewnętrznie sprzeczna i obarczona poważnymi uchybieniami proceduralnymi i merytorycznymi w zakresie zasad
wyboru kryteriów i źródeł wykorzystanych informacji.
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Zarząd PSE SA w dniu 2 sierpnia 2016 r. postanowił o wyeliminowaniu z dalszych prac czterech
z pięciu analizowanych dotąd wariantów przebiegu trasy linii 400 kV Kozienice–Ołtarzew i przyjęciu
do dalszych prac projektowych wariantu przebiegu linii w korytarzu określonym w PZP
Województwa Mazowieckiego.
W dniu 8 listopada 2016 r. PSE SA podała informację o rozwiązaniu za porozumieniem stron
umowy na realizację dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice Ołtarzew 92
oraz, że przeprowadzone zostanie nowe postępowanie. Prezes zarządu PSE SA stwierdził, że:
„Immanentną cechą nowego procesu wyboru wykonawcy będzie włączenie w dialog dotyczący wyboru
trasy zarówno wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i lokalnych społeczności
– jeszcze przed podpisaniem kontraktu na budowę”.

92 http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3190
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I N F O R M A C J E D O D AT K O W E
4.1 Przygotowanie i organizacja kontroli
Kontrolą objęto jednostki przygotowujące i nadzorujące inwestycje a także organy administracji
rządowej i samorządowe zobowiązane do zamieszczenia inwestycji w MPZP. W trakcie kontroli
zasięgano informacji w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej
Izbie Kontroli w jednostkach nieobjętych kontrolą, tj. od:
−− Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
−− Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
−− Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku,
−− Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach,
−− Głównego Inspektora Informacji Finansowej,
−− Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego,
−− Starostwa Powiatu Zachodniego Warszawskiego,
−− Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do wszystkich skontrolowanych jednostek
zostały sformułowane oceny:
−− pozytywna w odniesieniu do działań ministra właściwego do spraw energii oraz Wojewody
Podlaskiego,
−− pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w odniesieniu do działań PSE SA
oraz organów gminy Bakałarzewo,
−− negatywna wobec działań Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.
NIK sformułowała jeden wniosek pokontrolny adresowany do INiG o podjęcie zgodnie z art. 207
ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, działań zmierzających do zwrotu przez beneficjenta
kwoty refundacji pobranej w nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami.
Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych zostały złożone przez Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu oraz
Zarząd PSE SA i część z nich została uznana przez Komisję Rozstrzygającą NIK.
Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy, w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne
poinformował, że podjął jako Instytucja Wdrażająca działania zmierzające do zwrotu przez PSE SA
kwoty refundacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Stan prawny i wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej tematyki
Dyrektywy, rozporządzenia, decyzje i zalecenie UE
Wśród podstawowych aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących organizacji sektora
elektroenergetycznego jest Traktat Karty Energetycznej93 oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący
efektywności energetycznej i związanych z nią aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie
dnia 17 grudnia 1994 r.94 Traktat ustanowił ramy prawne dla rozwijania długofalowej współpracy
w dziedzinie energii. Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej zostały ustanowione
w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE 95 z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE.
Dyrektywa ustanawia wspólne zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i dostaw
energii elektrycznej, wraz z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu ulepszenia
i zintegrowania konkurencyjnych rynków energii we Wspólnocie. Ustanawia ona zasady dotyczące
organizacji i funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, otwartego dostępu do rynku, kryteriów
i procedur mających zastosowanie do zaproszeń do składania ofert i do udzielania zezwoleń oraz
do eksploatacji systemów. Określa ona również obowiązki usługi powszechnej i prawa konsumentów
energii elektrycznej oraz wyjaśnia wymogi z zakresu konkurencji.
Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań
na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych96
określa działania mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz
zagwarantowanie: odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych, odpowiedniej równowagi
między dostawami a zapotrzebowaniem oraz właściwego poziomu połączeń międzysystemowych
pomiędzy Państwami Członkowskimi w celu rozwoju rynku wewnętrznego. Ustala ona ramy,
w których Państwa Członkowskie określają przejrzyste, stabilne i niedyskryminacyjne polityki
dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zgodne z wymogami konkurencyjnego
wewnętrznego rynku energii elektrycznej.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1228/200397, ma na celu:
a) ustanowienie sprawiedliwych zasad dotyczących transgranicznej wymiany energii elektrycznej,
zwiększając w ten sposób konkurencję na rynku wewnętrznym energii elektrycznej,
z uwzględnieniem specyfiki rynków krajowych i regionalnych. Obejmie to ustanowienie
rekompensat z tytułu transgranicznego przepływu energii elektrycznej oraz ustanowienie
zharmonizowanych zasad w sprawie opłat za transgraniczne przesyłanie energii elektrycznej
oraz alokację dostępnych zdolności połączeń wzajemnych między krajowymi systemami
przesyłowymi;
b) ułatwienie powstania sprawnie funkcjonującego i przejrzystego rynku hurtowego
charakteryzującego się wysokim poziomem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
Przewiduje ono mechanizmy harmonizacji zasad dotyczących transgranicznej wymiany energii
elektrycznej.
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Dz. Urz. UE L 380 z 31.12.1994, str. 24, ze zm.
Dz. U. z 2003 r. Nr 105, poz. 985 (Dz. Urz. UE L 380 z 31.12.1994, str. 91).
Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 55, ze zm.
Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 22.
Dz. Urz. UE L 211 z 13.07.2009, str. 15, ze zm.
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Rozporządzenie Rady UE Nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów
inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylające
rozporządzenie (WE) nr 736/9698 ustanawiało wspólne ramy dla zgłaszania Komisji danych oraz
informacji na temat projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej
w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych i biopaliw oraz projektów inwestycyjnych dotyczących wychwytywania i składowania
dwutlenku węgla emitowanego przez te sektory. Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE
(druga izba) z dnia 6 września 2012 r.99 – Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej
stwierdzono nieważność rozporządzenia, natomiast skutki rozporządzenia nr 617/2010 zostały
utrzymane do czasu wejścia w życie w rozsądnym terminie nowego rozporządzenia wydanego
na właściwej podstawie prawnej, tj. na podstawie art. 194 ust. 2 TFUE. Rozporządzenie 617/2010
zostało zastąpione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 256/20014 z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury
energetycznej w Unii Europejskiej, zastępujące rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96 100, które weszło w życie w dniu 9 kwietnia 2014 r.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie
wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006 WE
oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 101.
Rozporządzenie weszło w życie 15 maja 2013 r., a stosuje się je od dnia 1 czerwca 2013 r. z wyjątkiem
art. 14 i 15, które stosują się od dnia rozpoczęcia stosowania odpowiedniego rozporządzenia
w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”. Rozporządzenie odnosi się do zatwierdzonego w dniu
26 marca 2010 r. przez Radę Europejską wniosku Komisji dotyczącego wprowadzenia nowej strategii
„Europa 2020”. Jednym z priorytetów strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie zrównoważonego
wzrostu przez wspieranie gospodarki bardziej zasobooszczędnej, bardziej zrównoważonej i bardziej
konkurencyjnej. W strategii tej infrastrukturę energetyczną umieszczono na pierwszym planie, jako
element inicjatywy przewodniej „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, podkreślając potrzebę
pilnej modernizacji europejskich sieci poprzez połączenia międzysystemowe w skali kontynentu,
w szczególności w celu integracji odnawialnych źródeł energii.
Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2012 r. ustanawiająca Grupę Koordynacyjną ds. Energii Elektrycznej102.
Grupa ma za zadanie:
a) służyć jako platforma do wymiany informacji oraz koordynacji środków polityki w dziedzinie
energii elektrycznej, które mają wymiar transgraniczny, oraz do wymiany doświadczeń, najlepszych
praktyk i wiedzy specjalistycznej, a także aby wspierać Komisję przy opracowywaniu jej inicjatyw
politycznych;
b) ułatwiać wymianę informacji i współpracę w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
w tym wystarczalności mocy wytwórczych i stabilności sieci transgranicznych.
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Dz. Urz. UE L 180 z 15.07.2010, str. 1.
Dz. Urz. UE C 331 z 27.10.2012, str. 2/2.
Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 61.
Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 39, ze zm.
Dz. Urz. UE C 353 z 17.11.2012, str. 2.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Źródła prawa krajowego
Energetyka
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej103 określa zakres działów
administracji rządowej oraz właściwość ministra kierującego danym działem. Sprawy energetyki,
w tym funkcjonowania systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki
i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju; określa dział energia (art. 7a ustawy).
Prawo energetyczne
Podstawowym aktem prawnym w dziedzinie energetyki w Polsce jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne, która określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady
i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw
energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. Celem
ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji,
przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony
środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów
przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.
Naczelnym organem administracji rządowej, na podstawie art. 12 ust. 1 Prawa energetycznego,
właściwym w sprawach polityki energetycznej był do 27 listopada 2015 r. Minister Gospodarki.
Z dniem 27 listopada 2015 r. powyższy przepis został uchylony. Na podstawie art. 12 ust. 2 zadania
ministra właściwego ds. energii w zakresie polityki energetycznej obejmują:
−− przygotowanie projektu polityki energetycznej państwa i koordynowanie jej realizacji,
−− określanie szczegółowych warunków planowania i funkcjonowania systemów zaopatrzenia
w paliwa i energię,
−− nadzór nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię elektryczną oraz nadzór
nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych,
−− współdziałanie z wojewodami i samorządami terytorialnymi w sprawach planowania i realizacji
systemów zaopatrzenia w paliwa i energię,
−− koordynowanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami rządowymi.
Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym w źródłach
odnawialnych z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, przesyłaniem
energii elektrycznej lub paliw gazowych, magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem gazu
ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego oraz podmioty realizujące lub planujące
realizację projektów inwestycyjnych wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 256/2014 poprzez przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w sektorach gazu ziemnego i energii
elektrycznej (art. 9t).
Minister przekazuje do Komisji Europejskiej informacje dotyczące infrastruktury energetycznej
w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych, biopaliw oraz dotyczącej wychwytywania i składowania dwutlenku węgla
emitowanego przez te sektory będących w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej, o których
mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 256/2014 (art. 15e
Prawa energetycznego).
103 Dz. U. z 2016 r. poz. 543, ze zm.
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Operator systemu elektroenergetycznego sporządza plan rozwoju w zakresie zaspokojenia
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na okres 10 lat, oraz prognozy
dotyczące stanu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na okres nie krótszy niż 15 lat
(art. 16 ust. 2 i 4). Projekt ww. planów, podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
Operator systemu elektroenergetycznego dokonuje co 3 i 5 lat aktualizacji planu, o którym mowa
w ust. 2 i 4. Operator systemu elektroenergetycznego przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki do uzgodnienia projekt planu i jego aktualizację (art. 16 ust. 14).
Art. 24 Prawa energetycznego zobowiązuje Prezesa URE do składania ministrowi właściwemu
do spraw energii corocznie, w terminie do 30 kwietnia104, sprawozdania ze swojej działalności, w tym
ocenę bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej, a także przedstawia na żądanie ministra
informacje z zakresu swojej działalności.
Rada Ministrów przyjęła w dniu 10 listopada 2009 roku dokument „Polityka energetyczna Polski
do roku 2030”, który w załączniku Nr. 3 „Program działań wykonawczych na lata 2009–2012” określa
działania i sposób ich realizacji dla Ministra Gospodarki, Prezesa URE i PSE.
Istotnym aktem w ykonawczym do Prawa energetycznego jest rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego105. Rozporządzenie określa w szczególności:
1) kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci;
2) warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci
urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń
międzysystemowych oraz linii bezpośrednich;
3) sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną;
4) warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu
sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i połączeń
międzysystemowych;
5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz prowadzenia
z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej
dostarczonej i pobranej z systemu;
6) zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami systemowymi;
7) sposób koordynacji planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego;
8) warunki współpracy pomiędzy operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym z innymi
przedsiębiorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego, zarządzania
przepływami i dysponowania mocą jednostek wytwórczych oraz postępowania w sytuacjach
awaryjnych;
9) zakres i sposób przekazywania informacji między przedsiębiorstwami energetycznymi
oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami;
10)	 zakres i sposób przekazywania odbiorcom przez sprzedawcę informacji o strukturze paliw
zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w poprzednim
roku;
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11) sposób informowania odbiorców przez sprzedawcę o miejscu, w którym są dostępne informacje
o wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w poprzednim roku
na środowisko, co najmniej w zakresie emisji dwutlenku węgla i radioaktywnych odpadów;
12) parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców;
13) sposób załatwiania reklamacji.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarowanie nieruchomościami
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa:
1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy
administracji rządowej,
2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania
zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego
i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy
(art. 3. ust. 1).
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym uchwalanie planu
zagospodarowania przestrzennego województwa, należy do zadań samorządu województwa
(art. 3 ust. 3).
Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1).
W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania
przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 9 ust. 1).
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną,
uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia
strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego oraz
strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem (art. 9 ust. 2).
W studium określa się w szczególności obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego województwa (art. 10 ust. 2 pkt 7).
Jeżeli rada gminy nie uchwaliła studium, nie przystąpiła do jego zmiany albo, uchwalając
studium, nie określiła w nim obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
krajowym , wojewódzkim i metropolitalnym, ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego
województwa, wojewoda, po podjęciu czynności zmierzających do uzgodnienia terminu realizacji
tych inwestycji i warunków wprowadzenia tych inwestycji do studium, wzywa radę gminy
do uchwalenia studium lub jego zmiany w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie tego
terminu wojewoda sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianę
dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy, w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji
inwestycji celu publicznego oraz wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Przyjęty w tym
trybie plan wywołuje skutki prawne takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(art. 12 ust. 3). W przypadku, o którym mowa w ust. 3, koszty sporządzenia planu ponosi w całości
gmina, której obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze (art. 12 ust. 4).
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Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich
sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie
ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących (art. 31 ust.1).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w art. 124 ust 1. określa, że Starosta,
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób
korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie
na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania
lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej
i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń
niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty
nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym,
a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego (gdy jest
to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia
gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny
lub wyjątkowo ważny interes strony) lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym
starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek podmiotu, który będzie
realizował cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje
się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 124. ust. 1a).
2. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z urzędu albo
na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki
organizacyjnej (art. 124. ust. 2.).
Udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powinno być poprzedzone rokowaniami
z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac,
o których mowa w ust. 1. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca
wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych
rokowań (art. 124. ust. 3.)
W art. 124b. ust 1. ugn wskazano, że Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji
rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której
przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu
wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów
drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości,
służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń
łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych
obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem
z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty
lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody.
Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu
zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności.
Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu albo na wniosek podmiotu zobowiązanego
do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 (art. 124b. ust 2).
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Obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Przepis art. 124 ust. 1a i 4 stosuje się odpowiednio (art. 124b. ust 3).
Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa
w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem
wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem,
któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie
30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji,
o której mowa w ust. 1, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wszczyna
postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania (art. 124b. ust. 4).
Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych, tzw. ustawa korytarzowa
14 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. przygotowania i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Ustawa określa zasady i warunki przygotowania
oraz realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, a także źródła ich finansowania
(art. 1 ust. 1). Wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych określa załącznik
do ustawy (art. 2) – załącznik nr 2 do niniejszego programu. Strategiczne inwestycje w zakresie sieci
przesyłowych są celami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (art. 3.). W art. 4–12 wskazano co powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji oraz procedury związane z jej wydaniem. Art. 15
ust. 1. Ustawy korytarzowej stanowi, że jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych
prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, konieczne jest wejście na teren cudzej
nieruchomości, inwestor może wystąpić z wnioskiem do wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu
na wejście na teren nieruchomości.
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, inwestor jest obowiązany wystąpić do właściciela
lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zgodę na wejście na teren tej nieruchomości oraz
uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości.
W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia
inwestora, wojewoda, na wniosek inwestora, wydaje decyzję o zezwoleniu na wejście na teren
nieruchomości. W myśl art. 17 ust.1 Ustawy korytarzowej inwestor po zakończeniu pomiarów,
badań lub innych prac, o których mowa w art. 15 ust. 1, jest obowiązany przywrócić nieruchomość
do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe
albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielom lub użytkownikom wieczystym
nieruchomości przysługuje od inwestora odszkodowanie. Do ustalenia wysokości i wypłacenia
odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 2 i 4–7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
Art. 19. Ustawy korytarzowej stanowi m.in:
Ust. 3. Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej stała się ostateczna, nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren
tej inwestycji w zakresie określonym w art. 8 ust. 1 pkt 7, stają się z mocy prawa własnością Skarbu
Państwa, za odszkodowaniem.
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Ust. 4. Jeżeli nieruchomości, o których mowa w ust. 3, zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
prawo to wygasa za odszkodowaniem z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stała się ostateczna.
Ust. 5. Jeżeli nieruchomości, o których mowa w ust. 3, lub prawa użytkowania wieczystego tych
nieruchomości są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi z dniem, w którym decyzja
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stała się ostateczna, prawa
te wygasają za odszkodowaniem.
Ust. 6. Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomościami, o których mowa w art. 8
ust. 1 pkt 7 i 8, na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
z tym że rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić z dniem, w którym decyzja o ustaleniu
lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stała się ostateczna.
Ust. 7. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach, o których mowa
w ust. 3–6, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z uwzględnieniem
art. 17.
W art. 21 określono, że za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe
do nieruchomości, o których mowa w art. 19 ust. 3–5, przysługuje odszkodowanie w wysokości
uzgodnionej w wyniku rokowań pomiędzy wojewodą a dotychczasowym właścicielem,
użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe
do nieruchomości. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Jeśli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, o którym mowa
w ust. 1, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji.
Wskazano też sposób obliczenia wysokości odszkodowania, które ustala się na podstawie operatu
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu nieruchomości
w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
przez organ pierwszej instancji oraz według jej wartości w dniu wydania decyzji ustalającej
wysokość odszkodowania. Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad
obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Strategia BEiŚ
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) obejmuje energetykę i środowisko,
wskazując m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, które powinny zostać podjęte
w perspektywie do 2020 roku. Celem strategii jest ułatwianie sprzyjającego środowisku wzrostu
gospodarczego w Polsce poprzez zapewnienie dostępu do energii i dostępu do nowoczesnych,
w tym innowacyjnych, technologii, a także wyeliminowanie barier administracyjnych utrudniających
„zielony” wzrost.
Strategia BEiŚ uszczegóławia zapisy średniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategia Rozwoju
Kraju 2020 r.) w dziedzinie energetyki i środowiska, z drugiej zaś strony, stanowi ogólną wytyczną
dla „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” i „Polityki ekologicznej Państwa” i innych programów
rozwoju, które staną się elementami systemu realizacji BEiŚ.
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W strategii BEiŚ podano, że aby uzyskać stan trwałego bezpieczeństwa energetycznego należy
podjąć ogromny wysiłek inwestycyjny w ramach opisanych poniżej kierunków interwencji:
 Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii.
 Poprawa efektywności energetycznej.
 Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych.
 Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do wprowadzenia
energetyki jądrowej.
 Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy.
 Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.
 Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich.
Projekt „Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r.” został w dniu
15 kwietnia 2014 r. przyjęty ze zmianami przez Radę Ministrów106.
Statut PSE (dostępny na stronie internetowej PSE) określa m.in. , że celem działania Spółki jest
świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej oraz zapewnianie bezpiecznej i ekonomicznej
pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, a także zapewnianie współdziałania tego systemu
z innymi systemami elektroenergetycznymi, z którymi jest połączony.
Zamówienia publiczne
Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych107 Spółka PSE zobowiązana jest do stosowania przepisów prawa zamówień
publicznych (pzp) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Ze względu na specyficzny i odrębny
charakter prowadzonej działalności PSE jest zobowiązany do stosowania pzp w szczególności
w zakresie norm zawartych w rozdziale 5 „Zamówienia sektorowe” (art. 132 i nast. pzp.).
Informacje niejawne i ochrona danych
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych108 określa zasady ochrony informacji,
których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla
Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie
ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji109 definiuje w art. 11
ust. 4 tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych110 określa zasady postępowania
przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są
lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

106 Uchwała Nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne
107
108
109
110

i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (M.P. poz. 469).
Dz. U z 2015 r. poz. 2164, ze zm.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1167.
Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922.

65

ZAŁĄCZNIK NR 1
Zarządzenie Nr 15/2012 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 14 maja 2012 r, w sprawie
postępowania kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli przy uzyskiwaniu danych osobowych
szczególnie chronionych określa szczególne wymagania przy uzyskiwaniu danych osobowych
szczególnie chronionych.
Z dniem 31 grudnia 2011 r. stracił moc obowiązującą art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
Prawo działalności gospodarczej, który stanowił, że „Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna
i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych”.
Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 r. przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych dotyczą informacji identyfikujących przedsiębiorców w obrocie gospodarczym.
Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz niektórych innych ustaw 111 został dodany art. 39b, który do jawnych danych i informacji
udostępnionych przez CEIDG wyłącza stosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
(z wyjątkiem art. 14-19a, 21 -21 a oraz rozdziału 5 tej ustawy). Nowelizacja weszła w życie od dnia
19 maja 2016 r.
Środki unijne
Ogólne zasady i procedury w zakresie programowania i wdrażania pomocy z funduszy strukturalnych
określa rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999112. Rozporządzenie to określa
podstawowe cele i zasady wykorzystania funduszy strukturalnych. Ww. rozporządzenie zostało
uchylone z dniem 1 stycznia 2014 r. przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1303/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r.113. Szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 zawarte są w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r.
oraz rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego114.
Prawo spółek
Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie spółek prawa handlowego, w tym
m.in. spółek akcyjnych działających w sektorze energetycznym, jest ustawa z dnia 15 września 2000 r.
– Kodeks spółek handlowych115. Z kolei ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny reguluje
stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi116.
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Dz. U., z 2015 r. poz. 1893
Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25.
Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320.
Dz. Urz. UE 371 z 27.12.2006, str. 1.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, ze zm. – dalej ksh.
Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.
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Wykaz aktów prawnych
Źródła prawa europejskiego

1. Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół karty Energetycznej dotyczący efektywności
energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie dnia
17 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 105, poz. 985).
2. Traktat o wspólnocie energetycznej (Dz. Urz. UE L 198 z 20.07.2006, str. 18, ze zm.).
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE
(Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 55, ze zm.).
4. Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca
działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji
infrastrukturalnych (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 22).
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009,
str. 15, ze zm.).
6. Rozporządzenie Rady UE Nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji
projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz
uchylające Rozporządzenie (WE) nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 180 z 15.07.2010, str. 7) wyrokiem
Trybunału Sprawiedliwości UE (druga izba) z dnia 6 września 2012 r. – Parlament Europejski
przeciwko Radzie Unii Europejskiej stwierdzono nieważność rozporządzenia, natomiast skutki
rozporządzenia nr 617/2010 zostały utrzymane do czasu wejścia w życie w rozsądnym terminie
nowego rozporządzenia wydanego na właściwej podstawie prawnej, tj. na podstawie art. 194
ust. 2 TFUE (Dz. Urz. UE C 331 z 27.10.2012, str. 2/2) – rozporządzenie zostało uchylone z dniem
4 sierpnia 2010 r..
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 256/2014 z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury
energetycznej w Unii Europejskiej, zastępujące Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 61).
8. Rozporządzenie Komisji (UE, Euratom) Nr 833/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie
wykonania Rozporządzenia Rady (UE, Euratom) Nr 617/2010 w sprawie zgłaszania Komisji
projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2010, str. 36).
9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 663/2009 ustanawiające program
wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty
na projekty w dziedzinie energetyki (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 31, ze zm.).
10. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 838/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustanowienia
wytycznych dotyczących mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między
systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych
(Dz. Urz. UE L 250 z 24.09.2010, str. 5).
11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające
decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające Rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009
i (WE) nr 715/2009 (Dz. Urz. UE 115 z 25.04.2013, str. 39, ze zm.).
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12. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 1391/2013 zmieniające Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących
transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w odniesieniu do unijnej listy projektów
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (Dz. Urz. UE L 349 z 21.12.2013, str. 28).
13. Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2012 r. ustanawiająca Grupę Koordynacyjną ds. Energii
Elektrycznej (Dz. Urz. UE C 353 z 17.11.2012, str. 2).
14. Decyzja Komisji Nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r.
ustanawiająca wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylająca decyzję
96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE (Dz. Urz. UE L 262 z 22.09.2006, str. 1, ze zm.) – uchylona
z dniem 1 stycznia 2014 r.
Źródła prawa polskiego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.).
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie
sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.).
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw
Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach
kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej
oraz paliw gazowych (Dz. U. Nr 65, poz. 404, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przetargu na budowę
nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających
zapotrzebowanie na energię elektryczną (Dz. U. Nr 90, poz. 548).
Uchwała Nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii
„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (M.P. poz. 469).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia dnia, w którym
umowy długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej ulegają przedterminowemu
rozwiązaniu, oraz wykazu umów długoterminowych, które ulegają rozwiązaniu (M.P. Nr 24, poz. 240).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej
państwa do 2030 r. (M.P. z 2010 r. Nr 2, poz. 11).

ZAŁĄCZNIK NR 2

16. Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie
Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”.
17. Zarządzenie Nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie Zespołu do spraw
Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego (M.P. Nr 17, poz. 185) – obowiązywało w okresie
od 26 lutego 2008 r. do dnia 14 czerwca 2010 r.
18. Zarządzenie Nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zniesienia
Zespołu do spraw Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego (M.P. Nr 45, poz. 635).
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ZAŁĄCZNIK NR 3
Wnioski o kontrolę i skargi kierowane do NIK
Dotyczące linii przesyłowej Kozienice–Ołtarzew
W dniu 20 kwietnia 2015 r. do Prezesa NIK zwrócił się Poseł do Parlamentu Europejskiego o podjęcie
kontroli prawidłowości działania organów Państwa przy planowaniu i zmianach planów oraz
przygotowaniach i realizacji linii energetycznej Kozienice–Ołtarzew. W uzasadnieniu wniosku wskazano,
że w latach 70 został wyznaczony korytarz przebiegu linii, który został zmieniony bez wcześniejszych
informacji i konsultacji z mieszkańcami gminy Jaktorów, przez której tereny ma przebiegać linia.
Do Prezesa NIK kierowane były protesty, skargi i wnioski osób prywatnych, stowarzyszeń i organizacji
lokalnych oraz reprezentantów władz samorządowych z prośbą o przeprowadzenie kontroli
procesu planowania przebiegu linii przesyłowej 2 x kV 400 Kozienice–Ołtarzew. W uzasadnieniach
wskazywano, że próby zmiany przebiegu linii spowodowane zostały działaniami mieszkańców
gminy Jaktorów, którzy podważali przebieg linii przez gminę Jaktorów wyznaczony w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjętym uchwałą nr 180/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r.
Dotyczące linii przesyłowej w gminie Bakałarzewo
W dniu 25 lutego 2016 r. do Prezesa NIK zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich117 z informacją,
że w toku rozpatrywania skarg mieszkańców gminy Bakałarzewo pojawiły się wątpliwości co do
prawidłowości procedur i praktyki postępowania właściwych organów administracji publicznej
oraz PSE SA. RPO wskazał, że inwestycja została zrealizowana na podstawie zastępczego zarządzenia
Wojewody Podlaskiego.
RPO wskazał, że zachodzi konieczność szczegółowego ustalenia, czy na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów prawa oraz praktyki ich stosowania zapewnia się lokalnym
społecznościom odpowiedni udział w procedurze lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych
na etapie tworzenia dokumentów planistycznych. RPO wskazał także, że szczegółowej analizy
wymaga także ewentualny brak transparentności relacji zachodzących pomiędzy prywatnymi
inwestorami a organami administracji publicznej, a także sposób dochodzenia do ważenia
pozostających w konflikcie interesów właścicieli nieruchomości, inwestora i interesu publicznego.
Za niemniej ważne RPO uznał zbadanie, czy w ramach stosowania obowiązujących procedur
uwzględniany jest wpływ inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi.
W dniu 30 września 2014 r. Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej skierowała do Prezesa NIK
oświadczenie Senatorów RP złożone podczas posiedzenia senatu w dniu 25 września 2014 r.,
w którym wskazano, że nastąpiła zmiana planowanego przebiegu linii energetycznej na terenie
gminy Bakałarzewo. Zgłaszane były podejrzenia, że zmiana ta została przeprowadzona w interesie
wąskiej grupy właścicieli nieruchomości, którzy nabyli tanio działki przez które miała przebiegać linia,
a po zmianie jej przebiegu – skorzystali na wzroście cen działek. Prezes NIK wystąpił do Prezes Rady
Ministrów o rozważenie możliwości podjęcia kontroli wydania zarządzenia zastępczego Wojewody
Podlaskiego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej
linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk–granica RP na terenie gminy Bakałarzewo. Minister
Administracji i Cyfryzacji w dniu 25 stycznia 2015 r. poinformował Prezesa NIK, że dokonał kontroli
zgodności zarządzenia zastępczego z przepisami powszechnie obowiązującymi, a także z zasadami
rzetelności i gospodarności oraz z polityką Rady Ministrów. w wyniku kontroli nie zgłoszono uwag
do działań Wojewody Podlaskiego.
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117 Dalej także RPO.

ZAŁĄCZNIK NR 4
Wykaz jednostek objętych kontrolą
L.p.

1.

2.

Nazwa jednostki

Ministerstwo Energii

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA

Osoby odpowiedzialne za kontrolowaną działalność

Minister

Krzysztof Tchórzewski, od 1 grudnia 2015 r.
Uprzednio funkcję Ministra Gospodarki,
właściwego do spraw energii, pełnili:
Waldemar Pawlak – od 16 listopada 2007 r.
do 27 listopada 2012 r., Janusz Piechociński
– od 6 grudnia 2012 r. do 16 listopada 2015 r.

Prezes zarządu

Eryk Kłosowski od 31 grudnia 2015 r.,
poprzednio funkcję Prezesa Zarządu PSE SA
pełnili: Henryk Majchrzak od 15 października
2010 r. do 31 grudnia 2015 r., Stefania Kasprzyk
od 22 marca 2005 r. do 15 października 2010 r.
Bohdan Paszkowski, od 8 grudnia 2015 r.
(także poprzednio od 18 stycznia 2007 r.
do 5 listopada 2007 r.

3.

Podlaski Urząd
Wojewódzki

Wojewoda Podlaski

Wcześniej:
Andrzej Meyer od 22 grudnia 2014 r.
do 7 października 2015 r.;
Maciej Żywno od 29 listopada 2007 r.
do 28 listopada 2014 r.

4.

Urząd Gminy
Bakałarzewo

Wójt Gminy Bakałarzewo

Tomasz Naruszewicz, poprzednio Wójtem Gminy
Bakałarzewo w okresie od 30 listopada 2006 r.
do 28 grudnia 2011 r. był Adam Szymański,
trakcie nieobecności Wójta obowiązki zostały
powierzone:
– od 26 stycznia do 12 marca 2012 r.
Alicji Przyborowskiej Skarbnikowi Gminy,
– od 10 października 2012 r. do 6 maja 2013 r.
Romanowi Rynkowskiemu Sekretarzowi Gminy.

5.

Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut
Badawczy

Dyrektor Instytutu

Maria Ciechanowska
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ZAŁĄCZNIK NR 5
Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów
8. Minister Energii
9. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
10. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
11. Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
12. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
13. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju
14. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej
15. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
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