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Warszawa, 26 stycznia 2022 r. 
Szanowny Pan 

Jarosław Wejer  

Wójt Gminy Luzino 

 

Szanowny Pan 

Bartłomiej Teodor Formela 

Przewodniczący Rady Gminy Luzino 

 

Urząd Gminy Luzino 
ul. Ofiar Stutthofu 11 
84-242 Luzino 
 
 
Dotyczy: Podsumowania konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji linii 400 kV na terenie gminy Luzino. 
 

Szanowni Panowie, 

uprzejmie informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne zakończyły etap konsultacji społecznych  
na terenie 22 gmin, w tym gminy Luzino, gdzie planowana jest infrastruktura przesyłowa dla wyprowadzenia 
mocy z morskich farm wiatrowych. Dziękujemy za wsparcie i możliwość skorzystania z gminnych pomieszczeń 
do przeprowadzenia serii spotkań z właścicielami nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje oraz 
pozostałymi zainteresowanymi mieszkańcami. 

Spotkania odbyły się: 

 10.05 2021 r. w świetlicy wiejskiej w m. Tępcz, 

 11.05.2021 r. w remizie OSP w m. Luzino, 

 11.05.2021 r. w Szkole Podstawowej w m. Wyszecino, 

 12.05.2021 r. w remizie OSP w m. Luzino, 

 13.05.2021 r. w remizie OSP w m. Luzino. 

Dodatkowe spotkanie informacyjne odbyło się 01.12.2021 r.  w świetlicy wiejskiej w m. Tępcz. Były to łącznie 
ok. 23 godziny dyżurów pełnionych przez zespół ekspertów, w tym projektantów linii. 

Na obszarze gminy Luzino wytyczono trasy dla dwóch linii napowietrznych 400 kV relacji: 

 SE Choczewo – SE Gdańsk Przyjaźń,  

 SE Choczewo – SE Gdańsk Błonie/SE Grudziądz Węgrowo.  

Przebiegi te prezentowaliśmy Państwu podczas spotkań z Panem Wójtem oraz Radą Gminy Luzino, które 
odbyły się w dniach 18.03.2021 r., oraz 01.09.2021 r.,  a także omawialiśmy je z mieszkańcami gminy podczas 
konsultacji społecznych.  
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Na spotkania konsultacyjne zaprosiliśmy właścicieli nieruchomości położonych bezpośrednio pod 
projektowanymi liniami oraz w tak zwanym pasie technologicznym (2 x 35 metrów od osi linii). O prowadzonych 
konsultacjach zostali oni powiadomieni listem poleconym, na co najmniej tydzień przed datą planowanego 
spotkania. 

Ponieważ zależało nam na poinformowaniu i wysłuchaniu opinii nie tylko właścicieli terenów położonych 
bezpośrednio pod projektowanymi liniami, informację o spotkaniach rozpowszechnialiśmy również na plakatach 
w sołectwach oraz za pośrednictwem Internetu. Wiele pytań i uwag otrzymywaliśmy poprzez infolinię projektową 
a także mailowo.  

W gminie Luzino zidentyfikowaliśmy 175 nieruchomości należących do prywatnych właścicieli, pod 
wyznaczonymi trasami linii. Podczas majowych i grudniowych spotkań, wspólnie z właścicielami, 
przekonsultowaliśmy 30% działek. 

Łącznie, na terenie wszystkich 22 gmin, które obejmie inwestycja, znajduje się ok. 1000 nieruchomości 
prywatnych właścicieli. W procesie konsultacji społecznych prowadzonych od maja do grudnia 2021 r. 
otrzymaliśmy ponad 400 uwag dot. przebiegów. Każda z nich została przeanalizowana pod kątem możliwości 
jej uwzględnienia. 

Na podstawie otrzymanych informacji, wraz z zespołami projektantów, zoptymalizowaliśmy przebiegi linii tak, 
aby w maksymalnym stopniu uwzględnić uwagi naszych rozmówców. Efektem prac projektowych są trasy linii, 
które przekazujemy Państwu w formie elektronicznej (plików graficznych jpg i wektorowych shp) oraz 
papierowej – z uprzejmą prośbą o udostępnienie ich zainteresowanym mieszkańcom. W związku z trwającą 
procedurą środowiskową, prezentowane przebiegi mogą jeszcze zostać nieznacznie zmienione. Aktualne trasy 
są dostępne na stronie internetowej: pomorzedajemoc.pse.pl.  

Ze względu na sytuację epidemiczną staramy się ograniczać udział w spotkaniach bezpośrednich, jednak 
deklarujemy gotowość zorganizowania rozmów (w formule online lub bezpośrednio) i odpowiedzenia na 
wszelkie pytania Pana Wójta i Państwa Radnych dotyczące rozwiązań projektowych, na które ostatecznie się 
zdecydowaliśmy. Prosimy także Państwa o wsparcie i informowanie o tym strategicznym dla Państwa Polskiego 
przedsięwzięciu inwestorów, planujących działania w pasie inwestycji.  

Będziemy także zobowiązani za informowanie PSE o podejmowanych inicjatywach mających zmienić 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w pasie linii oraz przedsięwzięciach, które mogłyby się 
znaleźć na trasie planowanego przebiegu.  

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wszelkie niezbędne informacje nt. projektu,  
w tym również mapa z dokładnym przebiegiem linii przez Państwa gminę, dostępne są na stronie: 
pomorzedajemoc.pse.pl oraz pod nr infolinii tel.: 887 778 992 (czynna pon – pt od 12.00 do 15.00). Można się 
również z nami skontaktować za pomocą skrzynki e-mail: pomorzedajemoc@pse.pl. 

 
Z wyrazami szacunku,  
 
 
 
 
Mariusz Chodubski 
Dyrektor Programu Inwestycyjnego  
pn. Wyprowadzenie mocy z OZE  
wraz z poprawą warunków zasilania północnej Polski - część wschodnia 
 
 
Załącznik: 
1. Mapa – planawana trasa linii 400 kV w gminie Luzino 
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