UCHWAŁA NR IX/62/2019
RADY GMINY ZABRODZIE
z dnia 20 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów budowy linii elektroenergetycznej
2x400kV Ostrołęka-Stanisławów (etap II) przez teren gminy Zabrodzie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Rada Gminy Zabrodzie wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów budowy linii
elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka-Stanisławów (etap II) przez teren gminy
Zabrodzie.
2. Rada Gminy Zabrodzie apeluje o zlokalizowanie planowanej linii elektroenergetycznej
400kV relacji Ostrołęka-Stanisławów (etap II) poza granicami gminy Zabrodzie.
3. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Zabrodzie do przekazania niniejszej uchwały do:
1) Prezesa Rady Ministrów,
2) Wojewody Mazowieckiego,
3) Marszałka Województwa Mazowieckiego,
4) Ministra Środowiska,
5) Ministra Infrastruktury,
6) Ministra Energii,
7) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
8) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
9) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
10) FPP ENVIRO
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabrodzie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX/62/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 sierpnia 2019 w sprawie
wyrażenia sprzeciwu wobec planów budowy linii elektroenergetycznej 2x400kV
Ostrołęka-Stanisławów (etap II) przez teren gminy Zabrodzie

W dniu 5 lipca 2019 roku do Rady Gminy Zabrodzie wpłynęło zawiadomienie
o utworzeniu „Komitetu Obywatelskiego NIE dla 2x400kV”, złożone w trybie obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej. Do zgłoszenia dołączony został projekt uchwały w sprawie
wyrażenia sprzeciwu wobec planów budowy linii elektroenergetycznej 2x400kV Ostrołęka –
Stanisławów (etap II) przez teren gminy Zabrodzie.
Art. 23 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wskazuje, że „radny
obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej”. Znaczy to, że radny
powinien działać w interesie publicznym na rzecz społeczności lokalnej. Protesty
mieszkańców gminy Zabrodzie wobec planów budowy linii elektroenergetycznej 2x400 kV
stanowią wyraz opinii publicznej, którą Rada Gminy Zabrodzie wyraża w niniejszej uchwale
jako sprzeciw wobec planowanej inwestycji.
Zlokalizowanie linii elektroenergetycznej 2x400kV na terenach zabudowy
mieszkaniowej negatywnie wpłynie na warunki życia i zdrowia ludzi. Pole
elektromagnetyczne, wytwarzane przez sieci elektroenergetyczne najwyższego napięcia,
powoduje m. in.:
1) nieprawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego (zwłaszcza
stymulatorów i innych urządzeń kardiochirurgicznych),
2) przegrzanie tkanek w organizmie i wzrost temperatury ciała,
3) większe ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe (białaczkę, nowotwory
mózgu i piersi),
4) zaburzenia układu nerwowego,
5) zaburzenia neurologiczne (choroby Parkinsona i Alzheimera, zaburzenia procesów
pamięciowych),
6) zaburzenia hormonalne, płodności,
7) podrażnienia oczu i zmętnienia soczewek,
8) zaburzenia snu, drażliwość nerwową, osłabienia ogólne, bóle głowy, ospałość,
zmiany skórne.
Jeden z proponowanych wariantów przebiegu linii przecina drogi gminne
w miejscowościach Płatków i Podgać, w związku z czym mieszkańcy korzystający z tych
dróg będą narażeni co najmniej dwa razy w ciągu doby (a zwykle częściej) na kontakt
z najsilniejszym, szkodliwym promieniowaniem w pasie 70 metrów bezpośrednio pod linią
przesyłową, w którym niedopuszczalna jest zabudowa mieszkaniowa i życie ludzkie.
Tymi drogami również są codziennie dowożone dzieci do szkoły i od najmłodszych
lat będą miały co najmniej dwa razy dziennie styczność ze szkodliwym dla zdrowia
i rozwoju polem elektromagnetycznym w ww. pasie.

Gmina Zabrodzie posiada liczne walory krajobrazowe i przyrodnicze:
1) obecnie są to tereny nieskażone, z naturalną roślinnością, o dużych walorach
przyrodniczych;
2) na tych obszarach występują liczne gatunki fauny (zwłaszcza ptaków), które
podlegają ochronie, m. in.: bocian biały, bocian czarny, żuraw, orzeł bielik, jastrząb,
myszołów, sójka, kos, kukułka, czapla, czajka, sierpówka, sowa pójdźka, dudek,
dzięcioł czarny, pliszka siwa, rudzik, sikora bogatka, sikora modra, szpak,
skowronek oraz zwierząt, takich jak.: łoś, bóbr, jeż i wiele innych;
3) na terenie Gminy występują również liczne gatunki flory, w tym m. in.: goździk
piaskowy (Dianthus arenarius), widłak cyprysowaty (Diphasiastrum tristachyum),
sasanka otwarta (Pulsatilla patens), płucnica islandzka (Cetraria islandica),
kwitnący wrzos (Calluna vulgaris), mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi) –
największe skupisko w Europie, wrzosowiska mącznicowe oraz suche bory sosnowe
i bory świeże;
4) pomiędzy wsiami Płatków i Podgać występuje największy w Gminie kompleks
lasów wodochronnych (decyzja Ministra Środowiska z dnia 29.08.2008, DL-lpo233-10/1035/08). Jeden z proponowanych wariantów przebiegu linii przechodzi
przez ten teren. Drobne fragmenty tego typu lasów znajdują się również
w miejscowości Kiciny, nad rzeką Fiszor;
5) rozważane jest poszerzenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny o
tereny, znajdujące się w północno – wschodniej i środkowej części gminy (63%
powierzchni gminy);
6) gmina Zabrodzie wchodzi w obszar "Zielonych Płuc Polski", w którym (wg
Deklaracji Sejmu RP z 14.09.1994) należy przestrzegać zasad ekorozwoju;
7) na terenach między Basinowem, Podgacią i Płatkowem położone jest uroczysko Bór,
w którym występują około stuletnie starodrzewy sosen, dębów, świerków
i jaworów;
8) na tym obszarze występują też pojedyncze, wyróżniające się w krajobrazie drzewa
(np. imponujący kasztanowiec w centrum Płatkowa).
Budowa na terenie Gminy linii elektroenergetycznej 2x400 kV Ostrołęka – Stanisławów
doprowadzi do dewastacji środowiska przyrodniczego z uwagi na konieczność wjechania
ciężkiego sprzętu na podmokłe, nisko położone tereny. Na obszarach miejscowości, przez
które ma przebiegać proponowana linia, znajdują się stanowiska archeologiczne. Ponadto
promieniowanie elektromagnetyczne będzie miało negatywny wpływ na stan środowiska
naturalnego (np. drzewa w okolicach źródeł promieniowania często chorują, tracą liście
i usychają).
Budowa linii negatywnie wpłynie również na rozwój społeczno – ekonomiczny Gminy:
1) jeden z wariantów proponowanej linii przebiega przez centrum miejscowości Płatków
i Podgać co jest sprzeczne z kluczowym kryterium jak największego oddalenia od
zabudowań mieszkalnych;
2) na terenie Gminy zlokalizowane są liczne działki letniskowe, których liczba
w ostatnich latach wzrasta. Są to tereny o dużych walorach przyrodniczo-

krajobrazowych, chętnie wykorzystywane w celach turystyczno-wypoczynkowych,
ważnych z punktu widzenia rozwoju Gminy. Lokalizacja linii 2x400kV na tym terenie
spowoduje odpływ działkowiczów z okolic proponowanych wariantów przebiegu
linii;
3) wartość gruntów i działek po ewentualnym wybudowaniu linii drastycznie spadnie.
Obszar planowanej inwestycji jest terenem głównie rekreacyjnym, objętym szczególną
polityką ekologiczną, o najwyższych walorach przyrodniczych. Jest to teren nieskażony,
z naturalną roślinnością, o dużej wartości przyrodniczej, będący siedliskiem ptactwa
i zwierzyny, w tym gatunków chronionych. Budowa linii na tym obszarze będzie sprzeczna
z polityką rozwoju gminy Zabrodzie, planami zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz
jej przeznaczeniu w tej części jako tereny rekreacyjne i wypoczynkowe.
Proponowana inwestycja budzi duże niepokoje społeczne i powoduje protesty
mieszkańców, co nie sprzyja budowie pozytywnego wizerunku, a co za tym idzie generuje
i będzie generować negatywne skutki w rozwoju Gminy. Co więcej, wpłynie negatywnie na
dotychczasową główną grupę docelową osób poszukujących miejscowości o nieskazitelnym
krajobrazie. Istnieje zatem szereg negatywnych aspektów dla mieszkańców, środowiska
i przyszłości gminy Zabrodzie.
Przy wytyczaniu przebiegu linii najwyższego napięcia muszą być brane pod uwagę
wszystkie aspekty, nie tylko ekonomiczne. Inwestycje przeznaczone dla ludzi nie mogą być
prowadzone kosztem narażenia zdrowia i życia innych ludzi.
Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Zabrodzie wyraża stanowczy sprzeciw wobec
planów budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej o napięciu 2x400kV relacji
Ostrołęka-Stanisławów (etap II) na terenie gminy Zabrodzie oraz apeluje o zmianę jej
przebiegu.

