
UCHWAŁA NR XXXI/269/2017 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Społeczną Grupę Koordynacyjną 
Kozienice-Ołtarzew. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                       
(Dz. U. z 2016 r. poz. 4461), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca  2014 r.                       
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) –  uchwala się, co następuje: 
 

§1. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi postanawia nie uwzględniać petycji Społecznej 
Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew w sprawie: 

1) umieszczenia w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
punktu dotyczącego podjęcia Uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum                     
z pytaniami wskazanymi w pkt 2., 

2) podjęcia Uchwały o przeprowadzeniu referendum z następującymi pytaniami: 
„Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 9 specustawy przesyłowej, do wniosku o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 
inwestor załącza opinie, właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu 
powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta), tym samym:  

a) Czy jesteś za wydaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi 
NEGATYWNEJ opinii dotyczącej „Zamieszczenia we wniosku o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji”, w sprawie linii 
2x400KV Kozienice Ołtarzew na terenie gminy Białobrzegi ? 

b) Czy jesteś za wydaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi 
NEGATYWNEJ opinii dotyczącej „Umiejscowienia w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji strategicznej inwestycji”, w sprawie linii 2x400KV Kozienice 
Ołtarzew na terenie gminy Białobrzegi? 

 
§2.  Uzasadnienie nieuwzględnienia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

 
§3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                   

do zawiadomienia wnoszących petycję o sposobie jej rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem. 
 

§4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
         Przewodniczący  
       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
         Marcin Osowski 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579,1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935. 



Załącznik do uchwały 
 Nr XXXI/269/2017 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

 
 

UZASADNIENIE 
 
Ustawa o petycjach jest nową regulacją w polskim systemie prawnym, weszła w życie 6 
września 2015 roku. Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób 
postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być 
żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego 
działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie 
zadań i kompetencji adresata petycji. 
Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub  
podmiotu trzeciego, za jego zgodą. 
Ustawa w art. 9 ust. 2 stanowi, że petycja złożona do organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ, chyba, że w Statucie wskazany 
jest organ właściwy w tym zakresie. 
Do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi wpłynęła w dniu 9 czerwca 2017 roku petycja z 
wnioskiem: 

1) o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
punktu dotyczącego podjęcia Uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum                     
z pytaniami wskazanymi w pkt 2., 

2) podjęcie Uchwały o przeprowadzeniu referendum z następującymi pytaniami: 
„Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 9 specustawy przesyłowej, do wniosku o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 
inwestor załącza opinie, właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu 
powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta), tym samym:  

a) Czy jesteś za wydaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi 
NEGATYWNEJ opinii dotyczącej „Zamieszczenia we wniosku o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji”, w sprawie linii 
2x400KV Kozienice Ołtarzew na terenie gminy Białobrzegi ? 

b) Czy jesteś za wydaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi 
NEGATYWNEJ opinii dotyczącej „Umiejscowienia w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji strategicznej inwestycji”, w sprawie linii 2x400KV Kozienice 
Ołtarzew na terenie gminy Białobrzegi? 

 
Wniosek zgodnie z procedurą został skierowany do zaopiniowania przez Komisję 
Budżetu i Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Edukacji i Spraw Społecznych 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, które na posiedzeniach w dniach 29-30 sierpnia 2017 r. 
negatywnie zaopiniowały wnioski będące przedmiotem petycji.  
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) inwestor budowy linii elektromagnetycznej 400 kV 
Kozinice – Ołtarzew rozwiązał w dniu 7 listopada 2016 r. po licznych protestach społecznych 
kontrakt z wykonawcą na budowę tej linii, która zgodnie z projektem przebiegałaby krótkim 
odcinkiem w pobliżu Bud Brankowskich przez teren Gminy Białobrzegi. PSE poinformowało 
również, że przystępuje ponownie do prac projektowych i konsultacyjnych mających na celu 
wypracowanie nowego przebiegu linii 400 kV, tzw. najmniej szkodliwego społecznie. 
Zgodnie z przedstawionym przez Prezesa PSE na spotkaniu z przedstawicielami 
zainteresowanych samorządów oraz grup społecznych 22 lutego 2017 roku planem działań 



wynika, że kolejnym etapem będzie dokonanie w I połowie 2018 roku wstępnej oceny 
wyników analizy możliwości wykonania połączenia Elektrowni Kozienice ze stacją 
elektroenergetyczną w Ołtarzewie, a następnie w II połowie 2018 r. przeprowadzenie 
konsultacji społecznych i wybór optymalnego wariantu dla tego połączenia. Ponadto w dniu 
21 listopada 2016 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego, w którym był ujęty korytarz linii 400 kV w przebiegu, z 
którego wycofał się PSE.   Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi pismem z dnia 
ZPiN.672.3.2017 z dnia 25 maja 2017 r. złożył do Marszałka Województwa Mazowieckiego 
wniosek o zmianę w planie polegającą na pominięciu naszej gminy przy projektowaniu 
nowego korytarza dla linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew.  
Burmistrz przez cały okres próby budowy linii 400 kV w dotychczasowym przebiegu 
aktywnie współpracował z 11 innymi gminami oraz przedstawicielami strony społecznej w 
celu zmiany jej przebiegu. Był sygotariuszem pism sprzeciwu skierowanych do wielu osób 
mających wpływ na kształtowanie rozwoju polityki energetycznej kraju, uczestniczył w 
spotkaniach z parlamentarzystami oraz władzami PSE walcząc o wstrzymanie niekorzystnej 
lokalizacji tej inwestycji. 
Z uwagi na powyższe jest oczywistym negatywne stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy co 
do umiejscowienia przebiegu linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew na terenie Gminy 
Białobrzegi, a podjęte dotychczas skuteczne działania są tego dowodem. Poddawanie zatem 
pod referendum społeczne zobowiązanie Burmistrza tylko do jednej czynności sprzeciwu - 
wydanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi NEGATYWNEJ opinii dotyczącej 
„Zamieszczenia we wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej 
inwestycji” -  w całym procesie projektowym, konsultacyjnym i legislacyjnym jest 
nieuzasadnione. 
Mając również na uwadze, fakt że podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum                             
we wnioskowanej sprawie w obecnej sytuacji faktycznej może być naruszeniem art. 65 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, gdyż w przypadku rozstrzygnięcia 
referendum może nie być możliwe niezwłoczne podjęcie czynności w celu jego realizacji,                    
a również niewykonalne w przypadku wybrania przez PSE wariantu omijającego Gminę 
Białobrzegi – Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwałę o nieuwzględnieniu 
przedmiotowej petycji.    
 


