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OD WYKONAWCY 
 

Szanowni Państwo! 

 

Oddajemy w Państwa ręce dokument, który jest podsumowaniem blisko rocznej pracy zespołu odpowiedzialnego 
za pierwszą fazę projektu budowy linii Piła Krzewina – Plewiska, fazę konsultacyjno-informacyjną. Przez ten czas 
eksperci z obszaru prawa, planistyki, urbanistyki, projektowania, ochrony środowiska i konsultacji społecznych 
pracowali nad wyborem optymalnego przebiegu trasy nowej dwutorowej linii 400 kV. Odbyliśmy łącznie 
kilkadziesiąt spotkań z przedstawicielami władz gmin, stowarzyszeń i społeczności lokalnych. Zebraliśmy wiele 
cennych uwag, które pozwoliły zaprojektować optymalny przebieg trasy linii. Wprowadziliśmy kilkanaście zmian i 
korekt trasy. Ostateczny wariant realizacyjny uwzględnia dużą część informacji i postulatów przekazywanych 
między innymi podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych.  

Od początku inwestycji prowadziliśmy transparentną komunikację. Przyjęliśmy założenie, że rolą Wykonawcy jest 
wyposażyć wszystkich zainteresowanych w podstawową wiedzę o inwestycji, w tym o zasadach projektowania  
i kryteriach wyboru ostatecznej trasy linii. Dlatego, oprócz spotkań z Wykonawcą mogli Państwo na bieżąco śledzić 
postępy w inwestycji za pośrednictwem naszej strony internetowej www.liniapillaplewiska.pl. Działała i nadal działa 
mailowa i tradycyjna pocztowa, skrzynka kontaktowa, na którą skierowali Państwo wile różnego rodzaju zapytań, 
podobnie jak funkcjonuje infolinia telefoniczna projektu. Odpowiedzieliśmy na dziesiątki pism  
i próśb; część z nich kierowały stowarzyszenia, część osoby indywidualne. Przedstawiciele Wykonawcy obecni byli 
w terenie na każdy wniosek, czy to przedstawicieli stowarzyszeń, czy też indywidualnych mieszkańców.  

W prezentowanym dokumencie znajdą Państwo informacje dotyczące sposobu gromadzenia danych na temat 
uwarunkowań terenowych, środowiskowych i społecznych. Wskazane zostaną główne kryteria, które brano pod 
uwagę przy projektowaniu trasy linii. Podsumujemy najważniejsze etapy procesu uzgodnieniowego, przedstawimy 
proces komunikacji, a także zaprezentujemy szczegółowe kalendarium procesu konsultacyjnego. Opiszemy 
również najważniejsze uwagi zgłaszane przez społeczności i wyjaśnimy, które z nich zostały uwzględnione, a które 
nie i jeżeli zostały odrzucone to dlaczego. W materiale przedstawiamy także wariant realizacyjny trasy (strona 44) 
, a więc ten, który został wybrany do realizacji. Skierujemy go niebawem do gmin w formie wniosków o rozpoczęcie 
procedur planistycznych dla linii Piła Krzewina – Plewiska.  

Dziękujemy Państwu za trud i zaangażowanie w proces konsultacyjny. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy 
zadowoleni są z wyboru trasy. To, co jesteśmy w stanie zagwarantować, to że linia zostanie zaprojektowana 
zgodnie z obowiązującymi nas przepisami polskiego prawa, będzie bezpieczna i zlokalizowana tak daleko od 
zabudowy jak było to możliwe mając na względzie uwarunkowania, o którym mowa w materiale. 

 

Zespół Projektowy linii Piła Krzewina – Plewiska. 
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O INWESTYCJI PIŁA KRZEWINA – PLEWISKA 
 

Podstawą Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest sieć ponad stu stacji i przeszło czternastu tysięcy 
kilometrów linii najwyższych napięć (220 kV i 400 kV). Wraz z postępującym procesem rozbudowy i modernizacji 
sieci stare połączenia 220 kV, często jeszcze z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, zastępowane są przez 
nowoczesne połączenia przesyłowe o napięciu 400 kV.  

Inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne – prowadzi obecnie zakrojony na szeroką skalę program 
unowocześniania i optymalizacji sieci przesyłowej w całej Polsce. Dzięki temu programowi do 2025 roku 
wybudowanych zostanie około czterech tysięcy kilometrów nowych torów linii najwyższych napięć. Powstanie także 
szereg nowoczesnych stacji elektroenergetycznych.  

Linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska jest ważnym elementem tego ambitnego i niezbędnego w perspektywie 
naszego całego kraju zadania. Połączenie z Plewisk do Piły jest częścią sieci szkieletowej, a więc układu stacji i 
linii najwyższych napięć (220 kV i 400 kV), który pozwala przesyłać energię w całej Polsce i jest krytyczny dla 
utrzymania ciągłości jej dostaw. 

Patrząc z perspektywy Wielkopolski linia zapewnia stabilne dostawy zwłaszcza do północnej części województwa 
(aglomeracja Piły). Od pewnego czasu, służy ona również do przesyłu energii ze źródeł odnawialnych w 
województwie zachodniopomorskim. Linią płynie energia wytwarzana przez polskie farmy wiatrowe. Powstała ona 
na początku lat sześćdziesiątych i jej żywot techniczny powoli dobiega końca, stąd potrzeba zastąpienia jej nową 
konstrukcją.  

Warto dodać, że po ukończeniu budowy sieci stacji i połączeń 400 kV w Polsce północnowschodniej (tzw. Program 
Połączenie Polska – Litwa), to Polska północno-zachodnia stała się obecnie największym placem budowy 
inwestycji elektroenergetycznych. 
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WERYFIKACJA UWARUNKOWAŃ TERENOWYCH 
 

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku . trwała szczegółowa inwentaryzacja terenów objętych planowaną 
inwestycją. Badano przede wszystkim uwarunkowania terenowe dotyczące gmin położonych na trasie istniejącej 
trasy linii 220 kV, ale również gmin sąsiadujących z gminami, na których dziś zlokalizowana jest linia Piła Krzewina 
– Plewiska. 

Pozyskano i poddano szczegółowej analizie: 

 dokumenty planistyczne gmin – dokonano ich wektoryzacji na potrzeby trasowania linii; 
 zidentyfikowane uwarunkowania terenowe na podstawie pieszych obchodów terenów możliwych pod 

ewentualne lokalizacje linii wraz z fotoinspekcją; 
 wstępną inwentaryzację przyrodniczą terenów (na podstawie wizji terenowych zespołu przyrodników); 
 mapy zasadnicze, ewidencyjne i ortofotomapy terenów pod wariantami linii pozyskanych z ośrodków 

geodezyjnych; 
 wyniki wykonanych oblotów dronem w gminach powiatu poznańskiego, dzięki którym uzyskano 

najbardziej aktualne ortofotomapy na podstawie wykonanego skaningu laserowego terenu i otrzymanej 
chmury punktów; 

 dane z Narodowego Instytutu Dziedzictwa o występujących w rejonie zabytkach i stanowiskach 
archeologicznych; 

 dane z serwisu MIDAS, prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny, które są podstawowym 
źródłem informacji o złożach i obszarach górniczych; 

 pozyskane z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dane z Bazy Danych 
Obiektów Topograficznych (BDOT); 

 pozyskane wektorowe dane z usługi WFS udostępniane przez  Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, 
dotyczące między innymi pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych, parków krajobrazowych i obszarów ochronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody, 
obszarów Natura 2000 czy parków narodowych. 
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KRYTERIA WYBORU TRASY LINII  
 

O tym, jakimi kryteriami Wykonawca będzie się kierował dokonując ostatecznego wyboru trasy linii informowano 
od początku procesu konsultacyjnego. Informacje na ten temat przekazywano zarówno podczas konferencji 
inicjującej proces konsultacyjny w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 14 czerwca 2016 roku, w materiałach o 
inwestycji, także podczas spotkań informacyjnych dla władz gmin, jak i w trakcie spotkań informacyjno-
konsultacyjnych z właścicielami nieruchomości.  

Główne kryteria wyboru trasy linii:  

 Zabudowa mieszkaniowa 
 
Wykonawca inwentaryzował przede wszystkim liczbę budynków mieszkalnych w pasie 2 x 35 metrów (pas 
technologiczny linii) i w pasie 2 x 100 metrów. Analizowano liczbę niezbędnych wyburzeń lub 
przekwalifikowań domów w pasie technologicznym linii. Brano pod uwagę możliwość ominięcia zwartych 
skupisk zabudowy mieszkaniowej, aczkolwiek jeśli przesunięcie linii względem pojedynczego domu nie 
powodowało istotnego przesunięcia w stronę na przykład całej miejscowości, to większość takich uwag 
również uwzględniano.  
 

 Opinie mieszkańców 
 
Wykonawca spotkał się z mieszkańcami wszystkich gmin. Podczas spotkań zbierano uwagi do projektu 
trasy, a także analizowano wiele różnych propozycji związanych z planowanym przebiegiem trasy linii.  
 

 Uwarunkowania środowiskowe 
 
Wykonawca starał się unikać ingerencji w obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody, zwłaszcza 
na obszarach Natura 2000. Planowanie linii na obszarach chronionych Natura 2000 brano pod uwagę 
jedynie w sytuacjach, w których nie było innej, alternatywnej drogi poprowadzenia linii. Oczywiście na tym 
etapie inwestycji weryfikacja środowiskowa ma charakter wstępny. Ostateczne rozstrzygnięcia w tej 
kwestii zapadną wraz z wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia.  
 

 Kierunki rozwoju gmin 
 
Wykonawca analizował zapisy studiów i miejscowych planów, ale przede wszystkim brano pod uwagę to, 
w jakim kierunku rozwija się zwarta zabudowa oraz towarzysząca jej infrastruktura drogowa i inna, gdzie 
gminy przewidują obszary pod rozwój mieszkalnictwa, gdzie lokalizuje się tereny przeznaczone na rozwój 
usług i przemysłu, a gdzie znajdują się obszary rolnicze. W tym kontekście badano również wydawane 
warunki zabudowy, aby wytypować tereny, gdzie linia najmniej ingerowałaby w rozwój urbanistyczny i 
gospodarczy gminy. 
 

 Infrastruktura energetyczna 
 
Wykonawca brał pod uwagę przebieg istniejącej linii 220 kV, która po wybudowaniu dwutorowej  linii 400 
kV ma zostać rozebrana. Weryfikowano techniczną możliwość budowania nowej linii w bezpośredniej 
bliskości istniejącej linii 220 kV . Sprawdzano również możliwości prowadzenia nowej linii 400 kV 
dokładnie w miejscu linii istniejącej (patrz kryterium: Konieczność utrzymania ciągłości zasilania). 
Weryfikowano także inną infrastrukturę energetyczną na przykład linie 110 kV, tak aby ograniczyć 
konieczność krzyżowania linii, a także sprawdzić możliwość łączenia linii w korytarze infrastrukturalne.  
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 Inna infrastruktura 
 
Wykonawca projektując lokalizację linii uwzględnił wymagane odległości i warunki krzyżowania istniejącej 
infrastruktury i obiektów tj. dróg, gazociągów, stacji benzynowych itd. 
 
 

 Linia napowietrzna vs. kablowa 
  
Wykonawca, na wniosek mieszkańców weryfikował możliwość realizacji przedsięwzięcia z 
wykorzystaniem technologii kablowania linii. Stosowne stanowisko Inwestora – Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych stanowi załącznik nr 1 do dokumentu. 
 

 Stanowiska władz gmin  
 
Wykonawca w toku pierwszej serii spotkań z burmistrzami/wójtami, a także radami gminy, prezentował 
koncepcję poprowadzenia linii. Stanowiska gmin dotyczące przebiegu, jeśli zostały wyraźnie 
sformułowane, zostały zamieszczone w sekcji załączniki, a także w podsumowaniu tabelarycznym na 
stronie 25 
 

 Aspekty technologiczne i estetyczne konstrukcji  
 
Wykonawca weryfikował aspekty konstrukcyjne, na przykład unikano łamania linii pod kątem ostrym, 
ponieważ oznaczałoby to konieczność stosowania nietypowych, potężnych konstrukcji załomowych. W 
terenach o najgęstszej zabudowie istnieje możliwość wykorzystania konstrukcji niższych, około 50 
metrowych. Konstrukcje linii zaprojektowano w taki sposób, aby ograniczyć ich oddziaływanie estetyczne 
(bez czerwono-białych barw, bez sygnalizacji świetlnej nocnej, bez oznakowania przeszkodowego na 
obszarach najbardziej zabudowanych). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w załączniku 
nr 3. 
 

 Konieczność utrzymania ciągłości zasilania  
 
Projektując linię Wykonawca brał pod uwagę, że Inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetycznie nie mogą 
na dłuższe okresy wyłączyć istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska. W praktyce oznacza to brak 
możliwości poprowadzenia nowej linii idealnie w śladzie istniejącej linii 220 kV. Nie dotyczy to jedynie 
odcinka na terenie gmin: Dopiewo, Tarnowo Podgórne i częściowo w gminie Rokietnica, w których 
równolegle do istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska biegnie druga linia Plewiska – Czerwonak, 
która może zostać wykorzystana jako czasowy bypass linii Piła Krzewina - Plewiska. Dlatego jedynie na 
tym odcinku możliwa jest budowa nowej linii dokładnie w miejscu istniejącej. 
 

 Inne czynniki:  
 
Stanowiska archeologiczne, ukształtowanie terenu, rodzaj gruntów, cieki i zbiorniki wodne, itd. 
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PROCES KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY – ZASADY  
 

Realizacja kontraktu Piła Krzewina – Plewiska rozpoczęła się w atmosferze protestów społecznych związanych z 
tym, że w dokumentacji przetargowej (SIWZ) jako preferowany wskazano nowy wariant poprowadzenia trasy linii  
(tzw. wariant 6). Inwestor zaprezentował również pięć innych przebiegów (patrz Warianty historyczne). Wariant 6 
zakładał poprowadzenie linii całkowicie nowym torem. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, rozumianego jako 
utrzymanie ciągłości dostaw energii dla Wielkopolski był to wariant racjonalny. Zakładał rozbiórkę istniejącej linii 
220 kV dopiero w momencie wybudowania i uruchomienia nowej linii 400 kV. Oznaczał tym samym brak 
konieczności czasowych wyłączeń istniejącej linii 220 kV na czas budowy nowego połączenia 400 kV, które 
powstałoby w zupełnie innymi miejscu.  

Efektem wskazania wariantu preferowanego była wspólna inicjatywa kilku gmin z południowej części linii. Tarnowo 
Podgórne, Oborniki, Kaźmierz, Szamotuły, Rogoźno opowiedziały się przeciwko realizacji przebiegu linii w 
wariancie numer 6. Gminy poparły natomiast koncepcję poprowadzenia linii w wariancie numer 1, a więc  
w śladzie istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska. Gmina Rokietnica w uchwale z dnia 25  stycznia 2016 
roku oraz gmina Dopiewo w uchwale z dnia 31 sierpnia 2015 r. wezwały Inwestora do przeprowadzenia 
szczegółowych konsultacji społecznych. W opisanych wyżej warunkach, 4 grudnia 2015 roku konsorcjum firm IDS 
ENERGETYKA i ENPROM HVL podpisało umowę z Inwestorem – PSE S.A. i przystąpiło do realizacji projektu. 

Na początku prac przedstawiciele konsorcjum zapowiedzieli, że przez najbliższe miesiące gromadzone będą 
informacje o uwarunkowaniach terenowych. Wykonawca do maja 2016 roku weryfikował możliwość budowy linii w 
różnych wariantach jej przebiegu. Na tym etapie trwały spotkania z władzami gmin (wójtami i burmistrzami), 
podczas których przedstawiciele Wykonawcy informowali o modelu konsultacji społecznych i uzgadniali z władzami 
szczegóły prowadzenia działań informacyjnych dotyczących inwestycji. 

Wykonawca zaproponował i zrealizował następujący model pracy z lokalnymi społecznościami: 

 spotkania z wójtami / burmistrzami gmin, 
 konferencja interesariuszy inicjująca proces konsultacyjny (program, załącznik 3), 
 spotkania z radami gmin (cel: prezentacja podstawowych informacji o inwestycji, tj. znaczenie inwestycji, 

uwarunkowania technologiczne, formalno-prawne, harmonogram, oddziaływanie linii, model konsultacji 
społecznych; zebranie opinii na temat propozycji trasy linii na terenie gminy), 

 spotkania ze stowarzyszeniami (cel: zebranie opinii organizacji reprezentujących społeczności), 
 spotkania z mieszkańcami (cel: prezentacji podstawowych informacji o inwestycji, tj. znaczenie inwestycji, 

uwarunkowania technologiczne, formalno-prawne, harmonogram, oddziaływanie linii, model konsultacji 
społecznych. Zebranie opinii na temat propozycji trasy linii na terenie gminy), 

 wizje terenowe z udziałem mieszkańców (cel: terenowa weryfikacja możliwości realizacji inwestycji 
zgodnie ze zgłaszanymi propozycjami; wyjaśnienie zasad lokalizacji linii najwyższych napięć na 
przykładzie wizyt w konkretnych lokalizacjach), 

 Indywidualne spotkania z właścicielami działek (cel: zebranie uwag do przebiegu linii, weryfikacja 
możliwości wprowadzenia indywidualnych korekt). 

 udzielanie informacji na pytania przekazywane Wykonawcy na skrzynkę kontaktową (lub pisemnie),  
a także za pośrednictwem infolinii projektu. 

Przez cały czas procesu konsultacyjnego dostępne były informacje na temat inwestycji:  

 w folderach o projekcie dostępnych np. w urzędach gminy, ośrodkach sportu, itd., (załącznik nr 4)  
 stronie internetowej inwestycji www.liniapilaplewiska.pl, 
 mapach dedykowanych dla poszczególnych gmin (rozdawane podczas spotkań i dostępne w gminach w 

formie insertów do folderów) (przykładowy materiał stanowi załącznik nr  5). 
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Informacje o spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dystrybuowano za pośrednictwem:  

 strony internetowej inwestycji,  
 stron internetowych gmin (w zależności od praktyki gminy),  
 aktualności o inwestycji wysyłanych na skrzynki właścicieli i organizacji, które podały swoje adresy 

mailowe, 
 plakatów informacyjnych,  
 stowarzyszeń zaangażowanych w inwestycję, 
 władz gmin, radnych, sołtysów. 

Przykłady wyżej opisanych narzędzi zamieszczono w załączniku 5.  
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WARIANTY HISTORYCZNE1  
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys 1. Mapa obrazująca poglądowy przebieg wariantów z SIWZ.   

 
 
                                                           
1 Na postawie SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) załączonych do dokumentacji przetargowej 
Inwestora. 
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Wariant I  
 
W wariancie I przyjęto trasę wykorzystującą istniejący przebieg linii 220 kV Piła Krzewina-Plewiska. 
 
Ze stacji Piła Krzewina linia wyprowadzona jest w kierunku południowo-zachodnim. Po przekroczeniu 
rzeki Noteć, w rejonie miejscowości Nowa Wieś Ujska nastąpi korekta trasy celem ominięcia terenu z 
akwenami wodnymi. Następnie linia przyjmuje kierunek południowy i zgodnie z trasą istniejącej linii 
przechodzi kolejno przez okolice miejscowości Gębice, Ciażyń, Młynkowo, Krosin. Następnie na odcinku 
około 10 km trasa linii przecina tereny Puszczy Noteckiej. W okolicach miejscowości Uścikowiec, linia 
przechodzi przez rzekę Wartę i biegnie w kierunku miejscowości Uścikowo. W miejscowości Uścikowo  
w gminie Oborniki trasa zostaje skorygowana (przęsła 74-75-76) celem ominięcia zabudowy mieszkalnej. 
Dalej linia biegnie w kierunku południowym przez miejscowości Wymysłowo, Objezierze, Bytkowo, 
Rokietnica, Kiekrz, Rogierówko, Swadzim, Batorowo, Dąbrowa. Po przejściu przez miejscowość 
Dąbrowa, linia przechodzi przez rzekę Wirynkę i dalej w kierunku południowym podchodzi pod stację 
Plewiska. Na przedpolu stacji następuje korekta trasy (przęsło 01-02) celem umożliwienia podejścia do 
rozdzielni 400 kV od strony zachodniej. Przy samej stacji linia krzyżuje się z istniejącą linią 220 kV 
Plewiska – Leszno/Polkowice (wymagane posadowienie słupa specjalnego dla umożliwienia 
wprowadzenia linii do rozdzielni 400 kV). 
 
Wariant II  
 
Wariant ten opracowany został celem znalezienia rozwiązania umożliwiającego ominięcie miejscowości 
o dużej kolizyjności z zabudową mieszkaniową (Rogierówko, Kiekrz, Rokietnica, Bytkowo).  
 
Od stacji Piła Krzewina do wysokości miejscowości Objezierze trasa linii jest zbieżna z wariantem I. Po 
przekroczeniu miejscowości Objezierze linia odchodzi w kierunku zachodnim mijając okolice 
miejscowości Nieczajna, Lulin i Pamiątkowo. Za miejscowością Pamiątkowo linia przyjmuje kierunek 
południowy i od zachodniej strony omija miejscowości Przybroda, Góra, Rumianek. Następnie od 
wschodniej strony omija miejscowość Więckowice, Dopiewo i na wysokości miejscowości Dopiewiec 
równolegle do autostrady A2 zmierza w kierunku wschodnim w stronę SE Plewiska. Linia podchodzi do 
SE Plewiska od strony południowo-zachodniej i na przedpolu stacji krzyżuje się z linią 400 kV Krajnik –  
Plewiska oraz 220 kV Plewiska – Leszno/Polkowice.  
 
Wariant III  
 
Wariant III został opracowany celem znalezienia trasy umożliwiającej zminimalizowanie kolizji z 
obszarami Natura 2000. 
 
Ze stacji Piła Krzewina linia wyprowadzona jest w kierunku południowo-wschodnim. Po przejściu przez 
rzekę Noteć linia biegnie w kierunku południowym i od strony wschodniej omija miejscowość Chodzież. 
Następnie biegnie w kierunku zachodnim w okolice miejscowości Podanin i Stróżewo i dalej w kierunku 
południowym w okolice miejscowości Prosna. Następnie na odcinku około 8 km trasa linii przechodzi 
przez tereny budowanej farmy wiatrowej Budzyń aż do miejscowości Gościejewo Leśne. Dalej linia 
biegnie w kierunku miejscowości Rogożno i omija ją od strony zachodniej. Następnie linia odchodzi w 
kierunku południowo-zachodnim i mijając od strony południowej miejscowość Oborniki przechodzi przez 
Wartę i nawiązuje do istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska w okolicach miejscowości 
Kowalewko. Dalszy przebieg linii aż do SE Plewiska jest zbieżny z wariantem I.  
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Wariant IV  
 
Od stacji Piła Krzewina do wysokości miejscowości Pamiątkowo trasa linii jest zbieżna z wariantem II. Po 
przekroczeniu miejscowości Pamiątkowo linia biegnie w kierunku południowym przez okolice 
miejscowości Przybroda, Mrowino, Dalekie. Następnie na odcinku około czterech kilometrów linia biegnie 
po trasie istniejącej linii 110 kV jako linia wielotorowa 2x400+110 kV. Dalej w miejscowości Sady linia 
odchodzi od linii 110 kV i w miejscowości Batorowo nawiązuje do istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina – 
Plewiska. Dalszy przebieg linii aż do SE Plewiska jest zbieżny z wariantem I.  
 
Wariant V  
 
Wariant stanowi korektę wariantu II umożliwiającą ominięcie zbliżenia do miejscowości Nieczajna i 
uzyskanie bardziej łagodnego konta podejścia do istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska. 
 
Od stacji Piła Krzewina do wysokości miejscowości Uścikowiec trasa linii jest zbieżna z wariantem I. Po 
przekroczeniu rzeki Warta linia odchodzi w kierunku południowo-zachodnim i przebiega obok 
miejscowości Chrustowo i dalej Baborowo. Od miejscowości Baborowo aż do SE Plewiska, trasa linii jest 
zgodna z wariantem II.  
 
Wariant VI  
 
Ze stacji Piła Krzewina linia wyprowadzona jest w kierunku południowo-wschodnim. Po przejściu przez 
rzekę Noteć linia biegnie w kierunku południowym i od strony wschodniej omija miejscowość Chodzież. 
Następnie biegnie w kierunku zachodnim w okolice miejscowości Podanin i Stróżewo i dalej w kierunku 
południowym w okolice miejscowości Prosna. Następnie na odcinku około ośmiu kilometrów trasa linii 
przechodzi przez tereny budowanej farmy wiatrowej Budzyń aż do miejscowości Gościejewo Leśne. Dalej 
linia biegnie w kierunku miejscowości Rogożno i omija ją od strony zachodniej. Następnie linia odchodzi 
w kierunku południowo-zachodnim i mijając od strony południowej miejscowość Oborniki przechodzi 
przez Wartę. Po przekroczeniu miejscowości Objezierze linia odchodzi w kierunku zachodnim mijając 
okolice miejscowości Nieczajna, Lulin i Pamiątkowo. Za miejscowością Pamiątkowo linia przyjmuje 
kierunek południowy i od zachodniej strony omija miejscowości Przybroda, Góra, Rumianek. Następnie 
od wschodniej strony omija miejscowość Więckowice, Dopiewo i na wysokości miejscowości Dopiewiec 
równolegle do autostrady A2 zmierza w kierunku wschodnim w stronę SE Plewiska. Linia podchodzi do 
SE Plewiska od strony południowo-zachodniej i na przedpolu stacji krzyżuje się z linią 400 kV Krajnik-
Plewiska oraz 220 kV Plewiska – Leszno/Polkowice. 
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PROCES KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY – HARMONOGRAM  
 

Spotkania informacyjne z wójtami / burmistrzami  

Termin [styczeń-maj 2016]2 

Cele: 

 zaprezentowanie konsorcjum,  
 omówienie znaczenia inwestycji, 
 omówienie harmonogramu inwestycji, 
 omówienie czynników wpływających na przebieg trasy linii, 
 omówienie procesu konsultacji społecznych, 
 odpowiedzi na pytania dotyczące inwestycji, 
 poznanie stanowisk gmin dotyczących wariantów prezentowanych na etapie przetargu. 

DATA MIEJSCE UCZESTNICY 

19.01.2016 Urząd Gminy Tarnowo Podgórne Spotkanie z przedstawicielami gmin Tarnowo Podgórne, 
Dopiewo, Kaźmierz, Szamotuły, Rogoźno, Oborniki 

19.01.2016 
 

Urząd Gminy Rokietnica Spotkanie z wójtem gminy 

01.02.2016  
 

Urząd Gminy Chodzież Spotkanie z wójt gminy 

01.02.2016  
 

Urząd Gminy Połajewo  Spotkanie z wójtem gminy 

01.02.2016  
 

Urząd Miasta i Gminy Ujście Spotkanie z burmistrzem gminy 

01.02.2016  
 

Urząd Gminy Budzyń Spotkanie z wójtem gminy 

04.03.2016  
 

Urząd Gminy Czarnków Spotkanie z wójtem gminy 

04.03.2016  
 

Urząd Gminy Ryczywół  Spotkanie z wójt gminy 

16.03.2016 Urząd gminy Rokietnica Spotkanie z burmistrzem 

16.03.2016 Urząd gminy Tarnowo Podgórne Spotkanie z wójtem 

24.03.2016 
 

Urząd Gminy Szamotuły Spotkanie z zastępcą burmistrza 

06.04.2016 Urząd Gminy Kaźmierz Spotkanie z wójtem 

14.04.2016 Urząd Gminy Kaczory Spotkanie z wójtem 

25.04.2016 
 

Gminny Ośrodek Sportu w 
Dopiewie 

Spotkanie z władzami i przedstawicielami stowarzyszeń  
z gminy Dopiewo 

10.05.2016  Sady, gm. Tarnowo Podgórne,  Spotkanie z władzami gminy, stowarzyszeniami i 
mieszkańcami gminy Tarnowo Podgórne 

16.05.2016 Klub Sołecki Mrowino Cerekwica Spotkanie z władzami gminy i mieszkańcami gminy 
Rokietnica 

                                                           
2 Uwaga. W oznaczonym okresie odbyło się również kilka spotkań z mieszkańcami, częścią radnych, 
stowarzyszeniami. Odbywały się one na wniosek zainteresowanych. Wykonawca spotykał się, natomiast cały czas 
trwały prace inwentaryzacyjne, które pozwoliły oficjalnie zaprezentować propozycję trasy do konsultacji dopiero 
podczas konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w czerwcu br. Dopiero konferencja rozpoczęła 
formalnie fazę konsultacyjną z mieszkańcami gmin. 
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19.05.2016 Urząd gminy Oborniki Spotkanie z burmistrzem gminy 

02.06.2016 Urząd Gminy Czarnków, Spotkanie z wójtem gminy 

02.06.2016 
 

Urząd Gminy Połajewo  Spotkanie z wójtem gminy 

02.06.2016 Urząd Miasta i  Gminy Ujście  Spotkanie z burmistrzem 

06.06.2016 Urząd gminy Szamotuły Spotkanie z burmistrzem 

06.06.2016 
 

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, 
gmina Dopiewo  

Spotkanie z gminnym radnym oraz przedstawicielami 
stowarzyszenia Dąbrowa 

07.07.2016 Urząd gminy Komorniki Spotkanie w wójtem gminy 

 

Konferencja Interesariuszy w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 

Termin [16 czerwca 2016] 

Cele: 

 zaprezentowanie inwestora i konsorcjum, 
 omówienie znaczenia inwestycji w kontekście programu rozwoju sieci przesyłowej na terenie kraju. 
 omówienie harmonogramu inwestycji, 
 omówienie czynników wpływających na przebieg trasy linii, 
 omówienie kwestii wpływu linii na środowisko wraz z przybliżeniem procedur środowiskowych dla linii 

najwyższych napięć, 
 omówienie norm i regulacji związanych z oddziaływaniem linii, 
 omówienie rozwiązań w zakresie konstrukcji słupów, 
 wskazanie preferowanego przez wykonawcę wariantu linii (do dalszych konsultacji w gminach),  
 zebranie pierwszych opinii na temat propozycji przebiegu trasy (tzw. wariant 7), 
 omówienie procesu konsultacji społecznych, 
 odpowiedzi na pytania dotyczące inwestycji. 

Materiały wideo z konferencji dostępne są na stronie www.liniapilaplewiska.pl.  
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Spotkania informacyjno-konsultacyjne z radami gmin  

Termin [czerwiec – listopad 2016] 

Cel: 

 zaprezentowanie inwestora i konsorcjum. 
 omówienie znaczenia inwestycji w kontekście programu rozwoju sieci przesyłowej na terenie kraju, 
 omówienie harmonogramu inwestycji, 
 omówienie czynników wpływających na przebieg trasy linii, 
 omówienie zasad szacowania wartości służebności, 
 prezentacja podstawowych zagadnień w kwestii oddziaływania linii, 
 wskazanie preferowanego przez wykonawcę wariantu linii, 
 zebranie ocen radnych na temat propozycji przebiegu trasy (tzw. wariant 7), 
 omówienie procesu konsultacji społecznych i uzyskanie akceptacji radnych na jego prowadzenie w 

gminie, 
 odpowiedzi na pytania dotyczące inwestycji. 

Przykładowa prezentacja dla rady gminy stanowi załącznik numer 6. 

L.P. 
DATA I MIEJSCE  

SPOTKANIA 
NAJWAŻNIEJSZE UWAGI SKŁADANE PRZEZ UCZESTNIKÓW 

1.  26.04.2016 
Urząd Gminy Rokietnica 

Spotkanie z władzami, radnymi, przedstawicielami stowarzyszeń i mieszkańcami 
gminy. Postulaty o lokalizację linii poza gminą zgodnie z wariantem 6. Część właścicieli 
oczekuje nowej trasy, w innej części gminy.  

2.  19.05.2016  
Sesja wyjazdowa rady 
gminy Dopiewo 

Radni zatwierdzili proponowany przez Wykonawcę sposób prowadzenia konsultacji. 
Kilkoro pytało o możliwość poprowadzenia linii wzdłuż drogi S11 lub wykorzystanie 
technologii kablowej. Żaden z wariantów nie został formalnie poparty. 

3.  15.06.2016 
Urząd Gminy Oborniki 
spotkanie z radnymi, przy 
udziale burmistrza gminy 

Radni zaakceptowali proponowany przez Wykonawcę sposób prowadzenia konsultacji 
społecznych. Pytali również o możliwość zastosowania rozwiązań specustawowych 
dla inwestycji. Radni, po zapoznaniu się z założeniami nowej trasy, odnieśli się 
pozytywnie do koncepcji, dzięki której możliwe jest uniknięcie wyburzeń i lokalizowania 
linii na terenach zabudowanych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji radni oczekują 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.  

4.  23.06.2016 
Urząd Gminy Połajewo, 
spotkanie z radnymi, przy 
udziale wójta gminy 

Rozmawiano o różnych zagadnieniach związanych z inwestycją. Radni nie składali 
uwag do propozycji trasy Wykonawcy. Zaakceptowano model pracy z lokalną 
społecznością. 

5.  27.06.2016 
Urząd Gminy Kaźmierz,  
spotkanie z radnymi i 
sołtysami, przy udziale wójt 
gminy 

Rada Gminy pozytywnie odniosła się do przebiegu wariantu 7 zaproponowanego przez 
Wykonawcę. W gminie linia nie przebiega przez ani jedną nieruchomość prywatną oraz 
jest zlokalizowana w odległości ponad kilometra od domów mieszkalnych. 

6.  29.06.2016 
Urząd Gminy Czarnków,  
spotkanie z radnymi i 
sołtysami, przy udziale 
wójta gminy 

Rozmawiano o różnych zagadnieniach związanych z inwestycją. Uczestnicy nie 
precyzowali swoich oczekiwań, nie składali uwag do propozycji Wykonawcy, wyrazili 
oczekiwanie skonsultowania trasy z mieszkańcami. 

7.  30.06.2016 
Urząd Miasta i Gminy 
Ujście, spotkanie z radnymi  
i sołtysami, przy udziale 
burmistrza 

Radni pozytywnie ocenili zaproponowany przebieg linii (W7), zatwierdzili również 
propozycję współpracy z mieszkańcami. 

8.  25.08.2016 
Urząd Gminy Chodzież, 
spotkanie z radnymi, przy 
udziale wójt giny 

Radni nie zgłaszali zastrzeżeń do propozycji trasy. Ustalono, że po procesie konsultacji 
społecznych z mieszkańcami i uzgodnieniu z nimi przebiegu linii, uruchomione zostaną 
procedury planistyczne.   
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9.  08.09.2016 
Urząd Gminy Komorniki,  
spotkanie z radnymi, przy 
udziale wójta 

Radni nie zgłaszali żadnych uwag ani zastrzeżeń do projektu trasy, dopytywali jedynie 
o kryteria jej wyboru oraz o to kiedy zostanie usankcjonowany jej ostateczny przebieg. 

10.  15.11.2016 r.  
Urząd gminy Tarnowo 
Podgórne 
spotkanie z radnymi, przy 
udziale wójta  

Radna Sadów, podobnie jak wójt wyrazili niezadowolenie, że trasa linii ulega 
jakiejkolwiek zmianie w granicach gminy. Radni podtrzymali swoje stanowisko i 
popierają budowę nowej linii zgodnie z trasą istniejącej linii 220 kV. 

11.  Szamotuły Ustalono z burmistrzem gminy, że ewentualne spotkanie z radą gminy nastąpi dopiero 
po przeprowadzeniu procesu konsultacyjnego na terenie gminy.  

 
 
 

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gmin położonych na trasie projektowanej linii 

Termin [sierpień-listopad 2016] 

 

Cele: 

 zaprezentowanie inwestora i konsorcjum, 
 omówienie znaczenia inwestycji w kontekście programu rozwoju sieci przesyłowej na terenie kraju, 
 omówienie harmonogramu inwestycji, 
 omówienie czynników wpływających na przebieg trasy linii, 
 omówienie zasad szacowania wartości służebności, 
 prezentacja podstawowych zagadnień w kwestii oddziaływania linii,  
 wskazanie preferowanego przez wykonawcę wariantu linii, 
 zebranie ocen mieszkańców na temat propozycji przebiegu trasy (tzw. wariant 7), 
 weryfikacja możliwości dokonania korekt w trasie linii, 
 odpowiedzi na pytania dotyczące inwestycji. 

Przykładowa prezentacja dla mieszkańców stanowi załącznik numer 7. 
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Rys. 2  Mapa z miejscami spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami gmin po trasie linii (numer na mapie 
odpowiada liczbie kolejności w tabeli) 
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DATA I MIEJSCE Najważniejsze uwagi i/lub wnioski składane przez uczestników 
1. 29.06.2016 

Świetlica Wiejska w 
Podlesiu, gm. Oborniki, 
spotkanie z mieszkańcami 

 Mieszkańcy pozytywnie odnieśli się do propozycji trasy W7 w obrębie 
Podlesia. Podkreślali, że nie jest to jeszcze ich ostateczne stanowisko, ale 
kierunek zmian jest dobry.  

 W dniu 13.10.2016 roku Rada Sołecka poparła wariant 7. 
2. 06.06.2016 

Dąbrowa, gmina Dopiewo. 
wizja terenowa  

 Przedstawiciele Stowarzyszenia Dąbrowa oczekują poprowadzenia linii 
wzdłuż drogi S11 na terenie gminy Dopiewo. 

3. 18.08.2016 
Kobylniki gm. Rokietnica, 
spotkanie z mieszkańcami, 
przy udziale wójta 

 Część właścicieli terenów w sąsiedztwie inwestycji jest przeciwna lokalizacji 
linii na terenach zachodniej Rokietnicy zgodnie z wariantem, który 
zaproponował Wykonawca i takie stanowisko zostało przekazane.  

 Mieszkańcy zachodniej Rokietnicy uważają, że na ich terenach linii nigdy nie 
planowano i między innymi dlatego należy wykorzystać trasę istniejącej linii 
220 kV.  

 Koncepcji wykorzystania toru istniejącej linii 220 kV przeciwni byli właściciele 
nieruchomości z terenów wschodniej Rokietnicy, między innymi z 
miejscowości Bytkowo i Rogierówko, którzy również byli obecni na spotkaniu.  

 Grupa mieszkańców poinformowała, że ma ze sobą nową propozycję 
poprowadzenia linii – modyfikację wariantu 1. Wykonawca potwierdził 
gotowość jej rzetelnego przeanalizowania. 

4. 19.08.2016 
Mrowino, gm. Rokietnica, 
spotkanie z mieszkańcami  
i przedstawicielami 
stowarzyszeń 
reprezentujących 
mieszkańców, przy udziale 
wójta 

 Przed rozpoczęciem spotkania mieszkający w odległości około 150 metrów od 
planowanego przebiegu wariantu 7 spytali o możliwości korekty przebiegu  tak, 
aby zwiększyć  tę odległość od jednej z nieruchomości. 

 Pozostałe uwagi zgłaszane na spotkaniu były analogiczne do tych, które 
padały w Kobylnikach (patrz punkt wyżej)  

5. 22.08.2016 
Przybroda, gm. Rokietnica,  
spotkanie z mieszkańcami  
i przedstawicielami 
stowarzyszeń 
reprezentujących 
mieszkańców, przy udziale 
wójta 

 Mieszkańcy zachodniej Rokietnicy oczekują poprowadzenia nowej linii po 
śladzie linii istniejącej. Z kolei społeczność skupiona wokół istniejącej linii, 
oczekuje, że nowa trasa poprowadzona będzie terenami rolnymi w zachodniej 
części gminy. 

 Na prośbę mieszkańców ustalono, że Wykonawca przeanalizuje kolejną 
propozycję korekty linii w wariancie 7 polegającą na odsunięciu linii o około 50 
metrów od miejscowości Przybroda. 

6. 30.08.2016 
Ośrodek Sportu w Sadach, 
gm. Tarnowo Podgórne, 
spotkanie z mieszkańcami 
gminy, przy udziale 
mieszkańców Rokietnicy 
oraz wójta Tarnowa 
Podgórnego 

 Obecna na spotkaniu grupa mieszkańców Sadów oczekuje, że linia na terenie 
gminy zostanie poprowadzona w miejscu istniejącej linii 220 kV. 

 Na prośbę mieszkańców ustalono, że Wykonawca przygotuje analizę rozkładu 
pola dla wariantu, w którym działa jeden, a nie dwa tory linii 400 kV.  

7. 31.08.2016 
Gminny Ośrodek Kultury, 
gm. Tarnowo Podgórne, 
spotkanie z mieszkańcami 
gminy, przy udziale 
mieszkańców Rokietnicy 
oraz wójta Tarnowa 
Podgórnego 

 Grupa kilku mieszkańców oczekuje bezwzględnego trzymania się przebiegu 
istniejącej linii 220 kV. 

 Mieszkańcy wschodniej części Rokietnicy apelują do sąsiadów o zgodę na 
niewielką korektę trasy, która pozwoli uniknąć wyburzeń domów w Rokietnicy.  

.  

8. 14.09.2016 
Świetlica Wiejska w 
Nietuszkowie, gm. 
Chodzież, spotkanie z 

 Mieszkańcy nie zgłaszali uwag ani zastrzeżeń do projektu trasy W7, zadawali 
natomiast wiele pytań dotyczących różnych aspektów inwestycji. 
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mieszkańcami, przy udziale 
władz gminy 

9. 15.09.2016 r. Gimnazjum w 
Rokietnicy. Spotkanie z 
mieszkańcami 

 Zdecydowana większość mieszkańców na spotkaniu poparła koncepcję 
realizacji linii w wariancie 7 • Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomarańczowi 
argumentował na rzecz wyboru trasy w pierwotnym przebiegu • Wójt gminy 
Bartosz Derech opowiedział się za koncepcją w7, jako rozwiązaniem trudnym, 
ale dla gminy najlepszym, o najmniejszym koszcie społecznym. 

10. 20.09.2016 
Świetlica wiejska w 
Węglewie, gm. Ujście, 
spotkanie  
z mieszkańcami 

 Mieszkańcy nie zgłaszali uwag ani zastrzeżeń do projektu trasy W7, zadawali 
natomiast wiele pytań dotyczących różnych aspektów inwestycji. 

11. 20.09.2016 
Świetlica wiejska w 
Chrustowie, gm. Ujście, 
spotkanie z mieszkańcami 

 Brak zastrzeżeń do projektu trasy W7.  

12. 22.09.2016 
Świetlica Wiejska w 
Gębicach gm. Czarnków, 
spotkania z mieszkańcami 
przy udziale władz gminy 

 Podczas obydwu spotkań mieszkańcy zadawali głównie pytania dotyczące 
różnych aspektów inwestycji.  

 Po prezentacji trasy mieszkańcy pytali o możliwości skorygowania trasy na 
konkretnych fragmentach. Wykonawca wstępnie przychylił się do dwóch 
zmian, dzięki czemu linia z otwartych terenów rolnych, gdzie planuje się farmę 
wiatrową poprowadzona zostanie skrajem lasu na wschód od Gębic. Druga 
korekta zakłada przeprowadzenie linii w lesie, na południe od miejscowości 
Huta. 
 
 
 
 

 

13. 27.09.2016 i Świetlica 
Wiejska  
w Marunowie gm. 
Czarnków, spotkania z 
mieszkańcami przy udziale 
władz gminy 

14. 28-29.09.2016 
Świetlica Wiejska w 
Krosinie  
spotkania z mieszkańcami 
przy udziale władz gminy  
 

 Trasa nie budzi sprzeciwu społeczności.  
 Jeden z mieszkańców wnioskuje o odsunięcie linii od pojedynczego domu. 

15. 29.09.2016 
Świetlica Wiejska w, 
Przybychowie, gm. 
Połajewo, w spotkaniu z 
mieszkańcami przy udziale 
władz gminy  

16. 05.10.2016 
Gimnazjum w Skórzewie, 
gm. Dopiewo, spotkanie  
z mieszkańcami przy 
udziale władz gminy. 
 

 Grupa mieszkańców stwierdza, że nie akceptuje inwestycji w wariancie „po 
istniejącej linii”. 

 Pojawiają się pojedyncze głosy, aby linię zlokalizować w pasie drogi S11.  

17. 06.10.2016 
Sala Wiejska w Popówku, 
gm. Oborniki, spotkania z 
mieszkańcami gm. Obornik 

 Właściciele gruntów zwrócili uwagę, aby nie lokalizować słupów na środku 
nieruchomości, lecz na ich granicy, co pozwoli na sprawniejsze ich omijanie 
sprzętem rolniczym.  

 Pojedynczy właściciele nie są zadowoleni, że linia w Obornikach zmienia 
przebieg. Po spotkaniu zgłosili propozycje korekt w zakresie rozstawu słupów. 

18. 10.10.2016 
Sala Wiejska w Bąblinie 
gm. Oborniki, spotkania z 
mieszkańcami gm. Obornik  

 Mieszkańcy zgłosili  propozycję korekty trasy linii, tak aby oddalić jej przebieg 
od ostatniej zabudowy w miejscowości Bąblinek jeszcze bardziej na wschód. 
 



str. 20 
 

Sala Wiejska w Górce 
19. 11.10.2016 

Sala Wiejska w Górce gm. 
Oborniki, spotkania z 
mieszkańcami gm. Obornik  
 
 

 Mieszkańcy przede wszystkim zadawali pytania dotyczące planowanej 
inwestycji. 

20. 18.10.2016 
Sala Wiejska w Kąsinowie, 
gm. Szamotuły, spotkanie z 
mieszkańcami gmin 
Szamotuły i Rokietnica, 
przy udziale przedstawicieli 
Stowarzyszenia Chcemy 
Wiedzieć oraz  władz 
gminy Szamotuły   

 Mieszkańcy przede wszystkim zadawali pytania dotyczące planowanej 
inwestycji, ale również zaproponowali oddalenie linii głębiej w las sąsiadujący 
z miejscowością Witoldzin. 

 Mieszkańcy zwracali także uwagę, że w prezentowanej koncepcji linia 
przebiega w odległości około 120 metrów od ostatnich zabudowań w 
Witoldzinie – w tym kontekście pytali, czy nie warto rozważyć oddalenia linii 
dalej na zachód, w kierunku niezamieszkałych terenów leśnych. 

 Właściciel gospodarstwa wielkopowierzchniowego zasugerowali korektę trasy 
na jego nieruchomości. 

21. 19.10.2016 
Sala Wiejska w 
Pamiątkowie, gm. 
Szamotuły, spotkanie z 
mieszkańcami gmin 
Szamotuły i Rokietnica, 
przy udziale przedstawicieli 
Stowarzyszenia Chcemy 
Wiedzieć oraz  władz 
gminy Szamotuły   

22. 26.10.2016  
Kąsinowo, gm. Szamotuły 
wizja terenowa z 
mieszkańcami 

 Właściciele domów w miejscowości Kąsinowo poprosili o korektę trasy linii, tak 
żeby odsunąć ją od zabudowań w stronę budynków dawnych PGR. 

23. 26.10.2016 
Dziembowo, gm. Kaczory 

 Mieszkańcy przede wszystkim zadawali pytania dotyczące planowanej 
inwestycji. 

 Trasa linii nie była komentowana. Pytania dotyczyły przede wszystkim 
gwarancji co do sposobu realizacji inwestycji (jasne określenie jak wygląda 
kwestia lasów prywatnych, jak szacowane są odszkodowania itd.).  

24. 15.11.2016 r.  
Sala Wiejska w 
Pamiątkowie, gm. 
Szamotuły 

 Część właścicieli z Szamotuł nie wyraża zgody na lokalizowanie linii na terenie 
gminy. 

 Niektórzy z uczestników spotkania oczekują lokalizacji linii zgodnie z 
przebiegiem linii  200 kV.   

25. 17.11.2016 r. gmina 
Rokietnica, wizja terenowa  
z udziałem stowarzyszeń 
wzdłuż wariantu 1 TER 

 Przedstawiciele Stowarzyszenia Pomarańczowi oczekiwali weryfikacji 
wykonalności trasy w wariancie 1 TER. 

26. 08.12.2016 gm. Szamotuły. 
Spotkanie z właścicielami z 
Baborowa 

 Rozmawiano nt. szczegółowego przebiegu trasy linii w rejonie Baborowa. 
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18.08.2016r. Kobylniki gm. Rokietnica, spotkanie  
z mieszkańcami, przy udziale wójta. 

19.08.2016r. Mrowino, gm. Rokietnica, spotkanie  
z mieszkańcami i przedstawicielami stowarzyszeń 
reprezentujących mieszkańców, przy udziale wójta. 

  
22.08.2016r. Przybroda, gm. Rokietnica, spotkanie  
z mieszkańcami i przedstawicielami stowarzyszeń 
reprezentujących mieszkańców, przy udziale wójta. 

30.08.2016r. i 31.08.2016r. 
Ośrodek Sportu w Sadach i Gminny Ośrodek Kultury, 
gm. Tarnowo Podgórne, spotkanie z mieszkańcami gminy, 
przy udziale mieszkańców Rokietnicy oraz wójta Tarnowa 
Podgórnego. 

  
29.06.2016r. Świetlica Wiejska w Podlesiu, gm. Oborniki, 
spotkanie z mieszkańcami. 

26.10.2016r. Dziembowo, gm. Kaczory. 



str. 22 
 

  
14.09.2016r. Świetlica Wiejska w Nietuszkowie, gm. Chodzież, 
spotkanie z mieszkańcami, przy udziale władz gminy. 

15.09.2016r. Gimnazjum w Rokietnicy. 

  
20.09.2016r. Świetlica wiejska w Węglewie i Chrustowie,  
gm. Ujście, spotkanie z mieszkańcami. 

22-27.09.2016r. Świetlica Wiejska w Gębicach i Marunowie 
gm. Czarnków, spotkania z mieszkańcami przy udziale 
władz gminy. 

      
28-29.09.2016r. Świetlica Wiejska w Krosinie i Przybychowie 
spotkania z mieszkańcami przy udziale władz gminy Połajewo. 

05.10.2016r. Gimnazjum w Skórzewie, gm. Dopiewo, 
spotkanie z mieszkańcami przy udziale władz gminy. 
W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób. 
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11.10.2016r. Sala Wiejska w Górce gm. Oborniki, spotkania z 
mieszkańcami gm. Obornik. 

19.10.2016r. Sala Wiejska w Pamiątkowie, gm. Szamotuły, 
spotkanie z mieszkańcami gminy Szamotuły i Rokietnica, 
przy udziale przedstawicieli Stowarzyszenia Chcemy 
Wiedzieć oraz  władz gminy Szamotuły. 
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SKRZYNKA KONTAKTOWA  

Wraz z uruchomieniem strony www inwestycji działać zaczęła skrzynka mailowa: kontatk@liniapilaplewiska.pl. 
Poniższe zestawienie jest podsumowaniem korespondencji, która kierowana była do wykonawca, i na którą 
wykonawca sukcesywnie odpowiadał. 

 
L.p. Tematyka maila Liczba nadawców 

poruszających daną kwestię 

1 Prośby o przedstawienie przebiegu linii w danej gminie/   
w stosunku do danej działki/o przekazanie konkretnych 
informacji o trasie (długość, liczba kolizji i zbliżeń itd.). 

19 

2 Protest przeciwko którejś trasie 13 
3 Poparcie danego przebiegu 12 
4 Sprawy techniczne (maile nie docierają, newsletter nie 

powiadamia, zdjęcia są bokiem, prośba o udostępnienie 
materiałów, uwagi do materiałów na stronie itd.) 

10 

5 Dziennikarze 9 
6 Pytania o terminy, prośby, sugestie i zarzuty dotyczące 

sposobu prowadzenia konsultacji 
8 

7 Różne inne (CV, spostrzeżenia obserwatorów) 6 
8 Sprostowania i stanowiska w odniesieniu do materiałów 

publikowanych przez inne stowarzyszenia 
5 

9 Propozycja modyfikacji trasy 3 
10 Pytania o termin ostatecznego wyboru trasy 2 
11 Pytania o kwestie środowiskowe, o oddziaływanie linii w 

pasie i poza nim 
2 
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STANOWISKA GMIN I STOWARZYSZEŃ 
 

Lp. Organ/Stowarzyszenie Uchwała/Pismo Dotyczy Nr 
załącznika 

1 Urząd Gminy Dopiewo X/125/15 z 31 
sierpnia 2015 r. 

Wezwania Inwestora do przeprowadzenia 
szczegółowych konsultacji społecznych 

14 

2 Urząd Gminy Tarnowo 
Podgórne 

XIV/169/2015 z 28 
lipca 2015 r. 

Poparcie dla wariantu nr 1 
15 

3 Urząd Gminy Rokietnica XVII/166/2016 z 25 
stycznia 2016 r. 

Poparcie dla lokalizacji linii poza terenem 
gminy 

16 

4 Urząd Gminy Kaźmierz XV/96/15 z 16 
listopada 2015 r. 

Stanowisko dot. korekty Wariantów  
lokalizacji linii na terenie gminy. 

17 

5 Urząd Miasta i Gminy 
Szamotuły  

XII/113/2015 z 26 
października 2016 r. 

Poparcie dla Wariantu nr 1 omijającego 
gminę 

18 

6 Urząd Miasta i Gminy Oborniki XVI/244/15 z 25 
listopada 2015 r. 

Poparcie dla Wariantu nr 1 na terenie 
gminy 

19 

7 Stowarzyszenie Ruczaj, gmina 
Dopiewo 

Pismo z dnia 
18.12.2015 

Petycja przeciwko Wariantowi 6 i poparciu 
dla Wariantu nr 1 na terenie gminy 

20 

8 Stowarzyszenie Przyjazna 
Ziemia, gmina Rokietnica 

Pismo z dnia 
10.02.2016 

Sprzeciw przeciwko lokalizacji linii w 
wariantach wymagających wyburzeń 
domów. 

21 

9 Stowarzyszenie Dąbrowa, 
gmina Dopiewo 

Pismo z dnia 
15.02.2016 

Petycja przeciwko Wariantowi 1 na 
terenie gminy 

22 

10 Stowarzyszenie Przyjazna 
Rokietnica 

Pismo z dnia 
18.02.2016 

Sprzeciw przeciwko lokowaniu linii na 
terenie gminy Rokietnica 

23 

11 Związek Zawodowy Rolników 
Ekologicznych „Ekorolnik” 

Pismo z dnia 
17.02.2016 

Sprzeciw przeciwko lokowaniu linii na 
terenie gminy Rokietnica 

24 

12 Wójt Gminy Dopiewo  Pismo z dnia 
29.02.2016 

Wskazanie na realizacji inwestycji w 
technologii kablowej 

25 

13 Protest mieszkańców gminy 
Dopiewo 

Pismo z dnia 
01.02.2016 

Sprzeciw przeciwko Wariantowi nr 1 
26 

14 Stowarzyszenie Dąbrowa Pismo z dnia 
01.03.2016 

Zgłoszenie wariantu przebiegu linii wzdłuż 
drogi S11 

27 

15 Towarzystwo Ochrony 
Środowiska „LAS” 

Pismo z dnia 
29.02.2016 

Opowiedzenie się za wariantem lokalizacji 
linii poza terenem gminy Rokietnica 

28 

16 Stowarzyszenie „Wokół Nas” Pismo z dnia 
08.03.2016 

Sprzeciw przeciwko lokowaniu linii na 
terenie gminy Rokietnica 

29 

17 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Pismo z dnia 
18.04.2016 

Poparcie mieszkańców dla Wariantu nr 1 
na terenie gminy 

30 

18 Petycja mieszkańców Kobylnik,     
gm. Rokietnica 

Pismo z dnia 
28.04.2016 

Poparcie mieszkańców dla Wariantu nr 1 
na terenie gminy Rokietnica 

31 

19 Petycja Mieszkańców 
Przybrody, gm.  Rokietnica 

Pismo z dnia 
28.04.2016 

Poparcie mieszkańców dla Wariantu nr 1 
na terenie gminy Rokietnica 

32 

20 Petycja Mieszkańców Bytkowa 
i Soboty , gm. Rokietnica 

Pismo z dnia 
29.05.2016 

Poparcie mieszkańców dla Wariantu nr 7 
na terenie gminy Rokietnica 

33 

21 Stowarzyszenie Mieszkańców 
Osiedla Topolowego, gm. 
Rokietnica 

Pismo z dnia 
15.09.2016 

Poparcie dla Wariantu nr 7 na terenie 
gminy Rokietnica 34 

22 Stowarzyszenie Przyjazna 
Rokietnica 

Pismo z dnia 
27.09.2016 

Poparcie  dla Wariantu nr 7 na terenie 
gminy Rokietnica 

35 

23 Stowarzyszenie Mieszkańców 
Osiedla Topolowego, gm. 
Rokietnica 

Pismo z dnia 
26.09.2016 

Poparcie  dla Wariantu nr 7 na terenie 
gminy Rokietnica 36 

24 Związek Zawodowy Rolników 
Ekologicznych „Ekorolnik” 

Pismo z dnia 
25.09.2016 

Poparcie  dla Wariantu nr 7 na terenie 
gminy Rokietnica 

37 

25 Stowarzyszenie „Przyjazna 
Ziemia” 

Pismo z dnia 
25.09.2016 

Poparcie  dla Wariantu nr 7 na terenie 
gminy Rokietnica 

38 
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 Anna Niesiobęcka  
sołtys Sobota-Bytkowo w 
imieniu Stowarzyszeń z gminy 
Rokietnica:  

Pismo z dnia 
09.11.2016 

Poparcie dla Wariantu nr 7 na terenie 
gminy Rokietnica przez Stowarzyszenia: 
- Mieszkańców Os. Topolowego, 
- Przyjazna Rokietnica 
- Przyjazna Ziemia 
- Rokietnica24.pl 
- Wokół Nas 
- Ekorolnik 

39 

26 Burmistrz Miasta i Gminy 
Oborniki 

Pismo z dnia 
03.11.2016 

Przekazanie poparcia mieszkańców dla 
wariantu nr 7 na terenie gminy 

40 

27 Stowarzyszenie NATURA XXI Pismo z dnia 
30.11.2016 r. 

Poparcie dla Wariantu nr 7 
41 

28 Stowarzyszenie SOKIAS Pismo z dnia 
02.12.2016 r.  

Poparcie dla Wariantu nr 7 
42 
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ZGŁASZANE WARIANTY TRASY W PROCESIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
 

Wariant I – Istniejący przebieg trasy linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska 

W wariancie I przyjęto trasę wykorzystującą istniejący przebieg linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska. 
 
Ze stacji Piła Krzewina linia wyprowadzona jest w kierunku południowo-zachodnim. Po przekroczeniu 
rzeki Noteć, w rejonie miejscowości Nowa Wieś Ujejska nastąpi korekta trasy celem ominięcia terenu z 
akwenami wodnymich. Następnie linia przyjmuje kierunek południowy i zgodnie z trasą istniejącej linii 
przechodzi kolejno przez okolice miejscowości Gębice, Ciażyń, Młynkowo, Krosin. Następnie na odcinku 
około 10 km trasa linii przecina tereny Puszczy Noteckiej. W okolicach miejscowości Uścikowiec, linia 
przechodzi przez rzekę Wartę i biegnie w kierunku miejscowości Uścikowo. W miejscowości Uścikowo w 
Gminie Oborniki trasa zostaje skorygowana (przęsła 74-75-76) celem ominięcia zabudowy mieszkalnej. 
Dalej linia biegnie w kierunku południowym przez miejscowości Wymysłowo, Objezierze, Bytkowo, 
Rokietnica, Kiekrz, Rogierówko, Swadzim, Batorowo, Dąbrowa. Po przejściu przez miejscowość 
Dąbrowa, linia przechodzi przez rzekę Wirynkę i dalej w kierunku południowym podchodzi pod stację 
Plewiska. Na przedpolu stacji następuje korekta trasy (przęsło 01-02) celem umożliwienia podejścia do 
rozdzielni 400 kV od strony zachodniej. Przy samej stacji linia krzyżuje się z istniejącą linią 220 kV 
Plewiska – Leszno/Polkowice (wymagane posadowienie słupa specjalnego dla umożliwienia 
wprowadzenia linii do rozdzielni 400 kV). 
 

Wariant VII  – Propozycja Wykonawcy zaprezentowana na konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w 
Poznaniu  

 

Ze stacji Piła Krzewina linia wyprowadzona jest w kierunku południowo – zachodnim równolegle w 
odległości około 50 metrów  do linii istniejącej 220 kV. Linia biegnie tak, aż do gminy Czarnków i zmienia 
swój przebieg w okolicach przecięcia z drogą wojewódzką nr 183 pomiędzy Sarbią a Marunowem. 
Następnie skręca w kierunku wschodnim. Omija miejscowość Paliszewo i wchodzi w las mijając od 
wschodu miejscowość Gębice. Następnie biegnie po terenach leśnych w kierunku południowym, omija 
miejscowość Huta w gminie Czarnków i wchodzi do gminy Połajewo. W gminie Połajewo linia przebiega 
ponad 0,5 kilometra na zachód od Przybychowa i biegnie w kierunku południowym mijając do zachodu 
Krosinek. Następnie omija o około 400 m.  miejscowość Podlesie i przez tereny leśne biegnie równolegle 
do linii istniejącej. Odchodzi od przebiegu linii 220 kV w okolicach Bąblinka i skręca w kierunku 
południowo-zachodnim. Następnie krzyżuje rzekę Wartę, omija Nietuszkowo i biegnie na południe. 
Przecina drogę wojewódzką nr 187 i poniżej miejscowości Górka skręca w kierunku zachodnim do gminy 
Szamotuły. W Szamotułach linia biegnie po wschodniej stronie Baborowa w odległości ponad 0,5 
kilometra od ostatniej zabudowy. Przecina linie kolejową oraz drogę wojewódzką nr 184 w okolicach 
opuszczonych budynków PGR by następnie skręcić na południe i przejść przez kompleks leśny w 
Witoldzinie. Następnie poprzez gminę Kaźmierz przejść do gminy Rokietnica w obrębie Przybroda w 
odległości ponad 0,5 km od ostatnich zabudowań na ul. Dworcowej. Następnie wariant biegnie w kierunku 
południowo-zachodnim i po przecięciu ul. Tarnowskiej w Rokietnicy skręca na południe w Kierunku gminy 
Tarnowo – Podgórne. Wariant przechodzi w odległości ponad 0,5 km od miejscowości Sady przy granicy 
z miastem Poznań. Od tego miejsca wariant przewiduje wykorzystanie trasy istniejącej linii 220 kV po 
której zostanie doprowadzony do stacji elektroenergetycznej Plewiska.  
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Wariant S11 – Propozycja stowarzyszenia Dąbrowa polega na poprowadzeniu linii po trasie istniejącej linii 220 
kV na długości ok. 1,5 kilometra. Następnie linia skręca w kierunku zachodnim i krzyżuje istniejącą linię 400 kV 
Plewiska – Krajnik. Dochodzi do drogi S11 na wysokości węzła Dąbrówka. Dalej biegnie wzdłuż drogi S11 
przechodząc przez wiadukt łączący Dąbrówkę z Dąbrową, potem przez jedyny niewielki kompleks leśny, który 
stanowi naturalną barierę oddzielającą osiedle Dąbrowa do drogi S11. Linia biegnie dalej wzdłuż drogi i krzyżuje 
ponownie tę samą linię 400 kV. Następnie oddala się od tej drogi w kierunku wschodnim i  przechodzi przez parking 
przy biurowcach Eureka Technology Park, by ponownie wrócić do drogi S11 i przejść przez węzeł Poznań Ławica. 
Dalej przy granicy gminy Dopiewo z gminą Tarnowo Podgórne ostro skręca i wraca do przebiegu linii istniejącej. 
Mapa z przebiegiem stanowi załącznik nr 8. 

Gmina Dopiewo         Wariant 1  Wariant S11 Wariant 7 

Długość linii w gminie [km] 5,9 7,5 5,9 
Liczba budynków mieszkalnych 
w pasie technologicznym 2×35 m  

0 3 0 

Liczba budynków mieszkalnych w 
pasie 2×100m 19 18 19 

Odległość od najbliższego 
budynku mieszkalnego [m] 

83 0 83 

Liczba niezbędnych wyburzeń/ 
przekwalifikowań  0 3 0 

Obszarowe formy ochrony 
przyrody  wraz z podaniem 
długości linii oraz liczby słupów w 
tych obszarach 

BRAK BRAK BRAK 

           Przeznaczenie terenów zajętych pod linię w pasie 2×35m – zgodnie z SUIKZP gminy 
Tereny mieszkaniowe i 
siedliskowe 0 ha 2,2 ha 0 ha 

Tereny usługowo-przemysłowe 25,7 ha 36,5 ha 25,7 ha 
Tereny rolne 15,5 ha 3,8 ha 15,5 ha 
Pozostałe 1,3 ha  10,7 ha 1,3 ha  
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Wariant I PRIM 

Korekta wariantu 1 na terenie gminy Rokietnica. Polega na poprowadzeniu linii po trasie linii istniejącej 220 kV 
poprzez Rogierówko do wysokości ulicy Jabłoniowej. Następnie trasa linii skręca w kierunku zachodnim przecina 
ulicę Rynkową w Rogierówku i krzyżuje trasę S11 przechodząc na jej północną stronę. Dalej trasa biegnie wzdłuż 
drogi S11 przecinając ulicę Poznańską w okolicach węzła Poznań Rokietnica i dalej ulicę Golęcińską w Rokietnicy. 
Następnie proponowana trasa linii przecina rzekę Samica i skręca w kierunku północnym tak, aby w okolicach 
Rostworowa wrócić do przebiegu linii istniejącej 220 kV. Mapa z przebiegiem stanowi załącznik nr 9 

Gmina Rokietnica         Wariant 1        Wariant 1 PRIM Wariant 7 Wykonawcy 

Długość linii w gminie [km] 8,2  10,40 7,99 
Liczba budynków mieszkalnych 
w pasie technologicznym 2×35 m  

14 10 0 

Liczba budynków mieszkalnych w 
pasie 2×100m 

105 44 0 

Odległość od najbliższego 
budynku mieszkalnego 

14 m 14 m 120 m 

Liczba niezbędnych wyburzeń/ 
przekwalifikowań  

14 10 0 

Obszarowe formy ochrony 
przyrody  wraz z podaniem 
długości linii oraz liczby słupów w 
tych obszarach 

BRAK PLB 300013 – Dolina 
Samicy – długość            

2,4 km./ ok.6 słupów 

BRAK 

           Przeznaczenie terenów zajętych pod linię w pasie 2×35m – zgodnie z SUIKZP gminy 
Tereny mieszkaniowe i 
siedliskowe 

28,0 ha 15,5 ha 2,0 ha 

Tereny usługowo-przemysłowe 7,7 ha 16,8 ha 0 ha 
Tereny rolne 20,0 ha 33,0 ha 52,0 ha 
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Wariant 1 BIS 

Korekta wariantu 1 na terenie gminy Rokietnica. Polega na poprowadzeniu linii po trasie linii istniejącej 220 kV 
poprzez Rogierówko i Starzyny  do  wysokości skrzyżowania z trasą S11. Następnie przed drogą ekspresową S11 
linia  skręca  w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż S11 po jej południowej stronie aż do przecięcia rzeki Samica. 
Po przekroczeniu rzeki Samicy linia  skręca w kierunku północnym, przechodząc przez drogę S11, a następnie 
biegnie wzdłuż rzeki Samicy, by na wysokości miejscowości Sobota skręcić w kierunku północno-zachodnim i 
wrócić do przebiegu linii istniejącej 220 kV, za którą,  skręca w kierunku północnym tak aby w okolicach Rostworowa 
wrócić do przebiegu linii istniejącej 220 kV. Mapa z przebiegiem stanowi załącznik nr 10 

Gmina Rokietnica         Wariant 1        Wariant 1 BIS Wariant 7 Wykonawcy 

Długość linii w gminie [km] 8,2  9,7  7,99 
Liczba budynków mieszkalnych 
w pasie technologicznym 2×35 m  

14 16 0 

Liczba budynków mieszkalnych w 
pasie 2×100m 

105 80 0 

Odległość od najbliższego 
budynku mieszkalnego [m] 

14 m 0 m 120 m 

Liczba niezbędnych wyburzeń/ 
przekwalifikowań  

14 16 0 

Obszarowe formy ochrony 
przyrody  wraz z podaniem 
długości linii oraz liczby słupów w 
tych obszarach 

BRAK PLB 300013 – Dolina 
Samicy – długość            

2,7 km / ok. 7 słupów 

BRAK 

Przeznaczenie terenów zajętych pod linię w pasie 2×35m – zgodnie z SUIKZP gminy 
Tereny mieszkaniowe i 
siedliskowe 

28,0 ha 16,7 ha 2,0 ha 

Tereny usługowo-przemysłowe 7,7 ha 10,4 ha 0 ha 
Tereny rolne 20,0 ha 36,6 ha 52,0 ha 
Pozostałe 2,0 ha 4,1 ha 0,16 ha 
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Wariant 1 TER 

Korekta wariantu nr 1 na terenie gminy Rokietnica. Polega na poprowadzeniu linii po trasie linii istniejącej 220 kV 
poprzez Rogierówko i Kobylniki Małe do wysokości rzeki Sama. Następnie trasa linii skręca w kierunku północno-
zachodnim przechodząc doliną tej rzeki do drogi S11. Krzyżuję drogę S11 przechodząc na jej północną stronę. 
Dalej linia skręca w kierunku północno-wschodnim biegnąc wzdłuż drogi S11, przecinając ulicę Poznańską w 
okolicach węzła Poznań Rokietnica i dalej ulicę Golęcińską w Rokietnicy. Następnie przechodzi nad torami 
kolejowymi. Proponowana trasa linii dalej biegnąc wzdłuż drogi S-11 przecina pole golfowe i skręca przed rzeką 
Samica w kierunku północnym omijając od wschodu Bytkowo. Za Bytkowem wariant przebiegu linii wraca  do 
przebiegu istniejącej linii 220 kV. Mapa z przebiegiem stanowi załącznik nr 11 

Gmina Rokietnica         Wariant 1        Wariant 1 TER Wariant 7 Wykonawcy 

Długość linii w gminie [km] 8,2  10,60  7,99 
Liczba budynków mieszkalnych 
w pasie technologicznym 2×35 m  

14 6 0 

Liczba budynków mieszkalnych w 
pasie 2×100m 

105 21 0 

Odległość od najbliższego 
budynku mieszkalnego 

14 m 0 m 120 m 

Liczba niezbędnych wyburzeń/ 
przekwalifikowań  

14 6 0 

Obszarowe formy ochrony 
przyrody  wraz z podaniem 
długości linii oraz liczny słupów w 
tych obszarach 

BRAK PLB 300013 – Dolina 
Samicy  

BRAK 

           Przeznaczenie terenów zajętych pod linię w pasie 2×35m – zgodnie z SUIKZP gminy 
Tereny mieszkaniowe i 
siedliskowe 

28,0 ha 15,5 ha 2,0 ha 

Tereny usługowo-przemysłowe 7,7 ha 15,7 ha 0 ha 
Tereny rolne 20,0 ha 22,1 ha 52,0 ha 
Pozostałe 2,0 ha 12,9 ha 0,16 ha 
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Wariant 7 PRIM 

Pochodna wariantu 7 jednak w znacznej długości przebiegająca po terenach gminy Tarnowo Podgórne. Podobnie 
jak wariant Wykonawcy zachowuje przebieg istniejącej linii 220 kV omijając miejscowość Sady, by przed budynkiem 
mieszkalnym (osadą) skręcić w kierunku północno-zachodnim przecinając dwie linie 110 kV.  Niewielkiej różnicy 
ulega zbliżenie do ostatniej zabudowy w miejscowości Sady przy ulicy Malwowej jednak nadal jest to ponad  
0,5 kilometra. Następnie linia w tym wariancie przechodzi przez bardzo krótki odcinek gminy Rokietnica. Ponownie 
wchodzi na tereny gminy Tarnowo Podgórne i biegnie równolegle do wariantu 7 w odległości około 400 metrów. 
Jednak zbliżając się do zabudowy na odległość około 150 metrów. Następnie skręca ponownie w kierunku 
południowo-zachodnim i biegnie granicą gmin Tarnowa i Rokietnicy krzyżując dwukrotnie z istniejącą linią 110 kV. 
Potem okrąża miejscowość Dalekie w odległości około 300 metrów i ponownie wchodzi na tereny gminy Tarnowa 
Podgórnego po wschodniej stronie miejscowości Kokoszczyn. Następnie w okolicach ulicy Kokoszczyńskiej na 
terenie gminy Rokietnica wraca do przebiegu  wariantu 7. 

Mapa z przebiegiem stanowi załącznik nr 12 i 13 

Wariant 7 BIS 

Krótsza opcja wariantu 7 PRIM. Także w znacznej długości przebiegająca po terenach gminy Tarnowo Podgórne. 
Podobnie jak wariant Wykonawcy zachowuje przebieg istniejącej linii 220 kV omijając miejscowość Sady, by przed 
budynkiem mieszkalnym (osadą) skręcić w kierunku północno zachodnim przecinając dwie linie 110 kV.  Niewielkiej 
różnicy ulega zbliżenie do ostatniej zabudowy w miejscowości Sady przy ulicy Malwowej jednak nadal jest to ponad 
0,5 kilometra. Następnie linia w tym wariancie przechodzi przez bardzo krótki odcinek gminy Rokietnica i ponownie 
wchodzi na tereny gminy Tarnowo Podgórne i biegnie równolegle do wariantu 7 w odległości około 400 metrów. 
Jednak zbliżając się do zabudowy na odległość około 150 metrów. Następnie wraca do przebiegu zgodnego z 
wariantem 7. 

Gmina Rokietnica  Wariant 1  Wariant 7 PRIM Wariant 7 BIS Wariant 7 
Wykonawcy 

Długość linii w gminie [km] 8,2  3,9  6,20 7,99 

Liczba budynków 
mieszkalnych w pasie 
technologicznym 2×35 m  

14 0 0 0 

Liczba budynków 
mieszkalnych w pasie 
2×100m 

105 0 0 0 

Odległość od najbliższego 
budynku mieszkalnego [m] 

14 m 120 m 120 m 120 m 

Liczba niezbędnych 
wyburzeń/ przekwalifikowań  14 0 0 0 

Obszarowe formy ochrony 
przyrody  wraz z podaniem 
długości linii oraz ilości 
słupów w tych obszarach 

BRAK BRAK BRAK BRAK 

 Przeznaczenie terenów zajętych pod linię w pasie 2×35m – zgodnie z 
SUIKZP gminy 

Tereny mieszkaniowe i 
siedliskowe 28,0 ha 0,5 ha 0,87 ha 2,0 ha 

Tereny usługowo-
przemysłowe 

7,7 ha 0 ha 0 ha 0 ha 

Tereny rolne 20,0 ha 26,6 ha 42,00 ha 52,0 ha 
Pozostałe 2,0 ha 0,9 ha 0,40 ha 0,16 ha 
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Gmina Tarnowo Podgórne Wariant 1 Wariant 7 PRIM 
Wariant 7 BIS Wariant 7 

Wykonawcy 

Długość linii w gminie [km] 4,5  10,8  8,02 5,8 km 

Liczba budynków 
mieszkalnych w pasie 
technologicznym 2×35 m  

1 0 0 0 

Liczba budynków 
mieszkalnych w pasie 
2×100m 

1 1 1 1 

Odległość od najbliższego 
budynku mieszkalnego [m] 

14 m 86 m 86 m 86 m 

Liczba niezbędnych 
wyburzeń/ przekwalifikowań  

1 0 0 0 

Obszarowe formy ochrony 
przyrody  wraz z podaniem 
długości linii oraz ilości 
słupów w tych obszarach 

BRAK BRAK BRAK BRAK 

 Przeznaczenie terenów zajętych pod linię w pasie 2×35m – zgodnie z 
SUIKZP gminy 

Tereny mieszkaniowe i 
siedliskowe 

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 

Tereny usługowo-
przemysłowe 

5,34 ha 9,35 ha 9,35 9,54 ha 

Tereny rolne 20,7 ha 58,8 ha 40,3 ha 24,31 ha 
Pozostałe 5,8 ha 6,8 ha 6,8 ha 6,4 ha 
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UWAGI DO WARIANTU 7 WRAZ Z ROZSTRZYGNIĘCIEM  
Podczas konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Wykonawca zaprezentował nową koncepcję trasy, tzw. wariant 7. Poniżej prezentujemy porównanie dwóch wariantów. Wariant 1 zakłada budowanie nowej linii w śladzie istniejącej linii 220 kV. Wariant 7 to nowa koncepcja, która 
częściowo pokrywa się z istniejącą linią 220 kV, a częściowo wytyczona została po nowej trasie.   

GMINA  WARIANT 1 (PO TRASIE 
ISTNIEJĄCEJ  
LINII 220 KV) 

WARIANT 7  UWAGI ZGŁASZANE DO WARIANTU 7 UWZGLĘDNIONO 
[TAK / NIE] 

UZASADNIENIE DECYZJI WYKONAWCY  

Komorniki  Linię poprowadzono po istniejącej trasie linii 
220 kV. 
Długość linii w gminie ok. 80 metrów. 
100% tereny rolne. 
Brak obszarowych form ochrony przyrody. 

BRAK UWAG.  Nie dotyczy.  

Dopiewo  Linię poprowadzono po istniejącej trasie linii 
220 kV. 
 
Długość linii ok. 6 km. 
0 budynków mieszkalnych w pasie 2 x 75 m. 
19 budynków mieszkalnych w pasie 2x100 m. 
Brak obszarowych form ochrony przyrody. 
 
 

Gmina wzywała inwestora uchwałą do 
przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

TAK Wariant SIWZ w sposób zasadniczy ingerował w tereny przeznaczone pod zabudowę.  
W gminie Dopiewo jest możliwa realizacja nowej linii w śladzie istniejącej linii 220 kV bez 
konieczności jakichkolwiek wyburzeń. Linia zostanie zlokalizowana w pasie trzech istniejących 
linii, pomiędzy linią 110 kV a linią 220 kV relacji Plewiska – Czerwonak (istniejący korytarz 
infrastrukturalny). 

8 marca 2016 roku rada gminy Dopiewo 
pozytywnie zaopiniowała petycję Stowarzyszenia 
Ruczaj  przeciwko lokalizacji linii w innym 
wariancie niż  W1. 

TAK Jw.   

Stowarzyszanie Dąbrowa postuluje 
poprowadzenie linii w pasie drogi S11. 

NIE Wariant ten zakłada stworzenie drugiego korytarza infrastrukturalnego na terenie gminy Dopiewo. 
Dzieje się tak ponieważ, linia 220 kV Piła Krzewina - Plewiska znajduje się obecnie pomiędzy 
dwiema innymi liniami (110 kV i 220 kV). Jej przeniesienie do nowej lokalizacji nie spowodowałoby 
likwidacji dwóch ww. linii, które nadal pozostałyby na swoim miejscu. Linia w wariancie wzdłuż 
S11 kolidowałaby dodatkowo z istniejącą zabudową przy drodze S11, a także zostałyby zajęte 
dziesiątki hektarów terenów pod aktywność gospodarczą. Tereny te są obecnie zabudowywane 
nowymi obiektami.  

Stowarzyszenie „Ekologiczna Wielkopolska” 
postuluje o przeniesienie linii poza gminę i 
powrót do koncepcji budowy stacji Plewiska – 
Bis. 

NIE Inwestor – PSE nie zakłada realizacji stacji Plewiska BIS. Z koncepcji tej zrezygnowano wraz z 
odejściem od pomysłu budowy elektrowni atomowej w Klempiczu. Dodatkowo, hipotetyczna stacja 
dalej oznaczałaby konieczność wyprowadzenia linii ze stacji Plewiska BIS do stacji Plewiska, tym 
samym cel takiej operacji – zlikwidowanie linii na terenie gminy Dopiewo nie byłby możliwy do 
zrealizowania. Szerzej na ten temat mówił dyrektro Mucha z Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych. Materiał wideo dostępny jest na stronie www.liniapilaplewiska.pl.  

Rada gminy i stowarzyszenia z Dąbrowy 
postulowały budowę linii w technologii kablowej. 

NIE Inwestor nie dopuszcza realizacji linii w technologii kablowej. Stanowisko w tej sprawie stanowi 
załącznik numer 10.  

Tarnowo 
Podgórne 

 W 90% zgodnie z przebiegiem istniejącej linii 
220 kV. 
 
Długość linii ok. 6 km. 
0 budynków mieszkalnych w pasie 2x100 m. 
Zmiana przebiegu przy granicy z Rokietnicą. 
Brak obszarowych form ochrony przyrody. 

Gmina i Stowarzyszenie „Ekologiczna 
Wielkopolska” postulowały odejście od realizacji 
wariantu 6 z SIWZ.  

TAK Wariant SIWZ w sposób zasadniczy ingerował w tereny przeznaczone pod zabudowę.  
W gminie Dopiewo istnieje możliwość realizacji nowej linii w śladzie istniejącej linii 220 kV bez 
konieczności jakichkolwiek wyburzeń. Linia zostanie zlokalizowana w pasie trzech istniejących 
linii, pomiędzy linią 110 kV a linią 220 kV relacji Plewiska – Czerwonak. 

Gmina i część mieszkańców Sadów oczekują 
poprowadzenia nowej linii w całości po trasie 
istniejącej linii 220 kV. 

NIE Zmiana niewielkiego fragmentu trasy linii na granicy gmin Tarnowo Podgórne i Rokietnica wynika z 
tego, że Wykonawca chce uniknąć budowania nowej linii w gminie Rokietnica, na tych jej obszarach, 
gdzie od dziesiątek lat istnieje zabudowa i gdzie gmina przeznacza teren pod jej dalszy rozwój. Aby 
uniknąć serii wyburzeń domów w Rokietnicy i Obornikach, linia musi skręcić w kierunku zachodnim 
już na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Co ważne korekta ta nie powoduje pogorszenia sytuacji 
dla mieszkańców Tarnowa, w szczególności osiedla Sady. Nowa linii zlokalizowana będzie w 
odległości ponad0,5 km od skrajnej zabudowy osiedla Sady. Ponadto rozwój osiedla ograniczają 
istniejące od wielu lat dwie linie 110 kV. Tym samym korekta trasy w żaden sposób nie pogarsza 
sytuacji mieszkańców miejscowości Sady. 

Mieszkańcy Rokietnicy oczekują takiej zmiany 
trasy, która przesuwa linię z Rokietnicy na obszar 
Tarnowa Podgórnego (patrz wariant 7 PRIM i 
BIS). 

NIE Gmina Tarnowo Podgórne akceptuje jedynie przebieg zgodny z dokumentami planistycznymi, a 
więc budowę nowej linii 400 kV w istniejącym przebiegu linii 220 kV. Wbrew stanowisku gminy 
Wykonawca skorygował fragment niezbędny do tego, żeby uniknąć wyburzeń domów w Rokietnicy 
i Obornikach. Nie zdecydował się natomiast na przenoszenie większych fragmentów linii do 
Tarnowa Podgórnego, ponieważ nie było to niezbędne do uniknięcia wyburzeń lub wejścia w silnie 
zurbanizowane obszary we wspomnianych wyżej sąsiednich gminach. 
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Korekta numer 1 do wariantu 7. Polega na 
niewielkiej zmianie przebiegu przy granicy gmin 
Tarnowo – Podgórne i Rokietnica. 

TAK Dzięki korekcie uniknie się dzielenia na pół działki przeznaczonej w Studium pod aktywność  
gospodarczą. Ponadto przebieg linii stał się  korzystniejszy ze względu na istniejący wiadukt nad 
drogą ekspresową. Pierwotnie linia przebiegać miała nad najazdem na wiadukt, co spowodowałoby 
konieczność budowy wyższych słupów. 

Rokietnica Przecięcie obszarów silnej 
urbanizacji: Kobylniki Małe, 
Rogierówko, Starzyny, 
Bytkowo. 
 
Długość linii ok. 8,3 km. 
28 ha terenów 
mieszkaniowych  
i ok. 8 ha terenów 
aktywności gospodarczej w 
pasie 2 x 35 m linii. 
Konieczność wyburzenia 18 
budynków mieszkalnych w 
pasie 2 x 35 m. 
Ponad 120 budynków 
mieszkalnych w pasie linii 
(2x100m). 
Wejście w obszar Natura 
2000 - Dolina Samicy. 

Nowy przebieg linii. 
Trasa we wschodniej części gminy, omija 
Kobylniki Małe, Napachanie, Mrowino, Przybrodę. 
 
Długość linii ok. 7,9 km. 
Najbliższa pojedyncza zabudowa w odległości 
ponad 120 m od osi linii (3 budynki). 
Blisko 95 % linii na terenach rolnych nie 
przewidzianych w studium pod zabudowę. 
Brak wejścia w obszarowe formy ochrony 
przyrody. 

Gmina poparła wariant 6, w którym linia omijała 
gminę Rokietnicę.  

NIE Realizacja wariantu 6 oznaczała wejście w silnie zurbanizowane obszary gmin sąsiednich: 
Tarnowa Podgórnego, Szamotuł i Dopiewa. Wykonawca starał się uniknąć takiego scenariusza w 
każdej gminie, gdzie było to możliwe. W przypadku Rokietnicy istnieją duże obszary terenów 
rolnych, na których gmina nie promuje rozwoju budownictwa, a zagęszczenie zabudowy jest dużo 
mniejsze niż we wschodniej części gminy, w której dziś przebiega linia 220 kV. Z tych powodów 
Wykonawca zdecydował o wyznaczeniu wariantu 7 w gminie.  

Grupa właścicieli zgłasza do analizy wariant  
1 PRIM [patrz załącznik 9]. 

NIE  Realizacja każdego z tych wariantów podobnie jak w przypadku wariantu 1, pociąga za sobą 
konieczność wyburzeń domów mieszkalnych, które znalazłyby się w pasie technologicznym linii. 
W przypadku wariantu 1 PRIM – 10 domów a Wariantu 1 BIS  - 16 domów. Warianty te 
przebiegają  przez silnie zurbanizowane tereny  takich miejscowości jak: Rogierówko, Kiekrz, 
Starzyny oraz Rokietnica. Zlokalizowane zostały na terenach, które w dokumentach 
planistycznych gminy przeznaczone zostały pod aktywność gospodarczą i zabudowę 
mieszkaniową. Ponadto, na odcinku, na którym omijają miejscowość Bytkowo, znacząco ingerują 
w obszar specjalnej ochrony NATURA 2000 o numerze PLB 300013 – Dolina Samicy. 

Grupa właścicieli zgłasza do analizy wariant 1 
BIS [patrz załącznik 10]. 

NIE 

Grupa właścicieli zgłasza do analizy wariant 1 
TER [patrz załącznik 11]. 

NIE Realizacja tego wariantu, podobnie jak w przypadku wariantu 1, pociąga za sobą konieczność 
wyburzeń  6 domów mieszkalnych, które znalazłyby się w pasie technologicznym linii. Zabudowa 
ta zlokalizowana jest na terenie Rogierówka i Rokietnicy. Ponadto podobnie jak w przypadku 
innych odmian wariantu 1 jakie zgłaszane były w trakcie konsultacji społecznych na odcinku 
omijającym Bytkowo znacząco ingerują w obszar specjalnej ochrony NATURA 2000 o numerze 
PLB 300013 – Dolina Samicy. 

Grupa właścicieli zgłasza do analizy wariant 7 
PRIM [patrz załącznik 12]. 

NIE Realizacja tych wariantów nie wymaga wyburzeń z uwagi na brak budynków w pasie 
technologicznym linii i podobnie jak w przypadku wariantu nr 7 nie ma budynków pasie 2x100 m. 
Warianty te różnią się jednak znacząco od wariantu preferowanego przez Wykonawcę ponieważ 
w zdecydowanej większości są zlokalizowane są na terenie gminy sąsiedniej czyli Tarnowa 
Podgórnego, która w swoich dokumentach planistycznych zachowała pas terenu pod budowę linii 
2x400 kV w inne części gminy. W obu przypadkach długość linii na terenie gminy Tarnowo 
Podgórne znacząca wzrasta w stosunku do linii istniejącej.  

Grupa właścicieli zgłasza do analizy wariant 7 
BIS [patrz załącznik 13]. 

NIE 

Korekta nr 2  do wariantu 7 polega na zmianie 
przebiegu linii pomiędzy Karolewem a 
Kobylnikami. Złożona przez grupę mieszkańców, 
którym zależało na wypośrodkowaniu przebiegu 
linii i przesunięciu jej bliżej granicy gminy 
Rokietnica z gminą Tarnowo Podgórne. Dzięki 
wypośrodkowaniu linii do granicy z gminą 
Tranowo Podgórne zwiększa się odległość do 
najbliższej zabudowy na ponad 120 m. 
 

TAK Korekta powoduje odsunięcie od pojedynczej zabudowy mieszkaniowej do 120 m. 
Zważywszy, że wcześniej odległość ta wynosiła mniej i było to największe zbliżenie do zabudowy 
na terenie Rokietnicy korekta została uwzględniona, a linia będzie przesunięta.  

Korekta nr 3 do wariantu 7 polega na zmianie 
przebiegu linii w miejscowości Mrowino.  

TAK Dzięki korekcie zwiększyła się odległość do najbliższej zabudowy przy ulicy Krańcowej w Mrowinie 
do odległości ponad 200 m. 

Gmina Kaźmierz Linia 220 kV nie przebiegała 
przez teren gminy 

Przejście od zachodniej strony miejscowości 
Chlewiska. 
 
Długość linii w gminie ok. 2,5 km. 
w odległości ok. 1,1 km. 
99% terenów rolnych. 
Brak obszarowych form ochrony przyrody. 
 
 
 
 

Gmina postulowała odejście od realizacji 
wariantu 6 z SIWZ. 

TAK Wariant SIWZ w sposób zasadniczy ingerował w tereny przeznaczone pod zabudowę.  
W gminie Dopiewo istnieje możliwość realizacji nowej linii w śladzie istniejącej linii 220 kV bez 
konieczności jakichkolwiek wyburzeń. Linia zostanie zlokalizowana w pasie trzech istniejących 
linii, pomiędzy linią 110 kV a linią 220 kV relacji Plewiska – Czerwonak. 

Korekta nr 4 do wariantu 7 polega na  zmianie 
przebiegu linii przy granicy gmin Kaźmierz i 
Szamotuły. Przedsiębiorstwo prowadzące 
działalność rolniczą wnioskowało o przesunięcie 

TAK Zmiana pozwoli na realizację zamierzeń inwestycyjnych spółki. 
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linii w kierunku zachodnich  granic działek na 
których prowadzona jest działalność rolnicza. 

Gmina 
Szamotuły 

Linia 220 kV nie przebiegała 
przez teren gminy 

Długość linii ok. 7,8 
0 budynków mieszkalnych w pasie 2x100 m. 
1 budynek mieszkalny w pasie 2x300 m od osi 
linii. 
98% terenów rolnych i leśnych. 
Brak wejścia w obszarowe formy ochrony 
przyrody. 

Gmina postulowała odejście od realizacji 
wariantu 6 z SIWZ 

TAK Wariant SIWZ w sposób zasadniczy ingerował w tereny przeznaczone pod zabudowę.  
W gminie Dopiewo istnieje możliwość realizacji nowej linii w śladzie istniejącej linii 220 kV bez 
konieczności żadnych jakichkolwiek. Linia zostanie zlokalizowana w pasie trzech istniejących linii, 
pomiędzy linią 110 kV a linią 220 kV relacji Plewiska – Czerwonak. 

Korekta nr 5 do wariantu 7 polega na zmianie 
przebiegu linii w sołectwie Witoldzin w gminie 
Szamotuły. Korekta powstała na 
wniosek mieszkańców. Wniosek o korektę został 
zgłoszony podczas spotkania konsultacyjnego w 
Kąsinowie.  

TAK Zmiana polega na przesunięciu linii głębiej w obszar leśny w celu oddalenia jej od pojedynczej 
zabudowy  we wsi Witoldzin.  

Korekta nr 6 do wariantu 7 polega na zmianie  
przebiegu linii w sołectwie Kąsinowo w gminie 
Szamotuły.  
Korekta powstała na wniosek mieszkańców 
podczas spotkania  w Kąsinowie. Zmiana polega 
na przesunięciu linii w kierunku opuszczonych 
budynków  po PGR w Kąsinowie. 
 

TAK Korekta ma celu zwiększenie odległości od istniejących i budowanych budynków przy drodze 
wojewódzkiej 184. Pierwotnie odległość ta wynosiła ok. 130 m. Po korekcie wynosi ok. 400 m. 
Jednocześnie odległość od najbliższej zabudowy na terenie Kąsinowa nadal wynosi ponad 0,5 
km. 

Korekta nr 7 do wariantu 7 na zmianie 
przebiegu linii w sołectwie Baborowo w gminie 
Szamotuły. 
Korekta powstała z powodu uwagi zgłoszonej w 
trakcie spotkań konsultacyjnych. Polega na 
odsunięciu dodatkowo o ok. 300 m. przebiegu 
linii od planowanych zgodnie ze studium gminy 
terenów pod zabudowę  w obrębie Baborowa.   

TAK Korekta ma na celu zwiększenie odległości od planowanych pod zabudowę terenów na terenie wsi 
Baborowo. Dzięki korekcie zwiększa się również odległość od samej wsi Baborowo. Korekta nie 
oznacza zgody mieszkańców na budowę linii. 

Gmina Oborniki Długość linii około 25 km. 
Tereny silnie 
zurbanizowane. Linia w 
pobliżu miejscowości: 
Objezierze, Uścikowo, 
Berdychowo, Słonawy, 
Bąbolin i Podlesie. 
9 budynków mieszkalnych w 
pasie 
2x100m. 
2 budynki mieszkalne w 
pasie 
technologicznym linii (2 x 35 
m). 
Natura 2000: Dolina Samicy 
i Puszcza Notecka. 

Długość linii ok. 19,5 km. 
Nowy przebieg linii. 
Wariant omija istniejącą i planowaną zabudowę 
mieszkaniową. 
Brak terenów mieszkaniowych i usługowych w 
pasie 2 x 35 m. 
0 budynków mieszkalnych w odległości ok. 150 m 
od osi linii. 
Natura 2000: Puszcza Notecka. 

Gmina  postulowała odejście od realizacji 
wariantu 6 z SIWZ 

TAK Wariant ingerował w tereny budowlane. Wykonawca opracował nowy przebieg, przez działki rolne, 
z dala od zabudowy. 

Po spotkaniach kilku właścicieli oczekuje 
konsultacji na etapie dotyczącym rozstawu 
słupów na działkach rolnych. Celem jest takie 
posadowienie słupów, żeby ułatwić prace rolne. 

TAK Wykonawca porozumiał się z właścicielami, lokalizacja słupów będzie konsultowana na etapie 
projektowania linii. 

Korekta nr 8 do wariantu 7 polega na zmianie 
przebiegu linii w sołectwie Bąblin. 
Korekta powstała  na wniosek mieszkańców 
złożony do wykonawcy pocztą. Zmiana polega 
na zwiększeniu odległości od istniejącej 
zabudowy w Bąblinie. Pierwotnie przebieg 
zakładał  przejście po skraju działek leśnych w 
odległości ok. 130 m od istniejącej zabudowy. 

TAK Na wniosek mieszkańców Wykonawca dokonał korekty linii w kierunku zachodnim dzięki czemu 
odległość ta zwiększyła się do ok. 300 m. 
 
 
 

Gmina Połajewo 
 
 
 
 
 

Długość linii 9,5 km.  Długość linii około 11,5 km  
Odejście od istniejącej linii z uwagi na kolizję z 
zabudową w gminie Czarnków. 
Przejście przez trzy obręby: Krosin, Krosinek, 
Przybychowo. 
Brak budynków mieszkalnych w pasie 2x150 m (4 
siedliska w odległości 2x300 m od osi linii). 
98% tereny o przeznaczeniu rolnym i leśnym. 
Brak obszarowych form ochrony przyrody. 

Korekta nr 9 do wariantu 7 polega na drobnej 
zmianie przebiegu linii w sołectwie Przybychowo 
w gminie Połajewo.  
Korekta podyktowana wnioskami mieszkańców 
gminy Czarnków.  Zmiana polega na niewielkim 
przesuniecie linii przy granicy z gminą Czarnków 
w kierunku wschodnim. Odległość linii od wsi 
Przybychowo wynosi ponad 0,5 km. 

TAK Zmiana nie pogarsza sytuacji mieszkańców gminy Połajewo, natomiast spełnia postulat grupy 
mieszkańców. Korekta możliwa technicznie. 
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Gmina Czarnków 
 
 
 
 
 
 

Długość linii ok. 14 km.  
 

Długość linii około 12,7 km. 
Przejście przez trzy obręby: Huta, Gębice, 
Marunowo. 
Brak budynków mieszkalnych w pasie 2x100 m 
(cztery siedliska w odległości 2x300 m od osi 
linii). 
95% stanowią tereny o przeznaczeniu rolnym i 
leśnym. Brak obszarowych form ochrony 
przyrody. 

Korekta nr 10 do wariantu 7 polega na zmianie 
przebiegu linii w sołectwie Huta. 
Korekta powstała na wniosek mieszkańców 
podczas spotkania konsultacyjnego w Gębicach. 
Zmiana polega na przesunięciu linii w kierunku 
wschodnim. Dzięki temu slup załomowy, który 
znajdował się na nieruchomościach rolnych, 
został przesunięty na działki zalesione.  
 

TAK Istnieje techniczna możliwość korekty. Dzięki niejznacznie zwiększyły się odległości od terenów 
przewidzianych do zabudowy. 
 

Korekta nr 11 do wariantu 7 polega na korekcie 
przebiegu  linii w sołectwie Gębice  
w gminie Czarnków.  
Korekta powstała na wniosek mieszkańców 
podczas spotkania konsultacyjnego w Gębicach. 
Polega na przesunięciu przebiegu linii o ok 1,0 
km  na zachód od miejsca skrzyżowania linii z 
drogą  prowadzącą  z Gębic w kierunku 
leśniczówki.   

TAK Istnieje techniczna możliwość korekty. Dzięki korekcie znacznie zwiększyły się odległości od 
najbliższej zabudowy do ponad 300 m. 
 

Gmina Ujście Długość linii około 12,4 km. 
Nowa linia  przebiega w 
sąsiedztwie starej linii. 
  
 

Długość Linii ok. 12,5 km 
Przejście przez cztery obręby: Kruszewo, 
Węglewo, Nowa Wieś Ujska, Chrustowo. 
Lokalizacja po zachodniej stronie linii istniejącej w 
odległości ok. 50 m. Oddalenie od istniejącej 
zabudowy: Węglewo, Chrustowo. 
Brak budynków mieszkalnych w pasie 2x100 m. 
Wejście w obszar Natura 2000: - Dolina Noteci 

Brak uwag do trasy.   

Gmina Chodzież Długość linii ok. 900 m. 
Nowa linia przebiega w 
sąsiedztwie starej linii. 
 

Długość linii około 1,0 km 
 Przejście przez jeden obręb: Nietuszkowo. 
• Brak jakichkolwiek budynków w najbliższej 
okolicy(powyżej 1 km). 
• 100% stanowią tereny o przeznaczeniu rolnym i 
leśnym. 
• Wejście w obszar Natura 2000: Dolina Noteci 

Brak uwag do trasy.   

Gmina Kaczory Nowa linia przebiega w 
sąsiedztwie starej linii. 
 

Długość linii ok. 4,7 km. 
Lokalizacja po zachodniej stronie 
linii istniejącej w odległości ok.50 m. 
Przejście przez dwa obręby: Dziembowo i 
Morzewo. 
100% stanowią tereny o przeznaczeniu rolnym i 
leśnym. 
Natura 2000 - Dolina Noteci. 
Wzdłuż linii istniejącej. 
 
 

Brak uwag do trasy.   
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MAPY  POGLĄDOWE WPROWADZONYCH KOREKT DO WARIANTU 7 

  

 

Rys. Korekta nr 1  - gm. Tarnowo Podgórne , obręb: Sady 

 

Rys. Korekta nr 2 – gm. Rokietnica, obręb Kobylniki 
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Rys. Korekta nr 3  - gm. Rokietnica , obręb: Mrowino 

 

Rys. Korekta nr 4 – gm. Szamotuły, obręb Pamiątkowo 
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Rys. Korekta nr 5  - gm. Szamotuły , wieś: Witoldzin 

Rys. Korekta nr 6 – gm. Szamotuły, wieś Kąsinowo 
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Rys. Korekta nr 7  - gm. Szamotuły , obręb: Baborowo 

 

Rys. Korekta nr 8 – gm. Oborniki,  wieś: Bąblinek 
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Rys. Korekta nr 9  - gm. Połajewo , wieś: Krosinek 

 

Rys. Korekta nr 10  – gm. Czarnków, wieś Huta 
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Rys. Korekta nr 11  - gm. Czarnków , wieś Gębice 
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WARIANT REALIZACYJNY LINII 2X400 kV PLEWISKA – PIŁA KRZEWINA 
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STATYSTYKI  WARIANTU REALIZACYJNEGO 

                      GMINA 
KATEGORIA KOMORNIKI DOPIEWO TARNOWO 

PODGÓRNE ROKIETNICA KAŹMIERZ SZAMOTUŁY OBORNIKI POŁAJEWO CZARNKÓW UJŚCIE CHODZIEŻ KACZORY 

 
Długość linii w gminie 
 

0,08 km 6,0 km 6,1 km 7,99 km 2,65 km 7,82 km  19,4 km 11,56 km 12,80 km  12,56 km  0,93 km 4,7 km 

 
Liczba budynków 
mieszkalnych w pasie 
technologicznym 
2×35 m 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Liczba budynków 
mieszkalnych w pasie 
2×100m 
 

0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Odległość od 
najbliższego budynku 
mieszkalnego w pasie 
2x100 m 
 

BRAK 82 BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK 

 
Liczba niezbędnych 
wyburzeń/ 
przekwalifikowani 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszarowe formy 
ochrony przyrody  
wraz z podaniem 
długości linii oraz 
ilości słupów w tych 
obszarach 

BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK 
Puszcza 
Notecka 

PLB300015 
BRAK BRAK 

Dolina Noteci 
PLH300004 

Dolina Środk. 
Noteci 
PLB300001 

BRAK 

Dolina 
Noteci 
PLH300004 

Dolina Środk. 
Noteci 
PLB300001 

Przeznaczenie terenów zajętych pod linię w pasie 2×35m – zgodnie z SUIKZP gminy (powierzchnia podana w hektarach) 
 
Tereny mieszkaniowe 
i siedliskowe 
 

0 ha 0 ha 0 ha 3,1 ha 0 ha 0 ha 0 ha 3,1 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 

 
Tereny usługowo-
przemysłowe 
 

0,5 ha 24,6 ha 9,4 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 9,31 ha 0 ha 0 ha 0 ha 

 
Tereny rolne 
 

0 ha 15,5 ha 27,0 ha 52,1 ha 18,25 ha 32,2 ha 73,8 ha 63,5 ha 23,23 ha 52,8 ha 0 ha 15,2 ha 

 
Pozostałe w tym 
leśne 
 

0,2 ha 2,0 ha 6,5 ha 0,3 ha 0,4 ha 17,2 ha 68,3 14,2 ha 56,95 ha 35,1 ha 6,4 ha 15,4 ha 
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Załącznik nr 20 – Stowarzyszenie Dąbrowa, gmina Dopiewo Pismo z dnia 15.02.2016 r. 

Załącznik nr 22 – Stowarzyszenie Przyjazna Rokietnica Pismo z dnia 18.02.2016 r. 

Załącznik nr 22 – Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych „Ekorolnik” Pismo z dnia 17.02.2016 r. 

Załącznik nr 23 – Wójt Gminy Dopiewo Pismo z dnia 29.02.2016 r. 

Załącznik nr 24 – Protest mieszkańców gminy Dopiewo Pismo z dnia 01.02.2016 r. 

Załącznik nr 25 – Stowarzyszenie Dąbrowa Pismo z dnia 01.03.2016 r. 

Załącznik nr 26 – Towarzystwo Ochrony Środowiska „LAS” Pismo z dnia 29.02.2016 r. 

Załącznik nr 27 – Stowarzyszenie „Wokół Nas” Pismo z dnia 08.03.2016 r. 

Załącznik nr 28 – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Pismo z dnia 18.04.2016 r. 

Załącznik nr 29 – Petycja mieszkańców Kobylnik,   gm. Rokietnica Pismo z dnia 28.04.2016 r. 

Załącznik nr 30 – Petycja Mieszkańców Przybrody, gm.  Rokietnica Pismo z dnia 28.04.2016 r. 
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Załącznik nr 31 – Petycja Mieszkańców Bytkowa i Soboty , gm. Rokietnica Pismo z dnia 29.05.2016 r. 

Załącznik nr 32 – Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Topolowego, gm. Rokietnica Pismo z dnia 15.09.2016 r. 

Załącznik nr 33 – Stowarzyszenie Przyjazna Rokietnica Pismo z dnia 27.09.2016 r. 

Załącznik nr 34 – Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Topolowego, gm. Rokietnica Pismo z dnia 26.09.2016 r. 

Załącznik nr 35 – Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych „Ekorolnik” Pismo z dnia 25.09.2016 r. 

Załącznik nr 36 – Stowarzyszenie „Przyjazna Ziemia” Pismo z dnia 25.09.2016 r. 

Załącznik nr 37 – Anna Niesiobęcka sołtys Sobota-Bytkowo w imieniu Stowarzyszeń z gminy Rokietnica  Pismo z 
dnia 09.11.2016 r. 

Załącznik nr 38 – Burmistrz Miasta i Gminy Oborniki Pismo z dnia 03.11.2016 r. 

Załącznik nr 39 – Stowarzyszenie NATURA XXI Pismo z dnia 30.11.2016 r. 

Załącznik nr 40 – Stowarzyszenie SOKIAS Pismo z dnia 02.12.2016 r. 

 

 


