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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 

(druk nr 434) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 Ustawa rozszerza wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 

określony w załączniku do ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowych. Ma to na celu skrócenie procesu inwestycyjnego, 

a w konsekwencji zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostarczania energii 

elektrycznej na obszarze Polski centralnej i wschodniej. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r. 

w oparciu o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 1257). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która poza poprawkami redakcyjnymi 

wprowadziła możliwość rozbudowy lub przebudowy linii Blachownia – Łagisza. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego ustawa została 

uchwalona w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję. 

 

III. Uwaga szczegółowa 

W dodawanym do załącznika ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pkt 25 przebieg linii przesyłowej określono 

następującymi wyrazami „pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy 
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nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce 

Ujrzanów)”. 

Realizacja tak określonej linii przesyłowej będzie korzystała ze specjalnej procedury 

przewidzianej przepisami ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji  

w zakresie sieci przesyłowych. Dlatego istotne jest wyraźne określenie przebiegu linii. 

Brakuje wyraźnego wskazania czym jest aglomeracja warszawska. Definicje aglomeracji 

zawierają art. 3 pkt 1 Prawa ochrony środowiska  (przez aglomerację rozumie się miasto lub 

kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych) oraz art. 43 ust. 2 pkt 1 Prawa 

wodnego (przez aglomerację rozumie się teren, na którym zaludnienie lub działalność 

gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane 

i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków). 

Obydwie definicje wydają się autonomiczne oraz niedostatecznie precyzyjne przez co 

nieodpowiednie do zastosowania w omawianym przypadku. Również potoczne znaczenie 

wyrazu aglomeracja (SJP: w urbanistyce: skupienie ludności i zabudowy na stosunkowo 

niewielkim terenie; działanie dążące do zurbanizowania jakiegoś obszaru) nie pozwala na 

wyraźne określenie granic aglomeracji warszawskiej. 

Ponadto warto zauważyć, że w przypadku aglomeracji krakowskiej ustawodawca 

wskazał Skawinę, jako konkretną miejscowość, do której doprowadzona zostanie linia 

przesyłowa (pkt 26 załącznika). 

Powyższe przemawia za wprowadzeniem poprawki, która wyraźnie wskaże początek 

linii przesyłowej. W propozycji poprawki jako początek wskazano Warszawę, ale ostateczna 

wersja poprawki winna uwzględniać przewidywany przez ustawodawcę przebieg linii 

przesyłowej (np. Zakręt). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2, w pkt 25 wyrazy „aglomeracją warszawską” zastępuje się wyrazem 

„Warszawą”. 
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