
Załącznik nr 3 
do uzasadnienia 

Uchwała nr 69/15 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 27 lipca 2015 roku 
 
w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzenia zmiany Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 42 ust. 3 ustawy 
z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199, 443 i 774) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Mazowieckiego przyjętego uchwałą Nr 180/14 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. poz. 6868) w zakresie planowanego przebiegu trasy południowego 
półpierścienia warszawskiego linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice - 
Ołtarzew. 

2. Przedmiotem planu jest wyznaczenie planowanego przebiegu trasy południowego 
półpierścienia warszawskiego linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice – 
Ołtarzew z uwzględnieniem założeń przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze, w tym odnoszących się do 
konieczności: 
1) modernizowania i rozbudowywania energetycznych systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych;  
2) minimalizowania strat w trakcie przesyłu energii elektrycznej; 
3) dywersyfikacji źródeł i kierunków zasilania w energię elektryczną oraz 
4) łączenia i lokalizowania tras elektroenergetycznych, w miarę możliwości, we 

wspólnych korytarzach z infrastrukturą transportową. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicz ący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

 
Ludwik Rakowski 

  

                                                 
1) Zmiany teksy jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 42 ust. 3 w związku z art. 39 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, warunkiem przystąpienia do zmiany planu zagospodarowanie 
przestrzennego województwa jest stosowna uchwała sejmiku. Jednym z wniosków prac nad 
oceną planu może być stwierdzenie konieczności dokonania jego zmiany. W wyniku analizy 
zgłoszeń, protestów i postulatów od mieszkańców i od organizacji społecznych, dokonanych 
na wspólnym posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania 
Przestrzennego z Komisją Rozwoju Gospodarczego Infrastruktury i Przeciwdziałania 
Bezrobociu zachodzi konieczność zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego w zakresie wpisanego i wrysowanego w nim planowanego 
przebiegu trasy południowego półpierścienia warszawskiego linii elektroenergetycznej 400 
kV relacji Kozienice-Ołtarzew. Analiza ta wskazuje na zasadność przystąpienia do zmiany 
planu, z uwagi przede wszystkim na potencjalny konflikt społeczny w zakresie przebiegu linii 
przez tereny zurbanizowane.  Nasuwa się wniosek, że autorzy proponowanego przebiegu 
linii nie wzięli pod uwagę wskazówek zawartych w Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze, które zakładają modernizowanie i 
rozbudowywanie energetycznych systemów przemysłowych i dystrybucyjnych tak, by 
zminimalizować straty w trakcie przesyłu energii oraz zdywersyfikować źródła i kierunki 
zasilania w energię, a trasy sieci elektroenergetycznych powinny być w miarę możliwości 
łączone i  lokalizowane we wspólnych korytarzach z infrastrukturą transportową. Powyższe 
argumenty, a także fakt dochowania wymaganych ustawą procedur, stanowią uzasadnienie 
merytoryczne i formalno-prawne do podjęcia niniejszej uchwały.  

Wykonanie uchwały powierzono Marszałkowi Województwa jako podmiotowi ustawowo 
właściwemu do sporządzenia zmiany Planu, przy założeniu, że projekt zmiany planu 
zostanie opracowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, które jest 
jednostką samorządu województwa mazowieckiego.  

W związku z tym przedmiotowa uchwała rodzi skutki finansowe dla budżetu województwa 
mazowieckiego tylko w części dotyczącej kosztów udziału instytucji i osób zewnętrznych w 
roli konsultantów i autorów opracowań specjalistycznych. 


