Nikielkowo, 12 kwietnia 2018 r.

POLSKIE SIECI ENERGETYCZNE S.A.
ul. Warszawska 165
05 – 520 Konstancin – Jeziorna

Szanowni Państwo
Występując w imieniu mieszkańców wsi Nikielkowo, gm. Barczewo, zwracam
się do Państwa z uprzejmą prośbą o spowodowanie, aby firma Aldesa Nowa Energia
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18, niezwłocznie wywiązała się z przyjętych na
siebie zobowiązań, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 17.03.2015 r.
pomiędzy tą firmą a Gminą Barczewo w sprawie budowy dróg i chodników na
terenie miejscowości Nikielkowo.
W przywołanym wyżej porozumieniu, firma Aldesa ( z własnej inicjatywy )
zobowiązała się do zaprojektowania i wybudowania na własny koszt 4 km dróg o
nawierzchni asfaltowej, z ich odwodnieniem i chodnikami po jednej stronie, na
ulicach: Warmińskiej, Mazowieckiej, Pomorskiej, Kaszubskiej, Kruczej i Żurawiej w
Nikielkowie. Jak podkreślono w porozumieniu jest to podyktowane troską o dobro
wszystkich mieszkańców Nikielkowa, w celu zminimalizowania negatywnych
oddziaływań planowanej inwestycji, tj. budowy napowietrznej dwutorowej linii 400
kV Ostrołęka – Mątki.
Zgodnie z § 1 pkt 3 Aldesa zobowiązała się wybudować wymienione wyżej
drogi, w terminie do 30 września 2016 roku. Przedstawiła też harmonogram prac,
jednak nie zrealizowała żadnego z 3 punktów tego harmonogramu.
Wobec nie wywiązania się w terminie z żadnego punktu harmonogramu, dnia 5
maja 2016 roku, Burmistrz Barczewa i p. Miguel Ortega Lopez – Dyrektor Generalny
firmy Aldesa, podpisali aneks do porozumienia , w którym Strony zmieniły treść
zapisu § 1 pkt 3 i przyjęto, że budowa dróg zakończy się do 30 listopada 2016 roku.
Pomimo przedłużenia terminu, Aldesa nie podjęła żadnych istotnych kroków,
zmierzających do realizacji porozumienia.
W chwili obecnej jesteśmy w fazie wyjściowej ( upłynęły prawie 3 lata ), gdyż
Aldesa nie złożyła kompletnych dokumentów w Starostwie Powiatowym w
Olsztynie, w celu uzyskania pozwolenia na budowę dróg.

- 2 My, mieszkańcy Nikielkowa jesteśmy przekonani o tym, że działania Aldesy
są działaniami pozorowanymi, aby nie wykonać zadania do którego się ta firma
zobowiązała.
Pragnę podkreślić z całą mocą, że linia energetyczna 400 kV, która przebiega w
bezpośredniej bliskości naszych domów i działek budowlanych, w znaczący sposób
obniżyła ich atrakcyjność, a tym samym wartość, stworzyła też istotne niedogodności
i niebezpieczeństwa dla mieszkańców ( negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi i
zwierząt, ograniczona możliwość korzystania z terenów w pasie linii energetycznej ).
Wielokrotnie rozjeżdżano drogi i pola ciężkim sprzętem, powodując duże
utrudnienia w korzystaniu z dróg przez mieszkańców, a rolnikom w uprawie pól.
Wybudowanie wspomnianych dróg traktujemy jako częściową rekompensatę
już poniesionych i przewidywanych przez nas strat i niedogodności, zresztą tak
zgodnie ustaliliśmy w czasie konsultacji, jeszcze przed rozpoczęciem budowy linii
400 kV.
Kierując niniejsze pismo do władz Polskich Sieci Energetycznych, bardzo
prosimy o wpłynięcie na firmę Aldesa Nowa Energa, aby pilnie wykonała wobec nas
swoje zobowiązania. Wiemy, że PSE mają bardzo duże możliwości w tym zakresie,
gdyż to Państwo jesteście inwestorem i płatnikiem.
Jeszcze raz prosimy Państwa o interwencję i bardzo liczymy na jej pozytywny
skutek, gdyż tylko w Państwu jest nasza ostatnia nadzieja.
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