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Aktualny status Projektu
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29 marca 2022 spółka złożyła  Raport 

o oddziaływaniu na środowisko 
do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Procedura środowiskowa

► Spółka oczekuje na publiczne 

udostępnienie raportu i będące 

częścią całej procedury 

konsultacje społeczne

► W dniu 6 czerwca 2022 r. nastąpiło odwieszenie przez 

organ postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach.

► Informacja w tej sprawie została wysłana do Stron 

postępowania oraz odpowiednich urzędów, w tym m.in.:

• Urząd Marszałkowski i Pomorski Urząd Wojewódzki 

• Gminy: Choczewo, Gniewino, Krokowa oraz gminy 

ościenne 

► Wkrótce rozpocznie się także postępowanie 

transgraniczne, w którym wezmą udział państwa 

sąsiadujące z Polską; Państwa z regionu Morza 

Bałtyckiego oraz te które wykazały na wcześniejszym 

etapie zainteresowanie oddziaływaniem elektrowni. 



4 Prace terenowe w gminie Choczewo – sezon turystyczny

W trzecim kwartale 2022 roku (lipiec-wrzesień) w gminie Choczewo

nie będą prowadzone żadne inwazyjne prace geologiczne, wiertnicze 

czy też inna działalność, która mogłaby być uciążliwa dla turystów

► Od 6 czerwca do 13 czerwca 2022 roku w gminie Choczewo trwała likwidacja otworu badawczego 

LUBIATOWO PGEEJ1-1

► Do 30 czerwca 2022 roku planowane jest zakończenie prac demobilizacyjnych w okolicy otworu 

badawczego LUBIATOWO PGEEJ1-1

► Pozostałe prace terenowe prowadzone w ramach badań lokalizacyjnych będą obejmowały 

nieinwazyjne inwentaryzacje przyrodnicze oraz pomiary w ramach monitoringu hydrologicznego i 

hydrogeologicznego



5 Prace terenowe w gminie Choczewo – likwidacja otworu badawczego

 Lokalizacja otworu: działka nr 129, obręb 

Jackowo, gmina: Choczewo

 Po zacementowaniu otworu trwają prace 

demobilizacyjne – obejmujące przede wszystkim 

demontaż wiertni, kontenerów i płyt. Największą 

uciążliwością spośród realizowanych prac może 

być wzmożony ruch samochodów ciężarowych, 

hałas oraz zapylenie.

 Prace likwidacyjne i demobilizacyjne zostaną 

wykonane przez załogę firmy ALGEO Sp. z o.o., 

przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP 

i p.poż. pod kontrolą i odpowiedzialnością osoby 

dozoru ruchu.

Planowane zakończenie prac to 30 czerwiec 2022 roku.



6

Ustalenie zakresu 

Raportu 

Badania 

środowiskowe i 

analizy

Badania 

lokalizacyjne  

i analizy

Decyzja

środowiskowa

Decyzja

lokalizacyjna

Zezwolenie 

i Pozwolenie 

na budowę

Karta Informacyjna 

Przedsięwzięcia

• Podstawowe cechy

Przedsięwzięcia

• Potencjalne rodzaje

oddziaływań

• Zalecenia w zakresie

uzupełnień na etapie

OOŚ

Charakterystyka

środowiska

i uwarunkowań

społecznych

• Cenność środowiska

i jego wrażliwość na

potencjalne

oddziaływania

Charakterystyka

Lokalizacji

• Uwarunkowania 

środowiskowe mogą 

wpływać na 

bezpieczeństwo 

funkcjonowania 

elektrowni 

Raport

o oddziaływaniu na

Środowisko 

- 29 marca 2022

• Rodzaje oddziaływań,

ich skala i zasięg

• Ograniczenia

środowiskowe

realizacji projektu

• Działania

minimalizujące

Oddziaływania

• Lokalizacja

Przedsięwzięcia

• Parametry brzegowe

Przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie

decyzji o ustanowienie

lokalizacji

• Potwierdzenie

szczegółowej lokalizacji

przedsięwzięcia

• Warunki techniczne

realizacji inwestycji

Projekt budowlany

• Weryfikacja zgodności

projektu budowlanego

z wydanymi

Pozwoleniami

ETAP PROJEKTU

CO TOWARZYSZY 

DANEMU 

ETAPOWI?

CO ZOSTAJE 

OKREŚLONE NA 

DANYM ETAPIE?

2015 2017-2021 2017-2021 

Decyzje administracyjne 



7 Raport o oddziaływaniu na środowisko



8 Raport o oddziaływaniu na środowisko

*dotyczy preferowanego wariantu lokalizacyjnego Lubiatowo-Kopalino



9 Potencjalne lokalizacje opisane w Raporcie Środowiskowym



10 Poglądowa mapa inwestycji w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino
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Faza budowy

Etap budowy EJ

Etap prac

przygotowawczych

Rozruch

Etap budowy EJ Rozruch

Etap budowy EJ Rozruch

BLOK 1

BLOK 2

BLOK 3

Faza likwidacji EJ

Faza likwidacji EJ

Faza likwidacji EJ

Faza eksploatacji EJ

Faza eksploatacji EJ

Faza eksploatacji EJ

Rok

Planowany harmonogram Przedsięwzięcia (Lubiatowo-Kopalino) 
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Spółka PEJ realizuje szereg działań związanych z otoczeniem 

zewnętrznym, w tym m.in.: 

► Dialog i koordynacja współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za 

inwestycje towarzyszące (PKP PLK, GDDKiA, PSE)

► Regularne spotkania z samorządami, np.: trójstronne z przedstawicielami 

„Porozumienia o współpracy” (18 marca oraz 22 czerwca) czy też 

dwustronne z poszczególnymi włodarzami (w zależności od potrzeb,

np. 18 maja w Choczewie).

► Udział w dwóch grupach roboczych ds. wypracowania rozwiązań 

szczegółowych – przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie

(22 czerwca) oraz przy Urzędzie Gminy Choczewo (23 czerwca).

► Otwarte spotkania informacyjne dla mieszkańców, właścicieli 

nieruchomości i turystów – 2 kwietnia, 6 kwietnia, 7 kwietnia, 8 kwietnia, 

10 maja, 11 maja

► Udział w lokalnych wydarzeniach w sezonie letnim (m.in. 11 czerwca,

12, czerwca, 18, czerwca, 19 czerwca, 25 czerwca)

Wybrane działania PEJ zrealizowane w ostatnim czasie na Pomorzu



13 Dofinansowanie od PEJ dla gmin, stowarzyszeń i innych podmiotów lokalnych*

Napływają kolejne wnioski, które są kompletowane. Kolejne posiedzenie Komisji 

planowane jest w najbliższym czasie.

PIERWSZE DECYZJE

NASTĘPNE ETAPY

KOLEJNE PROJEKTY

Komisja zrównoważonego rozwoju Programu Wsparcia Inicjatyw 

Społecznych zarekomendowała już przyznanie dofinansowania 

dla pierwszych 20 projektów lokalnych. 

Część projektów jest w trakcie procedowania z wnioskodawcami, 

jeden został już zrealizowany. Projekty, które są związane z 

wyższą kwotą dofinansowania, oczekują na decyzje 

korporacyjne spółki PEJ.

* - Stan na 23 czerwca 2022 roku
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Infrastruktura towarzysząca
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Plany dotyczące rozwoju poszczególnych elementów 

infrastruktury towarzyszącej mają charakter poglądowy 

i mogą ulec zmianie. 

Wymogi bezpieczeństwa jądrowego, czy wyniki uzyskiwania 

decyzji środowiskowych, dotyczących wybranych elementów 

infrastruktury towarzyszącej, mogą zdeterminować przyszłe 

rozwiązania, które będą przedmiotem analiz na etapie 

przygotowania dokumentacji projektowej.



16 Elementy infrastruktury towarzyszącej

Infrastruktura 

transportowa

Infrastruktura 

teleinformatyczna

Infrastruktura 

elektroenergetyczna
Infrastruktura wod-kan 

i gospodarka 

odpadami

Pozostała 

infrastruktura 

(współpraca)
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GOSPODARKA PRZESTRZENNA

• zmiana SUiKZP, zmiana/uchwalenie MPZP

BAZA NOCLEGOWA

• hotele, pensjonaty, kwatery prywatne

INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA

• ujęcia wody, stacja uzdatniania wody, sieci wodociągowe

• oczyszczalnia ścieków, sieci kanalizacyjne

GOSPODARKA ODPADAMI KONWENCJONALNYMI

• Gospodarowanie odpadami konwencjonalnymi

POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA

• sieć elektroenergetyczna, gazowa, 

teleinformatyczna (Internet)

• drogi, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

transport publiczny

OŚWIATA, SPORT I KULTURA

• przedszkola, szkoły, ośrodki kulturalne, 

obiekty sportowe

SŁUŻBA PUBLICZNA

• przychodnie, punkty medyczne, straż 

pożarna, komisariat policji

HANDEL I POZOSTAŁE USŁUGI

Infrastruktura towarzysząca – nowe kierunki rozwoju dla regionu



18 Infrastruktura towarzysząca - współpraca

Poszczególne elementy infrastruktury towarzyszącej są 

realizowane we współpracy z podmiotami państwowymi 

wyznaczonymi do realizacji przedmiotowych inwestycji 

na poziomie ogólnopolskim m.in..:

► DROGI DOJAZDOWE: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

► LINIE KOLEJOWE: 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA

► LINIE PRZESYŁOWE:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

► KONSTRUKCJA MORSKA DO ROZŁADUNKU 

(MOLF) i DROGA TECHNICZNA

Urząd Morski w Gdyni

Wskazane Spółki są odpowiedzialne za przygotowanie 

szczegółowych analiz oraz projektów, rozpoczęcie 

postępowań administracyjnych, w tym procedur 

środowiskowych, a docelowo za realizację inwestycji.
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Dziękujemy


