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Szanowny Panie Premierze,  

 

W gminie Choczewo ma powstać pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Przygotowa-

nia do budowy już się rozpoczęły, a spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wystąpiła o decyzję 

środowiskową dla inwestycji.  

Jednak lokalni samorządowcy oraz mieszkańcy skarżą się, że inwestor nie prowadzi  

z nimi dialogu, a jedynie informuje o swoich działaniach. Lokalna społeczność chciałaby wy-

jaśnienia kwestii takich jak np. przebieg przyszłych dróg czy też linii kolejowej do Choczewa 

oraz dalej do elektrowni i do Lęborka/Łeby, czy też przyszłego zaplecza mieszkaniowego dla 

pracowników budowy i możliwości korzystania z istniejącej już infrastruktury (domki, pensjo-

naty, pokoje gościnne itp.). 

18 maja br. w Urzędzie Gminy w Choczewie odbyło się spotkanie dotyczące planowa-

nej budowy elektrowni i infrastruktury towarzyszącej, które miało na celu zbudowanie komu-

nikacji na temat realizacji inwestycji pomiędzy samorządem i mieszkańcami a inwestorem, 

czyli rządem. Niestety z zaproszenia Wójta nie skorzystał ani Pan Premier, ani przedstawiciel 

jakiegokolwiek ministerstwa zaangażowanego w inwestycję, ani też Prezes Polskich Elek-

trowni Jądrowych. 

Podczas spotkania samorządowcy wskazywali na to, że gmina lokalizacyjna, jak  

i gminy ościenne oraz powiaty, które swoim zasięgiem i oddziaływaniem obejmie planowana 

inwestycja, nigdy nie były traktowane jak partnerzy, a decyzje dotyczące lokalizacji czy prze-

biegu infrastruktury towarzyszącej zapadały bez udziału zainteresowanych stron. 

Mając powyższe na uwadze prosimy o odpowiedź na następujące pytania:  

1. Czy prawdą jest, że inwestor budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce nie pro-

wadzi dialogu i konsultacji z lokalnymi samorządami i mieszkańcami, ograniczając się 

jedynie do przekazywania informacji o przebiegu przygotowań do realizacji inwestycji 

? Jeśli tak, dlaczego ? 



 

 

2. Dlaczego Pan Premier, przedstawiciele ministerstw oraz Prezes Polskich Elektrowni 

Jądrowych nie byli obecni na spotkaniu w Urzędzie Gminy w Choczewie, którego ce-

lem było zbudowanie komunikacji na temat realizacji inwestycji pomiędzy samorządem 

i mieszkańcami a inwestorem ? 

3. Czy planowane jest spotkanie przedstawicieli rządu (osób decyzyjnych) z lokalną spo-

łecznością celem omówienia szczegółów planowanej inwestycji ? Jeśli tak, w jakim 

terminie ? Jeśli nie, jakie inne sposoby współpracy z lokalną społecznością w tej kwestii 

przewiduje rząd ? 

4. W jaki sposób inwestor zamierza zrekompensować mieszkańcom Gminy Choczewo de-

gradację środowiska i wieloletnie prace budowlane, którą mogą mieć poważny wpływ 

na utratę atrakcyjności turystycznej tej gminy oraz potencjalną utratę miejsc pracy, 

związanych z obsługą obiektów turystycznych ?  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 


