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STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejsze opracowanie (raport) stanowi prognoz  oddzia ywania przedsi wzi cia na

rodowisko, polegaj cego na:

- budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Oci ” wraz z dowi zaniami

         liniowymi 110 kV (napowietrznymi)

- przebudowie   polegaj cej    na   wybudowaniu   s upa  nr  30a   (odcinek  pomi dzy

stanowiskami s upowymi nr 30 i 31).

                                      Inwestorem danego przedsi wzi cia jest:

ENERGA - OPERATOR S A

Oddzia  w Kaliszu

al. Wolno ci 8

62-800 Kalisz

Zamierzenie inwestycyjne polegaj ce na budowie stacji oraz przebudowie odcinka

istniej cej napowietrznej linii 110 kV, s y poprawie warunków zasilania obecnych odbiorców,

zapewnieniu mo liwo ci pod czenia kolejnych podmiotów.  Potrzeba ta jest ci le zwi zana

z obowi zkami Spó ki Dystrybucyjnej (w zakresie dostaw energii) w stosunku do ludno ci,

wynikaj cymi z ustawy Prawo energetyczne.

Niniejszy Raport jest sporz dzany na etapie wydawania decyzji o rodowiskowych

uwarunkowaniach. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [1, 2], przedmiotowa stacja

elektroenergetyczna nale y do przedsi wzi  mog cych potencjalnie znacz co oddzia ywa  na

rodowisko.

Teren, na którym planowana jest stacja elektroenergetyczna „GPZ Oci ” wraz

z wprowadzeniami liniowymi 110 kV, stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako:

grunty orne (RIVa, RIVb, RV). Przedmiotowy teren jest u ytkowany rolniczo. W pobli u

miejsca planowanej lokalizacji stacji elektroenergetycznej znajduj  si  budynki mieszkalne

i gospodarcze (najbli szy budynek mieszkalny w odleg ci ok. 85 m do terenu stacji).



Strona: 5

Stron: 95
Spó ka Akcyjna

PN-EN ISO 9001:2009

ELFEKO S.A.
81-061 Gdynia,

ul. Hutnicza 20A

Stacja elektroenergetyczna
110/15 kV GPZ Oci  wraz z

wprowadzeniami liniowymi 110 kV
740/07

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV
„GPZ Oci  wraz

z wprowadzeniami liniowymi 110 kV

RAPORT O ODDZIA YWANIU
PRZEDSI WZI CIA NA

RODOWISKO
Opracowa : mgr in . Rafa  Mathea

- 5 -

Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna s siaduje z dzia kami nr 245, 244, 243, 241 (droga

polna s siaduj ca z dz. nr 238), 55 (droga s siaduj ca z dz. nr 17).

W ramach realizacji inwestycji (dwa etapy realizacji) zostanie wybudowana rozdzielnia

napowietrzna 110 kV wraz z wprowadzeniami liniowymi 110 kV, w sk ad której wejdzie 5 pól

110 kV – dwa pola liniowe, dwa pola transformatorowe, jedno pole cznika szyn oraz  inne

urz dzenia i obiekty zwi zane ze stacj  (w tym przy cza wodoci gowe, kanalizacyjne,

telekomunikacyjne lub inne), wyprowadzenia liniowe 15 kV, ogrodzenie stacji.

Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna s  b dzie wy cznie do rozdzia u energii

elektrycznej, któremu nie towarzysz adne procesy produkcyjne.

W czasie budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV i wprowadze  liniowych 110 kV

wszystkie prace b  prowadzone na terenie stacji i w najbli szym s siedztwie. Prowadzone

prace podczas realizacji (budowie) przedmiotowego przedsi wzi cia nie b  negatywnie

oddzia ywa  na rodowisko, jak te  na przebywaj cych w pobli u ludzi.

Rozpatrywana stacja elektroenergetyczna wraz z wprowadzeniami liniowymi 110 kV

dzie oddzia ywa a na rodowisko w czasie eksploatacji g ównie w postaci ha asu oraz pól

elektromagnetycznych o cz stotliwo ci 50 Hz.

W czasie normalnej eksploatacji przedmiotowej stacji elektroenergetycznej wraz

z wprowadzeniami liniowymi nie wyst puj  odpady. Potencjalnym zagro eniem dla rodowiska

jest olej mineralny zastosowany w transformatorach. Jednak w przypadku wyst pienia

ewentualnej awarii polegaj cej na uszkodzeniu kadzi transformatora, ciekaj cy olej b dzie

gromadzony w przewidzianych do tego celu szczelnych zbiornikach (misach) zapewniaj cych

w przypadku awarii przej cie 100 % oleju znajduj cego si  w transformatorze.

Z uwagi na fakt zadaszenia stanowisk transformatorów mocy i potrzeb w asnych, nie jest

przewidziane odprowadzanie i separacja wód opadowych z w/w stanowisk.

Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna oraz strefa jej oddzia ywania po ona jest

poza obszarami specjalnej ochrony (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony (SOO)
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Natura 2000. Omawiane przedsi wzi cie nie b dzie oddzia ywa o na formy ochrony przyrody

i krajobrazu znajduj ce si  w jego otoczeniu, w tym w szczególno ci na obszary Natura 2000.

Na terenie i w s siedztwie planowanego przedsi wzi cia nie wyst puj  zabytki chronione

na podstawie obowi zuj cych przepisów [14].

Proponowany wariant przedsi wzi cia (wariant wybrany) wp ynie na polepszenie jako ci

dostawy energii elektrycznej dla miasta Nowe Skalmierzyce i okolic zapewnienia wymaga

bezpiecze stwa energetycznego.

Po wybudowaniu, rozpatrywany obiekt nie b dzie ród em emisji gazów, py ów

i spalin, które mog yby zanieczyszcza  powietrze atmosferyczne.

Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna b dzie ogrodzona p otem, na zewn trz którego

oddzia ywanie na rodowisko nie przekroczy warto ci dopuszczalnych okre lonych

w obowi zuj cych przepisach [3, 7, 8]. Nale y zatem stwierdzi , i  przedsi wzi cie to nie

dzie narusza o interesów osób trzecich, a tym samym nie b dzie mia o adnego wp ywu na

dobra materialne.

Budowa niniejszego obiektu stacyjnego, jak i jego pó niejsze funkcjonowanie nie b dzie

oddzia ywa  negatywnie na zabytki chronione, krajobraz kulturowy oraz nie wyst pi

transgraniczne oddzia ywanie na rodowisko z uwagi na miejsce jego lokalizacji.

Prognozowanie oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko wykonano metod

porównawcz  oraz obliczeniow .

Nat enia pola elektrycznego i magnetycznego wytwarzanego przez przedsi wzi cie nie

przekroczy warto ci dopuszczalnych w rodowisku zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [3, 8].

Analizie poddano równie  emisj  ha asu wytwarzan  przez przedmiotow  stacj

elektroenergetyczn  wraz z wprowadzeniami liniowymi. Emisja szumu akustycznego

w obszarze pod istniej cymi liniami oraz wprowadzeniami liniowymi 110 kV  nie przekroczy

34 dB, czyli jest praktycznie nies yszalny. Na terenie s siaduj cym z projektowan  stacj

dominuj cy b dzie ha as od stacji, w której znajduj  si  transformatory mocy i potrzeb
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asnych. Ha as w rozpatrywanym przypadku nie przekroczy, dopuszczalnej dla zabudowy

mieszkaniowej warto ci 45dB, któr  okre la rozporz dzenie [7].

Warto ci oddzia ywa  linii i stacji nie przekrocz  warto ci dopuszczalnych dlatego

te   na obszarze realizacji przedsi wzi cia nie przewiduje si  potrzeby tworzenia obszarów

ograniczonego u ytkowania.

Budowa stacji wraz z wprowadzeniami liniowymi 110 kV w pewnym stopniu zmieni

krajobraz terenu, gdy  w p askim, niewiele zabudowanym terenie pojawi si  nowa konstrukcja

jednego s upa linii 110 kV  i urz dzenia napowietrznej stacji 110/15 kV. Jednak w pobli u

istniej  ju  s upy linii 110 kV i pojawienie si  nowego s upa oraz konstrukcji stacji nie wp ynie

bardzo istotnie na zmian  krajobrazu.

Realizacja przedsi wzi cia nie wp ynie na klimat, wody podziemne, powietrza,

powierzchni  ziemi, ro liny, zwierz ta, z a kopalin, zabytki. Nie przewiduje si  równie

zaburzenia gospodarki wodno- ciekowej w wyniku budowy stacji i dowi za .

Po zrealizowaniu przedsi wzi cia przewiduje si  wykonanie pomiarów nat enia pola

elektrycznego i magnetycznego pod liniami oraz przy najbli szych stacji budynkach

mieszkalnych, jak równie  na terenie i w najbli szym otoczeniu stacji. Przewiduje si  równie

dokonanie pomiarów ha asu w otoczeniu stacji, ze szczególnym uwzgl dnieniem istniej cej

zabudowy mieszkaniowej (posesja 49 i 53).

Planowana inwestycja (budowa stacji wraz z dowi zaniami liniowymi oraz

przebudowa odcinka istniej cej napowietrznej linii 110 kV), jak równie  pó niejsza jej

eksploatacja, nie b dzie stanowi a zagro enia dla rodowiska. Tym samym spe nia  b dzie

wymagania zawarte w obowi zuj cych ustawach i rozporz dzeniach.
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1. Wst p

Niniejsze opracowanie stanowi raport oddzia ywania na rodowisko przedsi wzi cia

polegaj cego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Oci ” (stacji

bezobs ugowej) wraz z wprowadzeniami liniowymi 110 kV (dowi zaniami liniowymi) oraz

przebudowie odcinka istniej cej napowietrznej linii 110 kV relacji Ostrów – Pleszew.

Niniejszy Raport jest sporz dzany na etapie wydawania decyzji o rodowiskowych

uwarunkowaniach.  Zgodnie z „Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.

w sprawie okre lenia rodzajów przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko

oraz szczegó owych uwarunkowa  zwi zanych z kwalifikowaniem przedsi wzi cia do

sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na rodowisko” art. 3 ust.1 pkt 7, ust. 2 pkt 1 i 2 (Dz.U.

Nr 257, poz. 2573 ze zm.) [1] oraz ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008r. o udost pnianiu

informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz

o ocenach oddzia ywania na rodowisko art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.

1227 ze zm.) [2], przedmiotowa stacja elektroenergetyczna nale y do przedsi wzi  mog cych

potencjalnie znacz co oddzia ywa  na rodowisko.

Dla przedmiotowego przedsi wzi cia Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

na  obowi zek sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na rodowisko dla analizowanej

inwestycji, postanowieniem z dnia 19.07.2010r. znak: RG.7625 – 9/10 – za cznik nr 1.

 Inwestorem przedsi wzi cia jest ENERGA – OPERATOR S.A. Oddzia  w Kaliszu.

Zamierzenie inwestycyjne polegaj ce na budowie stacji, s y poprawie warunków zasilania

obecnych odbiorców, zapewnieniu mo liwo ci pod czenia kolejnych podmiotów.  Potrzeba ta

jest ci le zwi zana z obowi zkami Spó ki Dystrybucyjnej (w zakresie dostaw energii)

w stosunku do ludno ci, wynikaj cymi z ustawy Prawo energetyczne. Przedmiotowa stacja

i linie wysokiego napi cia niczego nie produkuj , s  tylko do przesy u i rozdzia u energii

elektrycznej. W zwi zku z tym praca stacji nie wymaga stosowania adnych substancji,

surowców, wody, materia ów oraz paliw. Stacja i  linia elektroenergetyczna nie wytwarzaj

adnych odpadów technologicznych.
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2. Charakterystyka i opis planowanego przedsi wzi cia

2.1 Opis planowanego przedsi wzi cia

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV „GPZ Oci ” z dowi zaniami liniowymi 110 kV

dzie zlokalizowana na dzia ce nr ewid. 242 (obr b ewidencyjny 0006-Fabianów, jednostka

ewidencyjna 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski). W niedalekiej odleg ci  od

planowanej do budowy stacji elektroenergetycznej zlokalizowana jest posesja nr 49 (ok. 85m od

ogrodzenia planowanej stacji) oraz posesja 53 (ok. 95m od ogrodzenia planowanej stacji).

Realizacja przedsi wzi cia wymaga wybudowania stacji elektroenergetycznej 110/15 kV

„GPZ Oci ”, dowi za  liniowych 110 kV (napowietrznych), przebudowy istniej cej

napowietrznej linii 110 kV, pomi dzy s upami nr 30 i 31 (z któr  nast pi powi zanie stacji).

Strefa oddzia ywania planowanego przedsi wzi cia (budowa stacji) pokrywa si  z obszarem jej

realizacji (obszar na który b dzie oddzia ywa  przedsi wzi cie nie wychodzi poza ogrodzenie

stacji elektroenergetycznej). Wokó  granic przedmiotowego przedsi wzi cia, ani w najbli szym

otoczeniu nie wyst puj  obiekty o parametrach oddzia ywania tego samego rodzaju oraz tego

samego rodzaju kwalifikacji przedsi wzi cia. W rozpatrywanej sytuacji nie b dzie wyst powa

równie  powi zanie z innymi przedsi wzi ciami na obszarze, na który b dzie oddzia ywa

planowane przedsi wzi cie (budowana stacja elektroenergetyczna), wobec czego nie b dzie

wyst powa  zjawisko kumulowania si  (sumowania) oddzia ywa  przedsi wzi .

Teren, na którym planowana jest stacja elektroenergetyczna „GPZ Oci ” wraz

z wprowadzeniami liniowymi 110 kV, stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako:

grunty orne (RIVa, RIVb, RV). Przedmiotowy teren jest u ytkowany rolniczo. W pobli u

miejsca planowanej lokalizacji stacji elektroenergetycznej znajduj  si  budynki mieszkalne

i gospodarcze (najbli szy budynek mieszkalny w odleg ci ok. 85 m do terenu stacji).

Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna s siaduje z dzia kami nr 245, 244, 243, 241 (droga

polna s siaduj ca z dz. nr 238), 55 (droga s siaduj ca z dz. nr 17).

Teren przedsi wzi cia nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie

konserwatorskiej, ani nie znajduje si  w granicach terenu górniczego.
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Wjazd na teren stacji b dzie odbywa  si  z istniej cej drogi (ul. rodkowa) poprzez drog

poln  (dz. nr nr 241). Projektowana szeroko  drogi dojazdowej do stacji (zjazd z drogi polnej

od ulicy rodkowej) wynosi  b dzie maksymalnie od pi ciu do siedmiu metrów.

Dla terenu, na którym planowane jest przedsi wzi cie polegaj ce na budowie stacji

elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Oci ” wraz z wprowadzeniami liniowymi 110 kV na

teren stacji, nie ma uchwalonego  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W chwili obecnej dzia ki, na których planowana jest budowa stacji elektroenergetycznej

wraz z wprowadzeniami liniowymi 110 kV stanowi  teren gruntów ornych (RIVa, RIVb, RV),

których w cicielem jest Skarb Pa stwa – Starosta Ostrowski. Na powy szym terenie oraz

w s siedztwie istniej cej zabudowy zlokalizowana jest istniej ca linia 110 kV Ostrów – Pleszew

(linia do której nast pi dowi zanie planowanej stacji).  Realizacja przedsi wzi cia w planowanej

lokalizacji stacji elektroenergetycznej nie wymaga interwencji w szat  ro linn , która w innym

przypadku (innej lokalizacji) mog aby wymaga  przyci cia koron drzew i wyci cia

pojedynczych drzew, celem zachowania wymaganych odleg ci od przewodów, konstrukcji

upów oraz zlokalizowania stacji.

Przedmiotowe przedsi wzi cie realizowane b dzie w 2 etapach: tymczasowym oraz

docelowym.

ETAP I (tymczasowy) – etap, w którym zostanie wybudowana rozdzielnia napowietrzna

110 kV (w sk ad, której wejd  4 pola 110 kV – dwa pola liniowe, cznik szyn i jedno

transformatorowe), budynek rozdzielni, stanowiska transformatorów mocy i potrzeb w asnych

(w/w stanowiska zostan  zadaszone i b  tworzy  jednolit  bry  wraz z budynkiem

rozdzielni). W przedmiotowym etapie tylko jedno stanowisko mocy i potrzeb w asnych zostanie

wyposa one w urz dzenia i aparaty energetyczne. Zostan  tak e wybudowane inne urz dzenia

i obiekty zwi zane ze stacj  takie jak: przy cze wodoci gowe, kanalizacyjne,

telekomunikacyjne, maszt czno ci trunkingowej, wyprowadzenia kablowe 15 kV, wiata na

sprz t przeciwpo arowy, ogrodzenie stacji, oraz wprowadzenia liniowe napowietrzne 110 kV

cz ce projektowan  stacj  elektroenergetyczn  z istniej  napowietrzn  lini  110 kV.

Budowa stacji elektroenergetycznej wymaga  b dzie wykonania bezprzewodowej czno ci

trunkingowej. Przedmiotowe przedsi wzi cie (radiolinia) ze wzgl du na swoj  klasyfikacj , nie
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dzie wymaga o przeprowadzenia procedury ustalenia rodowiskowych uwarunkowa  zgody

na jego realizacj  – w my l obecnie obowi zuj cych przepisów w tym zakresie. Przez miejsce

lokalizacji stacji elektroenergetycznej przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV

relacji Ostrów – Pleszew, z któr  nast pi po czenie.

ETAP II (docelowy) – etap docelowy, którego realizacja jest uzale niona od wzrostu

zapotrzebowania zasilanego obszaru, w którym stacja z rozdzielni  110 kV zostanie

rozbudowana o dodatkowe pole transformatorowe 110 kV (zostanie zainstalowany drugi

transformator mocy), ewentualne drugie stanowisko transformatora potrzeb w asnych,

wyprowadzenia kablowe 15 kV oraz inne urz dzenia i obiekty zwi zane z prac  stacji.

Stanowiska transformatorów mocy przewidziano docelowo dla dwóch transformatorów

o mocy 25 MVA ka dy (w wersji pocz tkowej zostanie zamontowany transformator o mocy

16 MVA). Wspomniane stanowiska b  wyposa one w szczelne misy olejowe zapewniaj ce

przej cie w przypadku awarii 100 % oleju znajduj cego si  w transformatorze. Po czenia

pomi dzy transformatorami mocy, a rozdzielni  15 kV wykonane zostan  kablami miedzianymi

typu 3x(2xXnRUHKXS) – 1x300/50 12/20 kV.

Teren pod przedmiotowe przedsi wzi cie zostanie zrealizowany na terenie dzia ki

nr 242. Przewidywana powierzchnia dzia ki przeznaczona pod budow  stacji

elektroenergetycznej wynosi ok. 0,6 ha. W tabeli poni ej przedstawiono projektowane

(maksymalne) wielko ci powierzchni zajmowane przez g ówne elementy stacji:

ówne elementy stacji 110/15 kV GPZ Oci
ETAP

I
(tymczasowy)

II
(docelowy)

a) ogrodzony teren stacji 110/15 kV: ~ 5000 m2

b) rozdzielnia napowietrzna 110 kV: ~ 500 m2 ~ 630 m2

c) zadaszony budynek stacji elektroenergetycznej
wraz z stanowiskami transformatorów mocy i
potrzeb w asnych:

~ 450m2

d) stanowisko baterii kondensatorów ~ 30m2
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2.2 Charakterystyka techniczna przedsi wzi cia

W zakres analizowanego przedsi wzi cia (budowa stacji) wchodzi przebudowa odcinka

istniej cej linii 110 kV relacji Ostrów – Pleszew (polegaj ca na budowie jednego stanowiska

upowego nr 30a serii SC3R±0), oraz budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV

(GPZ Oci ) wraz z napowietrznymi dowi zaniami liniowymi 110 kV, cz cymi projektowan

stacj  elektroenergetyczn  ze wspomnian  lini  napowietrzn  110 kV.

Przebudowa odcinka istniej cej linii 110 kV

Przebudowa istniej cej linii jednotorowej 110 kV relacji Ostrów – Pleszew nast pi

pomi dzy stanowiskami s upowymi nr 30 i 31. Przedmiotowy odcinek linii pomi dzy

wspomnianymi s upami przebiega bezpo rednio nad terenem przewidzianym na budow  stacji

elektroenergetycznej „GPZ Oci ” (dz. nr 242). Dzi ki temu jest mo liwa realizacja stosunkowo

prostego powi zania planowanej stacji elektroenergetycznej z istniej  lini  110 kV.

Powi zanie b dzie zrealizowane poprzez posadowienie jednego nowego stanowiska s upowego

serii SC3R na terenie planowanego przedsi wzi cia (dz. nr 242). Sylwetk  s upa serii SC3R

przedstawiono na rysunku 3. Wymiary oraz powierzchnia terenu zostanie dok adnie okre lona

w projekcie budowlanym. Zastosowanie od czników liniowych pozwoli na podzielenie

istniej cej  linii  110  kV  relacji  Ostrów  -  Pleszew  na  dwa  odcinki:  linie  Ostrów  –  Oci

i Oci  – Pleszew.

Ka da faza (przewód roboczy) od nowoprojektowanego s upa SC3R do bramki liniowej

wykonana b dzie przewodem typu AFL-6 o przekroju 240 mm2. Przewiduje si  zastosowanie

izolatorów kompozytowych lub ceramicznych.

Parametry pracy linii od s upa SC3R do bramki liniowej:

napi cie znamionowe 110 kV (maksymalne napi cie 123 kV),

pr d maksymalny 735 A/faz .
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Istniej ca jednotorowa linia energetyczna 110kV relacji Ostrów - Pleszew zosta a

wykonana przewodem AFL-6 o przekroju 120 mm2. Z tego wzgl du parametry pracy istniej cej

linii 110 kV,  pomi dzy s upami nr 30, nowoprojektowanym s upem SC3R i s upem nr 31 s

nast puj ce:

napi cie znamionowe 110 kV (maksymalne napi cie 123 kV),

pr d maksymalny 475 A/faz .

Wysoko  nowego s upa nie przekroczy 25 metrów, natomiast wysoko  bramki nie

przekroczy 10 metrów (wysoko  zawieszenia przewodów ok. 9,3m).

Wprowadzenia liniowe b  zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy

PN-E-05100-1  Elektroenergetyczne linie napowietrzne[16].

Nowoprojektowany s up SC3R, planowany do posadowienia na terenie przedmiotowego

przedsi wzi cia, daje mo liwo  w przysz ci na zamontowanie drugiego toru, ale ewentualna

realizacja takiej inwestycji (modernizacja istniej cej jednotorowej linii 110 kV na dwutorow )

dzie tematem odr bnego przedsi wzi cia.

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV wraz z dowi zaniami liniowymi 110 kV

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV b dzie sk ada a si  z budynku oraz urz dze

i obiektów z ni  zwi zanych. Docelowo stacja elektroenergetyczna zostanie wykonana

w  uk adzie  H4,  z  dwoma  polami  liniowymi  i  dwoma  polami  transformatorów  mocy

(tymczasowo bez 1 pola transformatorowego – ETAP I), z napowietrzn  rozdzielni  i aparatur

110 kV (rozdzielnia 110 kV w technologii tradycyjnej, z urz dzeniami i aparatami

umieszczonymi na konstrukcjach stalowych). Budynek stacji zostanie wykonany jako

prefabrykowany lub murowany. Transformatory mocy i potrzeb w asnych zostan  obudowane

i zintegrowane z budynkiem rozdzielni w celu ograniczenia ich oddzia ywania na otoczenie.

Wprowadzenia napowietrzne liniowe 110 kV zostan  wykonane z istniej cej napowietrznej linii

z wykorzystaniem s upa kratowego serii SC3R lub podobnego. S upy i urz dzenia stacyjne

(obiekty budowlane) montowane b  z wykorzystaniem gotowych elementów lub budowane na

miejscu.
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2.3 ówne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

 Stacja s  b dzie wy cznie do rozdzia u energii elektrycznej, któremu nie

towarzysz adne procesy produkcyjne. W czasie swojej pracy stacja nie stanowi ród a

odpadów, cieków, ani nie wymaga dostarczenia dodatkowego ród a energii. Nie emituje do

powietrza zanieczyszcze  w postaci py ów. Nie ma wp ywu na klimat, wody, powietrze,

powierzchni  ziemi, z a kopalin, dobra materialne.

Wprowadzenia liniowe 110 kV s  jedynie do przesy ania energii elektrycznej.

Równie  przesy owi energii nie towarzysz adne procesy produkcyjne. W czasie swojej pracy

linia elektroenergetyczna nie wytwarza odpadów, cieków, nie wymaga dodatkowych róde

energii, dzi ki czemu nie wp ywa na zmniejszenie zasobów nieodnawialnych róde  energii.

Praca linii nie b dzie równie  przyczyn  emisji zanieczyszcze  w postaci szkodliwych

zwi zków chemicznych czy zanieczyszcze  py owych. Nie b dzie równie  wp ywa a na klimat,

wod , powietrze, powierzchni  ziemi, z a kopalin, wody powierzchniowe i podziemne.

Stacja i linie przesy owe nie s  do produkcji adnych surowców i w zwi zku z tym, ich praca

nie wymaga stosowania adnych substancji, surowców, wody, paliw.

2.4 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji

W czasie budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV wraz z wprowadzeniami

liniowymi 110 kV oraz przebudowy odcinka istniej cej linii pomi dzy stanowiskami

upowymi nr 30 i 31, wszystkie prace b  prowadzone na terenie stacji i w najbli szym

siedztwie. Budowa stacji b dzie wymaga a cz ciowej niwelacji terenu. Prace ziemne,

zmierzaj ce do uzyskania danego poziomu, odbywa  si  b  przy zachowaniu w ciwych

cech strukturalnych kruszywa pod k tem geotechnicznym, a tak e fizyko – chemicznym oraz

przy zachowaniu w ciwej gospodarki wodno – gruntowej, przy jednoczesnym uwzgl dnieniu

aktualnej rze by terenu. W czasie budowy obiektu mog  nast pi  drobne uci liwo ci zwi zane

z wprowadzeniem w miejsce realizacji inwestycji sprz tu transportowego i budowlanego.

ówny transport sprz tu, ludzi oraz elementów wykorzystywanych w  ramach przedsi wzi cia,

dzie si  odbywa  istniej cymi drogami (z istniej cej ulicy rodkowej, poprzez drog  poln ).
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Dodatkowo mo e doj  do niewielkich zmian w terenie i w gruncie, spowodowanych

przejazdem ci kiego sprz tu przy realizacji przedmiotowego przedsi wzi cia.

 Ziemia z wykopów pod fundamenty dla projektowanej aparatury, budynki i s up b dzie

wywieziona poza teren stacji. Po zako czeniu prac teren wokó  stacji b dzie doprowadzony do

nale ytego stanu.

Prowadzone prace podczas budowy przedmiotowego obiektu nie b  negatywnie

oddzia ywa  na rodowisko, jak te  na przebywaj cych w pobli u ludzi.

W czasie eksploatacji stacji wszystkie ewentualne prace remontowe i konserwacyjne

 prowadzone tylko na ogrodzonym terenie stacji. Eksploatacja stacji nie wi e si

z realizacj adnych procesów produkcyjnych, a dojazd do niej b dzie realizowany istniej  ju

drog . Z tego wzgl du ewentualne wykorzystanie terenu nale y ograniczy  jedynie do

ogrodzonego terenu stacji.

Planowana inwestycja postrzegana jest jako obiekt o nieokre lonym czasie eksploatacji,

tym samym obecnie nie zak ada si  jej likwidacji. Jednak w przypadku ewentualnej likwidacji

obiektu (wprowadze  liniowych 110 kV i ca ej stacji), poza ewentualnymi zniszczeniami gruntu

nie wyst pi  inne negatywne oddzia ywania. W przypadku likwidacji linii nast pi  zniszczenia

gruntu przy stanowiskach s upów, podobnie jak w czasie budowy. Nie ma adnych

przeciwwskaza , aby teren pozosta y po demonta u fundamentów s upów zosta  u ytkowany

w sposób dowolny. elbetonowe misy olejowe (zbiorniki) b  rozebrane, a gruz zostanie

zutylizowany przez specjalistyczne firmy. Olej mineralny, który ewentualnie móg by

przedostawa  si  do zbiornika podczas awarii transformatora zostanie zebrany i przekazany do

utylizacji firmie posiadaj cej do tego uprawnienia. Teren stacji po rozbiórce budynku

 i   demonta u fundamentów oraz zbiorników olejowych b dzie móg  by  dowolnie

wykorzystany.

W czasie budowy i ewentualnej likwidacji przedsi wzi cia wykorzystane b  materia y

i surowce niezb dne do wykonania tych e prac.
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2.5 Przewidywane rodzaje i ilo ci zanieczyszcze  wynikaj ce z funkcjonowania

planowanego przedsi wzi cia

W czasie eksploatacji przedsi wzi cie niczego nie produkuje i nie wymaga stosowania

adnych substancji, surowców, materia ów i paliw. Przedsi wzi cie s y do przesy u i rozdzia u

energii elektrycznej. Dlatego te  rozpatrywane przedsi wzi cie nie b dzie wp ywa o na gleb ,

a kopalin, wody powierzchniowe i podziemne oraz dobra kultury. Stacja

elektroenergetyczna wraz z wprowadzeniami liniowymi 110 kV b dzie oddzia ywa a na

rodowisko w czasie eksploatacji g ównie w postaci ha asu (szumu akustycznego) oraz pól

elektromagnetycznych o cz stotliwo ci 50 Hz. Emisja pól elektromagnetycznych jest

bezpo rednio zale na od zmian napi cia znamionowego oraz ilo ci wprowadze  liniowych.

Zakres oddzia ywania przedsi wzi cia (budowa stacji) zostanie zamkni ty na terenie

przedmiotowej stacji elektoenergetycznej.

Szczegó ow  analiz , wyniki oblicze  i ocen  oddzia ywania pól elektromagnetycznych

oraz ha asu emitowanego przez przedmiotow  stacj  elektroenergetyczn  przedstawiono

w punkcie 8 - Opis metod prognozowania.

 Do celów obs ugi budynku szacunkowe zapotrzebowanie energii wynosi:

elektryczna: ok. 25 kW (w tym 15 kW ogrzewanie budynku)

cieplna:   brak zapotrzebowania

gazowa:      brak zapotrzebowania

Zasilanie w energi  elektryczn  obiektu b dzie odbywa o si  z wykorzystaniem

istniej cych i projektowanych urz dze  energetycznych (stanowiska potrzeb w asnych zasilane

z  rozdzielni 110kV).

Szacunkowe zapotrzebowanie w wod  dla celów socjalno-bytowych wynosi  b dzie okresowo

maksymalnie 0,2 m3/db. Budynek stacji elektroenergetycznej (dla celów socjalno-bytowych)

w wod  zaopatrywany b dzie z sieci wodoci gowej.

Do rodowiska nie b  wprowadzane cieki technologiczne.
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Przedsi wzi cie b dzie wymaga o odprowadzenia cieków socjalno-bytowych (kod

200301 w ilo ci maksymalnej 0,1 m3/dob ), powsta ych w czasie sporadycznych prac ekip

remontowych i konserwacyjnych do projektowanego bezodp ywowego zbiornika na terenie

projektowanej stacji elektroenergetycznej.

Odpady sta e socjalno-bytowe b  usuwane przez firm  do tego uprawnion .

Gospodarka odpadami

Przedsi wzi cie b dzie generowa o odpady, których ród em b :

odpady powsta e w okresie budowy,

odpady powsta e w okresie eksploatacji, cznie ze stanem awaryjnym.

W stacji nie b dzie urz dze  zawieraj cych PCB (polichlorowanych bifenyli)

i w zwi zku z tym nigdy nie b dzie odpadów zawieraj cych zwi zki PCB.

Odpady powsta e w okresie budowy

W okresie budowy powstan  pewne ilo ci odpadów materia owo - budowlanych

wynikaj ce z procesu monta u nowych urz dze  oraz budynku.

Kody  odpadów  które  powstan  przy  budowie  zawartych  w Rozporz dzeniu Ministra

rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [4]:

-  kod 150203 ( sorbenty, materia y filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty, cierki

                        i ubrania ochronne);

-  kod 170101 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów);

-  kod 170102 (gruz ceglany);

-  kod 170103 (odpady innych materia ów ceramicznych i elementów wyposa enia);

-  kod 170107 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia ów

                        ceramicznych i elementów wyposa enia);

-  kod  170203 (tworzywa sztuczne);
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-  kod 170401 (mied , br z, mosi dz);

-  kod 170402 (aluminium);

-  kod 170403 (o ów);

-  kod 170405 ( elazo i stal);

Zgodnie z dzia aniami opisanymi w punkcie 9 niniejszego raportu odno nie

gospodarowania odpadami:

-  odcinki przewodów stalowo – aluminiowych AFL, elementy metalowe m.in.

    uszkodzone cz ci narz dzi i resztki wyrobów hutniczych, b  zbierane

    w pojemnikach i wywo one do sk adu z omu u ytkowego, do utylizacji przez

    wyspecjalizowan  koncesjonowan  firm  (kod: 170402, 170405, przybli ona

    ilo : 40 Mg/rok);

-  odcinki kabli sterowniczych i zasilaj cych w izolacji PCV b  zbierane

w oddzielnych pojemnikach i przekazywane do utylizacji przez wyspecjalizowan

koncesjonowan  firm  (kod: 170203, 170401, 170403 przybli ona ilo : 8,5 Mg/rok);

-  tkaniny do wycierania oraz materia y filtracyjne b  gromadzone osobno i

    przekazywane do wyspecjalizowanej, koncesjonowanej firmie do utylizacji

    (kod: 150203, , przybli ona ilo : 0,5 Mg/rok);

-  gruz budowlany, elementy betonowe, ceramiczne b  wywo one na wysypisko gruzu

    przez koncesjonowan  firm  (kod: 170101, 170102 ,170103, 170107 przybli ona

    ilo :740 Mg/rok).

Odpady powsta e w okresie eksploatacji

W stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w czasie normalnej eksploatacji nie wyst puj

odpady. Odpady niebezpieczne (kod 130307 – mineralne oleje i ciecze stosowane jako

elektroizolatory oraz no niki ciep a nie zawieraj ce zwi zków chlorowcoorganicznych) mog

powsta  w czasie awarii zwi zanych:

a) z wyciekiem oleju izolacyjnego z transformatorów;
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b) z uszkodzeniem izolatorów.

Oleje izolacyjne zebrane po wycieku z transformatorów w misach, a tak e uszkodzone

izolatory musz  by  poddane utylizacji przez koncesjonowan  firm .

Wprowadzenia liniowe 110 kV w czasie normalnej eksploatacji nie b  produkowa

adnych odpadów.

System odwodnienia

Ze wzgl du na zadaszenie stanowisk transformatorów mocy i potrzeb w asnych, nie

przewidziano odprowadzenia wód opadowych w/w stanowisk. Wody opadowe z po aci dachu

budynku rozdzielni zostan  odprowadzone bezpo rednio do ziemi.

3. Opis elementów przyrodniczych rodowiska obj tych zakresem
przewidywanego oddzia ywania planowanego przedsi wzi cia na
rodowisko

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004 r., Nr 92,

poz.880) [5] wprowadzi a now  form  ochrony przyrody w Polsce – obszary Natura 2000.

ównym celem utworzenia sieci Natura 2000 jest utrzymanie bioró norodno ci poprzez

ochron  cennych siedlisk oraz gatunków flory i fauny w pa stwach nale cych do Unii

Europejskiej. Sie  obszarów Natura 2000 obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków

i specjalne obszary ochrony siedlisk.

Projektowane przedsi wzi cie nie naruszy spójno ci krajowego systemu obszarów

chronionych w zakresie powi za  ekologicznych, gdy  nie uniemo liwi ona migracji ro lin

i zwierz t.

Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna oraz strefa jej oddzia ywania po ona jest

poza obszarami specjalnej ochrony (OSO) oraz specjalnymi obszarami ochrony (SOO)

Natura 2000. Omawiane przedsi wzi cie nie b dzie oddzia ywa o na formy ochrony przyrody

i krajobrazu znajduj ce si  w jego otoczeniu, w tym w szczególno ci na obszary Natura 2000.

Obszary Natura 2000 po one w najbli szej odleg ci od stacji GPZ Oci :
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- Ostoja nad Barycz  PLH 020041 – w odleg ci ok. 12,5 km na po udniowy – zachód

(Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru K – obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si

z OSO);

- Dolina Baryczy PLB 020001  – w odleg ci ok. 12,5 km na po udniowy – zachód

(Obszar Specjalnej Ochrony, typ obszaru J – OSO,  który  cz ciowo  przecina  si

z SOO);

- browy Krotoszy skie PLH 300002 – w odleg ci ok. 12 km na zachód (Specjalny

Obszar Ochrony, typ obszaru K – obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si  z OSO );

- browy Krotoszy skie PLB 300007 –  w  odleg ci  ok.  12  km  na  zachód  (Obszar

Specjalnej Ochrony, typ obszaru J – OSO, który cz ciowo przecina si  z SOO );

- Dolina Sw drni PLH 300034 – w odleg ci ok. 18 km na wschód (Specjalny Obszar

Ochrony, typ obszaru B – wydzielone SOO bez adnych po cze  z innymi obszarami

Natura 2000);

- Lipickie Mokrad a PLH 100025 – w odleg ci ok. 42,5 km na wschód (Specjalny

Obszar Ochrony, typ obszaru B –  wydzielone SOO bez adnych po cze  z innymi

obszarami Natura 2000);

    oraz obszary Natura 2000 po one w dalszej odleg ci:

- Ostoja Nadwarcia ska PLH 300009 – w odleg ci ok. 45,5 km na pó noc (Specjalny

    Obszar Ochrony, typ obszaru K – obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si  z OSO ).

- Dolina rodkowej Warty PLB 300002 –  w odleg ci  ok.  48  km na  pó noc  (Obszar

Specjalnej Ochrony, typ obszaru J –  OSO, który cz ciowo przecina si  z SOO);
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- Zbiornik Jeziorsko PLB 100002–  w  odleg ci  ok.  50  km  na  wschód  (Obszar

Specjalnej Ochrony, typ obszaru A –  wydzielone OSO bez adnych po cze  z innymi

obszarami Natura 2000).

Ostoja nad Barycz  - PLH 020041

Obszar obejmuje rozleg e bagniste obni enie doliny Baryczy. Jest to typowa rzeka

nizinna z wieloma dop ywami, fragmentami terenów zalewanych i dobrze zachowanymi

starorzeczami. Dolina jest wy cielona utworami glacjalnymi, fluwioglacjalnymi

i wspó czesnymi aluwiami rzecznym. W po udniowo-zachodniej cz ci obszaru znajduj  si

zalesione morenowe Wzgórza Twardogórskie z najwy szym wzniesieniem - Wzgórzem Joanny

(219 m n.p.m.), dominuj cym nad szerok  i p ask  dolin  Baryczy. Obszar obejmuje kompleks

k zalewowych, stawów rybnych (z najbardziej znanymi Stawami Milickimi), pól uprawnych

i rozleg ych terenów le nych (z wy czeniem miasta Milicz). O specyfice terenu decyduje

bogata sie  hydrograficzna z licznymi kana ami, naturalnymi i sztucznymi ciekami wodnymi,

stawami i mokrad ami. Lasy tworz  dwa wi ksze kompleksy - Lasy Milickie na zachodzie

i Lasy Ostrzeszowskie na wschodzie. W pobli u cieków wodnych zachowa y si  cenne

fragmenty gów i olsów, a

na wy ej po onych terenach - cenne buczyny i gr dy. Ubo sze siedliska porastaj  bory

sosnowe i bory mieszane.

Obszar wa ny dla zachowania bioró norodno ci (14 typów siedlisk z Za cznika II

Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 15 gatunków z Za cznika II). Dobrze wykszta cone i zachowane

zbiorowiska le ne: najwi kszy kompleks gów jesionowo-olsowych w po udniowo-zachodniej

Polsce, gi d bowo-wi zowe-jesionowe oraz starodrzewia gr dowe i buczynowe. Okresowo

odkrywane dno stawów stanowi bardzo cenne siedlisko dla ro linno ci Isoeto-Nanojuncetea

wraz z zagro onymi w Polsce gatunkami ro lin. Równie  wa ne s  zbiorowiska podmok ych

k, muraw napiaskowych, torfowisk przej ciowych i nitrofilnych zio oro li okrajkowych.

Na podkre lenie zas uguje bogata ichtiofauna z koz  z otaw  Sabanejewia aurata (jedno
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z nielicznych w Polsce stanowisk). Ponadto Dolina Baryczy jest jednym z najcenniejszych

obszarów ornitologicznych w Polsce. Ostoja ptasia o randze europejskiej E54.

Intensyfikacja lub zaniechanie u ytkowania stawów. Deficyt wody w zlewni Baryczy

spowodowany eksploatacj  zasobów wodnych. Zanieczyszczenie wody. Epidemie w ród ryb

hodowlanych, Zanik okresowych zalewów. Zalesianie i sukcesja ro linno ci na otwartych

terenach (szczególnie na pastwiskach i na kach). Intensyfikacja rolnictwa. Zwi kszenie

aktualnego pozyskania drewna w starodrzewiach. Spadek liczby ostoi nietoperzy, niepokojenie

nietoperzy na zimowiskach. Zanik populacji ma y skójkowatych, co powoduje brak mo liwo ci

rozrodu ró anki. Regulacje i renowacje cieków wodnych. Likwidacja ródpolnych zadrzewie .

Dolina Baryczy - PLB 020001

Obszar obejmuje dolin  Baryczy pomi dzy migrodem na zachodzie, a okolic

Przygodzic na wschodzie. Wyst puje 5 du ych i 5 ma ych kompleksów stawów rybnych

(w sumie 130 stawów) wraz z otaczaj cymi kami, gruntami ornymi, mokrad ami i lasami.

W zwi zku z prowadzon  intensywnie hodowl  ryb, g ównie karpia, w s siedztwie stawów

odstrzeliwane s  ptaki rybo erne (czaple, kormorany).

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 54. Obszar wpisany na list  obszarów Konwencji

Ramsar.  Wyst puje  co  najmniej  20  gatunków  ptaków  z  Za cznika  I  Dyrektywy  Ptasie,

8 gatunków z Polskiej Czerwonej Ksi gi (PCK).W okresie l gowym obszar zasiedla co najmniej

1% populacji krajowej (C3 i C6) nast puj cych gatunków ptaków: b czek (PCK), b k (PCK),

bielik (PCK), b otniak stawowy, bocian czarny, kania czarna (PCK), ab  krzykliwy,

podgorza ka (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zielonka (PCK), zimorodek, perkoz

dwuczuby, perkoz dzawoszyi, ab  niemy, g gawa, cyranka, czernica, krakwa, pustu ka,

yska, wodnik, rycyk, brzegówka, brz czka; w stosunkowo wysokim zag szczeniu (C7)

wyst puj : bocian bia y, kania ruda, kropiatka i uraw. W okresie w drówek wyst puje co

najmniej 1% populacji szlaku w drówkowego (C2 i C3) nast puj cych gatunków ptaków:

uraw,
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 zbo owa (>4%!); ponadto spotykane s  stada g gawy do 1300 osobników (C7) i mieszane

stada g si w ilo ci do 33000 osobników (C3); ptaki wodno-b otne wyst puj  w koncentracjach

powy ej 20000 osobników (C4). W okresie zimy wyst puje co najmniej 1% populacji szlaku

drówkowego (C2 i C3) nast puj cych gatunków ptaków: g  zbo owa, mieszane stada g si

do 20000 osobników; ab  krzykliwy zimuje do 150 osobników; ptaki wodno-b otne

wyst puj  w koncentracjach powy ej 20000 osobników (C4).

Podstawowym zagro eniem dla ptaków jest zarówno zaniechanie, jak i intensyfikacja

gospodarki stawowej, a w partiach zaj tych przez u ytki zielone - zaniechanie u ytkowania

pastwiskowo- karskiego.

browy Krotoszy skie - PLH 300002

Nazw  "P yta Krotoszy ska" okre lana jest zachodnia cz  Wysoczyzny Kaliskiej

(po udniowa Wielkopolska) charakteryzuj ca si  zaleganiem ci kich utworów geologicznych

na powierzchni oraz dominacj  lasów d bowych, budowanych g ównie przez Quercus robur.

Proponowana ostoja stanowi cz  p askiej, zdenudowanej wysoczyzny dennomorenowej,

zbudowanej g ównie z glin zwa owych szarych zlodowacenia rodkowopolskiego, o mi szo ci

od 18 do 22 m. Ska y macierzyste wykazuj  na rozleg ych obszarach znaczn  spoisto , co

powoduje d ugotrwa e stagnowanie wód opadowych w lokalnych zag bieniach na powierzchni

gruntu. W takich warunkach wykszta ci y si  tam m.in. specyficzne gleby zaliczane do

opadowo-glejowych. Na omawianym obszarze dominuj  powierzchniowo kwa ne d browy

z klasy Quercetea robori-petraeae, przede wszystkim dobrze zachowane fitocenozy d browy

trzcinnikowej, a tak e mokrej d browy trzcinnikowej. Podkre li  nale y tak e wyst powanie

atów acydofilnego lasu grabowo-d bowego Aulacomnio androgyni-Quercetum roboris –

subendemicznego zespo u po udniowej Wielkopolski. Naj niejsze siedliska le ne P yty

Krotoszy skiej porasta gr d rodkowoeuropejski (przy wschodnich kresach swego zasi gu),

a tak e, w najwilgotniejszych zag bieniach, g olszowy i wi zowo-jesionowy. Na granicy

swojego zasi gu wykszta ca si  tak e uboga buczyna ni owa. W ród ro linno ci niele nej na

szczególn  uwag  zas uguj  zbiorowiska torfowisk niskich (szuwary) i przej ciowych obj tych
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ochron  w rezerwacie "Mszar Bogdaniec", a tak e zmiennowilgotne ki trz licowe, spotykane

w okolicach Chwaliszewa i Odolanowa.

browy Krotoszy skie to jeden z najwi kszych i najbardziej znanych w Europie

zwartych kompleksów lasów d bowych – tym samym jest to obszar o wybitnym znaczeniu

z punktu widzenia Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na omawianym obszarze stwierdzono

dotychczas wyst powanie 12 typów siedlisk z Za cznika I tej dyrektywy, w tym 3 uznane za

priorytetowe. Obszar cechuje si  du ym bogactwem florystycznym (ponad 850 taksonów) oraz

wyst powaniem licznych ro lin zagro onych i gin cych w skali kraju i regionu (ponad 80).

ród tych pierwszych na szczególne podkre lenie zas uguje populacja turzycy

Buxbauma Carex buxbaumii - taksonu zagro onego w Polsce i do niedawna uwa anego za

wymar y w Wielkopolsce. Ponadto obszar stanowi wa ne, z chorologicznego punktu widzenia,

skupienie flory górskiej na ni u. Do stwierdzonych tu gatunków z centrum wyst powania na

obszarach górskich nale  mi dzy innymi: przywrotnik prawie nagi Alchemilla glabra,

jarzmianka wi ksza Astrantia major, ostro kowy Cirsium rivulare, Cruciata glabra,

Equisetum telmateia, przytulia Schultesa Galium schultesii, wiechlina Chaixa Poa chaixii, bez

koralowy Sambucus racemosa, starzec Fuchsa Senecio fuchsii, starzec gajowy S.nemorensis

oraz starzec k dzierzawy S. rivularis. Rezultaty dotychczasowych, z pewno ci

niewystarczaj cych, bada  faunistycznych wskazuj  na obecno  w granicach obszaru co

najmniej 3 gatunków kr gowców z Za cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 17

gatunków bezkr gowców uznanych za zagro one w Polsce. Obszar ma równie  du e znaczenie

dla ochrony ptaków. Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacj  D to gatunki prawnie chronione

w Polsce.

Obszar powinien pozosta  u ytkowany w dotychczasowej formie. Do g ównych,

potencjalnych zagro  nale : post puj ce odwodnienie terenu na skutek niew ciwie

przeprowadzonych melioracji; dla zbiorowisk kowych – zaprzestanie ekstensywnego

ytkowania (koszenia); trudno ci z odnawianiem drzewostanów d bowych. S  one zapewne

skutkiem wspomnianego odwodnienia, a z drugiej strony tak e, pos uguj c si  do

nieprecyzyjnym, cho  rozpowszechnionym terminem le nym - tzw. "zm czenia siedlisk".
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browy Krotoszy skie - PLB 300007

Nazw  "P yta Krotoszy ska" okre lana jest zachodnia cz  Wysoczyzny Kaliskiej

(po udniowa Wielkopolska) charakteryzuj ca si  zaleganiem ci kich utworów geologicznych

na powierzchni oraz dominacj  lasów d bowych, budowanych g ównie przez Quercus robur.

Proponowana ostoja stanowi cz  p askiej, zdenudowanej wysoczyzny dennomorenowej,

zbudowanej g ównie z glin zwa owych szarych zlodowacenia rodkowopolskiego, o mi szo ci

od 18 do 22 m. Ska y macierzyste wykazuj  na rozleg ych obszarach znaczn  spoisto , co

powoduje d ugotrwa e stagnowanie wód opadowych w lokalnych zag bieniach na powierzchni

gruntu. W takich warunkach wykszta ci y si  tam m.in. specyficzne gleby zaliczane do

opadowo-glejowych. Na omawianym obszarze dominuj  powierzchniowo kwa ne d browy

z klasy Quercetea roboripetraeae, przede wszystkim dobrze zachowane fitocenozy d browy

trzcinnikowej, a tak e mokrej d browy trzcinnikowej. Podkre li  nale y tak e wyst powanie

atów acydofilnego lasu grabowod bowego Aulacomnio androgyni-Quercetum roboris -

subendemicznego zespo u po udniowej Wielkopolski. Naj niejsze siedliska le ne P yty

Krotoszy skiej porasta gr d rodkowoeuropejski (przy wschodnich kresach swego zasi gu),

a tak e, w najwilgotniejszych zag bieniach, g olszowy i wi zowo-jesionowy. Na granicy

swojego zasi gu wykszta ca si  tak e uboga buczyna ni owa. W ród ro linno ci niele nej na

szczególn  uwag  zas uguj  zbiorowiska torfowisk niskich (szuwary) i przej ciowych obj tych

ochron  w rezerwacie "Mszar Bogdaniec", a takze zmiennowilgotne ki trz licowe, spotykane

w okolicach Chwaliszewa i Odolanowa. Wyst puje 11 gatunków ptaków z Za cznika

I Dyrektywy Ptasiej, 1 gatunek wymieniony w Polskiej czerwonej ksi dze zwierz t. Bardzo

wa na ostoja dzi cio a redniego osi gaj cego tu liczebno  ponad 300 par (ponad 2% populacji

krajowej).

Obszar powinien pozosta  u ytkowany w dotychczasowej formie. Do g ównych,

potencjalnych zagro  nale  : usuwanie martwego drewna z lasu, sadzenie monokultur drzew,

intensyfikowanie u ytkowania rolnego, post puj ce odwodnienie terenu na skutek niew ciwie

przeprowadzonych melioracji, dla zbiorowisk kowych - zaprzestanie ekstensywnego

ytkowania (koszenia), a tak e trudno ci z odnawianiem drzewostanów d bowych. S  one
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zapewne skutkiem wspomnianego odwodnienia, a z drugiej strony tak e, pos uguj c si  do

nieprecyzyjnym, cho  rozpowszechnionym terminem le nym - tzw. "zm czenia siedlisk".

Dolina Sw drni - PLH 300034

Obszar obejmuje fragment doliny Sw drni (ok. 11.5 km) wraz z jej dop ywem abiank

(ok. 3 km) oraz przylegaj ce tereny rozcinanej przez te rzeki Wysoczyzny Kaliskiej. Po ony

jest na pó nocny-zachód od granic Kalisza, w granicach którego Sw drnia uchodzi do Prosny.

Wysoczyzna Kaliska cechuje si  monotonn  rze , st d dolina Sw drni jest wyra nie

zaznaczona w krajobrazie. Sw drnia od pó nocno-wschodnich granic omawianego obszaru do

miejscowo ci Ro y, a tak e abianka p yn  w stosunkowo szerokiej i p askiej dolinie, a ich

bieg na d ugich odcinkach zosta  skanalizowany. Poni ej, a  do po udniowo-wschodnich granic

obszaru na przedmie ciach Kalisza, Sw drnia p ynie do  w sk  i stosunkowo g boko wci ta

dolin , tworz c liczne meandry.

Obszar w ca ci po ony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina

rzeki Sw drni w okolicach Kalisza", ustanowionego w 1991 roku i zajmuj cego 6115,8 ha.

Lipickie Mokrad a - PLH 100025

Obszar Lipickie Mokrad a stanowi rozleg  p ask  nieck  terenow  na przedpolu tzw.

Wa u Malanowskiego. Teren jest otoczony niewielkimi wzniesieniami od strony zachodniej,

po udniowej i wschodniej. Przez zachodni  cz  obszaru przep ywa rzeka Sw drnia, która

odbiera nadmiar wód. W przesz ci (do po owy ubieg ego wieku) obszar by  przedmiotem

silniej eksploatacji torfu - na prawie po owie powierzchni widoczne s  nadal do y potorfowe.

Teren ten by  równie  zmeliorowany. W rezultacie w obszarze wykszta ci a si  szczególna

mozaika wielkopowierzchniowych szuwarów, zw aszcza trzcinowisk i turzycowisk oraz terenów

wykorzystywanych rolniczo ( k, pastwisk i pól uprawnych).

Mokrad a Lipickie s  najwi kszym (spo ród dotychczas rozpoznanych) w skali regionu

stanowiskiem k oci wiechowatej Cladium mariscus - gatunku subatlantyckiego zaliczanego na
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ni u rodkowopolskim do kategorii "na granicy wymarcia", a zarazem miejscem wyst powania

siedliska przyrodniczego 7210. Obok tej e osobliwo ci florystycznej, na uwag  zas uguje

obecno  2 gatunków storczyków i licznych gatunków charakterystycznych dla pó naturalnych

i naturalnych zbiorowisk ro linnych. Zró nicowane siedliska i ró norodna szata ro linna

stwarzaj  warunki korzystne dla rozrodu, erowania i schronienia licznych gatunków zwierz t.

Zagro enia dla trwa ci chronionych siedlisk przyrodniczych mo e stanowi  obni anie

poziomu wód zwi zane z regulacj  i pog bianiem koryta rzeki Sw drni odwadniaj cej teren.

Zagro enie dla siedlisk kowych oraz p atów szuwaru k ociowego stanowi trwa e wy czenie

z u ytkowania. Zagro enie dla siedlisk szuwarowych, kowych i torfowiskowych mo e

stanowi  tak e budowa du ych i g bokich stawów w obr bie niecki.

Ostoja Nadwarcia ska - PLH 300009

Ostoja po ona jest we wschodniej cz ci Wielkopolski i obejmuje fragment doliny

rodkowej Warty. Warta p ynie tu równole nikowo w Pradolinie Warszawsko-Berli skiej

ukszta towanej w czasie ostatniego zlodowacenia. Terasa zalewowa Warty osi ga miejscami

ponad 4 km szeroko ci i cechuje si  du  ró norodno ci  szaty ro linnej, tym samym tworz c

dogodne siedliska dla wielu gatunków zwierz t, w szczególno ci ptaków.

Wspó czesne dno doliny powsta o przede wszystkim na skutek akumulacyjnej i erozyjnej

dzia alno ci wód rzecznych (g ównie Warty, a w mniejszym stopniu Prosny i Czarnej Strugi).

Rze ba terenu obfituje w ró ne formy fluwialne: wa y przykorytowe, teras  zalewow  z ró nego

typu starorzeczami, teras  wydmow  oraz pagórki wydmowe. Wody Warty cechuj  si  re imem

roztopowo-deszczowym, ze specyficznym rytmem wezbra  i ni ówek decyduj cym

o warunkach rodowiskowych ca ej doliny. Strefa zalewów nadal obejmuje wi kszo  terenów

ostoi, tworz c okresowe rozlewiska do kilku tysi cy hektarów. Rozlewiska te powstaj  przede

wszystkim wiosn , w okresie roztopów, a nieregularnie wyst puj  tak e latem. Pierwotnie

zalewy takie kszta towa y warunki przyrodnicze w ca ej dolinie. Obecnie s  one modyfikowane

do  w skim obwa owaniem wi kszej cz ci doliny, a tak e funkcjonowaniem od lat 80. XX w.

du ego zbiornika zaporowego "Jeziorsko". Szata ro linna jest bardzo urozmaicona; zachowa a
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ównie pó naturalny i naturalny, dynamiczny charakter. Sporadycznie wyst puj  fragmenty

gin cych w skali Europy gów wierzbowych Salicetum albo-fragilis, natomiast cz ste s ,

powi zane z nimi sukcesyjnie, fitocenozy wiklin nadrzecznych Salicetum triandro-viminalis. Na

niedu ych obszarach, przede wszystkim na obrze ach doliny, zachowa y si  olsy porzeczkowe

Ribo nigri-Alnetum i towarzysz ce im gi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum, a tak e

nadrzeczne postaci gów jesionowo-wi zowych Ficario-Ulmetum campestris typicum (obecnie

spontanicznie rozszerzaj ce swój lokalny zasi g). Od kilkuset lat najwi ksze przestrzenie

zajmuj  wilgotne ki i pastwiska (Molinietalia) oraz szuwary z klasy Phragmitetea, zw aszcza

Glycerietum maximae i Caricetum gracilis. W starorzeczach dobrze wykszta cone s

zbiorowiska ro lin wodnych z klas Lemnetea i Potametea. Piaszczyste wydmy poro ni te

 murawami z klasy Koelerio-Corynephoretea oraz drzewostanami sosnowymi.

W zag bieniach bezodp ywowych w obr bie terasy wydmowej wyst puj  te  interesuj ce

torfowiska przej ciowe. Na zdecydowanej wi kszo ci obszaru dominuje ekstensywna

gospodarka kowo-pastwiskowa (m.in. tradycyjny na tych terenach wypas stad g si) z udzia em

le nictwa. Pola uprawne koncentruj  si  w miejscach wyniesionych oraz na kraw dzi doliny,

gdzie rozwin o si  umiarkowane osadnictwo rolnicze. Niektóre fragmenty terenu, zw aszcza

w pasie przykorytowym Warty, w zasadzie podlegaj  jedynie procesom fluwialnym

kszta tuj cym ro linno  naturaln .

Obszar obejmuje co najmniej 24 rodzaje siedlisk wymienionych w Za czniku

I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. S  one wyj tkowo zró nicowane (od bagiennych

i torfowiskowych do suchych, wydmowych), a cz  z nich, jak np. priorytetowe, ródl dowe

ki halofilne, cechuj  si  bardzo dobrym stanem zachowania. ki te, z bogatymi populacjami

gin cych gatunków s onoro li (np. Triglochin maritimum) oraz krytycznie zagro onego

w Polsce storczyka b otnego Orchis palustris, s  osobliwo ci  w skali europejskiej. Wyst puj

w projektowanym rezerwacie " ki Pyzdrskie". Stwierdzono tu tak e wyst powanie 12

gatunków z Za cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Bogata jest fauna p azów (stwierdzono

tu 13 z 18 wyst puj cych w Polsce gatunków). Flora ro lin naczyniowych liczy ponad 1000

gatunków, spo ród których oko o 100 znajduje si  na krajowej i/lub regionalnej czerwonej li cie

taksonów zagro onych. Pozosta e grupy organizmów s  s abiej rozpoznane, niemniej wyst puj
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tu interesuj ce gatunki grzybów, mszaków, mi czaków, j tek, pijawek, nietoperzy i ryb. O du ej

warto ci przyrodniczej tego terenu decyduje stosunkowo niski poziom antropogenicznego

przekszta cenia, dominuj  tu bowiem ekosystemy o charakterze naturalnym i pó naturalnym.

Ostatnio obserwuje si  stopniow , spontaniczn  regeneracj  cennych zbiorowisk le nych, w tym

gów wierzbowych i olszowo-jesionowych. Procesom tym sprzyja fakt, e z przyczyn

naturalnych, znaczna cz  obszaru jest stosunkowo niekorzystna dla rozwoju intensywnych

form gospodarowania (w tym masowej rekreacji). Nale y podkre li , ze krajobraz Doliny

rodkowej Warty jest jednym z najlepiej zachowanych naturalnych i pó naturalnych

krajobrazów typowej rzeki nizinnej. Mi dzynarodowe walory rodowiskowe ostoi potwierdzone

zosta y przez uwzgl dnienie jej w programach CORINE biotopes i ECONET- Polska. Dolina

rodkowej Warty spe nia tak e kryteria obszarów wa nych z punktu widzenia ochrony

biotopów podmok ych w ramach Konwencji Ramsarskiej. Obszar ma równie  du e znaczenie

dla ochrony ptaków.

Zagro enia na terenie ostoi mo na podzieli  na dwie grupy: wewn trzne - lokalne oraz

zewn trzne - powstaj ce poza ostoj  i oddzia uj ce na rozleg e tereny. Do drugiej kategorii

zaliczy  nale y zanieczyszczenie powietrza, a szczególnie zanieczyszczenie wody w rzekach

(obecnie w granicach ostoi wody Warty s  pozaklasowe; istniej  jednak oznaki poprawy).

Zmodyfikowane dzia aniem zbiornika Jeziorsko warunki hydrologiczne rzeki mog  stanowi

zagro enie dla ostoi. Dla unikni cia niekorzystnych zjawisk wskazana jest odpowiednia

wspó praca administratora zbiornika ze s bami ochrony przyrody. Zagro enia powstaj ce

w obr bie ostoi s  ró norodne, maj  wszak e zazwyczaj mniejsze znaczenie. Zalicza si  tutaj

nielegalne wycinki drzew i krzewów, "dzikie" wysypiska mieci i wirownie, zrzuty cieków,

post puj  zabudow  mieszkaniow , k usownictwo, niew ciw  gospodark  le . Do tej

grupy nale  tak e zmiany sposobu u ytkowania gruntów, a w ród nich szczególnie porzucanie

k i pastwisk, co uruchamia procesy sukcesji, niekorzystne dla zachowania istniej cej

bioró norodno ci. Jest to drugi istotny, obok zmian warunków wodnych, problem w ochronie

przyrody w tej cz ci doliny Warty.
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Dolina rodkowej Warty - PLB 300002

Obszar obejmuje dolin  Warty pomi dzy wsi  Babin (ko o Uniejowa) i D bno n.Wart

(ko o Nowego Miasta n. Wart ). Dolina ma szeroko  od 500 m do ok. 5 km, wype niona jest

przez mady i piaski, a jedynie w bezodp ywowych obni eniach wyst puj  niewielkie

powierzchnie p ytkich torfów. Obszar doliny jest w zró nicowanym stopniu przekszta cony

i odmiennie u ytkowany. Na obszarze Kotliny Kolskiej rzeka jest obustronnie obwa owana -

obszary zalewowe ( ki i pastwiska, lokalne gi i wikliny nadrzeczne) znajduj  si  w strefie

mi dzywala oraz w uj ciach rzek Prosny i Kie baski. W obr bie Doliny Koni sko-Pyzdrskiej

dolina zachowa a bardziej naturalny charakter. Jej zachodnia cz  nie zosta a obwa owana

i podlega okresowym zalewom. Teren ten jest zaj ty przez mozaik  ekstensywnie u ytkowanych

k i pastwisk, zadrzewie gowych oraz zarastaj cych szuwarem starorzeczy. Zachodni

fragment obszaru (na zachód od uj cia Prosny) zajmuje du y kompleks zalewowych, zbli onych

do naturalnych, starych gów jesionowo-wi zowych i gr dów niskich. Znaczne ich fragmenty

zachowa y si  w wyniku ochronyrezerwatowej. Na skutek wybudowania na Warcie zbiornika

zaporowego Jeziorsko zmieniony zosta  naturalny rytm hydrologiczny Warty, co poci gn o za

sob  ró norakie zmiany siedliskowe.

Obszar zawiera ostoj  ptasi  o randze europejskiej E 36 (Dolina rodkowej Warty).

Wyst puj  co najmniej 42 gatunki ptaków z Za cznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG,

18 gatunków z Polskiej Czerwonej Ksi gi (PCK). Obszar jest bardzo wa  ostoj  ptaków

wodno-b otnych, przede wszystkim w okresie l gowym. W okresie l gowym obszar zasiedla

powy ej 10% (C6) krajowej populacji rybitwy bia ow sej (PCK), powyzej 2% (C3 i C6)

krajowych populacji nast puj cych gatunków ptaków: cyranka, g gawa, krwawodziób,

askonos, rybitwa bia oczelna (PCK), rybitwa bia oskrzyd a (PCK), rybitwa czarna, rycyk i co

najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) nast puj cych gatunków ptaków: batalion (PCK), b k

(PCK), b otniak kowy, b otniak stawowy, dzi cio redni, kropiatka, podró niczek (PCK),

brodziec piskliwy, cyraneczka, czajka, czapla siwa, dudek, dziwonia, krakwa, kulik wielki

(PCK), sieweczka obro na (PCK) i zausznik; stosunkowo wysok  liczebno  (C7) osi gaj :

otniak zbo owy (PCK), cyraneczka, derkacz, kszyk, ortolan, lepowron (PCK), zimorodek
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i wiergotek polny; prawdopodobnie gnie dzi si  bardzo rzadki ro eniec (PCK); ponadto

w liczebno ci powy ej 1% populacji krajowej wyst puj  dudek, dziwonia, pustu ka i remiz,

a w liczebno ci ok. 1% populacji krajowej - przepiórka. W okresie w drówki jesiennej

wyst puje czapla bia a (do 23 osobników), wistun (do 1500 osobników), uraw (do 250

osobników) i mieszane stada g si (do powy ej 5000 osobników). Podczas w drówki wiosennej

tokuj ce bataliony spotyka si  w liczbie do 1200 osobników.

Zagro eniem jest ograniczenie wezbra  roztopowych oraz nieprzewidywalne zalewy po

nawalnych deszczach letnich w okresie od czerwca do sierpnia. Zmiana re imu hydrologicznego

prowadzi do ograniczenia gospodarki kowej i pastwiskowej, a w konsekwencji do ekspansji

ro linno ci krzewiastej i drzewiastej na tereny otwarte. Zmiana stosunków wodnych ma równie

negatywny wp yw na zdrowotno  lasów gowych w zachodniej cz ci obszaru.

Zbiornik Jeziorsko - PLB 100002

Zbiornik po ony w dolinie Warty pomi dzy miejscowo ciami Sk czniew i Warta.

Maksymalna d ugo  - 16 km, szeroko  - 3,5 km, powierzchnia min. - 1700 ha, a maksym. -

4200 ha. Dno zbiornika zachowa o charakter naturalnej doliny zalewowej na pod u

mineralnym; przy niskich stanach wód wynurza si  równina z licznymi, wype nionymi wod

zag ebieniami terenu. Po udniowa cz  zbiornika, zalewana tylko przy najwy szych stanach

pi trzenia, stanowi mozaik k i zakrzewie  wierzbowych, z grupami cz ciowo martwych

wierzb i topoli. Brzegi zbiornika to naturalne kraw dzie doliny oraz zapory boczne i cofkowe.

W ostoi wyst puje co najmniej 25 gatunków ptaków z Za cznika I Dyrektywy Ptasiej ,

3 gatunki z Polskiej Czerwonej Ksi gi (PCK). Wa na ostoja l gowych i migruj cych ptaków

wodno-b otnych. W okresie l gowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej

(C3 i C6) nast puj cych gatunków ptaków: batalion (PCK), czapla bia a, rybitwa bia oczelna

(PCK), rybitwa bia ow sa (PCK), rybitwa rzeczna. W okresie w drówek wyst puje co najmniej

1% populacji szlaku w drówkowego (C2 i C3): g gawy, g si zbo owej, p askonosa, czapli

bia ej; stosunkowo du e koncentracje (C7) osi ga: batalion, bocian czarny, biegus zmienny,
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cyraneczka, cyranka, czajka, g  bia oczelna, krzy ówka, kszyk, kwokacz i wistun; ptaki

wodno-b otne wyst puj  w koncentracjach powy ej 20000 osobników (C4).

Zaniechanie dotychczasowego u ytkowania rolnego, rozbudowa osiedli turystycznych

poza terenem zwartej zabudowy nad brzegiem zbiornika, u ywanie sieci skrzelowych stawnych

i dryfuj cych oraz sznurów haczykowych. Ponadto zbiornik, skutecznie gromadz cy

wezbraniowe wody Warty stanowi bardzo powa ne zagro enie dla ca ej doliny Warty po onej

poni ej niego, a szczególnie dla OSO Dolina rodkowej Warty.

4. Opis istniej cych w s siedztwie stacji i linii zabytków chronionych na
podstawie przepisów o ochronie  zabytków i opiece nad zabytkami

Na terenie i w s siedztwie planowanego przedsi wzi cia nie wyst puj  zabytki

chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [14].

5. Opis przewidywanych skutków dla rodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsi wzi cia

W stanie aktualnym teren przewidziany na realizacj  przedmiotowej inwestycji stanowi

grunt orny (RIVa, RIVb, RV) i obecnie jest u ytkowany rolniczo. Z tego wzgl du w przypadku

niezrealizowania przedmiotowego przedsi wzi cia, dz. nr 242 b dzie nadal wykorzystywana

rolniczo. Ze wzgl du na ten fakt nale y rozwa  skutki oddzia ywania rolnictwa na zasoby

naturalne takie jak gleba, woda, atmosfera.

Gleba jest dynamicznym, ywym systemem, w którym zachodz  wa ne procesy bio-geo-

chemiczne. Mo na przyj e gleba jest nieodnawialnym zasobem naturalnym, poniewa  proces

jej formowania jest bardzo wolny. Podstawowymi problemami degradacji gleby przez rolnictwo

 ugniatanie gleby oraz zniszczenie jej struktury, obni anie yzno ci, wzrost zawarto ci soli

i kwasów, zanieczyszczenie chemikaliami, pestycydami oraz erozja. U ywanie ci kich

specjalistycznych maszyn rolniczych wp ywa na tworzenie si   pod ziemi  nieprzepuszczalnej

warstwy gleby, czego konsekwencj   jest ograniczone napowietrzanie, przepuszczanie wody
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i filtracja gleby na poziomie wzrostu korzeni ro lin. Ci a obróbka gleby przyspiesza utlenianie

substancji organicznych, co wp ywa na pogorszenie jej urodzajno ci. Dodatkowo stosowanie

nawozów zawieraj cych w sk adzie formy amonowe w wysokich st eniach przez wiele lat

mo e powodowa  wiele problemów zwi zanych z zakwaszaniem gleby.

Stosowanie pestycydów w rolnictwie powoduje powstawanie problemów we wszystkich

ekosystemach, a w konsekwencji wp ywa na ca e rodowisko, nie tylko na gleb .

Wspó czesne rolnictwo doprowadza cz sto do zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i podziemnych, przez bakterie, odpady z upraw oraz  rodki chemiczne stosowane w rolnictwie.

rodki chemiczne stosowane w rolnictwie  konwencjonalnym, które s  u ywane do osi gni cia

wysokich plonów, mog  by  przenoszone przez wody deszczowe i rzeki oraz zosta

przefiltrowane do wód podziemnych.

Wp yw rolnictwa na atmosfer  jest spowodowany wykorzystywaniem pestycydów

poprzez uwalnianie oparów lub przez rozprzestrzenianie rozpryskiwanych substancji i ich

przenoszenie z wiatrem w inne obszary.

6. Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem ich wyboru

W przypadku niepodejmowania przedsi wzi cia, czyli zaniechania budowy stacji

i wprowadze  liniowych 110 kV nie mo liwe by oby spe nienie obecnych wymaga

zapewnienia bezpiecze stwa energetycznego miasta Nowe Skalmierzyce oraz s siaduj cych

miejscowo ci m.in. Oci , Biskupice O oboczne. Ze wzgl du na rosn cy rozwój spo eczny we

wspomnianych miejscowo ciach zachodzi potrzeba na dostaw  dodatkowej mocy

przy czeniowej. Niepodejmowanie przedsi wzi cia mo e spowodowa  zaniki w dostawie

pr du, co wi e si  z uci liwo ci  bytow  spo ecze stwa oraz stratami materialnymi

przedsi biorstw.

Rozwa ane s  nast puj ce warianty przedsi wzi cia:

Wariant proponowany, polegaj cy na realizacji budowy stacji elektroenergetycznej, która

wp ywa  b dzie na polepszenie jako ci dostawy energii elektrycznej dla miasta Nowe
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Skalmierzyce i okolic (zapewnienie wymaga  bezpiecze stwa energetycznego).

Projektowana stacja b dzie zrealizowana docelowo w uk adzie mostkowym H4,

z dwoma polami liniowymi i dwoma polami transformatorów mocy (tymczasowo bez

1  pola  transformatorowego  –  etap  1).  Pozwoli  to  w  przypadku  zwarcia  (awarii)  na

jednym systemie prze czy  si  na drugi system,  zachowuj c przy tym ci

w zasilaniu. Dodatkowo system ten b dzie pozwala  na wi ksz  ilo cze

manewrowych. W uk adzie mostkowym mo liwa b dzie w zale no ci od potrzeb oraz

okoliczno ci praca: dwóch linii i dwóch transformatorów (praca równoleg a), dwóch linii

i jednego transformatora, jednej linii i dwóch transformatorów, jednej linii

i transformatora oraz dwóch linii przy przelotowym przesyle energii. Dlatego te

planowana do budowy stacja elektroenergetyczna wp ynie na zwi kszenie pewno ci

zasilania w energi  elektryczn  i mo liwo  utrzymania pracy nawet w przypadku awarii

jednej z sekcji. Pod wzgl dem ochrony rodowiska zostan  wybudowane stanowiska

transformatorów mocy oraz potrzeb w asnych wyposa one w szczelne misy

transformatorowe, które w przypadku awarii uniemo liwi  przedostaniu si  substancji

ropopochodnych do rodowiska. W celu niedopuszczenia do przekroczenia

dopuszczalnego poziomu ha asu, o którym mowa w rozporz dzeniu Ministra

rodowiska, z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu

w rodowisku [7], zastosowano integracj  stanowisk transformatorowych

z projektowanym budynkiem rozdzielni.

Racjonalny wariant alternatywny, polegaj cy na wykonaniu stacji w oparciu o aparatur

kompaktow , polegaj  na zastosowaniu wi kszego stopnia skomplikowania struktury

uk adów. Jest to zdecydowanie dro sze rozwi zanie, które pozwala zmniejszy

zajmowan  powierzchni  stacji, przez zastosowanie modu ów cz cych w sobie funkcje

kilku urz dze . W rozpatrywanej sytuacji powy sze rozwi zanie nie wp ynie znacz co

na ograniczenie powierzchni zajmowanej przez stacj , poniewa  przedmiotowa stacja

dzie si  sk ada  tylko z dwóch pól liniowych i dwóch transformatorowych. Dodatkowo

w przypadku awarii jednego z urz dze  zawartych w danym module zachodzi potrzeba

wymiany ca ego modu u, co wp ynie znacz co na pewno  zasilania odbiorców. Koszty
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budowy takiej stacji s  znacznie wy sze ni  stacji opartej na tradycyjnej napowietrznej

aparaturze. Istotny jest równie  fakt, e zag szczenie aparatury mo e spowodowa

przekroczenie dopuszczalnych warto ci pól elektromagnetycznych na terenie stacji.

Wariant najkorzystniejszy dla rodowiska, polegaj cy na wykonaniu stacji wn trzowej

(rozdzielni)  w  technologii  GIS  (Gas  Insulated  Switchgear)  w  izolacji  gazowej.

Rozdzielnice wykonane w technologii GIS s  bardziej odporne na oddzia ywanie

warunków atmosferycznych oraz przypadkowe uszkodzenie spowodowane przez

zwierz ta. Niestety wyst powa aby konieczno  skablowania fragmentów linii

napowietrznej w celu wprowadzenia ich do rozdzielni wn trzowej. Przedstawian

technologi  GIS stosuje si  tylko w skrajnych przypadkach kiedy istnieje potrzeba

wybudowania stacji elektroenergetycznej w centrum miasta, gdzie wykup gruntu wi e

si  z du ymi nak adami finansowymi.

Proponowany wariant przedsi wzi cia (wariant wybrany) wp ynie na polepszenie

jako ci dostawy energii elektrycznej, zapewnienia bezpiecze stwa energetycznego przy

zastosowaniu nowoczesnych urz dze  i rozwi za  zabezpieczaj cych w razie

ewentualnego przypadku awarii. Bardziej szczegó owe informacje na temat

zastosowanych urz dze  i rozwi za  zabezpieczaj cych zawiera punkt 8 niniejszego

opracowania.

Jak ju  wcze niej wspomniano wariant racjonalny oparty na aparaturze

kompaktowej (modu owej) ma swoje podstawowe wady w postaci wi kszego

skomplikowania struktury uk adów oraz konieczno ci wymiany ca ego modu u

w przypadku uszkodzenia cho by jednego z urz dze  w nim zawieraj cego, co wi e si

z du ymi kosztami w przypadku awarii. Wariant przedsi wzi cia w technologii GIS jest

stosowany wy cznie na terenach centrum miast (du y koszt wykupu gruntu pod stacj ),

gdzie wymagane jest zajmowanie przez stacj  elektroenergetyczn  jak najmniejszej

powierzchni gruntu.

Podsumowuj c powy sze informacje nale y podkre li , e realizacja oraz

eksploatacja wariantów racjonalnego oraz najkorzystniejszego dla rodowiska

wymaga aby zdecydowanie wi kszych nak adów finansowych ni  wariant proponowany,
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dlatego te  warianty te nie s  uzasadnione ekonomicznie. Pod wzgl dem ochrony

rodowiska wariant proponowany oparty na tradycyjnej aparaturze napowietrznej, przy

zastosowaniu nowych urz dze  i systemów zabezpieczaj cych b dzie

w porównywalnym stopniu oddzia ywa  na rodowisko co wariant alternatywny

i najkorzystniejszy dla rodowiska, lecz przy wykorzystaniu znacznie mniejszych

kosztów.

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawc  wariantu, ze wskazaniem jego

oddzia ywania na rodowisko:

6.1. Zanieczyszczenia atmosfery

Po wybudowaniu, rozpatrywany obiekt nie b dzie ród em emisji gazów, py ów

i spalin, które mog yby zanieczyszcza  powietrze atmosferyczne.

W fazie realizacji i ewentualnej likwidacji przedmiotowego przedsi wzi cia nast pi

emisja spalin, o niewielkim nat eniu, której ród em b dzie praca sprz tu budowlanego

i transport materia ów budowlanych i odpadów. Nie spowoduje to jednak istotnego wp ywu na

warunki rodowiskowe w rejonie planowanego przedsi wzi cia.

6.2. Wp yw przedsi wzi cia na dobra materialne

Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna b dzie ogrodzona p otem, na zewn trz którego

oddzia ywanie na rodowisko nie przekroczy warto ci dopuszczalnych, okre lonych

w obowi zuj cych przepisach [3, 7, 8]. Planowane rozwi zania architektoniczne w zakresie

formy ca ci obiektu stacyjnego, nie b  kolidowa y z istniej  na danym terenie zabudow .

Nale y zatem stwierdzi , i  przedsi wzi cie to nie b dzie narusza o interesów osób trzecich,

a tym samym nie b dzie mia o adnego wp ywu na dobra materialne.

6.3. Oddzia ywanie na zabytki i krajobraz kulturowy

Budowa  przedmiotowego obiektu stacyjnego, jak i jego pó niejsze funkcjonowanie nie

dzie oddzia ywa  negatywnie na zabytki chronione oraz krajobraz kulturowy z uwagi na
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miejsce jego lokalizacji. W s siedztwie planowanej inwestycji nie znajduj  si adne zabytki

chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Teren ten nie

jest tak e obj ty ochron  archeologiczn .  Na danym obszarze równie  nie ustanowiono adnych

zabytków naturalnych o charakterze przyrodniczym.

6.4. Wp yw przedsi wzi cia na elementy przyrodnicze

W trakcie realizacji inwestycji wyst pi czasowa ingerencja w stan naturalny rodowiska

w postaci przygotowania terenu stacji, poprzez dowóz i usypanie stosownej ilo ci

odpowiedniego kruszywa. Oddzia ywanie zwi zane z realizacj  przedmiotowej inwestycji

dotyczy równie  gruntu w miejscu posadowienia s upa energetycznego. Powierzchnia gruntu

zaj ta na terenie stacji przez omawiany s up b dzie wynosi a nie wi cej ni 25 m2. Prace te nie

 mia y istotnego wp ywu na walory przyrodnicze, jak te  nie b  narusza y standardów

okre lonych ustaw  o ochronie rodowiska. Nowe ukszta towanie terenu, przy wykorzystaniu

odpowiedniego materia u geologicznego, a tak e w nawi zaniu do obecnej rze by, nie b dzie

stanowi o negatywnego wp ywu w tym zakresie. W danym przypadku, eksploatacja obiektu

stacyjnego równie  b dzie mia a charakter oboj tny w odniesieniu do przedmiotowego

zagadnienia.

Ewentualne uci liwo ci, powsta e w czasie budowy, b  mia y znikomy wp yw na

ludzi, wiat ro lin i zwierz t.

6.5. Wp yw przedsi wzi cia na obszary Natura 2000

Lokalizacja przedmiotowego przedsi wzi cia jak i wielko  emisji, zosta y tak dobrane,

aby w jak najwi kszym stopniu budowana stacja elektroenergetyczna by a przyjazna

rodowisku. Przedsi wzi cie zlokalizowane jest ok. 45,5 km na pó noc od obszaru „Ostoja

Nadwarcia ska”; ok. 48 km na pó nocny – wschód od obszaru „Doliny rodkowej Warty” i ok.

42,5 km od  obszaru „Lipickie Mokrad a”; ok. 18 km na pó nocny – wschód od obszaru „Dolina

Sw drni”; ok. 50 km na wschód od rezerwatu przyrody „Zbiornik Jeziorsko”; ok. 12,5 km na

po udniowy zachód od Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” oraz „Ostoja nad Barycz ”; ok.
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12 km na zachód od Obszaru Chronionego Krajobrazu „D browy Krotoszy skie”. Ze wzgl du

na to, e przedmiotowa stacja nie znajduje si  w granicach wyznaczonego obszaru Natura 2000,

nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia szczegó owej analizy oddzia ywania promieniowania

elektromagnetycznego na chronione gatunki ro lin i zwierz t, jak i ich siedliska.

Obszary Natura 2000 po one w najbli szej odleg ci od stacji GPZ Oci :

- Ostoja nad Barycz  PLH 020041 – w odleg ci ok. 12,5 km na po udniowy – zachód

(Specjalny Obszar Ochrony, typ obszaru K – obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si

z OSO);

- Dolina Baryczy PLB 020001  – w odleg ci ok. 12,5 km na po udniowy – zachód

(Obszar Specjalnej Ochrony, typ obszaru J – OSO,  który  cz ciowo  przecina  si

z SOO);

- browy Krotoszy skie PLH 300002 – w odleg ci ok. 12 km na zachód (Specjalny

Obszar Ochrony, typ obszaru K – obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si  z OSO );

- browy Krotoszy skie PLB 300007 –  w  odleg ci  ok.  12  km  na  zachód  (Obszar

Specjalnej Ochrony, typ obszaru J – OSO, który cz ciowo przecina si  z SOO );

- Dolina Sw drni PLH 300034 – w odleg ci ok. 18 km na wschód (Specjalny Obszar

Ochrony, typ obszaru B – wydzielone SOO bez adnych po cze  z innymi obszarami

Natura 2000);

- Lipickie Mokrad a PLH 100025 – w odleg ci ok. 42,5 km na wschód (Specjalny

Obszar Ochrony, typ obszaru B –  wydzielone SOO bez adnych po cze  z innymi

obszarami Natura 2000);

    oraz obszary Natura 2000 po one w dalszej odleg ci:

- Ostoja Nadwarcia ska PLH 300009 – w odleg ci ok. 45,5 km na pó noc (Specjalny

    Obszar Ochrony, typ obszaru K – obszar SOO, cz ciowo przecinaj cy si  z OSO ).
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- Dolina rodkowej Warty PLB 300002 –  w odleg ci  ok.  48  km na  pó noc  (Obszar

Specjalnej Ochrony, typ obszaru J –  OSO, który cz ciowo przecina si  z SOO);

- Zbiornik Jeziorsko PLB 100002– w odleg ci ok. 50 km na wschód (Obszar

Specjalnej Ochrony, typ obszaru A –  wydzielone OSO bez adnych po cze  z innymi

obszarami Natura 2000);

6.6. Wzajemne oddzia ywanie mi dzy elementami, o których mowa w punktach

6.1 - 6.5

Nie b dzie wyst powa o wzajemne oddzia ywanie mi dzy poszczególnymi elementami

rodowiska, o których mowa w punktach 6.1 - 6.5 niniejszego raportu. Raport w swej tre ci

w pe ni charakteryzuje wszelkie mo liwe oddzia ywania przedmiotowego przedsi wzi cia na

rodowisko.

7. Skutki potencjalnych sytuacji awaryjnych oraz transgraniczne
oddzia ywanie na rodowisko

7.1. Skutki potencjalnych sytuacji awaryjnych

Pod wzgl dem oddzia ywania na rodowisko, stany awaryjne na terenie stacji nale y

sklasyfikowa  na dwie grupy:

1. uszkodzenia, zak ócenia, zwarcia w pracy urz dze  stacyjnych, nie daj ce

adnych oddzia ywa  zewn trznych, lecz stanowi ce tylko awarie w systemie

elektroenergetycznym;

2. uszkodzenia lub zak ócenia w pracy urz dze  stacyjnych, mog ce wprowadza

zagro enia lub negatywne skutki w rodowisku.

Stany awaryjne nale ce do pierwszej grupy nie b  mia y praktycznie adnych

negatywnych konsekwencji dla rodowiska, gdy  w przypadku jej zaistnienia nast puje

automatyczne wy czanie obiektu spod napi cia.



Strona: 40

Stron: 95
Spó ka Akcyjna

PN-EN ISO 9001:2009

ELFEKO S.A.
81-061 Gdynia,

ul. Hutnicza 20A

Stacja elektroenergetyczna
110/15 kV GPZ Oci  wraz z

wprowadzeniami liniowymi 110 kV
740/07

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV
„GPZ Oci  wraz

z wprowadzeniami liniowymi 110 kV

RAPORT O ODDZIA YWANIU
PRZEDSI WZI CIA NA

RODOWISKO
Opracowa : mgr in . Rafa  Mathea

- 40 -

Do awarii drugiej grupy mo na przede wszystkim zaliczy  awarie transformatorów

mocy, które zawieraj  olej mineralny. W celu zapobie enia ewentualnym skutkom awarii

transformatorów, stosuje si  szczelne misy olejowe.

Ponadto mog  wyst pi  inne potencjalne zagro enia – awarie mechaniczne (np. z amanie

konstrukcji stalowych elementów wyposa enia stacji). Mog  one stanowi  nast pstwo

katastrofalnych warunków atmosferycznych b  wandalizmu (kradzie  elementów

konstrukcyjnych). Prawdopodobie stwo wyst pienia tego typu awarii b dzie znikome z uwagi

na zastosowanie materia ów budowlanych o najwy szym standardzie technicznym oraz

ciwym ogrodzeniu terenu stacji.

Dotychczasowe do wiadczenia z eksploatacji istniej cych linii 110 kV wykazuj , e linie

zaprojektowane i zbudowane prawid owo oraz poprawnie eksploatowane nie stanowi  istotnego

zagro enia.

7.2. Transgraniczne oddzia ywanie na rodowisko

Ze wzgl du na znacz  odleg  oraz strefy oddzia ywania przedsi wzi cia od granicy

Rzeczypospolitej Polskiej nie b dzie wyst powa o transgraniczne oddzia ywanie na rodowisko.

8. Opis metod prognozowania

Urz dzenia elektroenergetyczne, takie jak: linie napowietrzne wysokiego napi cia,

aparatura stacji GPZ, stanowi ród a promieniowania niejonizuj cego – pola elektrycznego

i magnetycznego, o cz stotliwo ci 50 Hz oraz ha asu (szumu akustycznego) wynikaj cego

z magnetostrykcji.

Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizuj ce, z punktu widzenia oddzia ywania na

rodowisko, jest przedmiotem rozlicznych bada  i programów naukowych o ró nym

charakterze. Badania te dotycz  na ogó  aspektów biologicznych, medycznych, biofizycznych

i technicznych. Tematyk  t , zajmuj  si  zarówno niezale ne, wyspecjalizowane jednostki
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organizacji mi dzynarodowych, instytucje rz dowe poszczególnych krajów, jak równie

organizacje ekologiczne.

Wykaz wielko ci fizycznych, zalecanych do stosowania przy ocenie oddzia ywania pól

elektromagnetycznych na ludzi, jest zawarty w Rekomendacji Rady Europejskiej z 12 lipca 1999

r. [6]. W niniejszym akcie zosta y okre lone m.in. ograniczenia („ograniczenia podstawowe”)

dotycz ce ekspozycji ludzi w zmiennych w czasie polach elektrycznych, magnetycznych

i elektromagnetycznych. Podstaw  do sporz dzenia tych ogranicze  by y liczne badania

dotycz ce wp ywu danych pól na organizmy ywe.

Wielko ciami podstawowymi, dla których opisano ograniczenia podstawowe s :

indukcja magnetyczna B,

sto  pr du J,

swoista dawka absorpcji energii SAR,

sto  mocy S.

Wymienione warto ci s  uzale nione od cz stotliwo ci emitowanych pól.

W celu dokonania wi cej oceny zagro enia w postaci przekrocze  ustawowo

dopuszczalnych (podstawowych) warto ci, pos ono si  tzw. „poziomami odniesienia”,

wyprowadzonymi bezpo rednio z przyj tych ogranicze  (warto ci) podstawowych. Poziomy te

zosta y wyprowadzone w oparciu o analityczne metody naukowe, jak równie  rozliczne badania

empiryczne.

Jako poziomy odniesienia przyjmuje si :

nat enie pola elektrycznego E,

nat enie pola magnetycznego H,

indukcja magnetyczna B,

sto  mocy S,

pr d w ko czynach IL.

W Rekomendacji Rady Europejskiej, dla cz stotliwo ci pól równej 50 Hz, podano nast puj ce

warto ci poziomów odniesienia:

poziom nat enia pola elektrycznego – 5 kV/m,

poziom nat enia pola magnetycznego – 80 A/m,
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indukcja magnetyczna – 100 µT.

W przypadku stwierdzenia braku przekroczenia poziomów odniesienia, stwierdza si

równie  brak przekroczenia ograniczenia podstawowego. Natomiast je eli zmierzone

w rodowisku warto ci nat enia pola elektrycznego, magnetycznego lub indukcji magnetycznej

 wy sze od poziomów odniesienia, nie musi to oznacza  przekroczenia ogranicze

podstawowych. W takiej sytuacji, zgodnie z Rekomendacj  nale y dla ka dego przypadku

sprawdzi , czy ograniczenia podstawowe nie b  przekroczone.

W Polsce w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

w rodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, obowi zuje

rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2003 r. [3] . W rozporz dzeniu jako

warto ci graniczne podane s :

warto  dopuszczalna pola elektrycznego o cz stotliwo ci 50 Hz dla terenów dost pnych

dla ludno ci – 10 kV/m,

warto  dopuszczalna pola elektrycznego dla terenów przeznaczonych pod zabudow

mieszkaniow  – 1 kV/m,

warto  dopuszczalna pola magnetycznego o cz stotliwo ci 50 Hz dla miejsc dost pnych

dla ludno ci oraz terenów przeznaczonych pod zabudow  mieszkaniow  – 60 A/m.

Warto ci te s  podawane dla wysoko ci 2 m nad powierzchni  ziemi lub innymi

powierzchniami, na których mog  przebywa  ludzie.

Bior c pod uwag  wy ej przedstawione rekomendacje i przepisy, nale y stwierdzi  i

w przypadku gdy w otoczeniu konkretnego obiektu b cego ród em pola elektrycznego

i magnetycznego, gdy w otoczeniu nie ma obszarów, na których wyst puj  takie pola

o warto ciach nat  wy szych od okre lonych w tych rekomendacjach i przepisach jako

dopuszczalne, to nie ma podstaw do stwierdzenia negatywnego wp ywu tych pól na zdrowie

ludzi.

Dodatkowo nale y podkre li e dopuszczalna warto  nat enia pola magnetycznego

w rodowisku podana w rozporz dzeniu [3] jest ni sza od warto ci podanej w Rekomendacji [6].

Prognozowanie oddzia ywania przedsi wzi cia wykonano metod  porównawcz  oraz

obliczeniow . Metoda porównawcza polega na za eniu, e oddzia ywania przedmiotowej
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stacji b  podobne jak oddzia ywania innych napowietrznych stacji elektroenergetycznych

o identycznych napi ciach znamionowych oraz transformatorach o identycznej mocy. Na wielu

takich stacjach oraz w ich otoczeniu by y wykonywane pomiary pola elektrycznego,

magnetycznego oraz ha asu i oddzia ywania te s  dobrze znane.

Prognozowanie oddzia ywania wprowadze  liniowych 110 kV w zakresie pola

elektrycznego i magnetycznego o cz stotliwo ci 50 Hz wykonano metod  obliczeniow .

Poszczególne analizy rozk adów pól elektrycznego i magnetycznego dokonano, na podstawie

za  elektrotechniki teoretycznej oraz elektrodynamiki teoretycznej, opisuj cej pola wokó

róde  pr du i napi cia, przy za eniu najbardziej niekorzystnych parametrów pracy urz dze

elektroenergetycznych (maksymalny mo liwy pr d oraz napi cie) z punktu widzenia ochrony

rodowiska.

Przy analizowaniu wprowadze  linii napowietrznych 110 kV (pole wokó  przewodnika

z pr dem), wykonano obliczenia za pomoc  programu komputerowego Mathcad. Do oblicze

przyj to za enia najbardziej niekorzystnych parametrów pracy linii elektroenergetycznej

(z punktu widzenia ochrony rodowiska).

Do oblicze  pola elektrycznego przyj to nast puj ce za enia: przewody równoleg e

do powierzchni ziemi o niesko czonej d ugo ci, powierzchnia ziemi jest powierzchni  g adk

i przewodz , brak wp ywów obiektów s siednich takich jak drzewa, s upy.

Wykorzystano nast puj ce zale no ci elektrodynamiczne:

11 nnxnn q , (8.1)
gdzie:

n,...,1 , – zespolone warto ci napi  fazowych przewodów,

n,...,1 , – wspó czynniki potencjalne,

nqq ,...,1 , – sto ci liniowe adunków przewodów.

Wspó czynniki potencjalne wyznaczono za pomoc  wzoru:

i

i
ii d

y4ln
2

1

0
(8.2)
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ij

ij
ij a

a '

0

ln
2

1
(8.3)

gdzie:

0 – przenikalno  elektryczna pró ni,

yi – wysoko  i-tego przewodu,

di – rednica i-tego przewodu,

aij – odleg  mi dzy przewodem i-tym a j-tym,

aij’ – odleg  mi dzy przewodem i-tym a odbiciem lustrzanym wzgl dem

powierzchni ziemi przewodu j-tego.

sto ci liniowe adunków przewodów mo na wyznaczono z zale no ci:
1q (8.4)

Warto  wektora nat enia pola elektrycznego Ei wytworzonego przez adunek na i-tym

przewodzie obliczono ze wzoru:

i

i
i r

qE
02 (8.5)

Warto  wektora Ei’ od adunku na odbiciu lustrzanym tego przewodu:

'0
' 2 i

i
i r

qE (8.6)

Z otrzymanych wektorów Ei oraz Ei’ za pomoc  zale no ci trygonometrycznych

wyznaczono sk adowe Ex oraz Ey jako funkcje czasu. Uwzgl dniaj c zwroty wyznaczonych

wektorów Ex i Ey dokonuje si  ich sumowania, po czym stosuj c wzór:

)()()( 22 tEtEtE yx (8.7)

wyznaczono warto  chwilow  wektora wypadkowego nat enia pola elektrycznego.

Obliczenia rozk adu pola magnetycznego dokonano na podstawie teorii elektrodynamiki

zgodnie z poni szym wzorem, gdzie nat enie pola magnetycznego wytworzonego poprzez pr d

IA p yn cy w przewodzie A wynosi:
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A

A
A r

IH
2 (8.8)

gdzie:

rA – odleg  przewodu od rozpatrywanego punktu.

Stosuj c zale no ci trygonometryczne wyznaczono sk adowe Hx oraz  Hy pochodz ce

od ka dego z przewodów. Stosuj c analogicznie wzór 8.7 otrzymano warto  chwilow  wektora

wypadkowego nat enia pola magnetycznego.

Analiz  emisji ha asu  instalacji przemys owych okre la si  przy pomocy równowa nego

poziomu d wi ku A, LAeq lub  LAT. Wypadkowy poziom d wi ku A dla czasu oceny T, przy

czym T = 8 godz. dnia lub 1 godz. nocy, jest sum  ha asów pochodz cych od wszystkich

kategorii róde  ha asu, tj. róde : ruchomych, zr.R
ATL , nieruchomych róde  punktowych, zr.N

ATL ,

oraz róde  powierzchniowych, zr.P
ATL ,

zr.P
AT

zr.N
AT

zr.R
AT 0.1L0.1L0.1L

AT 101010log10L ,  (8.9)

przy czym poziomy zr.R
ATL , zr.N

ATL  i zr.P
ATL  oblicza si  wed ug schematu

j

L.
AT

jAT,log10L 1010 , (8.10)

gdzie sumowanie odbywa si  po wszystkich ród ach danej kategorii.

Na terenie stacji nie zidentyfikowano ruchomych róde  ha asu.

Dla punktowych róde  nieruchomych i róde  powierzchniowych poziomy sk adowe

LAT, j oblicza si  u redniaj c emitowany przez nie sygna  (zak adamy, e ród o jest stacjonarne)

w normowym czasie oceny, T, z wykorzystaniem wzoru:

T
T

log10LL je,
jpA,jAT, (8.11)

gdzie Te, j oznacza czas emisji ha asu ród a j-tej kategorii (np. jednego transformatora).

Poziom d wi ku, LpA, jest miar  pojedynczego wydarzenia akustycznego nieruchomego

ród a punktowego i ród a powierzchniowego, zale  od poziomu mocy ród a i warunków

towarzysz cych propagacji d wi ku w rodowisku.
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Wielko  LpA jest funkcj  o z onej postaci matematycznej, które mo na zapisa

w postaci ogólnej jako:

,
propagacji

warunkowwplyw
aodleglosciz

poziomuspadek
LL WApA (8.12)

przy czym LWA oznacza poziom mocy akustycznej ród a.

8.1. Pole elektryczne

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2003 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobów

sprawdzania dotrzymania tych poziomów [3] w miejscach dost pnych dla ludzi dopuszczaln

warto ci  graniczn  pola elektrycznego o cz stotliwo ci 50 Hz jest 10 kV/m. Na obszarach

zabudowy mieszkaniowej pole elektryczne nie mo e przekroczy  warto ci 1 kV/m. Podane

warto ci dotycz  przestrzeni do 2 m nad powierzchni  ziemi lub inn  powierzchni , na której

mog  przebywa  ludzie.

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada

2002 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla

zdrowia w rodowisku pracy [8], dla pola elektrycznego E o cz stotliwo ci 50 Hz wyró nia si

nast puj ce strefy ochronne, zale nie od warto ci nat enia pola elektrycznego wyst puj cego

w danym obszarze:

strefa bezpieczna - nat enia pola elektrycznego z zakresu      E < 5 kV/m;

strefa po rednia - nat enia pola elektrycznego z zakresu 5 kV/m < E < 10 kV/m;

strefa zagro enia - nat enia pola elektrycznego z zakresu 10 kV/m < E < 20 kV/m;

strefa niebezpieczna - nat enia pola elektrycznego z zakresu     E > 20 kV/m;

W obszarze zakwalifikowanym do strefy bezpiecznej przebywanie pracowników jest

dozwolone bez ogranicze  czasowych.
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W strefie po redniej dopuszczone jest przebywanie pracowników zatrudnionych przy

ród ach w ci gu ca ej zmiany roboczej.

Dla strefy zagro enia czas przebywania pracowników zatrudnionych przy ród ach pól

jest uzale niony od warto ci nat enia pola elektrycznego, wyst puj cego w tym obszarze.

Poprzez stref  niebezpieczn  rozumie si  obszar, w którym przebywanie pracowników

jest zabronione.

Zgodnie z powy szymi informacjami obszar, na którym nat enie pola elektrycznego

jest mniejsze ni  1 kV/m, nie ma adnych ogranicze  i jest uwa any za ca kowicie bezpieczny

dla ludzi.

W otoczeniu stacji nat enie pola elektrycznego powodowane jest praktycznie przez

wprowadzenia linii 110 kV.

Analiz  i ocen  oddzia ywania pola elektrycznego wykonano na podstawie wyników

oblicze , (metoda obliczeniowa dla pola elektrycznego zosta a przedstawiona w punkcie 8)

przedstawionych w postaci wykresów rozk adów pól elektrycznych E, nast puj cych odcinków

relacji linii 110 kV:

- Ostrów – Oci , na stanowisku s upowym nr 30 (s up S12 P+2,5) –(rysunek 5);

- Ostrów – Oci , na rodku prz a pomi dzy stanowiskiem s upowym nr 30 (s up

S12 P+2,5), a nowoprojektowanym s upem SC3R (rysunek 7);

- Ostrów – Oci  oraz Oci  – Pleszew na projektowanym stanowisku s upowym

SC3R (rysunek 11);

- Oci  – Pleszew na stanowisku s upowym nr 31 (s up S12 P±0) - (rysunek 15);

- Oci  – Pleszew w najni szym po eniu linii od ziemi, pomi dzy stanowiskiem

upowym nr 31 (s up S12 P±0), a nowoprojektowanym s upem SC3R (rysunek

17);

- Ostrów – Oci  na terenie planowanego przedsi wzi cia w najni szym po eniu

linii (wprowadzenia liniowego) od ziemi, pomi dzy projektowanym

stanowiskiem s upowym SC3R oraz projektowan  bramk  nr 1 (rysunek 21);
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- Oci  – Pleszew na terenie planowanego przedsi wzi cia w najni szym po eniu

linii (wprowadzenia liniowego) od ziemi, pomi dzy projektowanym

stanowiskiem s upowym SC3R oraz projektowan  bramk  nr 2 (rysunek 23).

Rozk ady pola elektrycznego zosta y przedstawione dla dwóch skrajnych przypadków,

na stanowiskach s upowych nr 30, 31 oraz projektowanym s upie SC3R (rys. 5,11,15).

Wykonano to w celu pe niejszego zobrazowania przej cia z trójk tnego uk adu przewodów dla

istniej cej linii 110 kV Ostrów – Pleszew na uk ad pionowy przewodów (dla projektowanego

upa SC3R).

Obliczenia zosta y wykonane na odcinku przebudowywanej istniej cej linii 110 kV

pomi dzy s upem nr 30, 31 z uwzgl dnieniem projektowanego s upa SC3R oraz na terenie

przedmiotowego przedsi wzi cia, w przekroju poprzecznym linii 110 kV, dochodz cych do

stacji elektroenergetycznej „GPZ Oci ” wraz z wprowadzeniami liniowymi na projektowane

bramki liniowe.

Wszystkie obliczenia przedstawione na poszczególnych wykresach zosta y wykonane

przy za eniu maksymalnie mo liwego napi cia i pr du na danym odcinku w linii:

- (maksymalne napi cie 123 kV oraz pr d maksymalny 735A/faz ) odcinek linii od s upa

   SC3R do bramek liniowych;

- (maksymalne napi cie 123 kV oraz pr d maksymalny 475A/faz ) odcinek linii

pomi dzy stanowiskami s upowymi nr 30 i 31.

Nat enie pola elektrycznego pod odcinkiem przebudowywanej istniej cej linii 110 kV

pomi dzy stanowiskami s upowymi nr 30, SC3R i 31, w miejscach dost pnych dla ludno ci (na

wysoko ci do 2m nad poziomem terenu) nie przekroczy warto ci 1,87 kV/m.

Szeroko  wyst puj cego w otoczeniu linii obszaru, na którym nat enie pola

elektrycznego 50 Hz b dzie wi ksze ni  1 kV/m zale na jest od przestrzennej konfiguracji

znajduj cych si  pod napi ciem przewodów linii i odleg ci tych przewodów od ziemi.

Najmniejsza szeroko  oraz warto  pola elektrycznego b dzie wyst powa  przy s upie (gdzie

 najwi ksze odleg ci przewodów od ziemi), a najwi ksza w rodku prz a w miejscu

najmniejszych odleg ci przewodów od ziemi (rys. 9, 10, 13, 14, 19, 20).
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Prognoz  i ocen  oddzia ywania pola elektrycznego na terenie stacji oraz w jej otoczeniu

przeprowadzono na podstawie pomiarów wykonanych w ró nych stacjach 110/15 kV [9].

Na ich podstawie mo na równie  stwierdzi , e na terenie stacji nat enie pola elektrycznego

w miejscach dost pnych dla ludzi (pracowników) nie przekroczy 9 kV/m (zakres strefy

po redniej). W pomieszczeniach nastawni nat enie pola elektrycznego nie b dzie wi ksze ni

1 kV/m, czyli b dzie wyst powa  strefa bezpieczna.

Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna b dzie ogrodzona p otem, na zewn trz którego

oddzia ywanie na rodowisko nie przekroczy warto ci dopuszczalnych okre lonych

w obowi zuj cych przepisach [3, 7, 8]. Nat enie pola elektrycznego pod odcinkiem

przebudowywanej lini 110 kV pomi dzy stanowiskami s upowymi nr 30 i 31 nie przekroczy

dopuszczalnej w rodowisku warto ci 10 kV/m. Na terenach przeznaczonych pod zabudow

mieszkaniow , s siaduj cych z przedmiotow  lini , nat enie pola elektrycznego nie przekroczy

warto ci 1 kV/m. Nale y zatem stwierdzi , i  przedsi wzi cie to nie b dzie narusza o interesów

osób trzecich, a tym samym nie b dzie mia o adnego wp ywu na dobra materialne.

Ze wzgl du na pole elektryczne nie b dzie potrzeby wprowadzania jakichkolwiek

ogranicze  w przebywaniu ludzi w otoczeniu stacji i wprowadze  liniowych 110 kV.

8.2. Pole magnetyczne

Dla pola magnetycznego w rodowisku, analogicznie jak przy rozpatrywaniu pola

elektrycznego obowi zuje rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2003 r.

[3] w miejscach dost pnych dla ludzi dopuszczaln  warto ci  graniczn  pola magnetycznego

o cz stotliwo ci 50 Hz dla miejsc dost pnych dla ludno ci oraz terenów przeznaczonych pod

zabudow  mieszkaniow  jest 60 A/m. Podane warto ci dotycz  przestrzeni do 2 m nad

powierzchni  ziemi lub inn  powierzchni , na której mog  przebywa  ludzie.

Wed ug rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie najwy szych dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia

w rodowisku pracy [8], rozró nia si  równie  cztery strefy oddzia ywania pola magnetycznego

H o cz stotliwo ci 50 Hz zale ne od nat enia pola magnetycznego:

strefa bezpieczna:
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- przebywanie pracowników jest dozwolone bez ogranicze  czasowych;

- nat enia pola magnetycznego z zakresu H < 66,6 A/m;

strefa po rednia:

- dopuszczone jest przebywanie pracowników zatrudnionych przy

  ród ach w ci gu ca ej zmiany roboczej;

- nat enia pola magnetycznego z zakresu 66,6A/m < H < 200 A/m;

strefa zagro enia:

- czas przebywania pracowników zatrudnionych przy ród ach pól jest

uzale niony od warto ci nat enia pola elektrycznego, wyst puj cego w tym

obszarze;

- nat enia pola elektrycznego z zakresu 200A/m < H < 2000 A/m;

strefa niebezpieczna:

- przebywanie pracowników jest zabronione;

- nat enia pola elektrycznego z zakresu H > 2000 A/m;

Rozpatrywane pole magnetyczne w otoczeniu urz dze  elektrycznych (przewodów)

zale y od wielko ci pr du jaki przez to urz dzenie przep ywa. Zgodnie z zasadami fizycznymi

im wi kszy przep yw pr du tym jest wytwarzane wi ksze pole magnetyczne.

Analiz  i ocen  oddzia ywania pola magnetycznego wykonano analogicznie jak dla pola

elektrycznego na podstawie wyników oblicze , (metoda obliczeniowa dla pola magnetycznego

zosta a przedstawiona w punkcie 8) przedstawionych w postaci wykresów rozk adów pól

magnetycznych H, nast puj cych odcinków relacji linii 110 kV:

- Ostrów – Oci , na stanowisku s upowym nr 30 (s up S12 P+2,5) –(rysunek 6);

- Ostrów – Oci , na rodku prz a pomi dzy stanowiskiem s upowym nr 30 (s up

S12 P+2,5), a nowoprojektowanym s upem SC3R (rysunek 8);

- Ostrów – Oci  oraz Oci  – Pleszew na projektowanym stanowisku s upowym

SC3R (rysunek 12);

- Oci  – Pleszew na stanowisku s upowym nr 31 (s up S12 P±0) - (rysunek 16);



Strona: 51

Stron: 95
Spó ka Akcyjna

PN-EN ISO 9001:2009

ELFEKO S.A.
81-061 Gdynia,

ul. Hutnicza 20A

Stacja elektroenergetyczna
110/15 kV GPZ Oci  wraz z

wprowadzeniami liniowymi 110 kV
740/07

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV
„GPZ Oci  wraz

z wprowadzeniami liniowymi 110 kV

RAPORT O ODDZIA YWANIU
PRZEDSI WZI CIA NA

RODOWISKO
Opracowa : mgr in . Rafa  Mathea

- 51 -

- Oci  – Pleszew w najni szym po eniu linii od ziemi, pomi dzy stanowiskiem

upowym nr 31 (s up S12 P±0), a nowoprojektowanym s upem SC3R (rysunek

18);

- Ostrów – Oci  na terenie planowanego przedsi wzi cia w najni szym po eniu

linii (wprowadzenia liniowego) od ziemi, pomi dzy projektowanym

stanowiskiem s upowym SC3R oraz projektowan  bramk  nr 1 (rysunek 22);

- Oci  – Pleszew na terenie planowanego przedsi wzi cia w najni szym po eniu

linii (wprowadzenia liniowego) od ziemi, pomi dzy projektowanym

stanowiskiem s upowym SC3R oraz projektowan  bramk  nr 2 (rysunek 24).

Rozk ady pola magnetycznego podobnie jak dla pola elektrycznego zosta y

przedstawione dla dwóch skrajnych przypadków, na stanowiskach s upowych nr 30, 31 oraz

projektowanym s upie SC3R (rys. 6,12,16). Wykonano to w celu pe niejszego zobrazowania

przej cia z trójk tnego uk adu przewodów dla istniej cej linii 110 kV Ostrów – Pleszew na

uk ad pionowy przewodów (dla projektowanego s upa SC3R).

Analogicznie jak dla pola elektrycznego, obliczenia pól magnetycznych zosta y

wykonane na odcinku przebudowywanej istniej cej linii 110 kV pomi dzy s upem nr 30, 31

z uwzgl dnieniem projektowanego s upa SC3R oraz na terenie przedmiotowego

przedsi wzi cia, w przekroju poprzecznym linii 110 kV, dochodz cych do stacji

elektroenergetycznej „GPZ Oci ” wraz z wprowadzeniami liniowymi na projektowane bramki

liniowe. Wraz ze zwi kszaniem odleg ci przewodów fazowych od ziemi warto ci nat enia

pola magnetycznego s  mniejsze.

Wszystkie obliczenia zosta y wykonane przy za eniu maksymalnie mo liwego

napi cia i pr du na danym odcinku w linii:

- (maksymalne napi cie 123 kV oraz pr d maksymalny 735A/faz ) odcinek linii od s upa

   SC3R do bramki liniowej;

- (maksymalne napi cie 123 kV oraz pr d maksymalny 475A/faz ) odcinek linii

pomi dzy stanowiskami s upowymi nr 30 i 31.
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Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna b dzie ogrodzona p otem, na zewn trz którego

oddzia ywanie na rodowisko nie przekroczy warto ci dopuszczalnych okre lonych

w obowi zuj cych przepisach [3, 7, 8]. Nat enie pola magnetycznego pod odcinkiem

przebudowywanej lini 110 kV pomi dzy stanowiskami s upowymi nr 30 i 31 nie przekroczy

24,8 A/m, natomiast na wprowadzeniu na bramk  liniow  nie wi cej ni  32,5 A/m i b dzie

mniejsza ni  dopuszczalna warto  w rodowisku. Na terenach przeznaczonych pod zabudow

mieszkaniow , s siaduj cych z przedmiotow  lini , nat enie pola magnetycznego równie  nie

przekroczy warto ci 60 A/m i b dzie znacznie ni sze ni  24,8 A/m. Nale y zatem stwierdzi , i

przedsi wzi cie to nie b dzie narusza o interesów osób trzecich, a tym samym nie b dzie mia o

adnego wp ywu na dobra materialne.

Zgodnie z powy szym pole magnetyczne nie b dzie wprowadza adnych ogranicze

w otoczeniu linii oraz okolicy terenu stacji.

 Na podstawie przeprowadzonych w ró nych stacjach pomiarów nat enia pola

magnetycznego stwierdza si , e na terenie przedmiotowej stacji nat enie pola magnetycznego

nie przekroczy  warto ci granicznej strefy po redniej z zakresu od 66,6 A/m do 200 A/m, który

okre la Rozporz dzenie Ministra Pracy i polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie najwy szych dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia

w rodowisku pracy [8]. Obszary strefy po redniej b  bardzo ma e, natomiast na wi kszo ci

terenu stacji b dzie wyst powa  obszar strefy bezpiecznej, w którym nat enie pola

magnetycznego o cz stotliwo ci 50 Hz nie przekroczy warto ci 66,6 A/m.

8.3. Oddzia ywanie w postaci ha asu

Analiz  oddzia ywania w postaci ha asu przeprowadzono na podstawie rozporz dzenia

Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu

w rodowisku [7]. Dla rozpatrywanego przypadku dopuszczalny poziom ha asu dla terenów

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wynosi:

50 dB w ci gu pory dnia w godz. 6  22

45 dB w porze nocnej w godz. 22  6
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Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [7] inwestor zobowi zany jest do stosowania

rozwi za , maj cych na celu zminimalizowanie ujemnych skutków oddzia ywania

(realizowanego przedsi wzi cia) pod k tem emisji ha asu (szumu akustycznego).

Prognozowanie poziomu ha asu w otoczeniu wprowadze  liniowych 110 kV wykonano

w oparciu o wyniki wykonanych pomiarów ha asu w otoczeniu istniej cych linii 110 kV [10].

ród em szumu akustycznego wytwarzanego przez wprowadzenia liniowe s  takie zjawiska jak

ulot (wy adowanie niezupe ne) oraz wy adowania powierzchniowe na elementach uk adu

elektroizolacyjnego. Poziom wspomnianego szumu akustycznego zale y od konstrukcji linii,

rodzaju zastosowanych przewodów fazowych, stanu technicznego linii oraz czynników

rodowiskowych (warunki atmosferyczne, terenowe, zapylenie). W przypadku rozpatrywanych

linii napowietrznych 110 kV zjawisko ulotu praktycznie nie wyst puje (niezale nie od

warunków atmosferycznych), poniewa  maksymalne nat enie pola elektrycznego na

powierzchni przewodów linii (niezale nie od typu przewodów) nie przekracza poziomu

7 – 10 kV/cm. W przypadku z ych warunków pogodowych (m awka, deszcz) nat enie

krytyczne (nat enie pocz tkuj ce jonizacj ), przy którym zaczyna si  zjawisko ulotu wynosi

ok. 10 – 12 kV/cm [17]. Na tej podstawie nale y stwierdzi , e przedmiotowe linie 110 kV

w adnych warunkach nie b  emitowa  ha asu o poziomie wy szym ni  34 dB, czyli nie

generuj  ha asu o poziomach istotnie przekraczaj cych t o akustyczne (niezale nie od warunków

atmosferycznych) i w konsekwencji uwzgl dnianie ich w obliczeniach ha asu nale y uzna  za

niecelowe.

W zwi zku z powy szym w dalszej cz ci opracowania przeprowadzono ocen

oddzia ywania ha asu wytwarzanego przez przeznaczone do zastosowania transformatory mocy.

ównym ród em ha asu na terenie przedsi wzi cia b  dwa transformatory mocy

110/15 kV (docelowo 25 MVA). Ha as pochodz cy z transformatorów wynika z:

1. drga  rdzenia wywo anych zjawiskiem magnetostrykcji i si ami elektrodynamiki

(zmienne pole magnetyczne);

2. drga  uzwoje  wywo anych si ami elektrodynamicznymi;

3. urz dze  (wentylatorów) w uk adach ch odz cych transformatora.
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Analiz  i ocen  oddzia ywania w postaci ha asu wykonano na podstawie wyników

oblicze , (metoda obliczeniowa emisji ha asu zosta a przedstawiona w punkcie 8)

przedstawionych graficznie w postaci izolinii ha asu naniesionych na map  planu

zagospodarowania budowanej stacji elektroenergetycznej  „GPZ Oci ” dla dwóch etapów

realizacji przedsi wzi cia przy docelowym zainstalowaniu transformatorów 25 MVA.

Mo na przyj , e poziom ha asu emitowanego ze stacji elektroenergetycznej jest sta y.

Parametrem charakteryzuj cym „g no ” transformatora jest jego poziom mocy akustycznej.

Poziom mocy akustycznej, zale ny w istotnym stopniu od mocy (energetycznej) transformatora,

wyznacza si  u producenta lub w miejscu zainstalowania bezpo rednio przy transformatorze.

Wed ug informacji producenta rozpatrywane transformatory mocy 25 MVA charakteryzuj  si

poziomem ci nienia akustycznego nie przekraczaj cego 58 dB.

W fazie projektowania przedmiotowego przedsi wzi cia zastosowano lokalizacj

uwzgl dniaj  pozytywny wp yw du ego stopnia zabudowania transformatorów mocy i potrzeb

asnych, na ograniczenie ha asu emitowanego przez wspomniane transformatory.

Zapewniono zachowanie dopuszczalnego poziomu ha asu (dla pory nocnej 45 dB) w okolicy

siaduj cej ze stacj  zabudowy mieszkaniowej (posesji 49 i 53).

Wyniki analizy wskazuj , i  ha as o warto ciach ponadnormatywnych, emitowany przez

2 transformatory o mocy 25 MVA, b dzie wyst powa  na terenie stacji

(w granicach dzia ki o nr ewid. 242 na której planowana jest lokalizacja przedmiotowej

inwestycji), do którego dost p nieuprawnionych osób b dzie zabroniony.

8.4. Zak ócenia radioelektryczne

Zgodnie z norm  PN-E-05118:1997 (PN-77/E-05118) [13] dopuszczalny poziom

nat enia pola zak óce  mierzony w warunkach eksploatacyjnych w odleg ci 20 m od rzutu

poziomego skrajnego przewodu linii przy cz stotliwo ci 500 ±10 kHz nie powinien przekroczy

57,5 dB (750 V/m) przy wilgotno ci wzgl dnej nie wi kszej ni  80% i temperaturze nie ni szej

od 5 ºC. Powy sze wymaganie, zgodne z zaleceniami CISPR, ma na celu ograniczenie zak óce

pochodz cych od wy adowa  iskrowych na linii do takiego poziomu, przy którym jest mo liwe

osi gni cie dobrego odbioru radiowego i telewizyjnego.
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Wed ug pomiarów wykonanych w otoczeniu podobnych istniej cych linii 110 kV i stacji

110/15 kV [11] oraz informacji zawartych w literaturze [12] mo na stwierdzi , e poziom

zak óce  od przedmiotowego przedsi wzi cia b dzie znacznie ni szy ni  dopuszczalny poziom

57,5 dB. Oznacza to, e nie b dzie negatywnego wp ywu na odbiór radiowo – telewizyjny,

czno  bezprzewodow  (komórkow ) oraz prace innych urz dze  elektrycznych.

9. Opis przewidywanych dzia  maj cych na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacj  przyrodnicz  negatywnych oddzia ywa  na
rodowisko

Rozwi zania na etapie budowy

Inwestycja zostanie zrealizowana przy zastosowaniu nowoczesnych materia ów

stanowi cych obecne standardy w energetyce. Dotyczy to w szczególno ci ochrony rodowiska

pod wzgl dem niedopuszczenia przed ska eniem substancjami ropopochodnymi (olejem

transformatorowym) w przypadku ewentualnej awarii transformatorów oraz ograniczaniem

nat enia pól elektromagnetycznych w s siedztwie linii przesy owych.

W rozpatrywanym przedsi wzi ciu stanowiska transformatorów mocy oraz potrzeb

asnych b  wyposa one w szczelne misy olejowe zapewniaj ce w przypadku awarii

przej cie 100 % oleju znajduj cego si  w transformatorze. Ka da z mis zostanie przykryta od

góry warstw  gasz  z t ucznia kamiennego u onego na stalowym ruszcie. Wspomniane

transformatory mocy oraz potrzeb w asnych zostan  obudowane (zadaszone) i zintegrowane

z budynkiem rozdzielni w celu ograniczenia ich oddzia ywania na rodowisko oraz otoczenie

zewn trzne. Dotyczy to zarówno ograniczenia poziomu szumu akustycznego jak i odizolowania

od warunków pogodowych (wód opadowych w przypadku awarii którego  z transformatorów).

W celu wykluczenia mo liwo ci pora  elektrycznych (w stanach awaryjnych) w ród

personelu lub osób postronnych znajduj cych si  na zewn trz stacji zostanie zastosowany uziom

kratowy na ca ej powierzchni terenu stacji. Jest to obecnie powszechna forma ochrony
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przeciwpo arowej, w wyniku której zachodzi ekwipotencjalizacja rozk adu pola elektrycznego

na ca ej powierzchni terenu stacji.

W fazie budowy oddzia ywanie przedsi wzi cia na przyrod  b dzie ograniczone do placu

budowy. W czasie realizacji przedsi wzi cia organizacja budowy b dzie uwzgl dnia a ochron

rodowiska. B  zachowane zasady gospodarowania odpadami zgodnie z zasadami ustalonymi

w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, z pó n. zm.)

[4], z zachowaniem dzia  zwi zanych:

z segregacj  odpadów na etapie ich powstawania;

selektywnego gromadzenia i przechowywania odpadów w miejscach do tego

przeznaczonych i oznakowanych (pojemniki, zbiorniki itp.);

z przechowywaniem i sk adowaniem odpadów niebezpiecznych w miejscach

zabezpieczonych od bezpo redniego wp ywu na nie warunków atmosferycznych

i dost pu osób niepowo anych i zwierz t;

zapewnieniem pojemników szczelnie zamykanych na odpady niebezpieczne.

Usuni cie wspomnianych odpadów niebezpiecznych  z miejsca okresowego gromadzenia

do miejsc ich wykorzystania zostanie powierzone odbiorcom odpadów dysponuj cym

specjalistycznym transportem i stosowne zezwolenia organu w ciwego ze wzgl du na rodzaj

i miejsce prowadzenia dzia alno ci.

 Nadmiar  ziemi  z  wykopów powsta ych  przy  przebudowie  zostanie  wywieziony  z  terenu

stacji przez wyspecjalizowan  do tego firm . Obszary niezabudowane na terenie stacji zostan

obsiane traw .

Dodatkowo, aby ograniczy  wp yw przedsi wzi cia na rodowisko inwestor do y

wszelkich stara , aby skróci  maksymalny czas budowy.

Rozwi zania na etapie eksploatacji

Stanowiska transformatorów mocy oraz potrzeb w asnych b  wyposa one w szczelne

misy olejowe zapewniaj ce przej cie w przypadku awarii 100 % oleju znajduj cego si

w transformatorze. Ze wzgl du na zadaszenie wspomnianych stanowisk transformatorów, nie
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przewidziano odprowadzenia wód opadowych w/w stanowisk. Wody opadowe z po aci dachu

budynku rozdzielni zostan  odprowadzone bezpo rednio do ziemi.

Zgromadzone (w przypadku awarii) zanieczyszczenia ropopochodne w misach

transformatorowych b  wypompowywane i przekazywane wyspecjalizowanej,

koncesjonowanej firmie do utylizacji.

W trakcie eksploatacji oddzia ywanie w postaci pola elektrycznego i magnetycznego oraz

ha asu – z uwzgl dnieniem lokalizacji i rozwi za  technicznych przedsi wzi cia – b dzie takie,

e poza terenem stacji nie b  przekroczone warto ci dopuszczalne. Teren stacji zostanie

ogrodzony. Zastosowane technologie b  sprzyja y ograniczeniu negatywnego oddzia ywania

przedsi wzi cia na rodowisko, z uwzgl dnieniem bezpiecze stwa osób i mienia w jego

siedztwie.

10.Porównanie proponowanej technologii z technologi  spe niaj
wymagania w Prawie ochrony rodowiska

Realizacja niniejszego przedsi wzi cia, odbywa  si  b dzie przy wykorzystaniu nowych

technologii dost pnych w tej dziedzinie. Aparatura (tworz ca instalacj ) b dzie sk ada a si

z nowych urz dze .

Zarówno produkcja przedmiotowych urz dze , jak te  sposób ich monta u oraz

wykonanie wszelkiej towarzysz cej danej instalacji infrastruktury, odbywa si  przy

wykorzystaniu „najwy szych”, nowoczesnych technologii. Technologie te, k ad  szczególny

nacisk na to, by ich wdra anie odbywa o si  zgodnie z wymaganiami ochrony rodowiska oraz

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Potwierdzaj  to stosowne atesty – wiadectwa, wydane dla

poszczególnych podzespo ów (dopuszczaj ce je do u ytkowania) oraz wytyczne odno nie ich

monta u, a tak e stosowany „re im” technologiczno – jako ciowy, odno nie realizacji tego typu

obiektów.
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11. Obszar ograniczonego u ytkowania

Zgodnie z ustaw  Prawo ochrony rodowiska [15], w przypadku przekroczenia

dopuszczalnych poziomów warto ci oddzia ywa  w s siedztwie stacji elektroenergetycznych

tworzy si  obszary ograniczonego u ytkowania.

          Analiza rozk adu pola elektrycznego, magnetycznego oraz ha asu pozwala stwierdzi , e

w otoczeniu projektowanej stacji oraz w otoczeniu wprowadze  linii 110 kV warto ci

dopuszczalne oddzia ywa  na rodowisko  w zakresie pola elektrycznego i magnetycznego oraz

ha asu nie b  przekroczone. Nat enie pola elektrycznego w miejscach dla zabudowy

mieszkaniowej nie przekroczy warto ci 1 kV/m – warto ci dopuszczalnej. W pobli u najbilizszej

istniej cej zabudowy mieszkaniowej (posesja 49) nat enie pola elektrycznego b dzie znacznie

mniejsze ni  1 kV/m. Mo na równie  stwierdzi , e nie nast pi adne ograniczenie

w u ytkowaniu terenów w otoczeniu stacji. Dopuszczalna b dzie, bez ogranicze , pod liniami

110 kV dzia alno  turystyczna, rekreacyjna, gospodarcza oraz uprawa roli, itp.

Jak wynika z powy szego, dla przedmiotowej inwestycji nie wymaga si  ustanowienia

obszaru ograniczonego u ytkowania.

12. Analiza mo liwych konfliktów spo ecznych zwi zanych z planowanym
przedsi wzi ciem

Funkcjonowanie planowanego przedsi wzi cia nie powinno wywo ywa adnych

konfliktów spo ecznych, jako e wszelkie urz dzenia zwi zane z funkcjonowaniem stacji

elektroenergetycznej b  znajdowa y si  na terenie stacji, co eliminuje ich oddzia ywanie na

rodowisko. Forma architektoniczna, jak te  sposób realizacji inwestycji, równie  nie powinny

budzi  zastrze , z uwagi na to, e nie b  one odbiega y od standardowych rozwi za .

Budowa przedmiotowej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV wraz z wprowadzeniami

liniowymi 110 kV ma na celu zapewnienie nieprzerwanych dostaw pr du, przez co, inwestycja

nie powinna wzbudza  sprzeciwu spo ecze stwa.
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13. Monitoring

W czasie budowy stacji z wprowadzeniami liniowymi nie przewiduje si  monitoringu

oddzia ywania na rodowisko.

Jednak w czasie budowy stanowisk transformatorów konieczne jest sprawdzenie

szczelno ci zbiorników olejowych.

Po zako czeniu I etapu realizacji przedsi wzi cia, w ramach prac rozruchowych, po

czeniu pod napi cie linii i urz dze  stacji przewiduje si  wykonanie pomiarów dotycz cych:

nat enia pola elektrycznego i magnetycznego na terenie stacji z wyznaczeniem

obszarów stref ochronnych oraz poza jej ogrodzeniem,

nat enia pola elektrycznego i magnetycznego pod wprowadzeniami linii

w miejscach gdzie b  najmniejsze odleg ci przewodów fazowych od ziemi,

ha asu w otoczeniu stacji, ze szczególnym uwzgl dnieniem, zlokalizowanego

budynku mieszkalnego w odleg ci ok. 85 m od ogrodzenia przedmiotowego

przedsi wzi cia.

Po zako czeniu II etapu realizacji przedsi wzi cia, po w czeniu pod napi cie

wszystkich urz dze  stacji przewiduje si  równie  wykonanie pomiarów dotycz cych:

nat enia pola elektrycznego i magnetycznego na terenie stacji z wyznaczeniem

obszarów stref ochronnych oraz poza jej ogrodzeniem,

nat enia pola elektrycznego i magnetycznego pod wprowadzeniami linii

w miejscach gdzie b  najmniejsze odleg ci przewodów fazowych od ziemi.

ha asu w otoczeniu stacji, ze szczególnym uwzgl dnieniem, zlokalizowanego

budynku mieszkalnego w odleg ci ok. 85 m od ogrodzenia przedmiotowego

przedsi wzi cia.
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14. Trudno ci i niedostatki wiedzy przy opracowaniu raportu

Przy wykonywaniu analizy oddzia ywania linii 110 kV zasilaj cych stacj  110/15 kV

„GPZ  Oci ” wykorzystano aktualne dane naukowe dotycz ce oddzia ywania na rodowisko

pól elektrycznych i magnetycznych o cz stotliwo ci 50 Hz oraz ha asu.

Przy analizie oddzia ywania stacji elektroenergetycznej wykorzystano metody

porównawcze oraz obliczeniowe, pozwalaj ce na wyznaczenie oddzia ywa  z wystarczaj

dok adno ci  dla potrzeb raportu.

Wyznaczanie oddzia ywania na rodowisko planowanych do zainstalowania

i uruchomienia urz dze  b cych ród em emisji pól elektromagnetycznych i ha asu, pozostaje

na gruncie teoretycznych za  oraz oblicze , poniewa  dotyczy zjawisk w danym momencie

niemierzalnych – jako materialnie nieistniej cych. W tym celu, dla potrzeb okre lenia

ewentualnych uci liwo ci, przyjmuje si  maksymalne mo liwe ich wyst powanie, przy

dodatkowym zachowaniu marginesu bezpiecze stwa.

Przedmiotowa teoria wyra ana jest za pomoc  wi cych algorytmów matematyczno –

fizycznych (elektrodynamiki i akustyki), które to dookre laj  szacunkowy „kszta t” obszarów,

w których uci liwo ci te mog  wyst pi , a tak e ich warto , tj. nat enie pól

elektromagnetycznych i ha asu.

Dotychczasowa praktyka w przedmiotowej dziedzinie, nie zna przypadku dok adnego

wyznaczenia, wyst puj cych (maj cych wyst pi ) w przysz ci, uci liwo ci

ponadnormatywnych. W tym miejscu nale y zaznaczy , i  jakakolwiek próba dok adnego ich

wyznaczania – okre lania, poprzez ustalanie ich dok adnych granic, a tym samym „rugowanie”

marginesu bezpiecze stwa (wprowadzenie „okrojonych” standardów), by aby z punktu widzenia

ochrony rodowiska dzia aniem niepo danym.
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15. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy ca ci zamierzenia inwestycyjnego

(przedsi wzi cia) ocenia si , e obszary w których wyst pi  warto ci graniczne nat enia

pola elektrycznego i magnetycznego, b  si  znajdowa y tylko i wy cznie w miejscach

niedost pnych dla ludno ci – dot. linii napowietrznej i obiektu stacyjnego. Planowana

inwestycja spe nia  b dzie wymagania, zawarte w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska

z dnia 30 pa dziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

w rodowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów /Dz. U. Z 2003r. Nr 192

poz. 1883/ [3].

Obiekt stacyjny równie  nie b dzie ród em emisji ha asu o warto ciach

ponadnormatywnych, o których mowa w Rozporz dzeniu  Ministra rodowiska z dnia 14

czerwca 2007 r. W sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. Z 2007 r.

Nr 120 poz. 826) [7].

Nale y zatem stwierdzi , i  planowane przedsi wzi cie nie b dzie stanowi adnego

zagro enia dla rodowiska. W zwi zku z tym, nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszarów

ograniczonego u ytkowania.

Ponadto przedsi wzi cie to, z uwagi na brak wyst powania – przy eksploatacji stacji,

negatywnych czynników fizycznych i chemicznych, nie b dzie mia o adnego wp ywu na

powietrze, wody, faun  i flor  oraz inne dobra materialne.

W zwi zku z powy szym, zamierzenie inwestycyjne, bezwzgl dnie podlega pozytywnej

ocenie z punktu widzenia ochrony rodowiska. Tym samym przedsi wzi cie to winno by

pozytywnie oceniane w ewentualnych post powaniach administracyjnych, odno nie jego

realizacji.

Ze wzgl dów estetycznych, przy zagospodarowaniu terenu stacji oraz wokó  niej, zaleca

si  stosowa  trawniki w miejscach, w których nie jest wymagana nawierzchnia utwardzona.
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16. ród a informacji stanowi ce podstaw  do sporz dzenia raportu

Niniejszy raport sporz dzony zosta  w oparciu o takie materia y jak:

zagospodarowanie przestrzenne terenów obj tych inwestycj  ,

wydane decyzje i postanowienia dotycz ce realizacji przedmiotowej inwestycji,

prawo powszechne i miejscowe w zakresie ochrony rodowiska,

wytyczne inwestora,

materia y projektowe,

polskie normy,

opracowania naukowe dotycz ce oddzia ywania obiektów elektroenergetycznych na

rodowisko.
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17. Materia y ród owe
[1] Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre lenia rodzajów

przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko oraz szczegó owych

uwarunkowa  zwi zanych z kwalifikowaniem przedsi wzi cia do sporz dzenia raportu

o oddzia ywaniu na rodowisko  (Dz. U. Z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z pó niejszymi

zmianami).

[2] Ustawa  z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego

ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na

rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

[3] Rozporz dzenie  Ministra rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2003 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobu

sprawdzania dotrzymania tych poziomów   (Dz. U. Z 2003 r. Nr 192 poz. 1883).

[4] Rozporz dzenie  Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu

odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

[6] Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general

public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz), 1999/519/EC, Bruksela 1999.

[7] Rozporz dzenie  Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. Z 2007 r. Nr 120 poz. 826).

[8] Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w

sprawie najwy szych dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla

zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833)

[9] J. Arciszewski + zespó : Zasi g oddzia ywania pola elektrycznego napowietrznych

rozdzielni 110 kV i stacji wn trzowych redniego napi cia na rodowisko. PTPiREE,

1993 r.

[10] J. Arciszewski +zespó : Zasi g oddzia ywania akustycznego linii i stacji

elektroenergetycznych na rodowisko. PTPiREE, 1993 r.

[11] J.  Arciszewski +zespó : Badanie zak óce  radioelektrycznych generowanych

przez linie i stacje wysokiego napi cia. Instytut Energetyki 1991 r.
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[12] Informator opracowany na zlecenie PSE – Operator S.A., Linie i stacje

elektroenergetyczne w rodowisku cz owieka, wydanie 4 Warszawa 2008 r. +aktualizacja

Warszawa 2009 r.

[13] PN-E-05118:1997 (PN-77/E-05118) Przemys owe zak ócenia radioelektryczne.

Elektroenergetyczne linie i stacje wysokiego napi cia. Dopuszczalny poziom zak óce .

Ogólne wymagania i badania terenowe.

[14] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162

poz.1568)

[15] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z

p. zm)

[16] PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

[17] R. Tarko: Modelowanie ulotu elektrycznego dla analizy warunków eksploatacyjnych

wysokonapi ciowych uk adów elektroenergetycznych. Rozprawa doktorska. Katedra

Elektroenergetyki - Kraków 2007 r.
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18.   Za czniki i dokumentacja graficzna

Za czniki:

Za cznik 1.     Kopia postanowienia o na eniu obowi zku sporz dzania raportu dla

                         przedmiotowej inwestycji

Spis rysunków:

Rysunek 1. Mapa pogl dowa – lokalizacja planowanej do budowy stacji

elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Oci  na dz. nr 242.

Rysunek 2. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji wzgl dem Obszarów Natura 2000.

Rysunek 3     Parametry    s upa   SC3R±0,   projektowane   stanowisko   s upowe   pomi dzy

                           istniej cymi s upami 30 i 31  istniej cej linii 110 kV  relacji  Ostrów  -  Pleszew

Rysunek 4.       Parametry    s upa  S12 P,   istniej ce stanowiska   s upowe ( s up nr 30 - S12

P+2,5 oraz  nr 31 - S12 P±0)  istniej cej linii 110 kV  relacji  Ostrów  -

Pleszew

Rysunek 5. Rozk ad nat enia pola elektrycznego E w przekroju poprzecznym linii 110 kV

relacji Ostrów – Oci  na stanowisku s upowym nr 30 (s up S12 P+2,5).

Obserwator na wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Rysunek 6. Rozk ad nat enia pola magnetycznego H w przekroju poprzecznym linii

110 kV relacji Ostrów – Oci  na stanowisku s upowym nr 30 (s up S12 P+2,5).

Obserwator na wysoko ci  2 m nad poziomem ziemi.

Rysunek 7. Rozk ad nat enia pola elektrycznego E w przekroju poprzecznym linii 110 kV

relacji Ostrów – Oci  na rodku prz a pomi dzy stanowiskiem s upowym nr

30 (s up S12 P+2,5), a nowoprojektowanym s upem SC3R±0. Obserwator na

wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Rysunek 8. Rozk ad nat enia pola magnetycznego H w przekroju poprzecznym linii

110 kV relacji Ostrów – Oci  na rodku prz a pomi dzy stanowiskiem
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upowym nr 30 (s up S12 P+2,5), a nowoprojektowanym s upem SC3R±0.

Obserwator na wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Rysunek 9. Nat enie pola elektrycznego E na 2 m od ziemi w funkcji odleg ci h

najni szego przewodu roboczego od ziemi dla s upa S12 P+2,5.

Rysunek 10. Zasi g x obszaru od osi linii, w którym nat enie pola elektrycznego przekracza

1 kV/m w funkcji odleg ci h najni szego przewodu roboczego od ziemi dla

upa S12 P+2,5.

Rysunek 11. Rozk ad nat enia pola elektrycznego E w przekroju poprzecznym linii 110 kV

relacji Ostrów – Oci  oraz Oci  – Pleszew  na projektowanym stanowisku

upowym SC3R±0  na wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Rysunek 12. Rozk ad nat enia pola magnetycznego H w przekroju poprzecznym linii

110 kV relacji Ostrów – Oci  oraz Oci  – Pleszew  na projektowanym

stanowisku s upowym SC3R±0  na wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Rysunek 13. Nat enie pola elektrycznego E na 2 m od ziemi w funkcji odleg ci h

najni szego przewodu roboczego od ziemi dla s upa SC3R.

Rysunek 14. Zasi g x obszaru od osi linii, w którym nat enie pola elektrycznego przekracza

1 kV/m w funkcji odleg ci h najni szego przewodu roboczego od ziemi dla

upa SC3R.

Rysunek 15. Rozk ad nat enia pola elektrycznego E w przekroju poprzecznym linii 110 kV

relacji Oci  – Pleszew na stanowisku s upowym nr 31 (s up S12 P±0).

Obserwator na wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Rysunek 16. Rozk ad nat enia pola magnetycznego H w przekroju poprzecznym linii

110 kV relacji Oci  – Pleszew na stanowisku s upowym nr 31 (s up S12 P±0).

Obserwator na wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Rysunek 17. Rozk ad nat enia pola elektrycznego E w przekroju poprzecznym linii 110 kV

relacji Oci  –  Pleszew w najni szym po eniu linii od ziemi, pomi dzy
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stanowiskiem s upowym nr 31 (s up S12 P±0), a nowoprojektowanym s upem

SC3R. Obserwator na wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Rysunek 18. Rozk ad nat enia pola magnetycznego H w przekroju poprzecznym linii

110 kV relacji Oci  – Pleszew w najni szym po eniu linii od ziemi,

pomi dzy stanowiskiem s upowym nr 31 (s up S12 P±0), a

nowoprojektowanym s upem SC3R. Obserwator na wysoko ci 2 m nad

poziomem ziemi.

Rysunek 19. Nat enie pola elektrycznego E na 2 m od ziemi w funkcji odleg ci h

najni szego przewodu roboczego od ziemi dla s upa S12 P±0.

Rysunek 20. Zasi g x obszaru od osi linii, w którym nat enie pola elektrycznego przekracza

1 kV/m w funkcji odleg ci h najni szego przewodu roboczego od ziemi dla

upa S12 P±0.

Rysunek 21. Rozk ad nat 14011983 enia pola elektrycznego E w przekroju poprzecznym

linii 110 kV   relacji Ostrów – Oci  na terenie planowanego przedsi wzi cia w

najni szym po eniu linii (wprowadzenia liniowego) od ziemi, pomi dzy

projektowanym stanowiskiem s upowym SC3R oraz projektowan  bramk  nr 2.

Obserwator na wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Rysunek 22. Rozk ad nat enia pola magnetycznego H w przekroju poprzecznym linii

110 kV   relacji Ostrów – Oci  na terenie planowanego przedsi wzi cia w

najni szym po eniu linii (wprowadzenia liniowego) od ziemi, pomi dzy

projektowanym stanowiskiem s upowym SC3R oraz projektowan  bramk  nr 1.

Obserwator na wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Rysunek 23. Rozk ad nat enia pola elektrycznego E w przekroju poprzecznym linii 110 kV

relacji Oci  – Pleszew na terenie planowanego przedsi wzi cia w najni szym

po eniu linii (wprowadzenia liniowego) od ziemi, pomi dzy projektowanym

stanowiskiem s upowym SC3R oraz projektowan  bramk  nr 2. Obserwator na

wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.
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Rysunek 24. Rozk ad nat enia pola magnetycznego H w przekroju poprzecznym linii

110 kV   relacji Oci  – Pleszew na terenie planowanego przedsi wzi cia w

najni szym po eniu linii (wprowadzenia liniowego) od ziemi, pomi dzy

projektowanym stanowiskiem s upowym SC3R oraz projektowan  bramk  nr 2.

Obserwator na wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Rysunek 25.   Plan zagospodarowania terenu przedsi wzi cia

Rysunek 26. Prognozowana emisja ha asu na terenie stacji elektroenergetycznej dla

pierwszego etapu realizacji

Rysunek 27. Prognozowana emisja ha asu na terenie stacji elektroenergetycznej dla drugiego

etapu realizacji
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Rys. 1. Mapa pogl dowa – lokalizacja planowanej do budowy stacji elektroenergetycznej
     110/15 kV GPZ Oci  na dz. nr 242.

Obszar przeznaczony pod planowan
stacj  elektroenergetyczn  110/15 kV

„GPZ Oci ” (dz. nr 242)

Istniej ca napowietrzna linia 110 kV
relacji Ostrów – Pleszew
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Rys. 2. Lokalizacja przedmiotowego przedsi wzi cia wzgl dem Obszarów Natura 2000

Przybli ona lokalizacja stacji
elektroenergetycznej 110/15 kV

„GPZ Oci ”

Lipickie Mokrad a – PLH 100025
(obszar SOO Natura 2000)

Dolina Sw drni – PLH 300034
(obszar SOO Natura 2000)

Ostoja nad Barycz  – PLH 020041
(obszar SOO Natura 2000)

Zbiornik Jeziorsko – PLB 100002
(obszar OSO Natura 2000)

Dolina rodkowej Warty
–  PLB 300002

(obszar OSO Natura 2000)

Dolina Baryczy – PLB 020001
(obszar OSO Natura 2000) w

wi kszo ci pokrywaj ca si  z Ostoj
nad Barycz

browy Krotoszy skie – PLH 300002
(obszar SOO Natura 2000)

oraz  pokrywaj ce si
browy Krotoszy skie – PLB 300007

(obszar OSO Natura 2000)

Ostoja Nadwarcia ska
–  PLB 300009 (obszar SOO

Natura 2000)
cz ciowo pokrywaj ca si
z Dolin rodkowej Warty
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Rys. 3. Parametry    s upa   SC3R±0,   projektowane   stanowisko   s upowe   pomi dzy
istniej cymi s upami nr 30 i 31  istniej cej linii 110 kV  relacji  Ostrów  -  Pleszew
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Rys. 4. Parametry    s upa  S12 P,   istniej ce stanowiska   s upowe ( s up nr 30 - S12 P+2,5 oraz
nr 31 -  S12 P±0)  istniej cej linii 110 kV  relacji  Ostrów  -  Pleszew
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Rys. 5. Rozk ad nat enia pola elektrycznego E w przekroju poprzecznym linii 110 kV relacji
Ostrów – Oci  (przekrój A na rys. 25) na stanowisku s upowym nr 30 (s up S12 P+2,5).

Obserwator na wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Napi cie maksymalne 123 kV.

Rozpatrywana minimalna odleg  najni ej zawieszonego przewodu fazowego od ziemi 17,1 m.

Maksymalna warto  pola elektrycznego: 354 V/m
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Rys. 6. Rozk ad nat enia pola magnetycznego H w przekroju poprzecznym linii 110 kV relacji
Ostrów – Oci  (przekrój A na rys. 25) na stanowisku s upowym nr 30 (s up S12 P+2,5).

Obserwator na wysoko ci  2 m nad poziomem ziemi.

Obci enie pr dowe 475 A/faz .

Rozpatrywana minimalna odleg  najni ej zawieszonego przewodu fazowego od ziemi 17,1 m.

Maksymalna warto  pola magnetycznego: 5,42 A/m
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Rys. 7. Rozk ad nat enia pola elektrycznego E w przekroju poprzecznym linii 110 kV relacji
Ostrów – Oci  (przekrój B na rys. 25) na rodku prz a pomi dzy stanowiskiem

upowym nr 30 (s up S12 P+2,5), a nowoprojektowanym s upem SC3R±0. Obserwator na

wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Napi cie maksymalne 123 kV.

Rozpatrywana minimalna odleg  najni ej zawieszonego przewodu fazowego od ziemi 7 m.

Maksymalna warto  pola elektrycznego: 1869 V/m
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Rys. 8. Rozk ad nat enia pola magnetycznego H w przekroju poprzecznym linii 110 kV relacji
Ostrów – Oci  (przekrój B na rys. 25) na rodku prz a pomi dzy stanowiskiem

upowym nr 30 (s up S12 P+2,5), a nowoprojektowanym s upem SC3R±0. Obserwator na

wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Obci enie pr dowe 475 A/faz .

Rozpatrywana minimalna odleg  najni ej zawieszonego przewodu fazowego od ziemi 7 m.

Maksymalna warto  pola magnetycznego: 18,77 A/m
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Rys. 9. Nat enie pola elektrycznego E na 2 m od ziemi w funkcji odleg ci h najni szego
przewodu roboczego od ziemi dla s upa S12 P+2,5.
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Rys. 10. Zasi g x obszaru od osi linii, w którym nat enie pola elektrycznego przekracza 1 kV/m w
funkcji odleg ci h najni szego przewodu roboczego od ziemi dla s upa S12 P+2,5.
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Rys. 11. Rozk ad nat enia pola elektrycznego E w przekroju poprzecznym linii 110 kV relacji
Ostrów – Oci  (przekrój C na rys. 25) oraz Oci  – Pleszew (przekrój C’ na rys. 25)
na projektowanym stanowisku s upowym SC3R±0  na wysoko ci 2 m nad poziomem

ziemi.

Napi cie maksymalne 123 kV.

Rozpatrywana minimalna odleg  najni ej zawieszonego przewodu fazowego od ziemi 10 m.

Maksymalna warto  pola elektrycznego: 958,2 V/m
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Rys. 12. Rozk ad nat enia pola magnetycznego H w przekroju poprzecznym linii 110 kV relacji
Ostrów – Oci  (przekrój C na rys. 25) oraz Oci  – Pleszew (przekrój C’ na rys. 25)
na projektowanym stanowisku s upowym SC3R±0  na wysoko ci 2 m nad poziomem

ziemi.

Napi cie maksymalne 123 kV.

Rozpatrywana minimalna odleg  najni ej zawieszonego przewodu fazowego od ziemi 10 m

Maksymalna warto  pola magnetycznego: 4,11 A/m
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Rys. 13. Nat enie pola elektrycznego E na 2 m od ziemi w funkcji odleg ci h najni szego
przewodu roboczego od ziemi dla s upa SC3R.
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Rys. 14. Zasi g x obszaru od osi linii, w którym nat enie pola elektrycznego przekracza 1 kV/m
w funkcji odleg ci h najni szego przewodu roboczego od ziemi dla s upa SC3R.
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Rys. 15. Rozk ad nat enia pola elektrycznego E w przekroju poprzecznym linii 110 kV relacji
Oci  – Pleszew (przekrój D na rys. 25) na stanowisku s upowym nr 31 (s up S12 P±0).

Obserwator na wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Napi cie maksymalne 123 kV.

Rozpatrywana minimalna odleg  najni ej zawieszonego przewodu fazowego od ziemi 14,6 m.

Maksymalna warto  pola elektrycznego: 473,9 V/m
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Rys. 16. Rozk ad nat enia pola magnetycznego H w przekroju poprzecznym linii 110 kV relacji
Oci  – Pleszew (przekrój D na rys. 25) na stanowisku s upowym nr 31 (s up S12 P±0).

Obserwator na wysoko ci           2 m nad poziomem ziemi.

Obci enie pr dowe 475 A/faz .

Rozpatrywana minimalna odleg  najni ej zawieszonego przewodu fazowego od ziemi 14,6 m.

Maksymalna warto  pola magnetycznego: 6,65 A/m
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Rys. 17. Rozk ad nat enia pola elektrycznego E w przekroju poprzecznym linii 110 kV relacji
Oci  –  Pleszew (przekrój E na rys. 25) w najni szym po eniu linii od ziemi, pomi dzy
stanowiskiem s upowym nr 31 (s up S12 P±0), a nowoprojektowanym s upem SC3R.

Obserwator na wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Napi cie maksymalne 123 kV.

Rozpatrywana minimalna odleg  najni ej zawieszonego przewodu fazowego od ziemi 8,9 m.

Maksymalna warto  pola elektrycznego: 1185,3 V/m
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Rys. 18. Rozk ad nat enia pola magnetycznego H w przekroju poprzecznym linii 110 kV relacji
Oci  – Pleszew (przekrój E na rys. 25) w najni szym po eniu linii od ziemi,  pomi dzy
stanowiskiem s upowym nr 31 (s up S12 P±0), a nowoprojektowanym s upem SC3R.

Obserwator na wysoko ci 2 m nad poziomem ziemi.

Obci enie pr dowe 475 A/faz .

Rozpatrywana minimalna odleg  najni ej zawieszonego przewodu fazowego od ziemi 8,9 m.

Maksymalna warto  pola magnetycznego: 13,2 A/m
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Rys. 19. Nat enie pola elektrycznego E na 2 m od ziemi w funkcji odleg ci h najni szego
przewodu roboczego od ziemi dla s upa S12 P±0.
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Rys. 20. Zasi g x obszaru od osi linii, w którym nat enie pola elektrycznego przekracza 1 kV/m
w funkcji odleg ci h najni szego przewodu roboczego od ziemi dla s upa S12 P±0.
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Rys. 21. Rozk ad nat enia pola elektrycznego E w przekroju poprzecznym linii 110 kV   relacji
Ostrów – Oci  (przekrój F na rys. 25) na terenie planowanego przedsi wzi cia w
najni szym po eniu linii (wprowadzenia liniowego) od ziemi, pomi dzy projektowanym
stanowiskiem s upowym SC3R oraz projektowan  bramk  nr 1. Obserwator na wysoko ci
2 m nad poziomem ziemi.

Napi cie maksymalne 123 kV.

Rozpatrywana minimalna odleg  najni ej zawieszonego przewodu fazowego od ziemi 7,9m.

Maksymalna warto  pola elektrycznego:  2079 V/m
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Rys. 22. Rozk ad nat enia pola magnetycznego H w przekroju poprzecznym linii 110 kV   relacji
Ostrów – Oci  (przekrój F na rys. 25) na terenie planowanego przedsi wzi cia w
najni szym po eniu linii (wprowadzenia liniowego) od ziemi, pomi dzy projektowanym
stanowiskiem s upowym SC3R oraz projektowan  bramk  nr 1. Obserwator na wysoko ci
2 m nad poziomem ziemi.

Obci enie pr dowe 735 A/faz .

Rozpatrywana minimalna odleg  najni ej zawieszonego przewodu fazowego od ziemi 7,9m.

Maksymalna warto  pola magnetycznego:  17,56 A/m
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Rys. 23. Rozk ad nat enia pola elektrycznego E w przekroju poprzecznym linii 110 kV   relacji
Oci  – Pleszew (przekrój G na rys. 25) na terenie planowanego przedsi wzi cia w
najni szym po eniu linii (wprowadzenia liniowego) od ziemi, pomi dzy projektowanym
stanowiskiem s upowym SC3R oraz projektowan  bramk  nr 2. Obserwator na wysoko ci
2 m nad poziomem ziemi.

Napi cie maksymalne 123 kV.

Rozpatrywana minimalna odleg  najni ej zawieszonego przewodu fazowego od ziemi 7,9m.

Maksymalna warto  pola elektrycznego:  2079 V/m
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Rys. 24. Rozk ad nat enia pola magnetycznego H w przekroju poprzecznym linii 110 kV   relacji
Oci  – Pleszew (przekrój G na rys. 25) na terenie planowanego przedsi wzi cia w
najni szym po eniu linii (wprowadzenia liniowego) od ziemi, pomi dzy projektowanym
stanowiskiem s upowym SC3R oraz projektowan  bramk  nr 2. Obserwator na wysoko ci
2 m nad poziomem ziemi.

Obci enie pr dowe 735 A/faz .

Rozpatrywana minimalna odleg  najni ej zawieszonego przewodu fazowego od ziemi 7,9m.

Maksymalna warto  pola magnetycznego:  17,56 A/m
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