Streszczenie nietechniczne
opisu oddziaływania na środowisko przedsięwzięć na sieciach elektroenergetycznych
110kV realizowanych w ramach
Programu Inwestycyjnego ENERGA OPERATOR SA 2012-2015
WSTĘP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest streszczenie, dla programu inwestycyjnego 2012-2015, ogólnej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z zakresu infrastruktury sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
110 kV (tj. wysokich napięć – WN), podejmowanych przez ENERGA-OPERATOR SA w celu przyłączenia farm wiatrowych.
Szczegółowe dane dotyczące konkretnych planowanych przedsięwzięć, tj. charakterystyka i istotne tezy środowiskowe, znajdą się w dokumentacji opracowywanej odrębnie dla każdego z nich.
Grupa Energa jest grupą kapitałową zajmującą się dystrybucją, wytwarzaniem i obrotem energii elektrycznej i cieplnej. Spółki Grupy ENERGA, kluczowe dla łańcucha wartości, zostały podzielone na trzy segmenty, na czele których stoją
spółki – liderzy:
1) Dystrybucja Energii Elektrycznej (lider ENERGA-OPERATOR SA),
2) Wytwarzanie (lider ENERGA Hydro Sp. z o.o.),
3) Sprzedaż (lider ENERGA OBRÓT SA).
Rolę zarządczą w Grupie pełni ENERGA SA wyznaczając cele strategiczne oraz monitorując ich realizację. Ponadto
w Grupie ENERGA funkcjonują spółki, których zadaniem jest wspieranie spółek z poszczególnych segmentów świadczonymi usługami, np. ENERGA Informatyka i Technologie lub Centrum Usług Wspólnych.
Priorytetem Spółki w działalności dystrybucyjnej jest podnoszenie rentowności, poprawa jakości i niezawodności
usług oraz dalsze przyłączanie nowych klientów i odnawialnych źródeł energii do naszej sieci. Cele te są realizowane e w
szczególności poprzez modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej oraz poprawę efektywności operacyjnej. Grupa
ENERGA będzie ograniczać wpływ na środowisko naturalne dzięki rozwojowi źródeł energii przyjaznych środowisku, w
tym inwestycjom w odnawialne źródła energii, oraz wsparciu efektywnego zużycia energii. Grupa wykorzysta w tym celu
sprawdzone technologie i procesy, redukujące emisję gazów cieplarnianych w toku wytwarzania i dystrybucji.
ENERGA-OPERATOR SA pełni funkcję niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka należy do Grupy ENERGA (www.grupaenerga.pl). Spółka, której
siedziba mieści się w Gdańsku, jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa w północnej i środkowej części kraju (obszar ok. 75 tys. km kw. na terenach województw: pomorskiego i warmińskomazurskiego oraz w części regionów zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego). ENERGA-OPERATOR SA dostarcza energię elektryczną obszarze ¼ powierzchni Polski (północna i
środkowa część kraju). Z jej usług korzysta łącznie ponad 2,9 mln odbiorców. Spółka eksploatuje ponad 191 tys. km linii
elektrycznych wszystkich napięć, którymi przesyła do odbiorców ponad 20 TWh energii rocznie, co daje jej ponad 16%
udział w rynku.
ENERGA OPERATOR SA jako pierwsza w Polsce spółka wdraża na szeroką skalę program instalacji „inteligentnych liczników” (AMI) oraz budowy sieci inteligentnych (Smart Grid). Programy te zapewnią klientom większą kontrolę
i wpływ na zużycie energii oraz umożliwią przyłączanie rozproszonych źródeł wytwarzania energii.
Na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje ENERGA-OBRÓT SA.
ENERGA-OPERATOR SA jest spółką prawa handlowego, jej akcjonariuszami są: ENERGA SA – 100%.
Wdrażane w Grupie systemy zarzadzania środowiskiem, BHP i CSR:
Od 2012r. w Grupie ENERGA wdrażane są w formule projektowej system zarządzania środowiskowego oraz mechanizmy zrównoważonego rozwoju. Oczekiwane korzyści płynące
z przeprowadzenia całego procesu to m.in.:
1. Poprawa efektywności przeprowadzanych w spółkach procesów co przekłada się wprost na wzrost efektywności
ekonomicznej
2. Wskazanie biznesowych efektów działalności pro środowiskowej:
skuteczniejsza kontrola kosztów
optymalizacja zużycia surowców i minimalizacja energochłonności
uwiarygodnienie przedsięwzięć inwestycyjnych, ukierunkowanych na efekty środowiskowe
ujawnienie faktycznych niezgodności prawnych i szybkie ich usunięcie oraz przygotowanie działań zapobiegawczych
3. Usprawnienie mechanizmów analizy ryzyk i działań zapobiegawczych:
minimalizacja ryzyka niespełnienia wymagań prawnych
zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej i karnej
wcześniejsze rozpoznawanie zmian prawnych wymagających procesów inwestycyjnych i dostosowawczych
1

systemowe przygotowanie na sytuacje kryzysowe i awaryjne
4. Poprawa wizerunku Grupy wśród interesariuszy:
wzmocnienie pozytywnych relacji z administracja publiczną i regulatorami
wykazanie transparentności działań i skuteczności zasad zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialnego biznesu, w tym również prospołecznego otwarcia.
Projekt należy zaliczyć do grupy przedsięwzięć organizacyjnych, ingerujących w strukturę
i mechanizmy działania Spółek. Realizacja została podzielona na dwie fazy, w fazie I uczestniczą kluczowe Spółki
Grupy:
Energa SA
Energa Operator SA
Energa Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.
Energa Obrót SA
Energa Elektrownie Ostrołęka SA
Energa Kogeneracja Sp. z o.o.
Elektrociepłownia Kalisz SA
Energa Hydro Sp. z o.o.
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Energa OPEC Sp. z o.o. Ostrołęka
Najważniejsze działania wykonane do tej pory w ramach projektu to:
1. Określenie zasad zarządzania zrównoważonym rozwojem w GK ENERGA w tym opublikowanie trzech Raportów
Odpowiedzialnego Biznesu GK ENERGA za lata 2011, 2012 i 2013 oraz przyjęcie Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej ENERGA, której założeniem jest wsparcie realizacji zdefiniowanych celów biznesowych Grupy wytyczonych na lata 2013-2020 i jednoczesne wzmocnienie pozycji Grupy w relacjach
z interesariuszami.
2. Identyfikacja wymagań prawnych w branży energetycznej, w tym wykonanie rejestru przepisów prawnych i wynikających z nich specyficznych wymagań dla spółek GK ENERGA.
3. Wykonanie przeglądów środowiskowych w Spółkach GK, spełniających wymagania EMAS
i normy ISO 14004.
4. Przeprowadzenie szkoleń z wymagań EMAS m.in dla Zarządów Spółek GK oraz audytorów wewnętrznych.
Aktualnie zespół projektowy pracuje nad opisaniem procesu zarządzania środowiskowego w tym nad przypisaniem mu
struktury organizacyjnej i opracowaniem wspólnych dla Grupy procedur działania.

Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest:
1) ustalenie możliwości wystąpienia, rodzaju, zasięgu i natężenia rzeczywistego lub potencjalnego znaczącego oddziaływania planowanych przedsięwzięć na poszczególne elementy środowiska oraz ich powiązania funkcjonalne (integralność obszarów chronionych i ich łączność – korytarze ekologiczne, w tym szlaki migracji, ciągłość procesów
ekologicznych itp.), związanego z realizacją i eksploatacją tych przedsięwzięć oraz ich ewentualną likwidacją,
2) wskazanie możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć.
3) Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
Opracowanie zawiera informacje określone ze szczegółowością i dokładnością wynikającą z posiadanych danych, tj.
odpowiednio dla każdego z przedsięwzięć: założeń programowych i technologicznych fazy planowania albo projektowania.
Realizacja planowanych przedsięwzięć wynika z konieczności dostosowania istniejących elementów sieci elektroenergetycznej WN do przesyłu większych ilości energii, spowodowanych przyłączaniem obiektów wytwórczych (tu: farmy wiatrowe).
Realizację przedsięwzięć zaplanowano na nieruchomościach o różnych stanach prawnych: od własności Inwestora,
przez użytkowanie wieczyste, po służebności przesyłu (i związane z nimi służebności dostępu).
Tereny realizacji poszczególnych przedsięwzięć mogą znajdować się na obszarach objętych wielkoprzestrzennymi
formami ochrony środowiska, w szczególności krajobrazowych lub biotycznych (obejmujących gatunki roślin lub zwierząt albo zbiorowiska/siedliska).
Kwalifikacja przedsięwzięć
W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wymaga realizacja:
1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
2

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek taki
zostanie nałożony przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Podstawę kwalifikacji do jednej z powyższych kategorii stanowi rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia w zakresie sieci elektroenergetycznych WN kwalifikuje się jako
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 (§ 3 ust. 1 pkt 7)
z tym zastrzeżeniem, że mogą należeć do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli będą powiązane
technologicznie z przedsięwzięciami należącymi do tej kategorii (np. § 2 ust. 1 pkt 5: instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej).
Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego, niż ww., wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
1) może ono znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub
nie wynika z tej ochrony,
2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony przez
organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.
Prowadzenie instalacji w postaci sieci elektroenergetycznej o napięciu 110 kV nie wymaga pozwolenia zintegrowanego.
W ENERGA - OPERATOR SA za projektowanie w wdrażanie standardów w obszarze ochrony środowiska, w tym
udział w tworzeniu wytycznych i standardów budowy i eksploatacji sieci w zakresie ich zgodności z wymogami ochrony
środowiska odpowiedzialne jest Biuro Zarzadzania Eksploatacją, które w ramach funkcjonującego w ENERGAOPERATOR SA systemu zarządzania procesami uczestniczy w tworzeniu wytycznych dla realizowanych inwestycji
110kV. W sytuacji stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stworzony w ramach
tej procedury Raport Oddziaływania na Środowisko powinien przejść weryfikację wewnętrzną w ENERGA-OPERATOR
przed przekazaniem właściwym organom.
Zgodnie z zapisami ramowych umów dla wykonawców dokumentacji projektowej:
„raport oddziaływania na środowisko musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania przedmiotowych raportów dla
przedsięwzięć wielko-przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane doświadczenie praktyczne rozumie się co najmniej jeden
raport oddziaływania na środowisko wykonany i przyjęty przez właściwy dla wydania decyzji środowiskowej organ w ciągu ostatnich 3
lat,” oraz
„projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom administracji
publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy tego opracowania w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez
Zamawiającego”
Komórką merytoryczną weryfikującą przygotowane przez Wykonawcę projekty Raportów Oddziaływania na Środowisko
od 01.03 .2014 jest Biuro Zarządzania Eksploatacją ENERGA –OPERATOR SA.
Szacuje się, że przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko wymagającej wykonania raportu oddziaływania na środowisko, może wymagać ok. 18 planowanych przedsięwzięć wymienionych w Tabeli nr 1: „Planowane inwestycje w elementy sieci dystrybucyjnej WN związane z podłączeniem farm wiatrowych” będącej częścią
niniejszego opracowania.
1. Opis planowanych przedsięwzięć
Przedsięwzięcia omawiane w niniejszym opracowaniu wykazują podobieństwa pod względem istotnych parametrów
technicznych, jak i różnią się między sobą pewnymi aspektami przestrzennymi czy rodzajem oddziaływania na środowisko, dzięki czemu można je zagregować w grupy o wspólnych cechach, takich jak:
1) punktowe lub liniowe,
2) budowa lub modernizacja,
3) nie- albo znaczące oddziaływanie na niektóre elementy środowiska,
4) oddziaływanie na obszary Natura 2000.
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto następujące uproszczenia:
1) przedsięwzięcia punktowe – stacje transformatorowe, tzw. Główne Punkty Zasilania (dalej: GPZ),
2) przedsięwzięcia liniowe – linie elektroenergetyczne napowietrzne (przewody) albo podziemne (kablowe),
3) budowa – inwestycja polegająca na lokalizacji GPZ lub linii elektroenergetycznej w miejscu, w którym dotychczas
ich nie było, albo rozbudowie, która zwiększa powierzchnię zajmowanego gruntu lub prowadzi do istotnego zwiększenia oddziaływania na środowisko, albo likwidacji obiektu budowlanego i posadowieniu nowego w tej samej lokalizacji (lub po tej samej trasie),
4) modernizacja – czynności podejmowane na istniejącym obiekcie budowlanym, nie zmieniające jego lokalizacji, rozmiarów przestrzennych, nie wprowadzające istotnych zmian konstrukcyjnych ani nie zwiększające znacząco oddziaływania na środowisko; z reguły jest to rozbudowa lub wymiana elementów w granicach GPZ albo wymiana przewodów na nowe, o korzystniejszej charakterystyce przesyłu energii, lub wymiana słupów; także czynności konserwacyjne i naprawcze.
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Wykaz planowanych przedsięwzięć dotyczących linii 110 kV zawarty jest w załączonej Tabeli nr 1 „Planowane inwestycje w elementy sieci dystrybucyjnej WN związane z podłączeniem farm wiatrowych”
Mapy poglądowe lokalizacji planowanych przedsięwzięć na tle terenów chronionych , przedstawiają załączniki
graficzne niniejszego opracowania.
Ponadto zadania inwestycyjne zostały przedstawione na tle obszarów chronionych w ramach sieci Natura
2000 na zbiorczych mapach województw pod nazwą „Planowane inwestycje w elementy sieci dystrybucyjnej
WN związane z podłączeniem farm wiatrowych” będących załącznikami do niniejszego opracowania na stronie http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/informacje

Charakterystyka planowanych przedsięwzięć
Przedsięwzięcia można ogólnie scharakteryzować pod względem położenia oraz parametrów technicznych.
Położenie
Planowane przedsięwzięcia realizowane będą na nieruchomościach położonych na obszarze działania ENERGAOPERATOR SA, w granicach infrastruktury technicznej stanowiącej własność Spółki:

Obszar działania ENERGA-OPERATOR SA.
Położenie obszaru planowanych przedsięwzięć wg różnych podziałów kraju:
1) administracyjne (do poziomu województwa):
a) zachodniopomorskie: GPZ - 20 szt., linie 110 kV – około 436 km),
b) pomorskie: GPZ - 13 szt., linie 110 kV – około 700 km),
c) warmińsko-mazurskie: GPZ - 13 szt., linie 110 kV około 211 km),
d) kujawsko-pomorskie: GPZ - 10 szt., linie 110 kV – około 453 km),
e) mazowieckie: GPZ - 6 szt., linie 110 kV około 347 km),
f) wielkopolskie: GPZ - 10szt., linie 110 kV - 316 km),
g) łódzkie: GPZ - 3 szt., linie 110 kV – około 51 km),
Charakterystyka techniczna przedsięwzięć
Główne Punkty Zasilania
Elementy sieci elektroenergetycznej służące do rozdziału lub transformacji energii elektrycznej, w których zachodzi
proces przetwarzania układu napięć z reguły na inne wartości, bez zmiany częstotliwości. Ich najważniejszym parametrem przestrzennym jest powierzchnia. Z punktu widzenia oddziaływania na środowisko istotnymi składowymi GPZ są w
szczególności transformatory energetyczne (tzw. mocy), ze względu na emisję pól elektromagnetycznych oraz zawartość
cieczy elektroizolacyjnych (najczęściej stanowiących substancje ropopochodne).
W ramach programu planuje się wykonanie 81 przedsięwzięć związanych z budową i modernizacją GPZ
Linie elektroenergetyczne
Elementy sieci elektroenergetycznej służące do przesyłania energii elektrycznej od źródeł wytwarzania do odbiorcy,
których najważniejszym parametrem przestrzennym jest długość, a w przypadku niektórych lokalizacji – także wysokość.
Linie elektroenergetyczne składają się z napowietrznych (podwieszonych na słupach) albo podziemnych przewodów
elektroenergetycznych (kable). Z punktu widzenia oddziaływania na środowisko istotna jest emisja pól elektromagnetycznych, efekty barierowości (kolizje i fragmentacja siedlisk) oraz zaburzenia krajobrazowe (dominanta industrialna).
W ramach programu planuje się wykonanie około budowę lub zmodernizowanie około 2, 5 tys km linii 110 kV
Ustalenia dokumentów programowych i planistycznych
Tereny realizacji poszczególnych przedsięwzięć charakteryzują się różnym stopniem zaawansowania procesu planowania zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej (gminnej): od braku jakichkolwiek dokumentów planistycz4

nych, przez istnienie tylko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, po obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, realizacja przedsięwzięcia może odbyć
się na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, wydane dla planowanych przedsięwzięć na podstawie raportów oddziaływania na środowisko, stanowią załączniki
do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla danego terenu.
W przypadku przedsięwzięć polegających na prowadzeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.
1.1. Warunki użytkowania terenu
Czynności podejmowane w poszczególnych fazach cyklu życia przedsięwzięć:

likwidacja

eksploatacja

budowa

faza

linie elektroenergetyczne
GPZ
1) przygotowanie terenu budowy:
a) zabezpieczenie terenu robót,
b) roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych,
c) usunięcie drzew lub krzewów,
d) wyrównanie powierzchni,
e) roboty ziemne:
− wykopy pod infrastrukturę uzbrojenia terenu,
− wykopy pod fundamenty obiektów budowlanych,
− usunięcie zbędnych lub kolizyjnych elementów uzbrojenia terenu,
− usunięcie zanieczyszczeń gruntu,
f) wstępne magazynowanie (czasowe przetrzymywanie) wytworzonych odpadów;
2) wykonywanie robót budowlanych:
a) instalowanie infrastruktury uzbrojenia terenu,
b) remonty istniejących obiektów kubaturowych,
c) budowa obiektów kubaturowych i innych konstrukcji,
d) dostawa i montaż maszyn i urządzeń;
3) doprowadzenie terenu robót do stanu właściwego:
a) wywóz odpadów,
b) usunięcie innych pozostałości po robotach budowlanych,
c) nawiezienie warstwy gleby w zaplanowane miejsca,
d) roboty niwelacyjne,
e) zagospodarowanie terenu zielenią;
1) konserwacja i remonty – okresowe przeglądy, naprawa 1) konserwacja i remonty obiektów kubaturowych –
przewodów, ubytków fundamentów, malowanie słuokresowe przeglądy, naprawa,
pów,
2) modernizacja – naprawa lub wymiana urządzeń, prze2) okresowe przecinki drzew pod linią,
wodów lub konstrukcji słupowych,
3) modernizacja – wymiana przewodów lub słupów;
3) utrzymanie zieleni – koszenie trawników,
4) utrzymywanie terenu w czystości i porządku;
1) wyłącznie fizyczna likwidacja obiektu:
1) fizyczna likwidacja obiektu:
a) roboty rozbiórkowe – demontaż przewodów i słua) demontaż i wywiezienie maszyn i urządzeń,
pów,
b) roboty rozbiórkowe i usunięcie elementów infrab) fundamenty – rozbiórka,
struktury uzbrojenia terenu,
c) wywóz odpadów,
c) wywóz odpadów,
d) roboty niwelacyjne,
d) badanie dotrzymywania standardów jakości gleby
e) przywrócenie stanu właściwego terenu.
i ziemi, ew. usunięcie zanieczyszczeń
e) przywrócenie stanu właściwego terenu;
2) zmiana sposobu użytkowania:
a) demontaż maszyn, urządzeń i elementów konstrukcyjnych,
b) przebudowa istniejących obiektów w celu adaptacji do nowego sposobu użytkowania,
c) zagospodarowanie zgodne z obowiązującym
przeznaczeniem terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
3) zaprzestanie użytkowania:
a) wyłączenie maszyn i urządzeń, ich zabezpieczenie albo demontaż i wywóz,
b) zabezpieczenie obiektu;
4) zbycie – przekazanie nieruchomości osobie trzeciej.

1.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych
W przypadku ENERGA-OPERATOR SA – przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej, podstawowym procesem technologicznym jest dostarczenie do odbiorcy energii elektrycznej z sieci przesyłowej najwyższych napięć albo
lokalnych źródeł wytwarzania, realizowanym przez linie elektroenergetyczne napowietrzne albo kablowe. W trakcie
przesyłu energii elektrycznej następuje emisja pól elektromagnetycznych o natężeniach malejących w miarę wzrostu odległości od przewodów i transformatorów.
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Dla linii elektroenergetycznych, po ich wybudowaniu, procesy technologiczne ograniczają się do czynności konserwacyjnych albo modernizacyjnych – okresowe kontrole obiektów budowlanych, naprawa lub wymiana uszkodzonych
elementów oraz wymiana przewodów na nowocześniejsze, o korzystniejszej charakterystyce przesyłu, zwłaszcza w zakresie: zwiększenia ilości przesyłanej energii, ograniczania strat przesyłowych, zmniejszenia obszaru ponadnormatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych (np. przewody małozwisowe – zwiększenie odległości od najniższego punktu przęsła od powierzchni gruntu).
Na GPZ, po ich oddaniu do użytkowania, występują takie procesy, jak:
1) okresowe kontrole obiektów budowlanych i nieruchomości gruntowych,
2) naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów,
3) wymiana baterii akumulatorów,
4) uzupełnianie ubytków SF6 – jeżeli zainstalowano takie urządzenia,
5) wymiana albo uzupełnianie ubytków cieczy elektroizolacyjnych w transformatorach i urządzeniach,
6) wymiana albo uzupełnianie czynnika gaśniczego w urządzeniach (jeżeli zainstalowane),
7) wymiana maszyn lub urządzeń na nowocześniejsze – o mniejszych stratach energii, mniejszej emisji hałasu,
8) utrzymywanie terenu we właściwym stanie estetycznym – m.in. koszenie trawników,
9) eksploatacja punktów poboru wód podziemnych (jeżeli zlokalizowane na nieruchomości),
10) eksploatacja instalacji kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń lub instalacji do przechwytywania i podczyszczania ścieków opadowych (jeżeli zlokalizowane na nieruchomości).
1.3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania przedsięwzięć
W myśl art. 3 pkt 49, w związku z pkt. 4, ustawy – Prawo ochrony środowiska przez zanieczyszczenie rozumie się
„emisję [wprowadzane bez- lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancje lub energie], która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska”.
W trakcie funkcjonowania przedsięwzięć przewiduje się wystąpienie następujących uciążliwości:
1) krajobraz – obiekty sieci elektroenergetycznej mogą stanowić istotne zaburzenia w krajobrazie nieindustrialnym, w
szczególności otwartych przestrzeni,
2) pola elektromagnetyczne:
a) GPZ – źródłem są przewody wchodzące do i wychodzące z GPZ, transformatory mocy oraz inne urządzenia pracujące pod napięciem 110 kV; pola o ponadnormatywnych natężeniach w całości zamykają się w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny,
b) linii elektroenergetycznych WN – wzdłuż linii, o rozkładzie przestrzennym zależnym głównie od: natężenia płynącego prądu, liczby przewodów i ich wzajemnego układu oraz obecności innych obiektów w sąsiedztwie; uznaje
się, że linie kablowe nie stanowią źródła zanieczyszczenia środowiska polami elektromagnetycznymi,
3) hałas o ponadnormatywnym natężeniu:
a) GPZ – którego źródłem jest praca różnych urządzeń, jak transformatory, sprężarki, wyłączniki itp.,
b) linii elektroenergetycznych – mimo nieprzekraczania dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu, zjawisko ulotu
może być źródłem dźwięków uciążliwych dla najbliższego sąsiedztwa,
4) odpady – powstają w trakcie robót konserwacyjnych, napraw lub modernizacji, w szczególności:
kod
02 01 03
08 01 11*
08 01 12
13 05 02*
13 05 06*
13 05 07*
16 02 13*
16 06 01*
17 01 07
17 04 10*
17 04 11
17 05 07*
20 02 01

rodzaj
Odpadowa masa roślinna
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
Olej z odwadniania olejów w separatorach
Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
Odpady ulegające biodegradacji

5) ścieki:
a) bytowe – związane z okresową obecnością ekip pracowników,
b) opadowe – wynikające ze spływu wód opadowych z powierzchni zanieczyszczonych.
2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania
Uwzględniając zastrzeżenia dotyczące ogólnego charakteru niniejszego opracowania, tj. pogrupowania konkretnych
przedsięwzięć o podobnych parametrach, przy odmiennej ich lokalizacji (czyli różnym położeniu względem obszarów lub
obiektów chronionych, cennych przyrodniczo lub krajobrazowo, a także występowaniem chronionych gatunków roślin i
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zwierząt oraz siedlisk/zbiorowisk roślinnych), w tabeli opisano wspólne cechy oddziaływania przedsięwzięć łącznie we
wszystkich fazach na składowe środowiska przyrodniczego.

linie elektroenergetyczne
1) krajobraz: silna dominanta industrialna, szczególnie w otwartym krajobrazie naturalnym,
2) korytarze ekologiczne: istotne bariery o dużej rozciągłości na
szlakach migracyjnych,
3) bioróżnorodność: usuwanie zieleni prowadzi do fragmentacji
płatów; może stanowić korytarz inwazyjny dla gatunków obcych dla istniejących układów biocenotycznych,
4) zadrzewienia śródpolne, przywodne, przydrożne: usuwanie,
fragmentacja lub przecinanie zmniejsza lokalne zróżnicowanie biocenotyczne (refugia rzadkich gatunków), ogranicza
funkcje ekotonalne, barier biogeochemicznych, erozyjnych,
odorowych, pyłowych, wiatrochronnych,
5) siedliska zwierząt:
a) fragmentacja lub zniszczenie może prowadzić do zaniku
lokalnych populacji przez tworzenie barier w przemieszczaniu,
b) kolizje z przewodami, porażenia prądowe,
c) płoszenie w okresie godowym lub lęgowym,
d) budowa fundamentów słupów może zniszczyć mikrosiedliska gatunków drobnych zwierząt,

6) gleba i ziemia: punktowe zniszczenie gleby w miejscu posadowienia fundamentów słupów, zniszczenie naturalnych
skarp,
7) wody powierzchniowe: w szczególnych okolicznościach
może wystąpić zmiana naturalnego kierunku spływu wód,
8) wody podziemne: brak wpływu,

9) powietrze: tylko w trakcie malowania konstrukcji słupów –
emisja substancji.

GPZ
1) krajobraz: mało uciążliwa dominanta industrialna w krajobrazie naturalnym,
2) korytarze ekologiczne: element płoszący migracji dużych
ssaków; bariery przemieszczania płazów,
3) bioróżnorodność: lokalizacja w obrębie siedliska prowadzi
do jego zaniku przez zniszczenie,
4) zadrzewienia śródpolne, przywodne, przydrożne: usuwanie
lub fragmentacja zmniejsza lokalne zróżnicowanie biocenotyczne (refugia rzadkich gatunków), ogranicza funkcje ekotonalne, barier biogeochemicznych, erozyjnych, odorowych, pyłowych, wiatrochronnych,
5) siedliska zwierząt:
a) fragmentacja lub zniszczenie prowadzi do zaniku lokalnych populacji (zwłaszcza gatunków drobnych oraz
korzystających ze specyficznych mikrosiedlisk, np.
podmokłych),
b) hałas maszyn i urządzeń może płoszyć zwierzęta w
okresie godowym lub lęgowym,
c) porażenia prądowe w przypadku penetracji instalacji
elektroenergetycznej,
d) nocne oświetlenie terenu przywabia owady (ginące w
habitacie „pustym” pokarmowo), za którymi podążają
zwierzęta owadożerne,
e) nietoperze i ptaki giną w kolizjach z konstrukcjami
masztowymi (np. sieci trunkingowej, iglice piorunochronów itp.),
6) gleba i ziemia: zniszczenie gleby w miejscu lokalizacji
obiektów budowlanych, zmiana naturalnego ukształtowania
terenu, używanie herbicydów, zanieczyszczenie substancjami chemicznymi,
7) wody powierzchniowe: zmiana naturalnego kierunku spływu wód, w szczególnych okolicznościach – zanieczyszczenie substancjami chemicznymi,
8) wody podziemne: utwardzenie (uszczelnienie) powierzchni
zmniejsza sumaryczną powierzchnię infiltracji wód opadowych i roztopowych w głąb profilu geologicznego – negatywny wpływ na zasilanie wód gruntowych (podziemnych),
9) powietrze – znikome emisje: SF6 z urządzeń, węglowodorów w przypadku rozlania lub rozszczelnienia urządzeń.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na obszary prawnie chronione, w szczególności systemu Natura 2000,
poddaje się wstępnej analizie, wykonywanej na podstawie informacji dostępnych w domenie publicznej.
Przy określaniu oddziaływania na obszary Natura 2000 bierze się pod uwagę głównie informacje zawarte w Standardowych Formularzach Danych (SDF), dotyczące przede wszystkim podmiotów wymienionych w:
1) Dyrektywie w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory:
a) Załącznik I - Typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona
wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony,
b) Załącznik II - Gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony,
2) Dyrektywie w sprawie ochrony dzikiego ptactwa: gatunki wymienione w załączniku I podlegają specjalnym środkom
ochrony dotyczącym ich naturalnego siedliska w celu zapewnienia im przetrwania oraz reprodukcji na obszarze ich
występowania,
3) ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych:
a) rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
b) rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną,
c) rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
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d) rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000,
e) rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków,
4) Polskiej Czerwonej Księdze roślin,
5) Polskiej Czerwonej Księdze zwierząt – bezkręgowce,
6) Polskiej Czerwonej Księdze zwierząt – kręgowce,
7) Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce,
8) IUCN Red List of Threatened Species 2011 (Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych).
Dane lokalizacyjne i techniczno-organizacyjne planowanego przedsięwzięcia konfrontuje się z:
1) wymienionymi w SDF opisami siedlisk oraz wykazami gatunków roślin i zwierząt,
2) wykazami siedlisk i gatunków zagrożonych z ww. aktów prawnych oraz Czerwonych List,
3) wymaganiami siedliskowymi terenów lęgowych i żerowisk oraz behawiorem konkretnych gatunków zwierząt (np.
zachowania łowne).
W ten sposób określa się możliwość wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na stan zbiorowisk/siedlisk
roślinnych lub gatunków roślin i zwierząt oraz ustalić, czy może zaistnieć konieczność uzyskania opinii Komisji Europejskiej w stosunku do określonych działań.
Następujące planowane przedsięwzięcia mogą wywrzeć wpływ na poszczególne obszary poddane ochronie:
1) linia 110 kV Adamów – Żuki – Ceków – Kalisz Piwonice: SOO Dolina Swędrni PLH300034, OChK Dolina rzeki
Swędrni w okolicach Kalisza,
2) linia 110 kV Białogard – Dunowo: SOO Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022, SOO Dorzecze Parsęty
PLH320007,
3) linia 110 kV Dębnica Kaszubska – Słupsk Poznańska: OSO Dolina Słupi PLB220002, SOO Dolina Słupi
PLH220052, PK Dolina Słupi, IBA Dolina Słupi PL020,
4) linia 110 kV Gałąźnia Mała – Dębnica Kaszubska: OSO Dolina Słupi PLB220002, SOO Dolina Słupi PLH220052,
PK Dolina Słupi, IBA Dolina Słupi PL020, PK Dolina Słupi, IBA Dolina Słupi PL020,
5) linia 110 kV Grzmiąca – Żydowo: OSO Ostoja Drawska PLB320019, SOO Dolina Radwi, Chocieli i Chotli
PLH320022, SOO Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001, SOO Dorzecze Parsęty PLH320007, OChK Okolice
Żydowo-Biały Bór,
6) linia 110 kV Kalisz Północ – Kalisz Centrum: SOO Dolina Swędrni PLH300034, OChK Dolina rzeki Swędrni w
okolicach Kalisza,
7) linia 110 kV Koło Ruchenna – Adamów: OSO Dolina Środkowej Warty PLB300002, Goplańsko-Kujawski OChK,
Złotogórski OChK, IBA Dolina Środkowej Warty PL076,
8) linia 110 kV Kołobrzeg Koszalińska – Gościno: SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017, SOO
Dorzecze Parsęty PLH320007,
9) linia 110 kV Nasielsk – Dębe: Nasielsko-Karniewski OChK, Warszawski OChK,
10) linia 110 kV Płock Góry – Gostynin: rezerwat Dąbrowa Łącka, SOO Uroczyska Łąckie PLH140021, ZP-K Jezioro
Górskie, ZP-K Jezioro Łąckie Duże, Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski) OChK, GostynińskoGąbiński OChK, OChK Dolina Skrwy Lewej,
11) linia 110 kV Podolszyce – Gąbin: OSO Dolina Środkowej Wisły PLB140004, Nadwiślański (powiat płoński, płocki i
sochaczewski) OChK, Gostynińsko-Gąbiński OChK,
12) linia 110 kV Radziwie – Podolszyce: OSO Dolina Środkowej Wisły PLB140004, SOO Kampinoska Dolina Wisły
PLH140029, IBA Dolina Środkowej Wisły PL083,
13) linia 110 kV Sławno – Słupsk Wierzbięcino: SOO Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038,
14) linia 110 kV Słupsk Hubalczyków – Słupsk Poznańska: SOO Dolina Słupi PLH220052,
15) linia 110 kV Ustka – Darłowo: SOO Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038,
16) linia 110 kV Wicko – Wojciechowo – Jackowo – Opalino: otulina Słowińskiego PN, IBA Ostoja Słowińska PL019,
17) linia 110 kV Wyszogród – Sochaczew: OSO Dolina Środkowej Wisły PLB140004, SOO Kampinoska Dolina Wisły
PLH140029, Nadwiślański (powiat sochaczewski) OChK, IBA Dolina Środkowej Wisły PL083,
18) linia 110 kV Złocieniec – Silnowo: rezerwat Przełom rzeki Dębnicy, OSO Ostoja Drawska PLB320019, SOO Jeziora
Czaplineckie PLH320039, Drawski PK, OChK Pojezierze Drawskie, IBA Ostoja Drawska PL016.
3. Opis zabytków
Z uwagi na ogólny charakter niniejszego opracowania, szczegółowe informacje dotyczące zabytków dla każdego
przedsięwzięcia ustala się indywidualnie na etapie projektowania w oparciu o wdrożoną w ENERGA OPERATOR SA
Procedury postępowania w zakresie znalezisk archeologicznych oraz ochrony zabytków.
W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, każdy jest obowiązany – w myśl art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć go i miejsce odkrycia; niezwłocznie zawiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli to nie jest możliwe, wójta (burmistrza albo prezydenta miasta).
Podkreślenia wymaga fakt, że – na podstawie art. 35 ustawy: „Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi [albo] przypadkowo znalezionymi (…), stanowią własność Skarbu Państwa”.
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4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięć
Budowa czy rozbudowa sieci elektroenergetycznych prawie zawsze wiąże się z mniejszym lub większym uszczerbkiem dla poszczególnych elementów środowiska, zwłaszcza jego części przyrodniczej, czy to przez fragmentację lub
niszczenie siedlisk, tworzenie barier migracyjnych (w szczególności przegradzających korytarze ekologiczne), dewastację
walorów krajobrazowych, powodowanie kolizji zwierząt z konstrukcjami, czy wreszcie przez samo zajęcie określonej
przestrzeni. Dlatego niepodejmowanie przedsięwzięć w prostym rachunku wydaje się nie wpływać negatywnie na środowisko w skali lokalnej. Jednak analiza skutków ciągnionych wskazuje, że rozwój sieci elektroenergetycznej może w efekcie końcowym przynieść korzyści w rozmiarze wielkoskalowym:
1) ograniczenie zużycia globalnych oraz lokalnych zasobów paliw (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno, torf),
2) ograniczenie emisji gazów (szczególnie tlenków węgla, siarki i azotu) i pyłów z wielu lokalnych, rozproszonych źródeł ciepła,
3) ograniczenie transportu paliw do ww. źródeł,
4) łatwiejsza kontrola, a przez to sumarycznie efektywniejsze ograniczanie emisji w pojedynczych, dużych źródłach
wytwarzania,
5) rozwój odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZE):
a) możliwość budowy OZE w wielu różnych lokalizacjach (mniejsza odległość od sieci dystrybucyjnej),
b) dywersyfikacja źródeł energii
wzrost samowystarczalności energetycznej
wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
c) zmniejszenie wykorzystywania nieodnawialnych źródeł energii.
d) zmniejszenie emisji gazów i pyłów z konwencjonalnych źródeł wytwarzania,
6) modernizacja sieci elektroenergetycznej: użycie odpowiednich elementów powoduje zmniejszenie:
a) przewodów o większej przepustowości energetycznej liczby linii 110 kV,
b) przewodów o mniejszych stratach przesyłowych emisji gazów i pyłów ze źródeł wytwarzania,
c) urządzeń o mniejszych stratach mocy emisji gazów i pyłów ze źródeł wytwarzania.
5. Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem
Wariantowanie planowanych przedsięwzięć można sprowadzić do następujących rodzajów:
1) modernizacja GPZ – w dotychczasowej lokalizacji; wariantowanie obejmuje wyłącznie skorelowaną analizę porównawczą kosztów urządzeń i technologii wykonania, efektywności energetycznej urządzeń i ich uciążliwości środowiskowej,
2) modernizacja linii 110 kV – w dotychczasowej lokalizacji; wariantowanie obejmuje skorelowaną analizę porównawczą kosztów urządzeń i technologii wykonania, efektywności energetycznej urządzeń oraz ich uciążliwości środowiskowej – w szczególności konieczności, możliwości i opłacalności wykonania linii kablowej,
3) lokalizacja nowego GPZ – w miejscach węzłowych sieci elektroenergetycznej (np. przyłączenie farmy wiatrowej) i
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego; analiza obejmuje występowanie i oddziaływanie aspektów środowiskowych,
4) lokalizacja nowej linii 110 kV – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; obejmuje skorelowaną analizę porównawczą możliwości i kosztów
pozyskania praw do nieruchomości, kosztów urządzeń i technologii wykonania, efektywności energetycznej urządzeń
i ich uciążliwości środowiskowej, potencjalnych konfliktów społecznych oraz występowanie i oddziaływanie aspektów środowiskowych.
6. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko w przypadku poważnej awarii przemysłowej
Zgodnie z art. 3 pkt 24, w związku z pkt. 23 ustawy – Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię rozumie się
„zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, (…) lub transportu,
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”, a przez poważną awarię
przemysłową – poważną awarię w zakładzie.
Przez niebezpieczną substancję rozumie się „substancje (…), które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne (…) mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub
środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w
wyniku awarii” – w urządzeniach sieci elektroenergetycznej eksploatowanych przez Spółkę nie występują substancje
niebezpieczne (ustalono na podstawie kart charakterystyki substancji).
Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej klasyfikuje się do kategorii:
a) zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii,
albo
b) zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii,
w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej w zakładzie (art. 248 ustawy).
Na podstawie delegacji zawartej w ww. przepisie, Minister Gospodarki wydał rozporządzenie w sprawie rodzajów i
ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – żaden z obiektów ENERGAOPERATOR SA nie kwalifikuje się do którejkolwiek z tych kategorii.
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Potencjalne przypadki awaryjne:
1) rozszczelnienie transformatora mocy – rozlanie cieczy elektroizolacyjnej na grunt; zjawisko punktowe, mieszczące
się w granicach zakładu w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, na terenie przemysłowym, monitorowanym; służby techniczne są przygotowane do natychmiastowej reakcji na takie zdarzenia i podjęcia działań zapobiegawczych
2) wybuch transformatora mocy – duża emisja ropopochodnych do atmosfery, a w przypadku pożaru także produktów
ich spalania,
3) zerwanie linii napowietrznej 110 kV – zagrożenie porażeniowe lub pożarowe,
4) przewrócenie słupa – mechaniczne uszkodzenia w sąsiedztwie, zagrożenie porażeniowe lub pożarowe,
5) awaria na terenach upraw rolnych lub lasów – usuwanie skutków może spowodować dewastację nieruchomości na
trasie dojazdu i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
7. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Z uwagi na lokalny charakter przedsięwzięć oddziaływanie transgraniczne nie wystąpi.
8. Opis metod zastosowanych prognozowania
Podstawę oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko stanowią:
1) projekty koncepcyjne lokalizacji, technologii wykonania oraz zastosowanych materiałów i urządzeń,
2) wyniki prescreeningu na podstawie publicznie dostępnych baz danych o środowisku,
3) dane literaturowe dotyczące środowiska przyrodniczego, w tym Standardowe Formularze Danych obszarów Natura
2000,
4) cyfrowe modelowanie rozkładu pól elektromagnetycznych w środowisku, wyniki obliczeń poziomu hałasu,
5) wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji, np. przyrodniczych (faunistycznej, florystycznej i siedliskowej) terenu,
hydrogeologicznej, standardów jakości gruntu lub wód.
Autorzy raportów na podstawie ww. danych oraz w oparciu o własne doświadczenia i na podstawie analogii z innymi, podobnymi inwestycjami, oceniają rodzaj i zasięg oddziaływań środowiskowych, wskazują zagrożenia dla realizacji
przedsięwzięć i metody ich uniknięcia oraz sposoby i zakresy monitoringu.
9. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanych przedsięwzięć na środowisko
Planowane przedsięwzięcia mogą potencjalnie wywierać – na poszczególnych etapach ich realizacji – znaczące negatywne oddziaływania na środowisko, związane z konkretną lokalizacją i rodzajem inwestycji oraz jej rozmiarem. Poniżej
przedstawiono najczęstsze przykłady takich oddziaływań z zastrzeżeniem, że nie wszystkie wystąpią w przypadku każdego przedsięwzięcia – szczegółowe analizy przeprowadzane są odrębnie dla danego indywidualnego przedsięwzięcia:

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

1)
2)

GPZ
istnienie przedsięwzięć
bezpośrednie: fragmentacja siedlisk, bariery migracyjne, kolizje 1) bezpośrednie: zajęcie powierzchni, dewastacja mikrosiei porażenia zwierząt, obniżenie walorów krajobrazowych,
dlisk, kolizje i porażenia zwierząt, obniżenie walorów
krajobrazowych,
pośrednie: zmniejszenie populacji niektórych zwierząt,
2) pośrednie: zmiana tras migracji zwierząt albo zanik lokalnych populacji,
wtórne: zmniejszenie bioróżnorodności izolowanych płatów 3) wtórne: zmniejszenie bioróżnorodności lokalnych populabiocenoz,
cji,
skumulowane: zmniejszenie lub zanik populacji niektórych 4) skumulowane: zmniejszenie lub zanik populacji niektózwierząt,
rych zwierząt,
chwilowe: dewastacja środowiska w trakcie prowadzenia prac 5) chwilowe: płoszenie zwierząt,
naprawczych i konserwacyjnych, płoszenie zwierząt,
krótkoterminowe: dewastacja terenu prowadzenia robót, pło- 6) krótkoterminowe: dewastacja terenu prowadzenia robót
szenie zwierząt,
budowlanych, płoszenie zwierząt, zmiana stosunków
wodnych,
średnioterminowe: zmiany w rozmieszczeniu przestrzennym 7) średnioterminowe: zmiany w rozmieszczeniu przestrzenosobników lokalnych populacji,
nym osobników lokalnych populacji,
długoterminowe: zmniejszenie populacji niektórych zwierząt, 8) długoterminowe: zmniejszenie populacji niektórych zwiewprowadzenie gatunków inwazyjnych lub obcych,
rząt, zmiany tras migracji, wprowadzenie gatunków inwazyjnych lub obcych,
stałe: fragmentacja siedlisk, bariery migracyjne, kolizje zwie- 9) stałe: zmniejszenie lub zniszczenie mikrosiedlisk, zanik
rząt, porażenia zwierząt, zmniejszenie populacji niektórych orlokalnych populacji zwierząt, porażenia zwierząt, obniżeganizmów, zmniejszenie bioróżnorodności izolowanych płatów
nie walorów krajobrazowych;
biocenoz, obniżenie walorów krajobrazowych;
wykorzystywanie zasobów środowiska
bezpośrednie: zajęcie przestrzeni przez obiekt przemysłowy, 1) bezpośrednie: zajęcie powierzchni gruntu przez obiekt
zużycie materiałów konstrukcyjnych,
przemysłowy, zużycie materiałów konstrukcyjnych,
stałe: ograniczenia przestrzeni o charakterze naturalnym;
2) stałe: zmniejszenie powierzchni o charakterze naturalnym;
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emisje
1) bezpośrednie: pól elektromagnetycznych, substancji z procesów 1) bezpośrednie: pól elektromagnetycznych, substancji z
malowania lub naprawy konstrukcji, hałas z ulotu,
procesów malowania lub naprawy konstrukcji, ścieków
opadowych i substancji pogaśniczych do wód lub do ziemi (jeżeli występują), węglowodorów i SF6 do powietrza,
herbicydów do gruntu,
2) pośrednie: spalin z pojazdów,
2) pośrednie: spalin z pojazdów, hałas z urządzeń,
3) krótkoterminowe: substancji z procesów malowania lub napra- 3) krótkoterminowe: substancji z procesów malowania lub
wy konstrukcji, spalin z pojazdów,
naprawy konstrukcji, spalin z pojazdów,
4) długoterminowe: pól elektromagnetycznych, hałas z ulotu,
4) długoterminowe: pól elektromagnetycznych, ścieków
opadowych i substancji pogaśniczych do wód lub do ziemi (jeżeli występują), węglowodorów i SF6 do powietrza,
5) stałe: zwiększenie powierzchni terenów poddanych działaniu 5) stałe: wprowadzanie ścieków opadowych do środowiska
pól elektromagnetycznych.
(jeżeli występują), zmniejszenie powierzchni aktywnych
biologicznie oraz wodochłonnych.

10. Opis przewidywanych działań zapobiegawczych, ograniczających lub kompensacji przyrodniczej
W celu uniknięcia lub zmniejszenia znaczących negatywnych oddziaływań planowanych przedsięwzięć na środowisko, albo zrównoważenia ich skutków (np. przywrócenia równowagi przyrodniczej czy wyrównania powstałych szkód)
podejmuje się odpowiednie dla danego przypadku działania zapobiegawcze lub ograniczające albo kompensacyjne. Konkretne działania wynikają ze szczegółowych analiz wykonywanych dla poszczególnych przedsięwzięć w ramach programu 2012-2015. Poniżej przedstawiono spektrum typowych, możliwych do zastosowania działań.
Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko:
1) krajobraz: stosowanie linii kablowych,
2) korytarze ekologiczne: lokalizowanie obiektów poza korytarzami,
3) rośliny: zachowanie stanowisk gatunków chronionych, rzadkich lub cennych biocenotycznie,
4) zwierzęta: lokalizowanie obiektów poza obszarami stałego pobytu (godowe, lęgowe, żerowiska, postoju w czasie
migracji), unikanie przegradzania tras okresowej migracji drobnych zwierząt (małe ssaki, gady i płazy), ochrona siedlisk,
5) zadrzewienia śródpolne, przywodne, przydrożne, w tym lasy: lokalizowanie obiektów poza ich obszarami, prowadzenie przewodów ponad drzewami,
6) gleba: minimalizacja powierzchni zabudowy, utrzymywanie powierzchni biologicznie aktywnych, budowa systemów
przechwytywania ścieków opadowych lub pogaśniczych,
7) wody powierzchniowe: budowa systemu przechwytywania ścieków opadowych lub pogaśniczych i kierowanie ich do
kanalizacji, stosowanie urządzeń bezolejowych lub systemów gaszenia niezawierających substancji niebezpiecznych
lub trwałych w środowisku,
8) wody podziemne: minimalizacja powierzchni szczelnych – pozostawianie powierzchni chłonnych,
9) ścieki opadowe: minimalizacja wielkości powierzchni o trwałej nawierzchni na rzecz nieutwardzonych powierzchni
biologicznie czynnych, w szczególności pokrytych zielenią, oraz możliwości ich zanieczyszczenia przez substancje
niebezpieczne, trwałe w środowisku lub ulegające bioakumulacji,
10) odpady:
a) stosowanie technologii, materiałów lub urządzeń małoodpadowych,
b) ponowne wykorzystywanie materiałów,
11) pola elektromagnetyczne: stosowanie linii kablowych,
12) hałas (drgania, wibracje):
a) GPZ: stosowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu emitowanego,
b) linie elektroenergetyczne: zachowanie odpowiedniej odległości od miejsc stałego pobytu ludzi,
13) emisja zanieczyszczeń do powietrza: stosowanie urządzeń i technologii bezemisyjnych.
Ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko:
1) krajobraz: stosowanie, w zależności od lokalnych uwarunkowań, słupów kratowych lub słupowych o kolorystyce
dopasowanej do otaczającego tła, tworzenie żywopłotów z gatunków rodzimych wokół GPZ – funkcja bariery optycznej,
2) korytarze ekologiczne: lokalizowanie linii elektroenergetycznych wzdłuż krawędzi korytarzy, zawieszanie przewodów na wysokości zmniejszającej prawdopodobieństwo kolizji ptaków, pozostawianie poprzecznych przejść dla
zwierząt (utrzymywanie pasów niskich zadrzewień i zakrzewień),
3) rośliny: przenoszenie na nowe stanowiska osobników gatunków chronionych,
4) zwierzęta: podejmowanie działań poza okresami godowymi i lęgowymi, ochrona mikrosiedlisk przed zanieczyszczeniem lub utrudnieniem dostępu, minimalizacja liczby kursów pojazdów oraz biegu jałowego maszyn i pojazdów w
trakcie robót, niestosowanie izolatorów stojących na liniach, zmniejszanie odległości pionowej pomiędzy przewodami (układanie przewodów w ± jednej płaszczyźnie), stosowanie antykoliderów na przewodach i zabezpieczeń przeciwporażeniowych na elementach sieci elektroenergetycznej (grzebienie na słupach, osłony na GZP), utrzymywanie
odstępu min. 140 cm pomiędzy sąsiednimi przewodami, stosowanie oświetlenia o małym stopniu rozproszenia, unikanie stosowania oświetlenia na konstrukcjach masztowych (np. sieci trunkingowej, iglice piorunochronów itp.),
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5) siedliska/zbiorowiska roślinne, w tym lasy: minimalizacja wielkości terenu zajmowanego w trakcie robót, unikanie
fragmentacji płatów przez stosowanie słupów wyższych od drzew,
6) szata roślinna: prowadzenie robót poza sezonem wegetacyjnym, dotyczy zwłaszcza agrocenoz i lasów,
7) gleba i ziemia: minimalizacja wielkości terenu zajmowanego w trakcie robót, zbieranie warstwy gleby i jej wykorzystanie do rekultywacji, ograniczanie zasięgu niwelacji naturalnego ukształtowania terenu, zaniechanie używania herbicydów, stosowanie systemów podczyszczania ścieków,
8) kompensacje przyrodnicze – odtwarzanie w innym miejscu uszkodzonych siedlisk roślin lub zwierząt,
9) wody powierzchniowe: odtwarzanie naturalnego kierunku spływu wód, utrzymywanie we właściwym stanie urządzeń
chroniących przed zanieczyszczeniem,
10) wody podziemne: unikanie kierowania wód lub wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji deszczowych – zagospodarowywanie ich w granicach nieruchomości,
11) ścieki:
a) bytowe: gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i przekazywane uprawnionym odbiorcom albo
odprowadzane do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
b) opadowe: zbierane przez odpowiednie instalacje przechwytujące i podczyszczane do wymaganego poziomu,
wprowadzane przede wszystkim do środowiska albo kierowane do zbiorczej kanalizacji deszczowej,
12) odpady: segregacja w miejscu wytworzenia oraz selektywne zbieranie w odpowiednio przystosowanych miejscach i
przekazywanie uprawnionym odbiorcom z zachowaniem priorytetu bliskości oraz przetwarzania nad składowaniem,
13) pola elektromagnetyczne:
a) GPZ: zabudowa stanowisk transformatorów mocy, wielkość terenu GPZ zapewniająca dotrzymywanie standardów jakości środowiska na granicy nieruchomości,
b) linie elektroenergetyczne: odpowiednia wysokość przewodów nad gruntem, przewody izolowane,
14) hałas (drgania, wibracje): zabudowa dźwiękochłonna GPZ, ekrany akustyczne, podkładki amortyzujące,
15) emisja zanieczyszczeń do powietrza: stosowanie powłok malarskich o niskiej zawartości substancji lotnych (LZO),
stosowanie technologii niskoemisyjnej, minimalizacja liczby kursów pojazdów oraz biegu jałowego maszyn i pojazdów w trakcie robót.
11. Porównanie proponowanej technologii ze spełniającą wymagania ustawy – Prawo ochrony środowiska
Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
4) stosowanie technologii bez- i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, skutecznie zastosowanych w skali przemysłowej;
8) postęp naukowo-techniczny (art. 143 ustawy – Prawo ochrony środowiska).
Każde z planowanych przedsięwzięć spełnia ww. wymogi.
12. Obszar ograniczonego użytkowania
Zgodnie z art. 135 ustawy – Prawo ochrony środowiska, obszar ograniczonego użytkowania dla linii i stacji elektroenergetycznej tworzy się „Jeżeli (…) mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu”. Lokalizacja
nowych przedsięwzięć sieci elektroenergetycznych WN odbywa się na terenach, na których ludzie nie przebywają w sposób stały i z zachowaniem odpowiednich odległości od miejsc, w których mogą przebywać czasowo, stąd nie zachodzi
konieczność ustanawiania obszarów ograniczonego użytkowania. Jeżeli dla danego terenu sporządza się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, lokalizacja linii elektroenergetycznych jest w nim uwzględniania na etapie uzgadniania. W przypadku braku planu stosowne uwarunkowania zostają uwzględnione w decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
13. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej i kartograficznej
Użyte w niniejszym opracowaniu wizualizacje mają, z konieczności, charakter poglądowy – szczegółowe dane opracowywane są dla każdego przedsięwzięcia indywidualnie na etapie projektowania. Częścią graficzną niniejszego opracowania stanowią mapki
Mapy poglądowe lokalizacji planowanych przedsięwzięć przedstawiają załączniki graficzne do niniejszego opracowania
pt. ponadto na stronie http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/informacje
umieszczone są mapy
„Planowane inwestycje w elementy sieci dystrybucyjnej WN związane z podłączeniem farm wiatrowych” dla województw na terenie których ENERGA OPERATOR SA
Analiza możliwych konfliktów społecznych
Potencjalne konflikty społeczne mogą powstać w następujących przypadkach:
1) zagrożenia – obawy przed:
a) szkodliwym wpływem pól elektromagnetycznych na ludzi lub zwierzęta,
b) porażeniem prądowym,
c) pożarem,
d) emisją substancji szkodliwych,
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2) własność:
a) brak zgody na lokalizację przedsięwzięcia na nieruchomości,
b) odmienne stanowiska Inwestora i właściciela gruntu, co do wartości nieruchomości niezbędnej dla realizacji
przedsięwzięcia,
c) zwrot części podatków lokalnych za grunt zajęty pod obiekty budowlane,
d) obniżenie wartości nieruchomości,
3) uciążliwości wynikające z:
a) posadowienia słupów na nieruchomości użytkowanej rolniczo,
b) służebności dostępu do linii elektroenergetycznej,
c) emisji do powietrza substancji, hałasu lub odorów,
4) krajobrazowo-estetycznych: dewastacja widokowa krajobrazu, obniżenie wartości nieruchomości,
5) negatywne oddziaływanie przedsięwzięć na elementy środowiska: chronione obszary lub obiekty, siedliska przyrodnicze lub zwierząt, stanowiska chronionych gatunków, korytarze ekologiczne migracji zwierząt itp.
Konfliktów dotyczących wartości nie da się uniknąć (np. dotyczących własności gruntu, estetycznych czy niektórych
ekologicznych). Pozostałe są związane przede wszystkim z kwestiami finansowymi (wysokość odszkodowania, partycypacja w kosztach).
Rozwiązanie konfliktów odbywa się w drodze negocjacji indywidualnych (głównie kwestie finansowe), grupowych z
lokalną społecznością (głównie kwestie oddziaływania na dobrostan ludzi i zwierząt, niektóre ekologiczne), albo rozstrzygnięć administracyjnych/sądowych (przede wszystkim ograniczenia/pozbawienia prawa własności nieruchomości).
14. Dostęp do informacji
Informacje dotyczące aktualnego statusu inwestycji wymienionych w opracowaniu można uzyskać u Kierownika
Biura Zarządzania Inwestycjami ENERGA-OPERATOR SA; mail: marcin.dabrowski@energa.pl
15. Propozycje monitoringu
Monitoring oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko w każdej z faz ich realizacji wymaga analizy
lokalnych uwarunkowań na etapie:
1) planowania: prescreening na podstawie ogólnie dostępnych informacji o środowisku w danej lokalizacji, jak publiczne bazy danych środowiskowych, np. portal GDOŚ,
2) projektowania: opracowanie dokumentacji środowiskowej) oraz jej weryfikacja w procesie uzyskiwania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przez organy administracji publicznej i
udział społeczeństwa,
3) wykonywania: może być konieczne wykonanie przeglądu przyrodniczego w trakcie prowadzenia robót.
Z reguły działania modernizacyjne nie wymagają prowadzenia monitoringu – wykonywane są na już istniejących
obiektach, których oddziaływanie na środowisko jest znane, i negatywny wpływ mogą wywierać tylko w fazie wykonywania robót (tu: dotrzymywanie ustalonych warunków ich prowadzenia, jak sezon, pora doby, użycie maszyn i pojazdów,
zabezpieczenie gruntu itp.).
Budowa nowych obiektów , zwłaszcza obiektów liniowych, podlega restrykcjom wynikającym z procedury oceny
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko – ilość potencjalnie zainteresowanych uczestników tego procesu, w tym organów administracji publicznej, a zwłaszcza społeczeństwa, pozwala twierdzić, że sam projekt realizacyjny zostanie dokładnie oceniony i jeżeli pojawi się taka konieczność – nałożony zostanie obowiązek prowadzenia monitoringu przedrealizacyjnego, w trakcie prowadzenia robót lub porealizacyjnego.
16. Trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy
Najważniejszą trudnością dla opracowujących raporty oddziaływania na środowisko, jest brak badań podstawowych
w zakresie stanu środowiska w danych lokalizacjach, zwłaszcza niewystarczające informacje o jego elementach przyrodniczych, głównie dotyczące zwierząt z grup: bezkręgowce (w szczególności malakofauna i owady), mikromammalia,
nietoperze oraz drobne ptaki, tzw. pospolite.
Niedostatki techniki dotyczą przede wszystkim sposobów ekonomicznie uzasadnionego ograniczania emisji pól elektromagnetycznych do środowiska, w tym bardzo wysokich kosztów budowy linii kablowych.
17. Osoba sporządzająca opracowanie
Ryszard Jarosiński – Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska, Biuro Zarzadzania Ekspolatacją ENERGAOPERATOR SA.
18. Podstawy prawne (stan na 21-11-2013)
Planowanie i realizacja przedsięwzięć odbywa się m.in. w oparciu o następujące przepisy prawa (bez szczegółowo
regulujących zagadnienia specyficzne dla konkretnego przedsięwzięcia, w tym prawa miejscowego):
1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 1232),
a) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122,
poz. 1055),
b) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo
zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58, poz. 535 z późn. zm.),
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c) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.),
d) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359),
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz.U. Nr 192,
poz. 1883),
f) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja
wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880),
g) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola
elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130, poz. 879),
2) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 627 z późn. zm.),
a) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.UE.L. 2010.20.7 z późn. zm.),
b) dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory (Dz.U.UE.L. 1992.206.7; Dz.U.UE-sp. 15-2-102 z późn. zm.),
c) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z
2012, poz. 81),
d) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz. 1765),
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
(Dz.U. Nr 237, poz. 1419),
f) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510 z późn. zm.),
g) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
(Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.),
h) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych,
które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom
przyrodniczym (Dz.U. Nr 210, poz. 1260),
3) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 1235),
a) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U.UE.L. 2012.26.1),
b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
4) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz.U. z 2011 Nr 12, poz. 59 z późn. zm.),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 1205),
6) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2012, poz. 145 z późn. zm.),
a) dyrektywa Rady z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (Dz.U.UE.L. 1980.20.43; Dz.U.UE-sp. 15-1-134 z późn. zm.),
b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.),
c) uchwały Rady Ministrów Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy,
7) ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493 z
późn. zm.),
a) dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu
(Dz.U.UE.L. 2004.143.56; Dz.U.UE-sp. 15-8-357 z późn. zm.),
b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w
środowisku (Dz.U. Nr 82, poz. 501),
8) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. 2012, poz. 647 z późn.
zm.),
9) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
a) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
10) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21),
a) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112,
poz. 1206),
11) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012, poz. 391 z późn.
zm.),
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12) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
13) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.),
14) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
15) ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.).
19. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu (przykładowe)
1. Bernacki Z., Karg J., Zadrzewienia śródpolne jako bariery antyerozyjne i biogeochemiczne, Studia i Raporty
IUNG – PIB, zeszyt 10, 2008.
2. Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.
3. Dylewska M., Nasze trzmiele, WODR, Karniowice 1996.
4. Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja, Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, Chrońmy aleje śródpolne,
www.zielonaakcja.pl.
5. Głowaciński Z., Rafiński J., Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa – Kraków 2003.
6. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krainy_przyrodniczo-le%C5%9Bne_w_Polsce.jpg.
7. http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.
8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski.
9. http://www.bdl.info.pl/portal/.
10. http://www.igipz.pan.pl/Roslinnosc-potencjalna-zgik.html.
11. http://www.kzgw.gov.pl/pl/Rastrowa-Mapa-Podzialu-Hydrograficznego-Polski.html.
12. http://www.ostojeptakow.pl/.
13. http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych/gzwp.html.
14. http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/.
15. IUCN Red List of Threatened Species 2011.
16. Jermaczek D., Orzechowski R., Zimowanie ptaków w zadrzewieniach śródpolnych w Łagowskim Parku Krajobrazowym i otulinie (woj. lubuskie) w sezonie 2007-2008, Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009), str. 83-91.
17. Juszczyk W., Płazy i gady krajowe, PWN, Warszawa 1987.
18. Klimaszewski K., Fauna Polski – płazy i gady, Multico, Warszawa 2013.
19. Kondracki J., Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN 2002.
20. Kondracki J., Richling A., Atlas Rzeczypospolitej Polskiej; Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1993-1997.
21. Kuczyński L., Chylarecki P., Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy, GIOŚ, Warszawa 2012.
22. Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M., Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki; Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2011.
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24. Matuszkiewicz W., Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, PWN 2012.
25. Młynarski M., Nasze gady, PZWS. Warszawa 1972.
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27. Polska Czerwona Księga zwierząt – bezkręgowce, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.
28. Polska Czerwona Księga zwierząt – kręgowce, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.
29. Romanowski J., Śladami zwierząt, PWRiL, Warszawa 1998.
30. Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.), Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych
Polski 1985-2004, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
31. Strzelecki Z., Zadrzewienia śródpolne – bezcenne i niedoceniane, Przyroda polska 06/2011, str. 10.
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Tabela1. Planowane inwestycje w elementy sieci dystrybucyjnej WN związane
z podłączeniem farm wiatrowych
Lp.

Nazwa inwestycji

Opis techniczny

Stacje 110/15 kV
1

GPZ Pasłęk

Modernizacja GPZ Pasłęk (wymiana sprzętu 110 kV,
modernizacja sterowni)

2

GPZ FW Dąbie

Budowa rodzielni 110 kV "GPZ FW Dąbie" - dwa
pola liniowe 110 kV (w linii 110 kV GPZ Janiszew GPZ Kraski)

3

GPZ Staroźreby

Rozbudowa istniejącego GPZ (adaptacja do systemu
H)

4

GPZ FW Grudusk

Budowa GPZ (FW Grudusk), Linia WN - 8km

5

GPZ Gałęźnia Mała

Przebudowa GPZ110/15kV

6

GPZ Słupsk Wierzbięcino

Przebudowa GPZ Słupsk Wierzbięcino, rozszerzenie
rozdzielni z 110 kV na 400/110 kV

7

GPZ FW Rychnowy

Budowa rozdzielni (FW Człuchów 1)

8

GPZ FW Bartoszewice I

Budowa rozdzielni 110 kV dla przyłączenia "GPZ FW
Bartoszewice I" (w linii 110 kV GPZ Lisewo - GPZ
Wąbrzeźno)

9

GPZ FW Podlasek

Budowa rozdzielni 110 kV dla podłączenia "GPZ FW
Podlasek" (w linii 110 kV GPZ PERN - GPZ Iława) +
instalacja światłowodu w linii WN

10

GPZ FW Ogrodzieniec

Budowa rodzielni dla podłączenia FW Kisielice I,II,III
i FW Łegowo do sieci 110kV

11

GPZ Sławno

Budowa pola liniowego 110kV (FW Smardzewo)

12

GPZ Darżyno

Budowa pola liniowego, budowa trzeciego transformatora 110/15 kV 40MVA, budwa rozdzielni SN

13

GPZ Wicko

Rozszerzenie szyny 110 kV (FW Wicko ENWOD)

14

GPZ Dębnica Kaszubska

15

GPZ FW Gizałki

16

GPZ Sztum

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Postolin)

17

GPZ Malbork Rakowiec

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Orłowo), przebudowa stacji

18

GPZ Piotrowiec

Budowa pola liniowego 110kV (FW Dębnica Kaszubska)
Budowa rozdzielni 110 kV (FW Gizałki-S) w linii
110kV Zagorów - Jarocin Wschód

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Tolkowiec)
Budowa pola liniowego 110 kV (FW Kąty), rozbudowa stacji
Budowa pola liniowego 110 kV (FW Wiszka - Grochowo), rozbudowa stacji

19

GPZ Pasłęk

20

GPZ Kąty Rybackie

21

GPZ Nowy Dwór

22

GPZ Radomska

23

GPZ Kwidzyn Celuloza

24

GPZ Pasłęk

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Krasin)

25

GPZ FW Nowa Energia 1, 3

Budowa rozdzielni 110 kV (FW Nowa Energia 1 i
Nowa Energia 3)

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Ostaszewo)
Budowa pola liniowego 110 kV (FW AdamowoGronowo)
Wyposażenie zapasowego pola liniowego 110 kV
(FW Gardeja)
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26

GPZ FW Dobrzyca

Budowa rozdzielni 110 kV w linii Jarocin - Pleszew,
modernizacja sprzętu ochronnego i pól liniowych
stacji Jarocin i Pleszew (FW Dobrzyca)

27

GPZ Koźmin

Rozszerzenie magistrali w rodzielni 110 kV GPZ
"Koźmin" (do podłąćzenia FW Jarocin)

28

GPZ Słupca

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Słupca II)

29

GPZ Kleczew

30

GPZ Koło Wschód

31

GPZ Kołobrzeg Koszalińska

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Budzistowo)

32

GPZ Dunowo

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Rzepkowo Wierciszewo), ochrona szyn, LRW, wyposażenie
stacjii w drugorzędny obwód ochronny
i pomiarowy transformatorów GPZ Białogard i Żydowo

33

GPZ Dunowo

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Dygowo)

34

GPZ Półczyn Zdrój

Rozbudowa magistrali 110 kV (FW Rąbino)

35

GPZ Kolobrzeg 6 Dywizji

36

GPZ Czaplinek

37

GPZ Nidzica

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Januszkowo),
rozbudowa magistrali 110 kV, wyposażenie w podłączenia szynowe, telemechanikę i sprzęt ochronny

38

GPZ Dobre Miasto

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Głotowo), rozbudowa ,egistrali 110kV, wyposażenie w podłączenia
szynowe, telemechanikę i sprzęt ochronny

39

GPZ Wyszogród

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Wyszogród +
FW Bodzanów), modernizacja stacji

40

GPZ Staroźreby

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Staroźreby)

41

GPZ Żydowo

Budowa pola liniowego 110 kV (FW ŻydowoDrzewiany)

42

GPZ Gałęźnia Mała

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Suchorze-R)

43

GPZ Żydowo

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Żydowo II)

44

GPZ Kowalewo

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Nowa Energia
5)

45

GPZ Włocławek Azoty

Wyposażenie pola liniowego 110 kV (FW Mikanowo)

46

GPZ Grudziądz Węgrowo

Wyposażenie pola liniowego 110 kV (FW Gardeja II,
Krzykosy, Sadlinki)

47

GPZ Grzmiąca

Modernizacja obiektu – sprzęt ochronny i istniejąca
rozdzielnia 110kV w związku z podłączeniem rozdzielni 15kV

48

GPZ Białogard

Modernizacja obiektu – sprzęt ochronny i istniejąca
rozdzielnia 110kV w związku z podłączeniem rozdzielni 15kV

49

GPZ Drawsko Pom.

Modernizacja obiektu – sprzęt ochronny i istniejąca
rozdzielnia 110kV w związku z podłączeniem rozdzielni 15kV

50

GPZ Ustronie M.

Modernizacja obiektu – sprzęt ochronny i istniejąca
rozdzielnia 110kV w związku z podłączeniem rozdzielni 15kV

51

GPZ Koszalin Południe

Modernizacja obiektu – sprzęt ochronny i istniejąca
rozdzielnia 110kV w związku z podłączeniem rozdzielni 15kV

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Jóźwin), wymiana kabla na trasie Konin - Pątnów - Kleczew
Budowa pola liniowego 110 kV (FW Chojny III), zakup gruntu

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Kołobrzeg wcześniej nazwanej FW Karcino -Stary Borek)
Budowa pola liniowego 110 kV (FW Czaplinek wcześniej nazwany FW Trzciniec)
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52

GPZ Połczyn Zdrój

Modernizacja obiektu – sprzęt ochronny i istniejąca
rozdzielnia 110kV w związku z podłączeniem rozdzielni 15kV

53

GPZ Silnowo

Modernizacja obiektu – sprzęt ochronny i istniejąca
rozdzielnia 110kV w związku z podłączeniem rozdzielni 15kV

54

GPZ Czaplinek

Modernizacja obiektu – sprzęt ochronny i istniejąca
rozdzielnia 110kV w związku z podłączeniem rozdzielni 15kV

55

GPZ Sianów

Modernizacja obiektu – sprzęt ochronny i istniejąca
rozdzielnia 110kV w związku z podłączeniem rozdzielni 15kV

56

GPZ Słupsk Hubalczyków

Zwiększenie zdolności przesyłowej na linii
110kVSłupsk Poznańska - Słupsk Hubalczyków Darżyno - Lębork Krzywoustego do 230 MVA

57

GPZ Darżyno

Zwiększenie zdolności przesyłowej na linii
110kVSłupsk Poznańska - Słupsk Hubalczyków Darżyno - Lębork Krzywoustego do 230 MVA

58

GPZ Lębork Krzywoustego

Zwiększenie zdolności przesyłowej na linii
110kVSłupsk Poznańska - Słupsk Hubalczyków Darżyno - Lębork Krzywoustego do 230 MVA

59

GPZ Słupsk Wierzbięcino

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Postomino)

60

GPZ Słupsk Wierzbięcino

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Pałowo)

61

GPZ Dunowo

62

GPZ FW Daszyna

63

GPZ FW Skurpie

64

GPZ Pasłęk

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Krupin)

65

GPZ Dziewrzuty

Budowa GPZ Dźwierzuty mający zastąpić PZ Dźwierzuty + podwójna linia 110kV łącząca GPZ z istniejącą linią (powiązane z podłączeniem BIO Julianowo)

66

GPZ Radziejów

67

GPZ FW Radziejów

68

GPZ FW Gawłowice

69

GPZ Darżyno

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Potęgowo)

70

GPZ Kalisz Pomorski

Budowa GPZ

Budowa pola liniowego 110 kV (FW Jeżyce-Jeżyczki
10 MW)
Budowa rozdzielni 110 kV (FW Daszyna) przez linię
110 kV Kutno - Łęczyca
Budowa rozdzielni 110 kV (FW Skurpie) przez linię
110kV Działdowo - Tuczki

Budowa pola liniowego w GPZ Radziejów (FW Płowki)
Budowa rozdzielni 110 kV przez linię GPZ PątnówWłocławek Azoty (FW Radziejów)
Budowa rozdzielni 110 kV w linii GPZ Grudziądz
Węgrowo-Jabłonowo (FW Gawłowice)
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Lp.

Nazwa inwestycji

Opis techniczny

Linie 110kV
1

2x110kV linia Kisielice - Łasin

Budowa podówjnej lini na trasie Susz- FW Kisielice
do stacji station Łasin. Rozbudowa rozdzielni 110kV
w stacji GPZ Łasin po stronie Oddziału w Toruniu

2

110 kV linia Pruszcz Południe (LWN Miłobądz - Gdańsk I)

Budowa linii 110kV Pruszcz Południe - kablowa i
napowietrzna (Miłobądz - Gdańsk I) 91

3

110 kV linia Tczew-Miłobądz

Przystosowanie linii 110 kV do temperatury +80 °C

110 kV linia Adamów - Żuki Ceków - Kalisz Piwonice
110 kV linia Ostrów - planned
GPZ Ociąż - Pleszew

Modernizacjia linii ma być wykonana następującymi
kablami: AFLs - 10 -300 mm2 + 80 szt.

4
5

Przebudowa w podówjną linię AFLs - 10 - 300 mm2.

6

110 kV linia Janiszew-GPZ Kraski for FW Dąbie and Dąbie 2

Wymiana kabli na AFLs-10 240 mm2 i dostosowanie
linii na całej długości do pracy w temperaturze +
80°C

7

110 kV linia Jarocin Wschód Jarocin Południe.

Wymiana kabli na AFLs - 10 - 300 mm2. Podwójna
linia i dostosowanie do temperatury +80°C

8

110 kV linia Kalisz Północ - Kalisz Centrum - Kalisz Piwonice

Modernizacja podwójnej linii, od GPZ Kalisz Centrum na wspólnej trasie z linią Kalisz Centrum - Kalisz Północ (2.4 km) do przekroju 300 mm2,
pozostała część ujęta w zadaniu: Kalisz Piwonice Ceków -Żuki Adamów elektrownia

9

Modernizacja linii 110 kV Kalisz Północ - Kalisz Centrum na jednoobwodową (długość 8.5 km) do prze110 kV linia Kalisz Północ- Kalisz kroju 300 mm2 + 80 szt.
Centrum
Pozostałe część linii dwuobwodowej włączona w
zadania: Kalisz Centrum-Kalisz Piwonice i Kalisz
Piwonice - Ceków -Żuk

10
11
12

13

14
15

110 kV linia Kalisz PółnocDobrzec
110 kV linia Kalisz ZachódDobrzec
110 kV linia Koło Ruchenna Adamów
110 kV linie Kopalnia SoliBarłogi, Kopalnia Soli - Kłodawa
110 kV linia Krotoszyn MahleKoźmin
110 kV linia Konin Nowy DwórEl.Konin

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C
Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C
Drugi etap - Modernizacja lini 110kV Adamów elektrownia-Koło Ruchenna
Kopalnia Soli-Barłogi (od słupa nr 36 do stacji Kopalnia Soli) i Kopalnia Soli - Kłodawa (od słupa nr 17 do
stacji Kopalnia Soli).
Modernizację lini wykonać następującymi kablami:
AFLs - 10 -300 mm2 + 80 szt.
Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C
Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

110 kV linia Ostrów - Ostrów
Południe

Wymiana kabli na AFLs - 300 mm2, długość 2 km
na jednoobwodowej linii, 0.7 km na dwuobwodowej
linii AFLs - 300 mm2 - początek lini Krotoszyn Południe

110 kV linia Turek ZdrojkiAdamów
110 kV linia Władysławów -Turek
Zdrojki

Wymiana kabli w lini 110 kV GPZ Turek Zdrojki- Adamów elektrownia na AFLs-10 240 mm2.
Wymiana kabli linii 110 kV GPZ Władysławów -Turek
Zdrojki na AFLs-10 240 mm2.

19

110 kV linia Białogard-Dunowo

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

20

110 kV linia Dunowo - branch to
FW Parnowo - Ustronie Morskie

21

110 kV linia Gościno-Karlino

Wymiana istniejących przewodów na przewody o
niskim zwisie
Wymiana istniejących przewodów na przewody o
niskim zwisie

16

17
18

19

22

110 kV linia Karlino-Białogard

Wymiana istniejących przewodów na przewody o
niskim zwisie

110 kV linia Grzmiąca - branch
to FW Barwice - Połczyn Zdrój
110 kV linia Grzmiąca-Żydowo
T1
110 kV linia Kołobrzeg Koszalińska-Gościno
110 kV linia Koszalin PółnocSianów
110 kV linia Mirosławiec - planned Kalisz Pomorski

Wymiana istniejących przewodów na przewody o
niskim zwisie

28

110 kV linia Złocieniec-Silnowo

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

29

110 kV linia Korpele - Szczytno

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

30

110 kV linia Nidzica - Mława

Przebudowa istniejącej linii 110kV

31

110 kV linia SochaczewSzkarada

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

32

110 kV linia Bojanowo-Sierpc

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

33

110 kV linia Grudusk-Ciechanów

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

34

110 kV linia Łęczyca-Kutno

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

35

110 kV linia Nasielsk-Ciechanów

Wymiana istniejących przewodów na przewody o
niskim zwisie

36

110 kV linia Olechinek-Grudusk

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

37

110 kV linia Płock
Fabr.Masz.Żniw-Płock Przemysłowa

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

38

110 kV linia Płock
Fabr.Masz.Żniw-Podolszyce

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

39

110 kV linia Płock Góry-Gostynin Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

40

110 kV linia Płock PrzemysłowaMaszewo

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

41

110 kV linia Płock-Maszewo

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

110 kV linia Płock-Podolszyce
(1)
110 kV linia Płock-Podolszyce
(2)

Wymiana istniejących przewodów na przewody o
niskim zwisie
Wymiana istniejących przewodów na przewody o
niskim zwisie

44

110 kV linia Podolszyce-Gąbin

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

45

110 kV linia RadziwiePodolszyce

Wymiana istniejących przewodów na przewody o
niskim zwisie

46

110 kV linia Szkarada-Gąbin

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

47

110 kV linia Żuromin-Bojanowo

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

48

110 kV linia WyszogródSochaczew

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

49

110 kV linia Żychlin-Łowicz

50

110 kV linia Nasielsk-Dębe

51

110 kV linia Pułtusk-Maków

Przebudowa istniejącej linii 110kV

110 kV linia Dębnica KaszubskaSłupsk Poznańska
110 kV linia Gałęźna MałaDębnica Kaszubska
110 kV linia Lębork Nowy Świat Lębork Krzywoustego

Przebudowa istniejącej linii 110 kV na AFL-6 240
+80 °C
Przebudowa istniejącej linii 110 kV na AFL-6 240
+80 °C

23
24
25
26
27

42
43

52
53
54
55

110 kV linia Lębork Krzywoustego - Darżyno

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C
Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C
Budowa nowej linii 110 kV

Wymiana istniejących przewodów na przewody o
niskim zwisie
Wymiana istniejących przewodów na przewody o
niskim zwisie

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C
Zwiększenie zdolności przesyłowej na linii
110kVSłupsk Poznańska - Słupsk Hubalczyków Darżyno - Lębork Krzywoustego do 230 MVA
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56

110 kV linia Słupsk Hubalczyków Zwiększenie zdolności przesyłowej na linii
- planned Wieszyno - branch to
110kVSłupsk Poznańska - Słupsk Hubalczyków FW Warblewo-Darżyno
Darżyno - Lębork Krzywoustego do 230 MVA
110 kV linia Człuchów - planned
Rychnowy - Chojnice
110 kV linia Sławno - Słupsk
Wierzbięcino
110 kV linia Słupsk Poznańska Słupsk Wierzbięcino

Wymiana istniejących przewodów na przewody o
niskim zwisie
Przebudowa istniejącej linii 110 kV line na odcinku
od słupa nr 55 to słupa nr 83
Przebudowa istniejącej linii 110 kV na odcinku od
GPZ Slupsk Poznańska do słupa nr 83

60

110 kV linia Słupsk Hubalczyków-Słupsk Poznańska

Zwiększenie zdolności przesyłowej na linii
110kVSłupsk Poznańska - Słupsk Hubalczyków Darżyno - Lębork Krzywoustego do 230 MVA

61

110 kV linia Ustka - Darłowo

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

62

110 kV linia Wicko - branch to
FW shelf Wicko - Lębork Nowy
Świat

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

63

110 kV linia at route Wicko Wojciechowo - planned Jackowo
- Opalino

Wymiana istniejących przewodów na przewody o
niskim zwisie

64

110 kV linia Iława - Nowe Miasto

65

110 kV linia Golub Dobrzyń Wąbrzeźno

66

110 kV linia Lipno - Golub Dobrzyń

Przebudowa lini napowietrznej 110 kV AFL 120
mm2 GPZ Lipno - GPZ Golub Dobrzyń na AFL 240
mm2

67

110 kV linia Grudziądz Węgrowo
- Kwidzyn Celuloza (circuit
Wschód and
circuit Zachód)

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

68

110 kV linia Brodnica Pogórz Lidzbark Welski

Przebudowa linii 110kV na AFLs-10 300 na istniejącej trasie

69

110 kV linia Nidzica - Mława

Przebudowa linii 110kV

70

110 kV linia Ustka - Darłowo

Dostosowanie linii 110kV do temperatury +80 °C

71

110 kV linia Miastko - Ostrowite

Budowa słupa na potrzeby podłączenia do sieci
Elektrowni 4 MW, FW Wałdowo 8 MW i EC Wałdowo
4 MW (ok. 15km od GPZ Ostrowite)

72

110 kV linia Sławno - Sianów

Przebudowa istniejącej linii 110 kV

73

110 kV linia Sianów - Sławno

Budowa słupa (FW Karwice)

110 kV linia Lębork Krzywoustego - Bożepole
110 kV linia Orneta-GPZ for FW
Cieszęta - Piotrowiec

Wymiana istniejących kabli na kable o niskim zwisie
na odcinku FW Kaczkowo - Lębork Krzywoustego
Budowa terminala na potrzeby FW Cieszęta (ok.
300m od linii)

110 kV linia Gdańsk 1 - Kiełpino

110 kV terminal, słup (FW Nowa Energia 2)

57
58
59

74
75
76
77
78
79
80
81
82

110 kV linia Kościerzyna - Skarszewy
110 kV linia Lębork Krzywoustego - Bożepole
110 kV linia Lignowy - Majewo
żarnowie
110kV linia Żarnowiec - Władysławowo
110 kV linia Gdańsk Błonia Tczew

Przebudowa linii 110kV na AFLs-10 300 na istniejącej trasie
Przebudowa 16km linii, dostosowanie sekcji dwuobwodowej do temperatury +80 °C

110 kV terminal, słup (FW Liniewo)
110 kV terminal (linia kablowa), słupy (FW Kaczkowo
- Wysokie)
Istniejące linie (FW Pelplin)
110 kV terminal - przejście (FW Grabowo - Kościerskie)
110 kV terminal - przejście, słup nr 36 (FW Werblinia)
110 kV terminal - przejście (FW Bystra)

83

110 kV linia Lignowy - Majewo

110 kV terminal - przejście (FW Ciepłe)

84

110 kV linia Miłobądz - Gdańsk 1

110 kV terminal - przejście, słup (FW Miobądz Tczew)
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85
86
87
88
89

110 kV linia Miłobądz - Gdańsk 1 110 kV terminal - przejście (FW Żelisławki)
110 kV linia Połczyn Zdrój Grzmiąca
110 kV linia Słupsk Poznańska Słupsk Wierzbięciono
110 kV linia Słupsk Hubalczyków
- Darżyno
110 kV linia Toruń Elana - Łysomice

Budowa słupa na potrzeby FW Barwice
Budowa słupa i terminala na potrzeby (st 66) (FW
Kończewo)
Budowa słupa i terminala (FW Warblewo)
Budowa terminalu (2-obwody) (FW Nowa Energia 6)

90

110 kV linia Przysiek - Unisław

Budowa terminalu (2-obwody) (FW Zamek Bierzgłowski)

91

linia Grudziądz Węgrowo - Jabłonowo

Budowa terminalu (2-obwody) (FW Rywałd)

92

110 kV linia Kołobrzeg Koszalińska - Ustronie Morskie

Budowa terminalu (FW Kukinia), fundamenty słupa,
sprzęt ochronny w przyległym GPZ, zapasowe zasilanie

Poniższe mapy ilustrują planowaną lub faktyczną lokalizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli 1.
Planowane inwestycje w elementy sieci dystrybucyjnej WN związane z podłączeniem farm wiatrowych
1. GPZ Pasłęk: wytyczne (FW Karsin + Kąty + Krupin)

1.1. Zakres: budowa pola liniowego 110 kV.
1.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
2. GPZ Białogard:

2.1. Zakres: modernizacja istniejącej rozdzielni.
2.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
3. GPZ Czaplinek: wytyczne (FW Czaplinek ex Trzciniec)
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3.1. Zakres: budowa pola liniowego 110 kV.
3.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OSO Ostoja Drawska PLB320019, OChK Pojezierze Drawskie, Drawski PK
– otulina, IBA Ostoja Drawska PL016.
4. GPZ Darżyno: (FW Potęgowo)

4.1. Zakres: budowa trzeciego stanowiska transformatorowego + rozdzielni + pola FW Potęgowo.
4.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
5. GPZ Dębnica Kaszubska: wytyczne (FW Dębnica Kaszubska)

5.1. Zakres: budowa pola liniowego 110 kV.
5.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Słupi PK - otulina.
6. GPZ Dobre Miasto: (FW Głotowo)

23

6.1. Zakres: budowa pola FW Głotowo.
6.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Dolina Środkowej Łyny.
7. GPZ Drawsko Pomorskie: wytyczne

7.1. Zakres: przebudowa.
7.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
8. GPZ Dunowo: wytyczne (FW Rzepkowo-Wierciszewo + Dygowo-Bardy + Jeżyce-Jeżyczki)

8.1. Zakres: budowa pola liniowego 110 kV.
8.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
9. GPZ Dźwierzuty:

24

9.1. Zakres: budowa GPZ w miejscu PZ + linia dwutorowa (przyłączenie BIO Julianowo).
9.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
10. FW Bartoszewice I: (FW Bartoszewice I)

10.1. Zakres: budowa rozdzielni 110 kV (FW Bartoszewice I).
10.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
11. FW Daszyna: (FW Daszyna)

11.1. Zakres: budowa rozdzielni 110 kV (FW Daszyna).
11.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
12. FW Dobrzyca: (FW Dobrzyca)

25

12.1. Zakres: budowa rozdzielni 110 kV (FW Dobrzyca).
12.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
13. FW Gawłowice: wytyczne Radzyń Chełmiński (FW Gawłowice)

13.1. Zakres: budowa rozdzielni 110 kV w linii GPZ Grudziądz Węgrowo-Jabłonowo (FW Gawłowice).
13.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
14. FW Gizałki: (FW Gizałki-S)

14.1. Zakres: budowa rozdzielni 110 kV (FW Gizałki-S).
14.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
15. GPZ Grudusk: (FW Grudusk)
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15.1. Zakres: budowa GPZ + linia 110 kV.
15.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Krośnicko-Kosmowski OChK.
16. FW Nowa Energia 1 + 3: (FW Nowa Energia 1 + 3)
17. FW Ogrodzieniec: wytyczne 110 Ogrodzieniec – Łasin (FW Kisielice I + II + III + Łęgowo)

17.1. Zakres: budowa rozdzielni dla podłączenia FW Kisielice I, II, III i FW Łęgowo.
17.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Krośnicko-Kosmowski OChK.
18. FW Podlasek: wytyczne GPZ Podlasek

18.1. Zakres: budowa rozdzielni 110 kV dla podłączenia GPZ FW Podlasek.
18.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
19. FW Rychnowy: wytyczne GPZ Rychnowy (FW Człuchów 1)
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19.1. Zakres: budowa rozdzielni (FW Człuchów 1).
19.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
20. FW Skurpie: (FW Skurpie)

20.1. Zakres: budowa rozdzielni 110 kV (FW Skurpie).
20.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
21. GPZ Gałąźnia Mała: (FW Suchorze-R)

21.1. Zakres: budowa pola FW Suchorze-R.
21.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Słupi PLB220002, PK Dolina Słupi.
22. GPZ Grudziądz Węgrowo: wytyczne 110 Grudziądz Węgrowo – Łasin (FW Gardeja + Krzykosy + Sadlinki)
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22.1. Zakres: wyposażenie pola liniowego 110 kV.
22.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
23. GPZ Grzmiąca:

23.1. Zakres: modernizacja istniejącej rozdzielni.
23.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
24. GPZ Kalisz Pomorski:

24.1. Zakres: rozbudowa PZ do GPZ.
24.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Okolice Kalisza Pomorskiego.
25. GPZ Kąty Rybackie: wytyczne (FW Wiszka-Grochowo)
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25.1. Zakres: budowa pola liniowego 110 kV.
25.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: SOO Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007, PK Mierzeja Wiślana, IBA Mierzeja Wiślana PL153.
26. GPZ Kleczew: wytyczne (FW Jóźwin)

26.1. Zakres: budowa pola liniowego 110 kV.
26.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
27. GPZ Kołobrzeg 6DywPiech: wytyczne (FW Kołobrzeg ex Karcino-Stary Borek)

27.1. Zakres: budowa pola liniowego 110 kV.
27.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
28. GPZ Koło Wschód: (FW Chojny III)
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28.1. Zakres: budowa pola FW Chojny III.
28.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
29. GPZ Kołobrzeg Koszalińska: (FW Budzistowo)

29.1. Zakres: budowa pola FW Budzistowo.
29.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017.
30. GPZ Koszalin Południe:

30.1. Zakres: modernizacja rozdzielni.
30.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
31. GPZ Kowalewo: (FW Nowa Energia 5)
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31.1. Zakres: budowa pola FW Nowa Energia 5.
31.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
32. GPZ Koźmin: (FW Jarocin)

32.1. Zakres: przebudowa mostu szynowego – przyłączenie FW Jarocin.
32.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
33. GPZ Kwidzyn Celuloza: wytyczne (FW Gardeja)

33.1. Zakres: wyposażenie zapasowego pola liniowego 110 kV.
33.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
34. GPZ Lębork Krzywoustego:
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34.1. Zakres: modernizacja.
34.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od
Lęborka.
35. GPZ Malbork Rakowiec: wytyczne (FW Orłowo)

35.1. Zakres: budowa pola liniowego 110 kV.
35.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
36. GPZ Nidzica: (FW Januszkowo)

36.1. Zakres: budowa rozdzielni FW Januszkowo.
36.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
37. GPZ Nowy Dwór Gdański: wytyczne (FW Ostaszewo)
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37.1. Zakres: budowa pola liniowego 110 kV.
37.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
38. GPZ Piotrowiec: wytyczne (FW Tolkowiec)

38.1. Zakres: budowa pola liniowego 110 kV.
38.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OSO Ostoja Warmińska PLB280015.
39. GPZ Połczyn Zdrój: (FW Rąbino)

39.1. Zakres: modernizacja rozdzielni + przebudowa mostu szynowego FW Rąbino.
39.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
40. GPZ Radomska: (FW Adamowo-Gronowo)
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40.1. Zakres: budowa pola FW Adamowo-Gronowo.
40.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
41. GPZ Radziejów: (FW Radziejów + Płowki)

41.1. Zakres: budowa pola FW Płowki.
41.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
42. GPZ Sianów:

42.1. Zakres: modernizacja rozdzielni.
42.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
43. GPZ Silnowo:
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43.1. Zakres: modernizacja rozdzielni.
43.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Pojezierze Drawskie.
44. GPZ Sławno: (FW Smardzewo)

44.1. Zakres: budowa pola FW Smardzewo.
44.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
45. GPZ Słupca: (FW Słupca II)

45.1. Zakres: budowa pola FW Słupca II.
45.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
46. GPZ Słupsk Hubalczyków:

46.1.

Zakres: modernizacja.
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46.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
47. GPZ Słupsk Wierzbięcino (Wierzbięcin): wytyczne (FW Postomino + Pałowo)

47.1. Zakres: przebudowa – rozszerzenie rozdzielni ze 110 kV na 400/110 kV.
47.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
48. GPZ Staroźreby: (FW Staroźreby)

48.1. Zakres: budowa pola FW Staroźreby.
48.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
49. GPZ Sztum: wytyczne (FW Postolin)

49.1. Zakres: budowa pola liniowego 110 kV.
49.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
50. GPZ Ustronie Morskie:
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50.1. Zakres: modernizacja rozdzielni.
50.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
51. GPZ Wicko: (FW Wicko ENWOD)

51.1. Zakres: przebudowa mostu szynowego FW Wicko ENWOD.
51.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: otulina Słowińskiego PN.
52. GPZ Włocławek Azoty: (FW Mikanowo)

52.1. Zakres: modernizacja - wyposażenie pola FW Mikanowo.
52.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
53. GPZ Wyszogród: (FW Wyszogród + Bodzanów)
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53.1. Zakres: budowa pola FW Wyszogród + FW Bodzanów.
53.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
54. GPZ Żydowo: wytyczne (FW Żydowo + Żydowo 2 + Drzewiany)

54.1. Zakres: budowa pola liniowego 110 kV.
54.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: SOO Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022, OChK Okolice Żydowo-Biały Bór.
55. 110 Janiszew – Kraski: wytyczne (FW Dąbie + Dąbie 2)

55.1. Zakres: dostosowanie linii do pracy w temperaturze + 80 °C.
55.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OSO Dolina Środkowej Warty PLB300002, Nadwarciański OChK, IBA
Dolina Środkowej Warty PL076, IBA Ostoja Turecka PL155.
56. 110 Adamów – Żuki – Ceków – Kalisz Piwonice:
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56.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
56.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Swędrni PLH300034, OChK Dolina rz. Swędrni w ok. Kalisza.
57. 110 Białogard – Dunowo:

57.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
57.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022, Dorzecze Parsęty
PLH320007.
58. 110 Bojanowo – Sierpc:

58.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
58.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Przyrzecze Skrwy Prawej.
59. 110 Brodnica Podgórz – Lidzbark: wytyczne
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59.1. Zakres: przebudowa linii 110 kV na istniejącej trasie.
59.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OSO Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002, SOO Przełomowa Dolina
Rzeki Wel PLH280015, SOO Ostoja Lidzbarska PLH280012, Welski PK, Górznieńsko-Lidzbarski PK, OChK
Otuliny Welskiego PK – Słup, OChK Doliny Drwęcy, IBA Bagienna Dolina Drwęcy PL055.
60. 110 Człuchów – Rychnowy – Chojnice:

60.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
60.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
61. 110 Dębnica Kaszubska – Słupsk Poznańska:

61.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
61.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Słupi PLB220002, Dolina Słupi PLH220052, PK Dolina Słupi,
IBA Dolina Słupi PL020.
62. 110 Dunowo – Ustronie Morskie: wytyczne (FW Parnowo)
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62.1. Zakres: wymiana istniejących przewodów na przewody o niskim zwisie.
62.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: SOO Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022.
63. 110 Gałąźnia Mała – Dębnica Kaszubska:

63.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
63.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Słupi PLB220002, Dolina Słupi PLH220052, PK Dolina Słupi,
IBA Dolina Słupi PL020.
64. 110 Gdańsk 1 – Kiełpino: wytyczne (FW Nowa Energia 2)

64.1. Zakres: słup nr 62 + terminal 110 kV.
64.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Doliny Raduni.
65. 110 Gdańsk Błonia – Tczew: wytyczne (FW Bystra)
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65.1. Zakres: terminal 110 kV.
65.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Żuław Gdańskich.
66. 110 Gościno – Karlino: wytyczne

66.1. Zakres: wymiana istniejących przewodów na przewody o niskim zwisie.
66.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: SOO Dorzecze Parsęty PLH320007.
67. 110 Grudusk – Ciechanów:

67.1.
67.2.

Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
Formy ochrony przyrody – kolizje: Krośnicko-Kosmowski OChK.
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68. 110 Olechinek – Grudusk:

68.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
68.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Krośnicko-Kosmowski OChK.
69. 110 Grudziądz Węgrowo – Jabłonowo: wytyczne (FW Rywałd)

69.1. Zakres: budowa terminalu.
69.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Strefy Krawędziowej Doliny Wisły.
70. 110 Grudziądz Węgrowo – Kwidzyn Celuloza (E&W): wytyczne

70.1. Zakres: dostosowanie linii 110 kV do temperatury +80 °C.
70.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: SOO Dolina Osy PLH040033, OChK Strefy Krawędziowej Doliny Wisły,
OChK Doliny Osy i Gardęgi, Sadliński OChK.
71. 110 Grzmiąca – Połczyn Zdrój: wytyczne (FW Barwice)
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71.1. Zakres: dostosowanie linii 110 kV do temperatury +80 °C.
71.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OSO Ostoja Drawska PLB320019, SOO Dorzecze Parsęty PLH320007,
Drawski PK, OChK Pojezierze Drawskie, IBA Ostoja Drawska PL016.
72. 110 Grzmiąca – Żydowo:

72.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C, wymiana izolacji.
72.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Ostoja Drawska PLB320019, Dolina Radwi, Chocieli i Chotli
PLH320022, Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001, Dorzecze Parsęty PLH320007, OChK Okolice Żydowo-Biały Bór, IBA Ostoja Drawska PL016.
73. 110 Iława – Nowe Miasto: wytyczne

73.1. Zakres: przebudowa linii 110 kV na istniejącej trasie.
73.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: SOO Dolina Drwęcy PLH280001, rezerwat Rzeka Drwęca, OChK Dolina
Dolnej Drwęcy.
74. 110 Jarocin Wschód – Jarocin Południe: wytyczne
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74.1. Zakres: wymiana kabli, podwójna linia i dostosowanie do temperatury +80°C.
74.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
75. 110 Kalisz Północ – Kalisz Centrum – Kalisz Piwonice:

75.1. Zakres: modernizacja linii dwutorowej.
75.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
76. 110 Kalisz Północ – Kalisz Centrum:

76.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
76.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Swędrni PLH300034, OChK Dolina rz. Swędrni w ok. Kalisza.
77. 110 Kalisz Północ – Kalisz Dobrzec:
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77.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
77.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
78. 110 Kalisz Zachód – Kalisz Dobrzec:

78.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
78.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
79. 110 Karlino – Białogard: wytyczne

79.1. Zakres: wymiana istniejących przewodów na przewody o niskim zwisie.
79.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: SOO Dorzecze Parsęty PLH320007.
80. 110 Kisielice – Łasin: (FW Kisielice)
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80.1. Zakres: budowa od linii Susz - FW Kisielice do GPZ Łasin; przebudowa rozdzielni 110 kV w GPZ Łasin.
80.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
81. 110 Koło Ruchenna – Adamów:

81.1. Zakres: modernizacja.
81.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Środkowej Warty PLB300002, Goplańsko-Kujawski OChK, Złotogórski OChK, IBA Dolina Środkowej Warty PL076, IBA Ostoja Turecka PL155.
82. 110 Kołobrzeg Koszalińska – Ustronie Morskie: wytyczne (FW Kukinia)

82.1. Zakres: budowa terminalu, fundamenty słupa.
82.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017, OChK
Koszaliński Pas Nadmorski.
83. 110 Kołobrzeg Koszalińska – Gościno:
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83.1. Zakres: wymiana na przewody małozwisowe + wymiana słupów od 1 do 47.
83.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017, Dorzecze Parsęty PLH320007.
84. 110 Konin Nowy Dwór – Konin Elektrownia: wytyczne

84.1. Zakres: dostosowanie linii 110 kV do temperatury +80 °C.
84.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Powidzko-Bieniszewski.
85. 110 Kopalnia Soli – Barłogi, Kopalnia Soli – Kłodawa:

85.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
85.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
86. 110 Korpele – Szczytno:
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86.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
86.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
87. 110 Koszalin Płn. – Sianów: wytyczne

87.1. Zakres: dostosowanie linii 110 kV do temperatury +80 °C.
87.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Koszaliński Pas Nadmorski.
88. 110 Kościerzyna – Skarszewy: (FW Liniewo)

88.1. Zakres: budowa przyłącza + słup (FW Liniewo).
88.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
89. 110 Krotoszyn Mahle – Koźmin:
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89.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
89.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
90. 110 Lębork Krzywoustego – Bożepole: wytyczne (FW Kaczkowo-Wysokie)

90.1. Zakres: terminal 110 kV (linia kablowa), wymiana istniejących kabli na kable o niskim zwisie.
90.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OSO Lasy Lęborskie PLB220006, OChK Fragment Pradoliny Łeby i
Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka, OChK Pradoliny Redy-Łeby.
91. 110 Lębork Nowy Świat – Lębork Krzywoustego:

91.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
91.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od
Lęborka.
92. 110 Lębork Krzywoustego – Darżyno:
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92.1. Zakres: modernizacja – zwiększenie zdolności przesyłowej.
92.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od
Lęborka.
93. 110 Lignowy – Majewo: wytyczne (FW Pelplin I + Ciepłe)

93.1. Zakres: istniejące linie.
93.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Gniewski OChK.
94. 110 Płock FMŻ - Podolszyce110 Lipno – Golub Dobrzyń – Wąbrzeźno: wytyczne

94.1. Zakres: dostosowanie do temperatury +80 °C.
94.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: rezerwat Rzeka Drwęca, SOO Dolina Drwęcy PLH280001, OChK Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny „Zgniłka-Wieczno-Wronie”, OChK Doliny Drwęcy, OChK Drumliny Zbójeńskie.
95. 110 Łęczyca – Kutno: wytyczne
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95.1. Zakres: dostosowanie linii 110 kV do temperatury +80 °C.
95.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OSO Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001, SOO Pradolina Bzury-Neru PLH100006, OChK Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, IBA Dolina Bzury PL080.
96. 110 Miastko – Ostrowite: (FW Wałdowo + EC Wałdowo)

96.1. Zakres: budowa przyłącza + słup dla przyłączenia Zakładu Produkcyjnego, FW Wałdowo i EC Wałdowo.
96.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038, OChK Źródliskowy Obszar Brdy
i Wieprzy na Wschód od Miastka.
97. 110 Miłobądz – Gdańsk 1: (FW Wałdowo + Żelisławki + EC Wałdowo)

97.1. Zakres: budowa przyłącza (FW Żelisławki).
97.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
98. 110 Mirosławiec – Kalisz Pomorski: wytyczne
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98.1. Zakres: budowa nowej linii 110 kV + rozbudowa PZ do GPZ.
98.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy, OChK Okolice Kalisza Pomorskiego.
99. 110 Nasielsk – Ciechanów:

99.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
99.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Nasielsko-Karniewski OChK.
100. 110 Nasielsk – Dębe:

100.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
100.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Nasielsko-Karniewski OChK, Warszawski OChK.
101. 110 Nidzica – Mława:
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101.1. Zakres: przebudowa.
101.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Zieluńsko-Rzęgnowski OChK.
102. 110 Orneta – Piotrowiec: wytyczne (FW Cieszęta)

102.1. Zakres: budowa terminala.
102.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OSO Ostoja Warmińska PLB280015, OChK Rzeki Wałszy, OChK Równiny Orneckiej.
103. 110 Ostrów – Ostrów Południe:
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103.1. Zakres: wymiana kabli.
103.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
104. 110 Ostrów – Ociąż – Pleszew: wytyczne

104.1. Zakres: przebudowa w podwójną linię.
104.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
105. 110 Płock FMŻ – Płock Przemysłowa:
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105.1. Zakres: dostosowanie linii 110 kV do temperatury +80 °C.
105.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
106. 110 Płock FMŻ – Podolszyce: wytyczne

106.1. Zakres: dostosowanie linii 110 kV do temperatury +80 °C.
106.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
107. 110 Płock Góry – Gostynin:

107.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
107.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: rez. Dąbrowa Łącka, Uroczyska Łąckie PLH140021, ZP-K J. Górskie,
ZP-K J. Łąckie Duże, Nadwiślański OChK, Gostynińsko-Gąbiński OChK, OChK Dolina Skrwy Lewej.
108. 110 Płock Przemysłowa – Maszewo: wytyczne
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108.1. Zakres: dostosowanie linii 110 kV do temperatury +80 °C.
108.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Jar rzeki Brzeźnicy”.
109. 110 Płock – Maszewo: wytyczne

109.1. Zakres: dostosowanie linii 110 kV do temperatury +80 °C.
109.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
110. 110 Płock – Podolszyce:

110.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
110.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
111. 110 Podolszyce – Gąbin:
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111.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
111.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Środkowej Wisły PLB140004, Kampinoska Dolina Wisły
PLH140029, Nadwiślański OChK, Gostynińsko-Gąbiński OChK, IBA Dolina Środkowej Wisły PL083.
112. 110 Pruszcz Południe – Miłobądz: wytyczne

112.1. Zakres: budowa linii 110 kV Pruszcz Południe - kablowa i napowietrzna (Miłobądz - Gdańsk I).
112.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
113. 110 Przysiek – Unisław: wytyczne (FW Łążyn ex Zamek Bierzgłowski)

113.1. Zakres: budowa terminalu.
113.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
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114.

110 Pułtusk – Maków:

114.1. Zakres: przebudowa.
114.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Nasielsko-Karniewski OChK.
115. 110 Radziwie – Podolszyce:

115.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
115.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Środkowej Wisły PLB140004, Kampinoska Dolina Wisły
PLH140029, IBA Dolina Środkowej Wisły PL083.
116. 110 Sianów – Sławno: wytyczne (FW Karwice)

116.1. Zakres: przebudowa istniejącej linii 110 kV.
116.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
117. 110 Sławno – Słupsk Wierzbięcino:
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117.1. Zakres: przebudowa od słupa 55 do 84.
117.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
118. 110 Słupsk Hubalczyków – Wieszyno – Darżyno: (FW Warblewo)

118.1. Zakres: budowa przyłącza + słup (FW Warblewo).
118.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Łupawy PLH220036.
119. 110 Słupsk Hubalczyków – Słupsk Poznańska:

119.1. Zakres: modernizacja – zwiększenie zdolności przesyłowej.
119.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Słupi PLH220052.
120. 110 Słupsk Poznańska – Słupsk Wierzbięcino: (FW Kończewo)

120.1. Zakres: przebudowa od Słupsk Poznańska do słupa 55; budowa przyłącza + słup (FW Kończewo).
120.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
61

121.

110 Sochaczew - Szkarada:

121.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
121.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
122. 110 Szkarada – Gąbin:

122.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
122.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
123. 110 Tczew – Miłobądz: wytyczne (FW Miłobądz-Tczew)
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123.1. Zakres: przebudowa linii 110 kV na istniejącej trasie.
123.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
124. 110 Toruń Elana – Łysomice: (FW Nowa Energia 6)

124.1. Zakres: budowa terminalu.
124.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej.
125. 110 Turek Zdrojki – Adamów:

125.1. Zakres: wymiana przewodów.
125.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
126. 110 Ustka – Darłowo:

126.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
126.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038.
127. 110 Wicko – Lębork Nowy Świat: (FW Wicko)
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127.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
127.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: otulina Słowińskiego PN.
128. 110 Wicko – Wojciechowo – Jackowo – Opalino:

128.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
128.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: otulina Słowińskiego PN.
129. 110 Władysławów – Turek Zdrojki:

129.1. Zakres: wymiana przewodów.
129.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Złotogórski OChK.
130. 110 Wyszogród – Sochaczew:
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130.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
130.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: Dolina Środkowej Wisły PLB140004, Kampinoska Dolina Wisły
PLH140029, Nadwiślański OChK, IBA Dolina Środkowej Wisły PL083.
131. 110 Złocieniec – Silnowo:

131.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
131.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: rez. Przełom rz. Dębnicy, Ostoja Drawska PLB320019, Jeziora Czaplineckie PLH320039, Drawski Park Krajobrazowy, OChK Pojezierze Drawskie, IBA Ostoja Drawska PL016.
132. 110 Żarnowiec: (FW Grabowo Kościerskie)

132.1. Zakres: budowa przyłącza FW Grabowo Kościerskie.
132.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
133. 110 Żarnowiec – Władysławowo: (FW Werblinia)
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133.1. Zakres: budowa przyłącza + słup 36 (FW Werblinia).
133.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: brak.
134. 110 Żuromin – Bojanowo: wytyczne

134.1. Zakres: dostosowanie linii 110 kV do temperatury +80 °C.
134.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OSO Doliny Wkry i Mławki PLB140008, OChK Przyrzecze Skrwy Prawej, OChK Równina Raciążska, OChK Międzyrzecze Skrwy i Wkry, IBA Doliny Wkry i Mławki PL054.
135. 110 Żychlin – Łowicz:

135.1. Zakres: dostosowanie do temperatury projektowej 80 °C.
135.2. Formy ochrony przyrody – kolizje: OChK Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej.
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