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          Bydgoszcz, dnia 29 marca 2017 r.  
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DECYZJA Nr  11/2017  

       

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, art. 71 ust. 1 

i 2 pkt 1, art. 72 ust. 1 pkt 22, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 82 i art. 85 ustawy 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 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś oraz zgodnie 

z art. 14 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812), a także 

§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.), 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 listopada 2015 r., znak: TPZ/2847/2015/MR, Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna, w imieniu której występuje Pan Marek Rakoczy – 

PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie oraz przeprowadzeniu postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko, 

orzekam: 

 

I. ustalam środowiskowe uwarunkowania dla wariantu realizacyjnego przedsięwzięcia 

pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo w województwie kujawsko – 

pomorskim”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach 

graficznych dołączonych do wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko, 

sporządzonym przez Biuro Doradztwa Ekologicznego i Inwestycyjnego Sp. z o.o., 

w maju 2016 r., 

 

 



  

2 

 

II. określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia: 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

Przedsięwzięcie polega na budowie dwutorowej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV od stacji elektroenergetycznej 

220/100 kV Jasiniec (dalej: SE Jasiniec) do stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV 

Grudziądz Węgrowo (dalej: SE Grudziądz Węgrowo) wraz z traktami światłowodowymi 

relacji SE Jasiniec i SE Grudziądz Węgrowo. W okresie przejściowym rozbudowy 

SE Jasiniec i SE Grudziądz Węgrowo tor 1 projektowanej linii będzie pracował 

na napięciu 220 kV. Szacowana długość linii wynosi około 73,7 km. Zadaniem 

towarzyszącym będzie demontaż istniejącej linii 220 kV, obecnie łączącej obie 

ww. stacje elektroenergetyczne. Inwestycja będzie realizowana na terenie gmin: Miasto 

Bydgoszcz, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka, Unisław, Kijewo 

Królewskie, Papowo Biskupie, Lisewo, Płużnica, Grudziądz, Miasto Grudziądz. 

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji 

lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

1) W czasie realizacji inwestycji prowadzić kompleksowy nadzór przyrodniczy, mający 

na celu kontrolę poprawności wykonania prac na poszczególnych etapach, 

w zakresie uwarunkowań przyrodniczych oraz ewentualne określenie sposobu 

ich prowadzenia lub określenia działań korygujących. 

2) Dojazd pojazdów do miejsca prac prowadzić istniejącym układem komunikacyjnym, 

a w przypadku braku takiej możliwości, wyznaczonymi drogami tymczasowymi, 

poprowadzonymi możliwie najkrótszymi odcinkami. 

3) Zaplecza budowy lokalizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed 

oddziaływaniem na środowisko gruntowo - wodne, poza obszarami chronionymi 

przed hałasem, cennymi siedliskami przyrodniczymi, w tym poza użytkami 

zielonymi (łąkami, pastwiskami), terenami zadrzewionymi, podmokłymi, 

bagiennymi, starorzeczami, a także poza stanowiskami gatunków chronionych roślin, 

zwierząt i grzybów, stwierdzonymi w ramach przygotowania raportu oraz 

prowadzenia nadzoru przyrodniczego, jak również w odległości nie mniejszej 

niż 50 m od rezerwatów przyrody. 
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4) Bazę budowlaną wyposażyć w sorbenty neutralizujące ewentualne wycieki 

substancji zanieczyszczających do gruntu. 

5) Naprawy, mycie maszyn i sprzętu budowlanego, prowadzić poza terenami budowy 

i zaplecza budowlanego. 

6) Zaplecze budowy wyposażyć w bezodpływowe zbiorniki sanitarne, objęte serwisem 

podmiotów posiadających stosowne uprawnienia w zakresie ich wynajmu 

i kompleksowej obsługi. 

7) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, 

wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane w sąsiedztwie 

terenów objętych ochroną przed hałasem (przede wszystkim prace hałaśliwe 

oraz związane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu/transportu), prowadzić wyłącznie 

w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 – 22.00, za wyjątkiem prac, które wymagają 

zachowania ciągłego procesu technologicznego.  

8) Przed rozpoczęciem budowy zweryfikować możliwość wpływu drgań na sąsiednie 

budynki. W przypadku, kiedy na podstawie analizy zaistnieje prawdopodobieństwo 

powstania negatywnych oddziaływań, wprowadzić ograniczenia poziomów drgań 

lub zastosować technologie niegenerujące wibracji. 

9) Masy ziemne, powstałe na etapie realizacji, wykorzystać do wypełniania wykopów, 

powierzchni przekształconych oraz kształtowania terenu, uwzględniając standardy 

jakości gleby i ziemi określone przepisami odrębnymi. Pozostałe masy ziemne 

przekazywać do przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10) Magazynowane odpady sukcesywnie wywozić z terenu inwestycji, w miarę postępu 

robót. 

11) Miejsca wykonania słupów oraz odcinki linii, w obrębie których stwierdzono 

występowanie płazów lub innych drobnych gatunków zwierząt naziemnych objętych 

ochroną (np. ssaków, gadów), a także obecność dogodnych dla nich siedlisk, 

wydzielić wygrodzeniem tymczasowym na czas prowadzenia prac, uwzględniającym 

biologię zwierząt, w tym płazów. Szczegółową lokalizację słupów i odcinków 

objętych wygrodzeniem określić na podstawie prac nadzoru przyrodniczego. 

Wygrodzenie o wysokości naziemnej min. 40 cm, powinno posiadać 

min. 5-centymetrową przewieszkę w górnej części (skierowaną w kierunku 

przeciwnym do terenu robót), a także zostać wykonane z materiału litego, szczelnie 

połączonego z gruntem (poprzez wkopanie na głębokość min. 10 cm). Utrzymywać 
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je w stanie technicznym zapewniającym właściwe funkcjonowanie, w szczególności 

poprzez kontrolę stanu oraz dokonywanie bieżących napraw. W okresie 

funkcjonowania, objąć je nadzorem przyrodniczym oraz w razie potrzeby podjąć 

działania w zakresie przemieszczania osobników zwierząt. 

12) W ramach prowadzonego nadzoru przyrodniczego, przed rozpoczęciem prac, 

dokonać kontroli terenowej. W razie stwierdzonej potrzeby wykonania dodatkowych 

wygrodzeń dla zwierząt, w tym płazów, wykonać je zgodnie ze wskazaniami 

nadzoru oraz uwzględniając opisany w pkt. 2.1), 2.11), 2.13), 2.14), sposób 

realizacji.  

13) Wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, 

przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia, a w przypadku konieczności rozpoczęcia 

prac w okresie lęgowym, wyłącznie po potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa 

braku ptasich lęgów. W przypadku konieczności zniszczenia w związku z realizacją 

przedsięwzięcia gniazda lub siedliska chronionych gatunków ptaków, konieczne jest 

uzyskanie zezwolenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). W czasie wycinki 

(niezależnie od terminu jej prowadzenia) zapewnić nadzór przyrodniczy w zakresie 

entomologicznym, ornitologicznym oraz chiropterologicznym, w celu kontroli pod 

kątem obecności siedlisk nietoperzy i bezkręgowców (drzewa) oraz ptaków (drzewa 

i krzewy). W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych, wstrzymać 

wycinkę oraz podjąć określone przez ww. nadzór działania. 

14) Drzewa i krzewy, które nie będą podlegać wycince, a znajdują się w zasięgu 

planowanych prac, zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

np. poprzez odeskowanie pni drzew i wygrodzenie drzew i krzewów taśmą 

ostrzegawczą. Dokładne miejsce i sposób wykonania uzgodnić z nadzorem 

przyrodniczym. 

15) Celem uniknięcia przypadkowego zniszczenia lub naruszenia użytków 

ekologicznych zlokalizowanych w przebiegu inwestycji, tj.: 

a) Ostromecko, działka nr 42/2LP – użytek ekologiczny utworzony rozporządzeniem 

Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. 

w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. 

Nr 8, poz. 76), poz. 1148, 
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b) Unisław, działka nr 5109/2LP - użytek ekologiczny utworzony rozporządzeniem 

Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. 

w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. 

Nr 8, poz. 76), poz. 1085, 

c) Unisław, działka nr 5107/1 - użytek ekologiczny utworzony rozporządzeniem 

Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. 

w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. 

Nr 8, poz. 76), poz. 1082, 

oznaczyć ich granice w terenie np. za pomocą taśmy ostrzegawczej. 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w projekcie 

budowlanym. Należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko: 

1) Pomiędzy stanowiskami słupów elektroenergetycznych o numerach 1-4, 10-23, 32-43, 

47-48, 62-63, 65-75, linię zrealizować w technologii nadleśnej. 

2) W celu zachowania możliwości migracji ptaków, na przewodach linii zamontować 

ostrzegacze w formie spiral: 

a) od słupa 25 do słupa 33 – co 40 m z przesunięciem co 20 m na przeciwległych 

przewodach odgromowych wraz z dodatkowym zastosowaniem znaczników typu 

Firefly (lub o analogicznej skuteczności, zapewniając dostrzegalność przez ptaki 

w okresie dziennym i nocnym) pomiędzy spiralami na obu przewodach 

odgromowych co 10 m od spirali, 

b) na odcinkach pomiędzy słupami nr: 10-23, 33-43, 47-48, 62-63, 65-76,112-113, 

123-125, 189-193 – co 100 m z przesunięciem co 50 m na przeciwległych 

przewodach odgromowych, 

c) na pozostałych odcinkach linii tj. pomiędzy słupami nr: 1-10, 23-25, 43-47, 

48-62, 63-65, 76-112, 113-123, 125-189, 193-195 – co 200 m z przesunięciem 

co 100 m na przeciwległych przewodach odgromowych. 

3) Spirale, o długości możliwie zbliżonej do 100 cm i średnicy możliwie zbliżonej 

do 35 cm, wykonać w kolorze zapewniającym dobrą dostrzegalność przez ptaki 

(tj. żółtym, pomarańczowym lub czerwonym). 

4. Przedsięwzięcie polegające na budowie linii 400 kV nie spełnia warunków, o których 

mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
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awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 j.t.), zatem nie określam wymogów 

w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych. 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko: 

Planowana inwestycja ma charakter lokalny i nie będzie oddziaływać na środowisko 

w zakresie transgranicznym, zgodnie z art. 113 – 117 uouioś. 

6. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji 

do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy 

znamionowej nie mniejszej niż 300 MW – nie dotyczy. 

III. Stwierdzam konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej w zakresie: 

a) z uwagi na naruszenie (poprzez wycinkę) siedlisk przyrodniczych 91E0 łęgów 

wierzbowych oraz 9170 grądów, zapewnić wykonanie nasadzeń kompensujących, 

stosując gatunki rodzime drzew i krzewów, właściwe dla ww. siedlisk 

na powierzchni nie mniejszej niż obszar wycinki. W przypadku siedliska 91E0, 

preferować wprowadzanie wierzby kruchej i wierzby białej, a w przypadku siedliska 

9170 – grabu pospolitego oraz dębu szypułkowego, 

b) w odniesieniu do siedliska przyrodniczego 91E0 (tj. lasów łęgowych) oraz 9170 

(tj. grądów) zapewnić nadzór przyrodniczy w trakcie wycinki oraz wykonanie 

nasadzeń zastępczych drzew właściwych dla siedliska. Dokładny sposób oraz zakres 

nasadzeń określić na podstawie prac nadzoru oraz dostosować 

do rzeczywistego składu gatunkowego siedlisk, skali faktycznego naruszenia 

siedliska oraz warunków technicznych i utrzymaniowych linii elektroenergetycznej, 

c) zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ilości nie mniejszej niż ilość 

drzew objętych wycinką. W pierwszej kolejności dążyć do uzupełnienia 

i odtworzenia struktur liniowych zadrzewień stanowiących potencjalne lub 

rzeczywiste miejsca migracji (w tym lokalnych) dla nietoperzy. W przypadku 

terenów leśnych zasadność i konieczność, a także sposób, lokalizację oraz zakres 

wykonania nasadzeń zastępczych uzgodnić z zarządcą terenu, dostosowując jej 

wykonanie do prowadzonej gospodarki leśnej, 

d) do nasadzeń stosować wyłącznie rodzime odmiany oraz gatunki drzew i krzewów, 

zgodne z siedliskiem, a materiał do nasadzeń powinien posiadać dobrze 

wykształconą bryłę korzeniową, 

e) w pierwszym oraz trzecim okresie wegetacyjnym, po którym przeprowadzono 

nasadzenia, konieczne jest sprawdzenie żywotności sadzonek, a następnie, 
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w razie konieczności, wykonanie nasadzeń uzupełniających. 

IV. Nie nakładam obowiązku unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

V. Nakładam obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: 

a) w zakresie śmiertelności oraz skuteczności przyjętych rozwiązań 

minimalizujących i zabezpieczających w odniesieniu do ptaków. Monitoring 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi metodykami Państwowego Monitoringu 

Środowiska GIOŚ lub, w sytuacji ich braku, w sposób uwzględniający biologię 

poszczególnych gatunków. W przypadku takiej potrzeby, ww. monitoring określi 

potrzebę wdrożenia dodatkowych działań, których zakres powinien być 

dostosowany do stwierdzonego oddziaływania. Przedmiotowy monitoring 

porealizacyjny prowadzić w ciągu 2 lat od zakończenia realizacji inwestycji 

(obejmując, co najmniej 2 pełne sezony roczne aktywności ptaków). Wyniki 

monitoringu corocznie (nie później niż 2 miesiące od zakończenia cyklu 

rocznego) przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy; 

b) w przypadku płatu siedliska 91E0 łęgi wierzbowe dodatkowo prowadzić przez 

okres 3 lat coroczny monitoring skuteczności wykonanych nasadzeń zastępczych 

oraz zasiedlania gatunkami zniekształcającymi siedlisko. W razie konieczności 

wykonać nasadzenia uzupełniające. 

VI. Nakładam obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej: 

1. w ciągu 30 dni po uruchomieniu instalacji dokonać jednorazowych pomiarów 

kontrolnych składowej pola elektrycznego i magnetycznego: 

a) w reprezentatywnym jednym przęśle zbudowanym na słupach przelotowych, 

w którym projektowana odległość przewodów od ziemi jest najmniejsza,  

b) w reprezentatywnym jednym przęśle zbudowanym na słupach mocnych, 

w którym projektowana odległość przewodów od ziemi jest najmniejsza,  

c) w sąsiedztwie zbliżeń do zabudowy zlokalizowanej na działce 4/2 

w miejscowości Bydgoszcz, między przęsłami nr 5-6 (tabela 94, str. 453 raportu, 

pozycja 3 – klinika odległa od osi linii o 46,5 m) w przekroju, w którym odległość 

od ziemi jest najmniejsza; 

d) w oparciu o metodykę zawartą w przepisach odrębnych – obecnie: rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
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poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2012 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Wszystkie 

pomiary przeprowadzić w normalnych warunkach pracy instalacji. 

Wyniki ww. pomiarów, w ciągu 30 dni od ich dokonania, przedstawić: 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy; 

2. wykonać analizę porealizacyjną, po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji, 

w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w porze dnia i nocy, 

na terenach chronionych przed hałasem. Pomiary wykonać przede wszystkim w celu 

zbadania dotrzymania standardów jakości środowiska na terenach chronionych 

zlokalizowanych w minimum dziewięciu newralgicznych miejscach, tj. na działkach 

o numerach ewidencyjnych: 1/1, 1/4, 4 obręb 0243 miasto Bydgoszcz, 1/2 i 1/1 obręb 

277 miasto Bydgoszcz, a także 4/2 obręb 246 miasto Bydgoszcz, 144/1 obręb Grzybno 

gm. Unisław, 23 obręb Niemczyk gm. Papowo Biskupie oraz 14/11 obręb Błachta gm. 

Lisewo. Przed wykonaniem pomiarów, dokonać ponownej identyfikacji terenów 

chronionych przed hałasem, w celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania 

terenu w sąsiedztwie przedmiotowej linii oraz ewentualnej weryfikacji punktów 

pomiarowych. Badania dokonać według metodyk i wymagań określonych 

w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 t.j.). Uzyskane wyniki przedstawić 

w terminie 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, Regionalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjętej w raporcie koncepcji 

technologicznej. 

VII. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

VIII. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. 

 

UZASADNIENIE 

 

Wnioskiem z dnia 4 listopada 2015 r., znak: TPZ/2847/2015/MR, Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, w imieniu której występuje Pan Marek Rakoczy – PILE 
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ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, wystąpiły w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec 

– Grudziądz Węgrowo w województwie kujawsko – pomorskim”, realizowanego 

w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku. 

Składając wniosek o wydanie decyzji Wnioskodawca wystąpił na podstawie art. 69 ust. 1 

uouioś, o ustalenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

jest art. 71 ust. 2 pkt 1 uouioś, w myśl którego realizacja planowanego przedsięwzięcia 

mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie 

po uzyskaniu niniejszej decyzji. 

Planowana inwestycja wymieniona została w załączniku do ustawy z dnia 

24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych: „Wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych”, poz. 18 - 

„Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”. 

Mając na względzie zapisy art. 80 ust. 2 uouioś, odstąpiono od oceny zgodności 

przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

Omawiane zadanie zostało zakwalifikowane zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, do § 2 ust. 1 pkt 6 „stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne 

linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV, o długości 

nie mniejszej niż 15 km”. 

Dane o wniosku oraz kopia karty informacyjnej, zostały umieszczone w publicznie 

dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (karta nr 2654/2015). 

Po weryfikacji wniosku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

w dniu 13 listopada 2015 r., wszczął postępowanie administracyjne (pismo znak: 

WOO.4202.1.2015.KŚ). 

Równocześnie, stosownie do art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie uouioś, tut. Organ 

wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, z prośbą 

o ustalenie zakresu raportu (pismo znak: WOO.4202.1.2015.KŚ.2). 

Ze względu na liczbę stron w postępowaniu przekraczającą 20, zastosowano przepis              

art. 74 ust. 3 uouioś, dopuszczający stosowanie art. 49 ustawy Kpa, polegający 
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na powiadamianiu stron o prowadzonych w toku postępowania czynnościach poprzez 

obwieszczenia. 

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, zamieszczono na stronie internetowej 

i na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także 

na tablicy ogłoszeń w urzędach gmin: Miasto Bydgoszcz, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, 

Zławieś Wielka, Unisław, Kijewo Królewskie, Papowo Biskupie, Lisewo, Płużnica, 

Grudziądz, Miasto Grudziądz, a także na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl – 

w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy. 

Mając na względzie przepisy art. 14 ust. 2 ww. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, w dniu 

13 listopada 2015 r., pismem znak: WOO.4202.1.2015.KŚ.16, zawiadomiono Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu przez Inwestora przedmiotowego wniosku. 

W toku postępowania administracyjnego, uzyskano opinię ustalającą zakres raportu, 

od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – pismo 

z dnia 27 listopada 2015 r. (wpływ: 2 grudnia 2015 r.), znak: NNZ.9022.3.674.2015, 

wskazującą, że powinien on obejmować zagadnienia określone w art. 66 uouioś, 

ze szczególnym uwzględnieniem: 

1. oceny i analizy problemów ochrony środowiska, istotnych z punktu widzenia 

ochrony obszarów chronionych, z uwzględnieniem oddziaływania na zdrowie 

i życie ludzi, 

2. oceny i analizy oddziaływania projektowanej linii w czasie budowy i eksploatacji 

na zdrowie ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem emisji pola 

elektromagnetycznego oraz hałasu, 

3. przedstawienia rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczenie 

negatywnych oddziaływań na zdrowie ludzi. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, po zapoznaniu 

się z załączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia i opinią inspekcji sanitarnej, 

biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 uouioś, w dniu 4 stycznia 2016 r., wydał postanowienie 

znak: WOO.4202.1.2015.KŚ.20, ustalające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko, 

o czym zawiadomił strony poprzez obwieszczenie. 
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  Zamieszczono je na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń w urzędach gmin: Miasto 

Bydgoszcz, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka, Unisław, Kijewo Królewskie, 

Papowo Biskupie, Lisewo, Płużnica, Grudziądz, Miasto Grudziądz, tj. w miejscach realizacji 

inwestycji. 

  Dane o postanowieniu ustalającym zakres raportu oraz jego treść, zostały umieszczone 

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (karta nr 10/2016). 

W dniu 9 marca 2016 r., postanowieniem znak: WOO.4202.1.2015.KŚ.23, zawieszono 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu 

o oddziaływaniu na środowisko, o czym strony postępowania również zostały zawiadomione 

poprzez obwieszczenie.  

  Zamieszczono je na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń w urzędach gmin: Miasto 

Bydgoszcz, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka, Unisław, Kijewo Królewskie, 

Papowo Biskupie, Lisewo, Płużnica, Grudziądz, Miasto Grudziądz, tj. w miejscach realizacji 

inwestycji. 

Pełnomocnik Inwestora na żądanie, którego wszczęto postępowanie, w dniu 

 6 maja 2016 r., przedłożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania wraz z trzema 

egzemplarzami raportu o oddziaływaniu na środowisko (pismo znak: DWZ/1219/2016/MR), 

sporządzonego przez Biuro Doradztwa Ekologicznego i Inwestycyjnego Sp. z o.o., w maju 

2016 r. Jednocześnie w związku z weryfikacją nieruchomości, na których przewidziano 

wykonanie robót budowlanych, Pełnomocnik Inwestora przedłożył pismo 

znak: DWZ/1225/2016/MR, z dnia 6 maja 2016 r., w którym zaktualizował wykaz działek.  

Dane o raporcie oraz jego treść, zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie 

danych o dokumentach, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy (karta nr 984/2016). 

W związku z przekazanym raportem o oddziaływaniu na środowisko, tut. Organ 

w dniu 24 maja 2016 r., pismami znak: WOO.4202.1.2015.KŚ.27, podjął zawieszone 

postępowanie administracyjne i równocześnie zwrócił się do Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, z prośbą o zaopiniowanie raportu o oddziaływaniu 

na środowisko oraz określenie uwarunkowań realizacji zamierzenia, stosownie do art. 77 ust. 
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1 pkt 2. 

 O podjętych czynnościach strony postępowania zostały zawiadomione w drodze 

obwieszczenia, które zamieszczono na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń w urzędach gmin: 

Miasto Bydgoszcz, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka, Unisław, Kijewo 

Królewskie, Papowo Biskupie, Lisewo, Płużnica, Grudziądz, Miasto Grudziądz, 

tj. w miejscach realizacji inwestycji. 

 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, pismem z dnia 14 czerwca 

2016 r., znak: NNZ.9022.1.268.2016, uzgodnił środowiskowe uwarunkowania, bez 

wskazywania warunków szczegółowych. 

Po weryfikacji dokumentacji organ prowadzący postępowanie uznał, iż przedstawiony 

opis przedsięwzięcia, zawarty w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, nie jest 

wystarczający do ustalenia środowiskowych uwarunkowań, dlatego pismem z dnia 

28 czerwca 2016 r., znak: WOO.4202.1.2015.KŚ.31, wezwał Pełnomocnika Inwestora 

do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w raporcie, w zakresie pól 

elektromagnetycznych, gospodarki odpadami, oddziaływania na jednolite części wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz ochrony przyrody.  

W dniu 24 października 2016 r., pismem znak: DWZ/2659/2016/MR, Pełnomocnik 

Inwestora przekazał wyjaśnienia do raportu ooś, jednak dokumentacja nadal wykazywała 

braki, w związku z tym uwagi dotyczące treści uzupełnienia, zawarto w wezwaniu, pismo 

znak: WOO.4202.1.2015.KŚ.39, z dnia 17 listopada 2016 r. W dniu 19 grudnia 2016 r. 

Pełnomocnik Inwestora złożył stosowne wyjaśnienia (pismo znak: DWZ/3416/2016/MR).  

Po analizie całej dokumentacji, w związku z uzupełnieniem raportu, Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w dniu 4 stycznia 2017 r. ponownie pismem 

znak: WOO.4202.1.2015.KŚ.40, wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Bydgoszczy, z prośbą o ponowne zaopiniowanie raportu o oddziaływaniu 

na środowisko oraz określenie uwarunkowań realizacji zamierzenia, stosownie 

do art. 77 ust. 1 pkt 2. 

  O podjętych czynnościach strony postępowania zostały zawiadomione w drodze 

obwieszczenia, które zamieszczono na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń w urzędach gmin: 

Miasto Bydgoszcz, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka, Unisław, Kijewo 
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Królewskie, Papowo Biskupie, Lisewo, Płużnica, Grudziądz, Miasto Grudziądz, 

tj. w miejscach realizacji inwestycji. 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, w piśmie z dnia 

23 stycznia 2017 r., znak: NNZ.9022.1.13.2017 (wpływ: 27 stycznia 2017 r.), podtrzymał 

wcześniejszą opinię, uzgadniając realizację inwestycji, bez określania warunków 

szczegółowych.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w toku postępowania 

administracyjnego, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 uouioś, 

poinformował społeczeństwo, o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa.  

Obwieszczenie, z dnia 24 maja 2016 r., znak: WOO.4202.1.2015.KŚ.28, zamieszczono 

na tablicy ogłoszeń: 

a) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w dniach od 24 maja 

do 23 czerwca 2016 r. (również na stronie internetowej, w biuletynie informacji 

publicznej); 

b) Urzędu Miasta Bydgoszczy, w dniach od 1 czerwca do 24 czerwca 2016 r., 

c) Urzędu Gminy w Unisławiu, w dniach od 1 czerwca do 24 czerwca 2016 r., 

d) Urzędu Gminy w Płużnicy, w dniach od 1 czerwca do 23 czerwca 2016 r., 

e) Urzędu Gminy Osielsko, w dniach od 1 czerwca do 24 czerwca 2016 r., 

f) Urzędu Gminy Grudziądz, w dniach od 31 maja do 24 czerwca 2016 r., , 

g) Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, w dniach od 1 czerwca do 24 czerwca 2016 r., 

h) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, w dniach od 31 maja do 23 czerwca 2016 r.,  

i) Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, w dniach od 30 maja do 24 czerwca 2016 r., (również 

na stronie internetowej); 

j) Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, w dniach od 1 czerwca do 23 czerwca 2016 r., 

(również na stronie internetowej); 

k) Urzędu Gminy Papowo Biskupie, w dniach od 1 czerwca do 24 czerwca 2016 r., 

(również na stronie internetowej); 

l) Urzędu Gminy Lisewo, w dniach od 1 czerwca do 24 czerwca 2016 r. 

W trakcie udziału społeczeństwa wpłynęły uwagi i wnioski, od zainteresowanego 

społeczeństwa oraz od stron postępowania, które zostały omówione łącznie, w dalszej części 

niniejszej decyzji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, przesłał pisma 

i protesty, do Pełnomocnika Inwestora, z prośbą o zajęcie stanowiska w stosunku 

do składanych zarzutów. 



  

14 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w dniu 15 lutego 2017 r., 

zawiadomił strony o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz o możliwości 

zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do ich treści w ramach 

prowadzonego postępowania administracyjnego. 

  O podjętych czynnościach strony postępowania zostały zawiadomione w drodze 

obwieszczenia, które zamieszczono na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń w urzędach gmin: 

Miasto Bydgoszcz, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka, Unisław, Kijewo 

Królewskie, Papowo Biskupie, Lisewo, Płużnica, Grudziądz, Miasto Grudziądz, 

tj. w miejscach realizacji inwestycji. 

Należy zaznaczyć, że Pełnomocnik Inwestora odpowiedział na wszystkie zarzuty, 

które zostały złożone w trakcie całego postępowania, co znajduje potwierdzenie w aktach 

sprawy, ponadto swoje odpowiedzi przesłał stronom oraz zainteresowanym osobom. 

W wyniku, czego strony mogły aktywnie uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym.  

W celu udzielenia odpowiedzi wykorzystano stanowisko Pełnomocnika Inwestora.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odniósł się do wniesionych uwag 

i wniosków, które dotyczyły oceny oddziaływania na środowisko od następujących osób 

(zarówno stron postępowania, jak też społeczeństwa): 

1. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, (pismo z dnia 01.07.2016 r., znak: 

ZP.6724.V.13.2016.TŁ), wniósł zastrzeżenia dot. m.in.: 

  postawienia raportu ooś przed Komisją Ocen Oddziaływania na Środowisko 

działającą przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

  ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, 

 wyjaśnienia zapisów raportu ooś dot. np. urobku, rezerwatu Reptowo, 

fundamentów. 

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy planowana 

inwestycja nie wymaga zasięgnięcia opinii Regionalnej Komisji do spraw Ocen 

Oddziaływania na Środowisko w Bydgoszczy. Komisja jest organem opiniodawczo -

doradczym, który wydaje opinie co do planowanych przedsięwzięć. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nie ma wątpliwości, co do tego, że dane zawarte 

w raporcie ooś oraz przedłożonych uzupełnieniach, są wystarczające oraz wiarygodne. 

 Odnośnie potencjalnego negatywnego oddziaływania linii 400 kV na zdrowie i życie 

człowieka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zwraca uwagę, że takie 
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inwestycje jak rozpatrywana, są realizowane mając na względzie poziomy dopuszczalne 

promieniowania elektromagnetycznego, ustalone w drodze rozporządzenia z dnia 

30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, przez Ministra 

Środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, zgodnie z delegacją 

ustawową, określoną w art. 122 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. A zatem poziomy te uwzględniają aspekty medyczne oddziaływania pól 

elektromagnetycznych na organizm człowieka i zostały ustalone przy założeniu, że ciągłe 

przebywanie osób w dowolnym wieku i stanie zdrowia (w polach o poziomach niższych), 

nie może pociągać za sobą negatywnych skutków dla zdrowia tych osób – por. wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II OSK 1076/15. 

  Jak wynika z przytoczonego wyroku: „dopuszczalne poziomy promieniowania 

elektromagnetycznego w środowisku współtworzą, na mocy art. 83 ust. 2 Prawa ochrony 

środowiska, standardy jakości środowiska, będące w zgodzie z art. 82 Prawa ochrony 

środowiska, jednym z podstawowych narzędzi służących realizacji ochrony zasobów 

środowiska. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia z zachowaniem ustalonego pasa 

technologicznego terenu i tym samym dopuszczalnych poziomów promieniowania 

elektromagnetycznego w środowisku, nie będzie oddziaływać znacząco na zdrowie ludzi, 

którzy nie będą na stałe przebywać w pasie technologicznym linii energetycznej”. 

  Ponadto, w trakcie prowadzonej procedury, tut. Organ zwracał się dwukrotnie o opinię 

do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, w zakresie 

wymagań higienicznych i zdrowotnych. Zatem przedsięwzięcie zostało poddane ocenie 

organu administracji publicznej wyspecjalizowanego w zakresie warunków sanitarnych, 

higienicznych i zdrowotnych. Jak wcześniej wskazano, zadanie uzyskało pozytywne opinie 

warunków realizacji. 

  Po analizie raportu ooś nie znaleziono zapisu, że istnieje możliwość wprowadzenia 

zabudowy mieszkaniowej w MPZP w pasie technologicznym linii NN. Należy zaznaczyć, 

że rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r., 

poz. 1422 t.j.), reguluje m.in. odległości posadowienia budynków mieszkalnych w pasie 

technologicznym linii NN.   

  Teren pasa technologicznego będzie w świetle zapisów Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
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elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883), terenem przeznaczonym na tymczasowy pobyt ludzi, 

czyli dopuszczalny w środowisku poziom pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, 

nie powinien przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi, wartości granicznej. 

W raporcie ooś opisano sposób zagospodarowania w 100 % urobku z pogłębiania 

fundamentów do ich zasypania i wyrównania terenu. Jeżeli nie uda się zrealizować 

powyższego założenia urobek z pogłębienia zostanie zakwalifikowany, jako odpad o kodzie 

17 05 06 inny niż wymieniony w 17 05 05 i zagospodarowany zostanie zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  

Projektowana linia przebiegać będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu 

Reptowo (ok. 130 m na północny – wschód). Linia do demontażu przebiega natomiast 

w odległości około 0,8 km na północ od przedmiotowego rezerwatu. Omawiany rezerwat 

przyrody znajduje się w granicach jednej działki ewidencyjnej o powierzchni około 4,14 ha. 

Celem ochrony jest ochrona kolonii czapli siwej. W trakcie monitoringu przeprowadzonego 

w ramach raportu ooś, zanotowano łącznie 21 przelatujących osobników. Wszystkie przeloty 

w sąsiedztwie rezerwatu stwierdzono w okresie wiosennym i lęgowym. Oprócz przelotów 

siedliskowych, zaobserwowano także przeloty czapli z materiałem budulcowym do gniazda. 

Przeważały przeloty w kierunku zachodnim, tj. doliny Wisły. Nieliczne przeloty odbywały się 

w kierunkach wschodnim i południowo-zachodnim. Zatem kierunki przelotów czapli z miejsc 

gniazdowania w rezerwacie prowadziły w kierunku od projektowanej trasy linii NN. Tylko 

2 przeloty przecinały projektowaną trasę linii NN w kierunku wschodnim.  

Ponieważ główne trasy przelotów czapli z rezerwatu biegły w kierunku zachodnim, 

a wykorzystanie przestrzeni w rejonie projektowanej trasy linii NN było małe, można 

prognozować, że budowa linii NN nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na populacje 

czapli siwej gnieżdżącej się w rezerwacie Reptowo. 

Drogi dojazdowe do dwóch słupów we wsi Pień, zostaną wyznaczone poprzez drogę 

dojazdową do słupa numer 31, która została przedłużona w obrębie działki ewidencyjnej 

numer 49 (również drogą). Droga dojazdowa będzie w większości biegła po istniejącej drodze 

polnej oraz drodze dojazdowej do łąk. Na niewielkim odcinku przetnie mały obszar leśny. 

Jej przebieg, jest dłuższy niż istniejąca droga.  

Woda wydobyta z wykopów pod fundamenty będzie wykorzystywana przez 

Wykonawców przedsięwzięcia, do celów technologicznych w miejscu poboru, w związku 

z czym stosunki wodne na terenie prowadzenia prac nie ulegną zmianie. Może zaistnieć 
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również sytuacja, w której to woda z wykopu będzie odprowadzana do odbiornika 

(np. beczkowozu). W skutek nieprzewidzianej awarii, zanieczyszczona np. substancjami 

ropopochodnymi woda z wykopu zostanie wydobyta, usunięta z terenu budowy i oddana 

do zagospodarowania / unieszkodliwienia /oczyszczenia uprawnionym do tego podmiotom.   

W odpowiedzi na zarzut „nie wykazania wszystkich stref ochrony konserwatorskiej 

m.in. w Wałdowie Królewskim i Pniu”, Pełnomocnik Inwestora skorygował zapisy 

w raporcie ooś w tym zakresie, dokonując oceny oddziaływania na zabytki.   

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania inwestycji m.in. na przyrodę 

nałożono na Inwestora szereg warunków, które mają zminimalizować potencjalne 

oddziaływanie na środowisko oraz opisano je w uzasadnieniu decyzji.  

Raport został uzupełniony poprzez aneks I i II, gdzie wszystkie informacje zostały 

uszczegółowione.  

2. Towarzystwo Ochrony Przyrody, (pismem z dnia 23 czerwca 2016 r.) wniosło 

o uwzględnienie w niniejszej decyzji wskazanych przez TOP warunków dotyczących 

m.in.:  

 usuwania drzew i krzewów; 

 planu nasadzeń drzew i krzewów; 

 oznakowania poprawiającego widoczność linii, w celu ograniczenia kolizji 

ptaków z jej przewodami.  

Organ przychylił się do wniesionych uwag i uwzględnił je w swoim 

rozstrzygnięciu. 

3. Pan Damian Muchewicz (pismami z dnia 23 czerwca 2016 r., 2 września 2016 r., 

13 stycznia 2017 r.), wniósł zastrzeżenia dot. m.in.:  

 konsultacji społecznych i nierównego traktowania mieszkańców, 

 brak rzetelnej analizy wpływu na życie i zdrowie podczas przebywania i prac 

polowych w pasie technicznym i jego pobliżu, 

 zmian przebiegu rozpatrywanej trasy linii 400 kV, 

  brak chęci Inwestora do konstruktywnej debaty, 

 zarzut nierównego traktowania mieszkańców. 

W raporcie ooś w tabeli 108, wskazano, że odbyło się w gminie Dąbrowa Chełmińska 

10 spotkań, w tym 6 z mieszkańcami gminy, na których konsultowano trasę linii NN. Ocena 

przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych nie jest przedmiotem tego postępowania. 

Przesunięcie trasy linii 400 kV na tereny leśne, aby ominąć siedziby ludzkie również 
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we wsiach Bolumin i Wałdowo, nie ma poparcia ani przez Pełnomocnika Inwestora, a także 

przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, Wójta Gminy Zławieś Wielka i Nadleśnictwa 

Toruń. Ponadto trasa została wypracowana z lokalną społecznością. 

Z wyjaśnień uzyskanych od Pełnomocnika oraz raportu ooś wynika, że Gmina 

Dąbrowa Chełmińska jest jedną z gmin, gdzie odbyło się najwięcej spotkań konsultacyjno -

informacyjnych, a trasa została opracowana przez mieszkańców, stowarzyszenie Eko-Życie 

oraz władze Gminy, przy udziale nadleśnictw.  

Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

w kwestii ochrony zdrowia i życia człowieka, prawa własności zostało szeroko omówione 

niniejszej decyzji m.in. na str. 14.   

4. Pani Kamila Cyzman – Boczek i Pan Tadeusz Boczek, pismami z dnia: 20 czerwca 

2016 r., 14 listopada 2016 r., 30 stycznia 2017 r., 1 marca 2017 r., wnieśli zastrzeżenia 

dot. m.in.: 

 wyjaśnienia braku uwzględnienia uwag odnośnie lokalizacji słupa na działce numer 

126 (powrót do poprzedniej przedstawianej Sołtysom i Radnym gminy Grudziądz 

wersji), 

 obecnej lokalizacji słupa w odległości około 70 m od budynku, może stanowić 

zagrożenie podczas burz; 

 obawy przed emisją hałasu i jego wpływem na zdrowie, 

 obszaru, na którym będzie stał słup, który zostanie pozbawiony drzew, przez 

co nie będzie spełniać funkcji pastwiska. 

Pełnomocnik Inwestora wybierał jak najlepszą lokalizację słupów z punktu widzenia 

dalszego użytkowania terenu przez właścicieli. Dlatego też słup usytuowany na działce 

nr 126 został zlokalizowany na części działki, która nie jest wykorzystywana rolniczo, 

aby w jak najmniejszym stopniu utrudnić pracę oraz dalsze korzystanie z nieruchomości. 

Na lokalizację linii miał również wypływ fakt uwzględnienia wniosków, jakie wpłynęły 

w związku z obwieszczeniem Wójta Gminy Grudziądz o przystąpieniu do sporządzenia planu 

miejscowego, o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy 

mieszkaniowej na działce nr 129/2 obręb Turznice oraz stanu zagospodarowania 

i użytkowania zabudowań na działce nr 180. W tym miejscu należy zaznaczyć, 

iż Wykonawca spotykał się zarówno z właścicielami działek 180 i 126 

jak również właścicielami działki nr 129/2 oraz właścicielami działki 130, chcąc wybrać 
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najbardziej racjonalne rozwiązanie. W opinii Pełnomocnika zaproponowana trasa jest 

najbardziej optymalnym rozwiązaniem w zaistniałej sytuacji.  

Przy napowietrznych liniach elektroenergetycznych, istotnym elementem są wysokie, 

stalowe (przewodzące) konstrukcje wsporcze (słupy), na których występują wyładowania 

burzowe, czyli wyładowania piorunowe do konstrukcji słupów. Zjawiska takie uwzględnia się 

podczas projektowania linii, wyposażając je w przewody odgromowe, które zabezpieczają 

linię oraz przyległe tereny, przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Obecność linii 

napowietrznych nie przyczynia się do zwiększenia intensywności wyładowań 

atmosferycznych. 

Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

w kwestii ochrony zdrowia i życia człowieka, zostało szeroko omówione niniejszej decyzji. 

Pełnomocnik Inwestora, wyjaśnił, iż brak naniesionego budynku, na mapie 

zasadniczej, pozyskanej z Ośrodka Geodezyjnego, która posłużyła do opracowania MPZP 

Gminy Grudziądz, w żaden sposób nie wypłynął na opracowanie raportu ooś. Ponadto należy 

zaznaczyć, iż budynek, został uwzględniony w raporcie ooś i zostały dla niego  

przeprowadzone wszystkie niezbędne analizy, które nie wykazały przekroczeń standardów 

środowiska.  

5. Pani Małgorzata Miązek, pismem z dnia 5 lipca 2016 r. stwierdziła brak mapy terenu 

z zaznaczeniem działki nr 451/1 obręb Kobylanka, gmina Grudziądz. 

Po analizie raportu ooś oraz jego załączników należy stwierdzić, że teren działki 

nr 451/1 obręb Kobylanka, gmina Grudziądz był wskazany w załącznikach do raportu ooś 

oraz w samym raporcie ooś. Ponadto, Pełnomocnik Inwestora przesłał Pani Małgorzacie 

Miązek fragment mapy przedstawiający przebieg linii NN przez działkę 451/1. Odnosząc się 

do obecności fundamentów na działce nr 451/1 wskazuje się, że wizja terenowa 

przeprowadzona przez Pełnomocnika Inwestora wykazała ich obecność, jednak nie jest to 

udokumentowane w obiegu formalno - prawnym. Fundamenty te nie zostały wykazane 

na żadnej mapie ewidencyjnej pozyskanej przez Wnioskodawcę.  

6. Pani Joanna Michalczyszyn, pismem z dnia 23 czerwca 2016 r. wniosła zastrzeżenia 

dot. m.in.: 

 naruszenia prawa własności nieruchomości, 

 braku zgodności projektowanego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego z Wojewódzkim Planem Zagospodarowania Przestrzennego i brak 
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zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska, 

 pominięcia zaleceń i zapisów Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 

2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych 

na zdrowie (2008/2211(INI)).  

Wykaz działek ewidencyjnych w pasie technologicznym projektowanej do realizacji 

linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo oraz przyległych, 

nie zawiera działek będących w posiadaniu Pani Joanny Michalczyszyn. Całość oddziaływań 

w zakresie emisji PEM i hałasu do środowiska zamknie się w pasie technologicznym linii 

NN, a zatem nie można mówić o naruszeniu prawa własności nieruchomości należących 

do Pani Joanny Michalczyszyn. Najbliższa odległość od osi linii NN do granicy północno – 

zachodniego skraju działki 77/2 (działka Pani Joanny Michalczyszyn, najbliższa odległość 

mierzona od najbardziej skrajnego miejsca działki ewidencyjnej) wynosi 156,4 m.  

Jak wspomniano we wstępie uzasadnienia niniejszej decyzji inwestycja wymieniona 

została w załączniku do ww. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. W związku z powyższym, mając 

na względzie zapisy art. 80 ust. 2 uouioś, odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego 

zamierzenia z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że ustrój 

państwa polskiego opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej 

i sądowniczej. Do władzy ustawodawczej należy stanowienie prawa. Pozostałe dwie władze 

mają obowiązek stosować prawo. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

nie jest uprawniony do oceny celowości podejmowanych inicjatyw legislacyjnych, a tym 

bardziej do oceny zgodności przepisów krajowych z przepisami prawa Unii Europejskiej.  

Należy zaznaczyć, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzją 

uznaniową. Oznacza to, iż organ właściwy do wydania tej decyzji winien przeprowadzić 

postępowanie przewidziane przepisami ustawy uouioś i jest zobligowany wydać tę decyzję, 

jeżeli wnioskodawca oraz złożona przez niego dokumentacja będą spełniały wymogi 

nałożone przepisami prawa. 

7. Pan Tomasz Szwajkowski, pismami z dnia: (15 lipca 2016 r., 2 września 2016 r., 

5 stycznia 2017 r.), wniósł zastrzeżenia dot. m.in.:  

 załączone mapy stanowią pierwotną wersję trasy – nie uwzględniającą 

poprawek uzgodnionych na spotkaniach; 
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 braku informacji na temat dróg dojazdowych – określenia, czy są stałe, 

czy tymczasowe, 

  braku szczegółowego omówienia oddziaływania na zdrowie, 

 wskazanie czy, właściciele gruntów mają obowiązek wykaszania chwastów 

i krzaków w bezpośrednim sąsiedztwie słupa, 

 braku merytoryki i opisania jedynie pozytywnego aspektu w rozdziale 

odnoszącym się do wpływu na warunki życia i zdrowia ludzi, 

 żadna uwaga mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska nie została 

uwzględniona, 

 prowadzenia dotychczasowej działalności rolniczej np. podlewanie. 

 Odnosząc się do zarzutów, należy stwierdzić, że decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach nie analizuje prawa własności Inwestora do nieruchomości, na których 

będzie realizowane zadanie, a także nie reguluje przebiegu uzyskiwania zgody 

właściciela/zarządcy gruntu na prowadzenie prac budowlanych lub dojazdu do placu budowy, 

ponieważ nie przenosi ona praw własności do danego terenu. Taka procedura będzie 

przedmiotem ustaleń na późniejszym etapie procesu inwestycyjnego, prowadzonego 

w ramach odrębnych postępowań. Uzyskanie pozwolenia na wejście na teren następuje 

na podstawie umowy cywilno - prawnej, ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, bądź innych decyzji administracyjnych 

wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Wtargniecie osób trzecich 

na Pana Tomasza Szwajkowskiego nie jest przedmiotem tego postępowania.  

 Z informacji uzyskanych od Pełnomocnika Inwestora wynika, że prace związane 

z planowaniem trasy elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej, od samego początku 

były prowadzone z uwzględnieniem lokalnych planów rozwojowych gmin. Podczas 

planowania trasy uwzględniano szereg czynników, między innymi: gęstość zabudowy, rodzaj 

zabudowy, planowane zagospodarowanie terenu w oparciu o obowiązujące warunki 

zabudowy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, istniejącą i planowaną 

infrastrukturę techniczną, środowisko naturalne oraz możliwości techniczne realizacji 

inwestycji. Zaprojektowana trasa w miarę możliwości uwzględnia postulaty zgłaszane 

wykonawcy, jednak z uwagi na techniczne uwarunkowania związane z przepisami 

budowlanymi nie wszystkie zastrzeżenia zostały spełnione. Jak wynika z treści raportu ooś 

drogi dojazdowe zostaną usunięte po zakończeniu prac budowlano-montażowych na danym 

stanowisku. W sentencji decyzji zostało to określone warunkami. Stanowisko Regionalnego 
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Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w kwestii ochrony zdrowia i życia człowieka, 

zostało już omówione. Przedstawiony pas technologiczny nie ingeruje w zabudowę 

mieszkaniową. Wszystkie budynki zlokalizowane są poza pasem technologicznym, 

czyli w oddaleniu przekraczającym wartość 35 m od osi linii. 

 Odnosząc się do zarzutu wywoływania strat w zakresie produkcji rolnej, 

w wyniku realizacji zadania, należy wskazać, że teren wyłączony z produkcji obejmie tylko 

przestrzeń niezbędną do posadowienia słupów. W pasie technologicznym ograniczona będzie 

wyłącznie lokalizacja zabudowy i wykonywania wysokich nasadzeń nad linią.   

 W kwestii prowadzenia działalności rolniczej wysokość najbardziej wydajnego 

sprzętu rolniczego dochodzi do 6 m. Jak wynika z raportu oddziaływania na środowisko, 

analizy w zakresie pola elektromagnetycznego oraz hałasu, prowadzono przy założeniu 

minimalnej wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią na wysokości 11 m. 

Jest to rozpatrywana najmniejsza odległość przewodów na całej linii, w środku przęsła, przy 

maksymalnym obciążeniu prądowym oraz wysokiej temperaturze powietrza, czyli jak wynika 

z dobrych praktyk metodycznych, zastosowano najbardziej niekorzystne warunki pracy linii 

(sytuacje skrajne, przy których należy spodziewać się największych oddziaływań). Zgodnie 

ze standardami projektowania tego typu inwestycji odległość odstępu izolacyjnego pomiędzy 

częścią będącą pod napięciem, a obiektem o potencjale ziemi dla linii 400 kV, wynosi 2,8 m. 

Pozwala to na użytkowanie sprzętu rolniczego do wysokości 8,2 m w każdym miejscu pod 

linią. Warto jednak pamiętać, że taka sytuacja może mieć miejsce tylko przy najniższym 

zawieszeniu przewodów, wynoszącym 11 m. Inwestor przewiduje, że z uwagi 

na ukształtowanie terenu i zastosowane konstrukcje wsporcze, w przeważającej części będą 

to większe odległości.  

 Należy podkreślić, że wpływ nowoczesnych linii napowietrznych na urządzenia 

elektroniczne jest znikomy. Linia napowietrzna musi spełniać wymagania normy PN-77/E-

05118/A1:1998. Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Elektroenergetyczne linie i stacje 

wysokiego napięcia. Dopuszczalny poziom zakłóceń. Ogólne wymagania i badania terenowe, 

dotyczącej dopuszczalnego poziomu emisji zakłóceń radioelektrycznych, co jest sprawdzane 

po oddaniu linii do użytkowania. Liczne wyniki pomiarów poziomu zakłóceń 

radioelektrycznych w otoczeniu nowo zbudowanych linii 400 kV wskazują, że są one niższe 

od wartości dopuszczalnej, ustalonej we wspomnianej normie. W przypadku nowoczesnych 

maszyn rolniczych obsługiwanych między innymi z wykorzystaniem urządzeń GPS, podczas 

prowadzenia prac doświadczalnych nie odnotowano negatywnego wpływu pól 
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elektromagnetycznych niskiej częstotliwości (50 Hz) na te urządzenia. Potwierdzają 

to doniesienia naukowe z tej dziedziny (np. Badanie wpływu oddziaływania sztucznego pola 

elektromagnetycznego na wyniki pomiarów geodezyjnych pozyskanych techniką RTK, 

M. Mika 2012). 

W kwestii ewentualnego zakazu podlewania, wyjaśniam, że taki zakaz nie istnieje. 

Projektując przedmiotową inwestycję dołożono wszelkich starań, aby w jak najmniejszym 

stopniu utrudnić prowadzenie dotychczasowej działalności właścicielom na terenach objętych 

pasem technologicznym.  

Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

w kwestii ochrony zdrowia i życia człowieka, prawa własności zostało szeroko omówione 

niniejszej decyzji m.in. na str. 14.   

8. Działkowcy ROD Malwa, w piśmie z dnia 25 października 2016 r. sprzeciwiają się 

budowie nowej linii elektroenergetycznej o sile 400 kV, która ma przebiegać przez 

tereny ROD „Malwa” (przy ulicy Rejewskiego) w Bydgoszczy. Działkowcy twierdzą, 

że jako strona nie byli informowani przez nikogo o sprawie nowej linii 400 kV. 

Pełnomocnik Inwestora przedłożył, dokumentacje uszczegóławiające analizę 

akustyczną w zakresie oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny terenów 

sklasyfikowanych jako rekreacyjno – wypoczynkowe. Kwestie oddziaływania linii NN 

zostały omówione w innych częściach decyzji np. strona 14. 

8. Pan Szwajkowski Jarosław w piśmie z dnia 1 marca 2017 r., wniósł zastrzeżenia dot. 

m.in.: 

 wyjaśnienia, czy na działkach nr 175/4 i 175/6 położonych w Boluminie wytyczona 

została droga dojazdowa do planowanego słupa związanego z budową linii 

2x400 kV oraz czy przez te działki przebiegać będzie pas technologiczny, 

 uzyskania informacji na temat podstaw prawnych dla takiego zamierzenia, 

ponieważ nie wyraża zgody na ingerencję w jego grunty. 

Na powyższych nieruchomościach będących własnością Pana Jarosława 

Szwajkowskiego znajdować się będzie tymczasowa droga dojazdowa do słupa 

elektroenergetycznego, a także pas technologiczny linii NN.  

Podstawą prawną jest cyt. ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, która reguluje zasady i tryb wydania decyzji 

lokalizacyjnej (w tym zakresie nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym). Decyzja taka przesądza o możliwości lokalizacji inwestycji na określonym 

terenie. 

Podsumowując, w celu rozwiania obaw dotyczących zdrowia oraz dążąc do podjęcia 

działań mających na celu ograniczenie przebywania ludzi w zasięgu pól 

elektromagnetycznych o poziomach ponadnormatywnych, stosując zasadę przezorności 

nałożono obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu i pola 

elektromagnetycznego. Zaproponowana analiza porealizacyjna obejmie pomiary 

najważniejszych oddziaływań, wynikających z funkcjonowania przedsięwzięcia. 

 Strony postępowania nie przedstawiły na poparcie swoich zarzutów kierowanych 

w stosunku do treści raportu jakichkolwiek dowodów, które mógłby stanowić przeciwwagę 

dla mocy dowodowej raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji, bądź 

chociażby podważyć wiarygodność raportu. Raport o oddziaływaniu inwestycji 

na środowisko został sporządzony w oparciu o aktualny stan wiedzy oraz obowiązujące 

przepisy prawa. Osoby wchodzące w skład zespołu autorów raportu ooś posiadają wiedzę 

i doświadczenie, co znajduje potwierdzenie w uzyskanych stopniach naukowych. Wnioski 

raportu sporządzonego przez osoby legitymujące się odpowiednią wiedzą nie mogą być 

natomiast podważane jedynie za pomocą samej negacji, niepopartej żadnymi konkretnymi 

argumentami. 

Organ rozpatrzył sprawę w oparciu o zgromadzone materiały. 

Przedmiotem postępowania jest budowa napowietrznej, dwutorowej linii 

elektroenergetycznej najwyższych napięć 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo 

wraz z demontażem istniejącej linii 220 kV, która jest zlokalizowana na terenie 11 gmin 

w granicach 7 powiatów województwa kujawsko – pomorskiego.  

 Przebieg istniejącej linii 220 kV w znacznej części pokrywa się z trasą 

nowoprojektowanej linii NN Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Odchylenia obu tras linii 

wynikają z ustaleń z lokalną społecznością, które obligowały do zmiany położenia 

projektowanej linii względem istniejącej. Całkowity demontaż przedmiotowej istniejącej linii 

220 kV nastąpi po realizacji zadania polegającego na budowie linii NN Jasiniec – Grudziądz 

Węgrowo. W trakcie budowy ww. linii 400 kV zdemontowane zostaną tylko te fragmenty 

istniejącej linii 220 kV, które pokrywają się przebiegiem z nowoprojektowaną linią NN.  

Planowana do realizacji inwestycja łączyć będzie stację elektroenergetyczną 

220/100 kV Jasiniec ze stacją elektroenergetyczną 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo 

i stanowi ważny element rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, prowadzonego 
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przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., zaplanowanego na najbliższe lata jako 

strategiczne przedsięwzięcie realizowane w północnej części Polski. 

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie następujących elementów:  

a) budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z traktami 

światłowodowymi pomiędzy SE Jasiniec i SE Grudziądz Węgrowo,  

b) w SE Jasiniec demontaż istniejącego słupa linii 220 kV Gdańsk 1 oraz budowa słupa 

dwutorowego 220 kV dla przełożenia istniejącej linii Gdańsk 1 i wprowadzenia toru 1 

projektowanej linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo,  

c) demontaż istniejącej linii 220 kV na odcinku od SE Jasiniec do SE Grudziądz 

Węgrowo (z wyjątkiem odcinka wykorzystanego przy SE Grudziądz Węgrowo dla 

okresu przejściowego, gdy tor 1 pracuje na napięciu 220 kV). Istniejąca linia 220 kV 

Jasiniec – Grudziądz Węgrowo ma długość ok. 70 km, transport na plac budowy 

niezbędnych materiałów do budowy linii elektroenergetycznej,  

d) połączenie toru 1 projektowanej linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo z bramką 

nr 3 rozdzielni 220 kV w SE Jasiniec,  

e) połączenie linii 220 kV Jasiniec – Gdańsk I z bramką nr 1 rozdzielni 220 kV 

SE Jasiniec,  

f) budowa tymczasowej bramki liniowej 400 kV i mostu szynowego 400 kV dla toru 

2 projektowanej linii Jasiniec – Grudziądz Węgrowo w SE Jasiniec,  

g) powiązanie linii 220 kV Jasiniec Gdańsk I z Krajowym Systemem Energetycznym 

(dalej: KSE) w SE Jasiniec oraz linii dwutorowej 400 kV Jasiniec – Grudziądz 

Węgrowo z KSE w SE Jasiniec i w SE Grudziądz Węgrowo,  

h) wprowadzenie traktów światłowodowych na przełącznice optyczne w stacjach SE 

Jasiniec i SE Grudziądz Węgrowo,  

i) przebudowa obiektów kolidujących z projektowaną linią.  

Omawiana inwestycja będzie realizowana w pasie szerokości 70 m (po 35 m od osi 

linii), projektuje się, że ze względu na wymagania jakie występują w SE Grudziądz 

i w SE Jasiniec układ przewodów w tych miejscach z pionowego przejdzie na płaski. 

W związku z powyższym w tych dwóch miejscach pas technologiczny będzie szerszy 

niż 70 m, na szerokość uwzględniającą podejścia do stacji elektroenergetycznych 

z zachowaniem wszelkich wymagań prawnych i normalizacyjnych. 

Planowana do wybudowania linia 400 kV nie koliduje w żadnym miejscu z zabudową 

mieszkaniową. Budynki mieszkalne znajdują się poza pasem technologicznym. Najbliżej linii, 
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w odległości 46,5 m od jej osi, zlokalizowane są obiekty szpitalne należące do Centrum 

Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka przy ul. dr Izabeli Romanowskiej 2 w Bydgoszczy. 

W przypadku niniejszej inwestycji, która jako zadanie towarzyszące ma demontaż 

istniejącej linii 220 kV, pierwotnym założeniem było zaprojektowanie trasy nowej linii jak 

najbliżej (po trasie) linii przeznaczonej do demontażu. Okazało się to jednak niemożliwe 

do zrealizowania ze względu na wymagania techniczne – parametry linii 220 kV (chociażby 

szerokość pasa technologicznego, który w przypadku istniejącej linii 220 kV wynosi 50 m – 

po 25 m w obie strony od osi) różnią się od parametrów linii 400 kV. Determinującym 

aspektem było również odniesienie się do wymagań lokalnej społeczności. Trasa linii 

2x400 kV została tak poprowadzona, aby w większości pokrywała się z istniejącą linią 

220 kV przeznaczoną do demontażu.  

Kluczowym czynnikiem przebiegu trasy było założenie maksymalnego oddalenia 

od obszarów o zwartej zabudowie mieszkaniowej. Tereny objęte postępowaniem stanowią 

własność osób prywatnych, firm, gmin, powiatu, skarbu państwa oraz innych instytucji. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na gruntach ornych, lasach, łąkach, pastwiskach, 

itp. Aktualny sposób użytkowania terenu w przeważającej większości gmin stanowią grunty 

orne (w sumie ponad 70% terenu w zasięgu oddziaływania inwestycji). Następnie ponad 16% 

terenu stanowią lasy.  

Jak wynika z raportu ooś przeprowadzono analizę wielokryterialną w celu 

przedstawienia zasadniczych różnic w poszczególnych trasach prowadzenia napowietrznej 

dwutorowej linii przesyłowej 400 kV. Analizę wykonano z naciskiem na potencjalne 

oddziaływanie na faunę oraz florę i siedliska przyrodnicze, a także warunki życia i zdrowia 

ludzi. W modelu podstawowym wariant realizacyjny otrzymał o 4 punkty więcej niż wariant 

alternatywny. Stanowi to za tym, że w myśl wielu aspektów jest on najkorzystniejszy dla 

środowiska. Dodając do analizy kryteria zasadnicze, wariant realizacyjny stanowi 

zdecydowanie najkorzystniejszą trasę linii NN dla środowiska w tym warunków życia 

i zdrowia ludzi. 

W modelu podstawowym jak i modelu szczegółowym wariant realizacyjny wypadł 

lepiej od wariantu alternatywnego, w aspekcie całościowym jego oddziaływanie również 

będzie mniejsze.  

Większość trasy linii planowanej do wybudowania pokrywa się z przebiegiem 

istniejącej linii przeznaczonej do demontażu. Miejscami jednak przebieg linii planowanej 

do realizacji odbiega od wyznaczonego szlaku istniejącej inwestycji.  



  

27 

 

Zbliżenia projektowanej linii do terenów chronionych przed hałasem przeanalizowano 

w zakresie bufora 75 m od osi linii, co daje pas terenu o szerokości 150 m. Jest to wartość 

ponad dwukrotnie większa od pasa technologicznego, który na przeważającej długości linii 

wynosi 2 x 35 m od osi linii. 

W obszarze pomiędzy słupami elektroenergetycznymi: 1 – 4, obejmującym działki                         

o numerach ewidencyjnych 1/1, 1/4, 2, 3, 4, 6/2 (obręb 0243), linia przebiega przez tereny 

zakwalifikowane jako rekreacyjno – wypoczynkowe. 

Identyfikację terenów chronionych przed hałasem dokonano na podstawie 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz faktycznego 

zagospodarowania i wykorzystania (w trybie art. 115 cyt. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska). 

W fazie budowy nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji                                       

zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu             

emitowanego hałasu, których głównymi źródłami będą pracujące maszyny budowlane                     

i sprzęt transportowy. 

Zanieczyszczenia te wystąpią przede wszystkim na obszarze prowadzonych prac 

budowlanych, głównie w sąsiedztwie miejsc posadawiania konstrukcji wsporczych 

oraz w niewielkim stopniu w sąsiedztwie tras przejazdowych transportu samochodowego. 

Będą to zanieczyszczenia o charakterze krótkotrwałym i wystąpią one głównie podczas 

prowadzenia prac przy wykonywaniu fundamentów, posadowieniu słupów i naciągu 

przewodów.  

Innym rodzajem oddziaływania, które związane są z etapem budowy linii 

elektroenergetycznej, są wibracje. Fala dźwiękowa towarzysząca pracy niektórych maszyn 

budowlanych i urządzeń może rozprzestrzeniać się do środowiska, także w kierunku 

zabudowań mieszkalnych, zarówno przez powietrze, jak i przez ziemię. Wszystkie maszyny 

budowlane i sprzęt specjalistyczny planowany do wykorzystania podczas budowy                            

(i likwidacji) linii, z wyjątkiem maszyny do palowania (palownicy) to typowe maszyny 

wykorzystywane powszechnie w budownictwie. W celu ustalenia zasięgu strefy wpływów 

dynamicznych należy przeanalizować parametry danego źródła drgań w nawiązaniu 

do istniejących warunków gruntowowodnych. Zgodnie ze raportem ooś ze względu na rodzaj 

i ilość używanego sprzętu na poszczególnych odcinkach linii NN przeznaczonych 

do realizacji, emisja wibracji będzie nieznacząca dla lokalnych społeczności. Wpływ na to ma 

również znaczna odległość lokalizacji linii NN od istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz 



  

28 

 

krótkotrwały i punktowy charakter wykonywanych prac. Również etap eksploatacji, a także 

likwidacji nie będą wywoływać wibracji o skali mogącej negatywnie oddziaływać na warunki 

życia i zdrowia ludzi oraz na przyrodę ożywioną i nieożywioną. Jednakże, w ramach działań 

zapobiegawczych wskazano w sentencji niniejszej decyzji, konieczność weryfikacji 

możliwości wpływu drgań na sąsiednie budynki przed rozpoczęciem budowy.   

Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań 

związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace 

budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego 

sprzętu/transportu) zlokalizowane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, 

będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 – 22:00. W wyjątkowych 

przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszczono pracę w porze 

nocnej, pod warunkiem, iż prace te nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie budowy będzie 

krótkotrwałe i odwracalne. Ponadto, w sentencji niniejszej decyzji wskazano szereg 

warunków minimalizujących negatywny wpływ etapu budowy na środowisko, w tym 

człowieka. 

 Jedną z uciążliwości dla mieszkańców, których nieruchomości sąsiadują z liniami 

napowietrznymi wysokiego napięcia, jest hałas (szum) towarzyszący ich funkcjonowaniu. 

Źródłem hałasu, wytwarzanego przez napowietrzne linie elektroenergetyczne jest ulot 

z elementów przewodzących linii znajdujących się pod napięciem (głównie z przewodów 

fazowych) oraz wyładowania powierzchniowe na elementach układu elektroizolacyjnego 

(izolatorach i osprzęcie). Zjawiska te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i mogą być 

obserwowane wyłącznie w porze nocnej, jako „świecąca otoczka” na przewodach linii. Ulot 

jest zjawiskiem polegającym na wyładowaniu elektrycznym do przestrzeni (powietrza), 

pojawiającym się wtedy, gdy wartość maksymalna natężenia pola elektrycznego 

na powierzchni przewodu (lub innego elementu przewodzącego linii) przekroczy wartość 

krytyczną. W prawidłowo zaprojektowanej linii, podczas dobrych warunków 

atmosferycznych (tzn., gdy przewody oraz inne elementy pod napięciem są suche) zjawisko 

ulotu nie powinno występować, bowiem maksymalne natężenie pola elektrycznego 

na powierzchni przewodu najczęściej zawiera się w przedziale od 15 do 17 kV/cm, podczas 

gdy natężenie krytyczne, po przekroczeniu którego występuje ulot, wynosi około 

19-20 kV/cm. Podczas złych warunków atmosferycznych (duża wilgotność, mało intensywny 

opad, sadź) natężenie krytyczne spada nawet do wartości 10-12 kV/cm, co powoduje 
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powstanie intensywnego zjawiska ulotu. Może on się także pojawić na przewodach linii 

podczas dobrych warunków atmosferycznych, ale tylko w przypadku występowania dużych 

nierównomierności występujących na powierzchni przewodów fazowych (tzw. zjawisko 

ostrzowe) lub osprzętu liniowego, spowodowanych np. zabrudzeniami, zadrapaniem                     

lub rozwarstwieniem przewodu. 

Na całej długości planowanej do wybudowania linii przewiduje się użycie stalowo 

-aluminiowych przewodów fazowych typu 357-AL1/46-ST1A, w postaci wiązki 

trójprzewodowej w każdej fazie. Zastosowanie tego rodzaju wiązki powoduje zdecydowany 

spadek poziomu hałasu wytwarzanego przez linie napowietrzne, w porównaniu z liniami 

wyposażonymi w przewody pojedyncze, czy wiązkę dwuprzewodową. W konsekwencji 

stosowanie wiązek trójprzewodowych w każdej fazie, to powszechnie stosowany przez 

krajowych i zagranicznych projektantów linii najwyższych napięć sposób na zmniejszenie 

poziomu hałasu wytwarzanego przez linie napowietrzne najwyższych napięć.  

Przewody fazowe projektowanej linii zostaną podwieszone na słupach w taki sposób, 

że w miejscu ich największego zwisu (najczęściej w środku przęsła) pomiędzy dwoma 

słupami, najmniejsza odległość od ziemi nie będzie mniejsza niż hmin = 11 m (oprócz słupów 

nadleśnych, dla których hmin = 35 m). Biorąc pod uwagę, że poziom hałasu rejestrowany 

w pobliżu linii napowietrznej zależy przede wszystkim od tej właśnie odległości i w miejscu  

obserwacji uzyskuje  największą wartość w przypadku, gdy przewody zawieszone są najniżej, 

obliczenia hałasu wykonano dla takiej właśnie odległości przewodów od ziemi (hmin = 11 m, 

a dla słupów nadleśnych hmin = 35 m).  

Obliczenia poziomu hałasu przeprowadzono programem, którego algorytm oparty jest 

o model akustyczny linii napowietrznej, bazujący na modelu opisanym w pracy 

„Prognozowanie poziomu LDWN hałasu ulotu w liniach elektroenergetycznych WN” autorstwa 

T. Wszołka (Przegląd Elektrotechniczny nr 1, 2006: 283-286) i zaadoptowanym 

do warunków krajowych. Model ten stanowi rozszerzenie modelu zamieszczonego w normie 

PN-N-01339:2000 Hałas. Metody pomiaru i oceny hałasu linii elektroenergetycznych 

wysokiego napięcia. Przy implementacji wspomnianego modelu obliczeniowego 

na konkretny algorytm obliczeniowy niezbędne było podanie następujących danych 

wejściowych: 

a) napięcie fazowe (maksymalne), 

b) średnica projektowanego do zastosowania przewodu fazowego, 

c) odległość punktu obliczeniowego od każdego z przewodów linii, 
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d) współczynnika obliczeniowego zależnego od stanu powierzchni przewodów 

(współczynnik wyznaczony doświadczalnie), 

e) współczynnika obliczeniowego zależnego od stanu pogody (współczynnik 

wyznaczony doświadczalnie dla różnych intensywności opadów), 

f) współczynnika obliczeniowego zależnego od geometrii układu przewodów 

(współczynnik wyznaczony doświadczalnie). 

Realizacja przedsięwzięcia w wariancie wnioskowanym do realizacji, może 

powodować, wyłącznie w warunkach złej pogody, emisję do środowiska hałasu o poziomach 

wyższych niż dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 112 j.t.), ale wyłącznie na terenach leżących w odległościach do 30 m 

od osi linii, a zatem wyłącznie wewnątrz „pasa technologicznego” i tylko w okolicach środka 

przęsła, przy założeniu, że odległość przewodów fazowych od ziemi wynosi h = hmin  = 11 m. 

Przy większych odległościach od ziemi przewodów fazowych (np. przy oddalaniu się od 

środka przęsła) szerokość obszaru, w którym poziom 45 dB może zostać przekroczony, 

będzie mniejsza niż 60 m, a w niektórych przęsłach, w których odległość od ziemi 

przewodów fazowych będzie znacznie większa niż 11 m, poziom ten nie będzie przekroczony 

w żadnym miejscu. 

W odniesieniu do terenu, na którym zlokalizowane są obiekty szpitalne należące 

do Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, przeprowadzono obliczenia przy 

założeniach, że dla przęsła 5-6 złożonego z słupów typu P-P minimalna odległość przewodów 

od ziemi wyniesie h=30 mm, uwzględniając przy tym dodatkowo sytuację niekorzystnych 

warunków pogodowych. Wyniki obliczeń wskazują, iż prognozowany poziom hałasu 

na przedmiotowym terenie nie przekroczy wartości 34,5 dB (a więc będzie znacznie mniejszy 

niż wartość dopuszczalna wynosząca 40 dB dla pory nocy). 

Analiza akustyczna została uszczegółowiona z uwagi na przebieg linii przez tereny 

sklasyfikowane jako rekreacyjno - wypoczynkowe. Dodatkowe obliczenia wykonano 

w przęsłach 192-193, 2-3, 3-4 i 8-9 projektowanej linii na wysokości 1,5, 4 i 5 m nad 

poziomem terenu. Wyniki obliczeń wykazały, że prognozowany poziomu hałasu w żadnym 

z analizowanych przekrojów nie przekroczy wartości 45 dB nawet w najbardziej 

niekorzystnych warunkach pracy linii (najmniejsza odległość od ziemi przewodów fazowych 

przy maksymalnym zwisie przewodów). 
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Zastosowanie działania minimalizującego wpływ projektowanej linii napowietrznej 

na klimat akustyczny polegające na zastosowaniu trójprzewodowej wiązki przewodów 

fazowych pozwoliło na zdecydowane zmniejszenie poziomu hałasu wytwarzanego przez 

projektowaną linię w stosunku do rozwiązań z zastosowaniem wiązki dwuprzewodowej, 

czy też przewodu pojedynczego. Rozwiązanie to spowodowało, że poziom hałasu 

wytwarzanego przez projektowaną linię napowietrzną nie będzie przekraczał wartości 

dopuszczalnej dla terenów chronionych akustycznie, poza „pasem technologicznym” linii. 

Funkcjonowanie projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV zrealizowanej 

w preferowanym wariancie nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku. 

Na tym etapie procesu inwestycyjnego nie proponuje się dodatkowych środków 

ochrony przed hałasem, innych niż zaprojektowane rozwiązania w zakresie układu 

elektroenergetycznego.  

Analiza dotycząca oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji 

wykazała, że standardy jakości środowiska w zakresie klimatu akustycznego zostaną 

dotrzymane.  

 W celu porównania ustaleń i wniosków zawartych w raporcie o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko z rzeczywistym oddziaływaniem na środowisko, po upływie 

3 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji, należy wykonać badania rozprzestrzeniania się hałasu 

w środowisku w porze dnia i nocy, na terenach chronionych przed hałasem, w celu zbadania 

dotrzymania standardów jakości środowiska.  

Podczas normalnej pracy napowietrznej linii elektroenergetycznej nie wystąpią 

zanieczyszczenia powietrza. Przewody linii mogą być jedynie źródłem bardzo niewielkich 

ilości ozonu i tlenków azotu, które uwalniane są podczas zjawiska ulotu, szczególnie przy 

znacznym jego nasileniu, czyli na ogół podczas wilgotnej pogody. Do niewielkiego 

zanieczyszczenia powietrza może natomiast dojść w sytuacjach awarii linii (konieczność 

wymiany izolatorów, zerwanie przewodu). Głównym źródłem zanieczyszczeń będą wówczas 

spaliny i pył powstający w trakcie pracy maszyn i urządzeń użytych do usuwania skutków 

awarii.  

Eksploatacja linii 400 kV będzie związana z emisją pola elektromagnetycznego 

do środowiska, w tym z możliwością oddziaływania na ludzi: w obrębie terenów zabudowy, 

przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludności. Obliczenia rozkładu 
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pola elektrycznego i pola magnetycznego, zostały przeprowadzone dla wszystkich 

reprezentatywnych przęseł analizowanej linii.  

Ponieważ projektowana linia wybudowana zostanie jako dwutorowa 

z wykorzystaniem słupów serii E33 różnych typów, w tym słupów nadleśnych, to dla 

oszacowania spodziewanych maksymalnych wartości natężenia pola elektrycznego 

(i magnetycznego) konieczne było przeprowadzenie obliczeń dla przęseł złożonych 

z następujących par słupów: E33P – E33P, E33P – E33M6, E33M6 – E33M6, E33PL – 

E33PL, EA33 PNL – EA33PNL, E33P – E33M1, E33M1 – E33M1, E33P – E33M3, E33M3 

– E33M3,  E33P – E33PL, E33PL – E33M6.  

Eksploatacja linii 400 kV będzie związana z emisją pola elektromagnetycznego 

na środowisko, w tym z możliwością oddziaływania na ludzi: w obrębie terenów zabudowy, 

przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludności. Obliczenia rozkładu 

pola elektrycznego i pola magnetycznego) zostały przeprowadzone dla wszystkich 

reprezentatywnych przęseł analizowanej linii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. 2003 r., nr 192, poz. 1883). Dopuszczalny w środowisku poziom pola 

elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie powinien przekraczać w miejscach 

dostępnych dla ludzi następujących wartości granicznych: natężenia pola elektrycznego E) - 

10 kV/m i natężenia pola magnetycznego (H) - 60 A/m, natomiast na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: nie przekraczała wartości 1 kV/m 

oraz 60 A/m.  

Przedłożone opracowanie wskazuje, iż we wnioskowanym wariancie przebiegu linii 

400 kV nie zidentyfikowano w sąsiedztwie projektowanej trasy linii (w obszarze „pasa 

technologicznego”) budynków, ani terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

Wskazano także, iż na obszarze pasa technologicznego ustanowiona zostanie w formie umów 

cywilno - prawnych potwierdzonych aktami notarialnymi służebność przesyłu, co pozwoli 

na wprowadzenie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu pod linią i w jej sąsiedztwie. 

Opracowanie przesłane wraz z wnioskiem o wydanie decyzji wskazuje szerokość pasa 

technologicznego w wymiarze 35 m od osi linii w obie strony, tj. o łącznej szerokości 70 m. 

W miejscach podejść SE Grudziądz i w SE Jasiniec pas technologiczny będzie szerszy niż 

70 m, na szerokość uwzględniającą podejścia do stacji elektroenergetycznych z uwagi 
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na przejście w tych miejscach w układ przewodów z pionowego na płaski z zachowaniem 

wszelkich wymagań prawnych i normalizacyjnych. 

Wyniki obliczeń zawarte w raporcie wskazują, że na terenie leżącym pod linią, a także 

w jej bezpośrednim otoczeniu wartości dopuszczalne poszczególnych składowych pola 

elektromagnetycznego sprecyzowane w obowiązujących przepisach nie zostaną przekroczone 

nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy linii. 

Obliczenia, które przeprowadzono dla reprezentatywnych przęseł planowanej  

do wybudowania dwutorowej linii 400 kV przy maksymalnym dopuszczalnym napięciu 

fazowym projektowanej linii (420 kV), wskazują, że natężenie pola elektrycznego pod linią  

w dowolnej lokalizacji jej przebiegu i niezależnie zastosowanych słupów nie przekroczy 

wartości 6,57 kV/m, przy czym wartość ta może wystąpić wyłącznie w przęsłach gdzie 

występują słupy mocne typu M6, zakładając maksymalny zwis – odległość od poziomu 

terenu 11 m (oprócz słupów nadleśnych, dla których h min = 35 m) oraz maksymalną 

temperaturę przewodów (+80 o C) przy najbardziej niekorzystnych warunkach pracy. Wyniki 

tych obliczeń wskazują, że w przypadku pracy przejściowej maksymalna wartość natężenia 

pola elektrycznego pod linią nie przekroczy wtedy 6,68 kV/m, a w przypadku pracy 

awaryjnej maksymalna wartość natężenie pola nie będzie większa od 6,84 kV/m.  

Analogiczne założenia przyjęto w analizie oddziaływania pola magnetycznego 

przyjmując maksymalny (dopuszczalny) prąd obciążenia linii I max = 2500 A/fazę. 

Wykonane obliczenia wskazują, iż natężenie pola magnetycznego pod projektowaną linią nie 

przekroczy w żadnym miejscu (na wysokości 2,0 m npt.) wartości 32,8 A/m, a w sytuacjach 

awaryjnych przy wyłączonym jednym torze 28,4 A/m.  Maksymalna  wartość  natężenia  pola 

magnetycznego pod linią w sytuacji przejściowej przy pracującym jednym torze 

pod napięciem 220 kV i drugim torze pod napięciem 400 kV nie przekroczy wartości 

29,6 A/m, a w sytuacji awaryjnej przy wyłączonym jednym torze i drugim torze pod 

napięciem 400 kV nie przekroczy wartości 29,6 A/m.  

Wyniki obliczeń przedstawione w tabeli 95 raportu ooś wskazują, że w najbardziej 

niekorzystnych warunkach pracy linii (maksymalny zwis przewodów oraz maksymalne 

napięcie robocze linii i dopuszczalny prąd obciążenia), w żadnym ze zbliżeń linii  

do budynków mieszkalnych (w tym kliniki – zbliżenie nr 3) natężenie pola elektrycznego nie 

przekroczy wartości 0,18 kV/m, a natężenie pola magnetycznego wartości 1,12 A/m.  

Wartości  te,  znacznie  mniejsze  niż  poziomy  dopuszczalne  (1  kV/m i  60  A/m). 
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Jednocześnie dokonano analizy rozkładu pola elektromagnetycznego w kwestii 

krzyżowania się planowanej linii z liniami 110 kV, dotyczące 7 miejsc. Za reprezentatywny 

przyjęto przypadek w miejscu skrzyżowania projektowanej linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz 

Węgrowo z istniejącą linią 110 kV relacji Chełmża – Unisław przyjmując, iż obie linie 

są do siebie równoległe i w związku z tym, w warunkach rzeczywistych, tj. osie linii 

przecinają się pod kątem ok. 35
o
, spodziewane wartości obu składowych pola 

elektromagnetycznego będą z pewnością mniejsze niż obliczone. spodziewana wartość 

maksymalna natężenia pola elektrycznego (E) w okolicach skrzyżowania obu linii 

nie przekracza 1,44 kV/m, natomiast wartość maksymalna natężenia pola magnetycznego (H) 

w okolicach skrzyżowania obu linii nie przekracza 15,0 A/m 

Oznacza to, że występowanie w przebiegu projektowanej linii 7 skrzyżowań z liniami 

110 kV nie spowoduje w ich okolicy przekroczenia wartości dopuszczalnych obu  

składowych,  ani  występowania obszarów, w których natężenie pola elektrycznego może 

przekroczyć wartość 1 kV/m poza „pasem technologicznym” linii.  

Powstające podczas realizacji odpady będą gromadzone selektywnie w wydzielonych 

i przystosowanych miejscach, a następnie przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, 

a jeżeli nie będzie to możliwe - do unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym stosowne 

zezwolenia. Odpady niebezpieczne magazynowane będą w szczelnych, zamykanych 

pojemnikach, w miejscach oznakowanych oraz zadaszonych o utwardzonym, a także 

i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Transport 

odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania będzie realizowany przez podmioty 

posiadające stosowne zezwolenia, w sposób, który nie spowoduje zagrożenia 

dla środowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, 

a odpadów niebezpiecznych z zachowaniem przepisów o przewozie materiałów 

niebezpiecznych. 

Wpływ na środowisko gruntowo - wodne będzie wynikał z konieczności 

przeprowadzenia prac ziemnych związanych z posadowieniem słupów i poruszaniem się 

sprzętu budowlanego. Oddziaływanie etapu realizacji należy uznać za lokalne, ograniczone 

do terenu prowadzonych robót. Jako drogi dojazdowe będą wykorzystywane przede 

wszystkim istniejące drogi lokalne i drogi dojazdowe do pól. Ponadto, Inwestor wskazał 

konieczność wykonania dróg tymczasowych, wykonanych w technologii umożliwiającej ich 

całkowity demontaż po wykonaniu prac.  
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Stan parku maszynowego i środków transportu zagwarantują, iż na etapie realizacji 

przedsięwzięcia nie dojdzie do zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego. Niemniej 

jednak, w celu wyeliminowania ryzyka bezpośredniego zanieczyszczenia środowiska 

niekontrolowanymi wyciekami z maszyn określono warunek, aby miejsca, w których 

używany będzie sprzęt budowlany oraz zaplecze budowlane wyposażyć w odpowiednie ilości 

i rodzaje sorbentów umożliwiających neutralizację ewentualnych wycieków substancji 

zanieczyszczających do gruntu. Ponadto, zgodnie z przedstawionymi informacjami naprawy, 

mycie maszyn i sprzętu budowlanego będzie prowadzone poza terenem budowy i poza 

terenem zaplecza budowlanego.  

Bazy maszynowo - sprzętowe powinny być zlokalizowane poza trasą linii w terenie 

zabudowanym (wynajęte place składowe i magazyny). W terenie będą odbywały się tylko 

prace budowlano - montażowe. Przewiduje się ustawienie barakowozów i toalet 

kontenerowych. Zasilanie zapleczy w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej 

sieci energetycznej lub z przenośnych agregatów prądotwórczych o niewielkiej mocy. 

Zaopatrzenie w wodę pitną i do celów sanitarnych przewiduje się za pomocą beczkowozów. 

Po zakończeniu budowy linii tymczasowe zaplecza budowy będą zlikwidowane i zabrane 

przez wykonawców. 

  Podstawowym, preferowanym typem fundamentów, które zostaną zastosowane przy 

planowanej budowie linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo, będą fundamenty 

prefabrykowane, dostarczane na miejsce prowadzenia prac. Pozostałe technologie będą 

stosowanie alternatywnie, po indywidualnej ocenie warunków przez projektanta linii. 

Podczas realizacji zadania będą wykorzystywane zarówno fundamenty 

prefabrykowane, jak i terenowe wykonywane na mokro. W miejscach o niekorzystnych 

warunkach terenowo - gruntowych będą wykonywane fundamenty palowe, natomiast 

na terenach zalewowych zostaną wykonane fundamenty podwyższone wyposażone 

dodatkowo w tzw. izbice. 

Poza projektowanym posadowieniem stanowisk słupów praktycznie nie będą 

prowadzone roboty budowlane. 

Teren, przez który prowadzi trasa inwestycji pokryty jest w przeważającej części 

gruntami o słabej (gliny i pyły) przepuszczalności. Jedynie w okolicach SE Węgrowo 

występują grunty o zmiennej przepuszczalności (grunty organiczne), natomiast w sąsiedztwie 

Bydgoszczy i Reptowa dominują grunty o średniej przepuszczalności (piaski i skały lite silnie 

uszczelnione). 
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzeczy Wisły, zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). 

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

(GZWP) nr 140 „Subzbiornik Bydgoszcz” na długości około 8,5 km (linia do demontażu 

na długości 6,5 km), GZWP nr 141 „Dolna Wisła” na długości 11 km (linia do demontażu 

na długości 10,1 km, wariant alternatywny na długości 9,9 km) i GZWP nr 129 „Dolina rzeki 

Osy” na długości około 3,2 km (linia do demontażu na długości 2,7 km). Wiek utworów tego 

zbiornika to trzeciorzęd i czwartorzęd. Są to zbiorniki porowe. 

Ponadto, w odległości 2,2 km od projektowanej linii oraz linii do demontażu 

zlokalizowany jest GZWP nr 131 „Zbiornik międzymorenowy Chełmno” oraz w odległości 

około 13 km GZWP nr 130 „Zbiornik rzeki Dolna Wda”. 

Projektowana inwestycja na swoim przebiegu przecina wiele cieków i rowów 

melioracyjnych. Większymi rzekami na trasie linii są Wisła, Dopływ z Bolminka, Dopływ 

z Otowic, Fryba, Turznica czy Marusza. Ponadto, przechodzi ona również przez jezioro 

Papowskie na długości około 160 m oraz w sąsiedztwie jeziora Bartlewskiego, oraz dwóch 

bezimiennych zbiorników wodnych znajdujących się w jego pobliżu. 

Trasa planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz linia przeznaczona do demontażu 

przecinają następujące Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP): Wisła od dopływu 

z Sierzchowa do Wdy (RW2000212939), Dopływ z Siemonia (RW200017291649), Fryba 

(RW20001729389), Kanał Główny do Żackiej Strugi z Żacką Strugą (RW200017295229), 

Rudnicznka do wpływu do jeziora Rudnickiego Wielkiego (RW2000172952451), Rów 

Hermana (RW2000172954), Młynówka (RW2000172952489), Górny Kanał do Strugi 

Łysomickiej (RW200017291629), Brda od wypływu ze zb. Smukała do ujścia 

(RW200020292999 W odległości około 1,9 km oraz około 8 km w północnej i środkowej 

części linia sąsiaduje z jeziornymi jednolitymi częściami wód powierzchniowych: Wieczno 

Północne (LW20245), Rudnickie Wielkie (LW20562), Chełmżyńskie (LW20451). 

Zgodnie z danymi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej teren planowanej inwestycji 

znajduje się w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW200039, 

PLGW200038, PLGW200029, PLGW200044, PLGW200036.  

  Wariant alternatywny przecina jedynie JCWP Dopływ z Siemonia.  

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż jego 

realizacja i eksploatacja nie niesie za sobą możliwości wystąpienia zagrożeń dla wód 
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powierzchniowych i podziemnych, a tym samym nie będzie wpływać na ryzyko 

nieosiągnięcia celów, określonych dla poszczególnych jednolitych części wód.  

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować powstawania 

ścieków przemysłowych, ani opadowych, nie powstaną też inne zagrożenia dla jakości wód 

powierzchniowych lub podziemnych. Ryzyko negatywnego oddziaływania może wystąpić 

jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, jednakże przestrzeganie i zastosowane 

przedstawionych przez Inwestora rozwiązań minimalizujących stanowi wystarczające 

zabezpieczenie przed jego wystąpieniem. Podczas prac budowlanych może zajść konieczność 

przeprowadzenia lokalnych odwodnień wykopów pod stanowiskami słupów. Pozyskana 

z odwodnienia poszczególnych stanowisk woda będzie magazynowana w beczkowozach 

i wykorzystywana do celów technologicznych (np. do polewania fundamentów żelbetowych), 

w miejscu poboru. 

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, stwierdza się brak możliwości 

znaczącego oddziaływania na stosunki wodne obszaru przedsięwzięcia i jego bezpośredniego 

sąsiedztwa. 

W trakcie normalnej eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia nie występuje 

możliwość wpływu na parametry jakościowe i ilościowe wód. Eksploatacja inwestycji nie jest 

związana z wytwarzaniem substancji mogących mieć wpływ na wody powierzchniowe 

i podziemne. Ryzyko zanieczyszczenia wód może wystąpić jedynie w przypadku wystąpienia 

sytuacji awaryjnych linii przesyłowej, których następstwem będzie prowadzenie prac 

serwisowych. Użytkowanie ciężkiego sprzętu budowlanego, podobnie jak w przypadku 

realizacji inwestycji w przypadku awarii grozi zanieczyszczeniem wód substancjami 

używanymi w maszynach. 

Oprócz napraw fragmentów linii napowietrznej, jej eksploatacja nie będzie wywierała 

wpływu na środowisko gruntowo-wodne. 

W fazie eksploatacji obiektu, nie wystąpi zmiana stosunków wodnych, ze względu 

na charakter inwestycji, który wyklucza wpływ inwestycji w tej fazie na gospodarkę wodną. 

W związku z powyższym zamierzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na cele 

środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

Projektowane zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego sprawią, że nie wpłynie ono 

również na pogorszenie obecnego stanu wód, a co za tym idzie nie będzie stanowiło 

zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planach gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły. 
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Szczegółowa lokalizacja inwestycji (odcinka położonego w granicach woj. kujawsko-

pomorskiego), względem obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, w strefie 10 km przedstawia się w następujący sposób: 

a) Obszary specjalnej ochrony ptaków: Dolina Dolnej Wisły PLB040003 

- w obszarze. 

b) Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Solecka Dolina Wisły PLH040003 

- w obszarze; Zbocza Płutowskie PLH040040 - ok. 1,5 km; Torfowisko Linie 

PLH040020 - ok. 3,5 km; Cytadela Grudziądz PLH040014 - ok. 7 km; Dolina 

Osy PLH040033 - ok. 7 km; Dybowska Dolina Wisły PLH040011 - ok. 8,5 km. 

c) Parki krajobrazowe: Nadwiślański Park Krajobrazowy - w obszarze; Chełmiński 

Park Krajobrazowy - ok. 1 km. 

d) Obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Północnego 

Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy - w obszarze; Obszar Chronionego 

Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły - w obszarze; Obszar 

Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej - ok. 700 m; 

Obszar Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny „Zgniłka-

Wieczno-Wronie” - ok. 5,5 km; Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu 

Koronowskiego - ok. 6,5 km; Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy 

i Gardęgi - ok. 6,5 km; Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny 

Toruńsko-Bydgoskiej - część wschodnia i zachodnia – ok. 7 km; Wschodni 

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich - ok. 9,5 km. 

e) Rezerwaty przyrody: Reptowo - ok. 100 m; Las Mariański - ok. 2 km; Linje 

- ok. 3,5 km; Wielka Kępa - ok. 3,5 km; Augustowo - ok. 4,5 km; Wronie 

- ok. 8 km; Płutowo - ok. 8,5 km; Zbocza Płutowskie - ok. 9 km; Łażyn 

- ok. 10 km. 

f) Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Park Miejski - ok. 4 km. 

g) Ponadto przedsięwzięcie przebiega przez 3 użytki ekologiczne i nie ingeruje 

w strefy ochrony miejsc gniazdowania ptaków. 

 Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 wyznaczony został dla ochrony 

populacji ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (w tym migrujących) oraz 

ich siedlisk. Zgodnie ze standardowym formularzem ww. obszaru Natura 2000 przedmiotami 

ochrony są populacje gatunków: łabędź niemy, gęś zbożowa, ohar, krzyżówka, gągoł, 

nurogęś, bielik, błotniak stawowy, derkacz, żuraw, ostrygojad, sieweczka rzeczna, siewka 
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złota, czajka, kulik wielki, brodziec piskliwy, mewa pospolita, mewa srebrzysta, rybitwa 

rzeczna, rybitwa białoczelna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, zimorodek, brzegówka, 

trzciniak, jarzębatka, remiz, dziwonia. 

 Względem ww. obszaru Natura 2000 obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 

1184). 

 Obszar Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003 wyznaczono dla ochrony 

siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej 3150 

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion, 3270 zalewane muliste brzegi rzek, 6430 ziołorośla górskie (Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 6510 niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe), 91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) oraz 

populacji gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: pachnica 

dębowa, minóg rzeczny, łosoś, boleń, koza, kumak nizinny, bóbr europejski, wydry, różanka. 

 Względem ww. obszaru Natura 2000 obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003 (Dz. Urz. Woj. 

Kuj-Pom. poz. 814, ze zm.). 

 Ponadto w odniesieniu do obszarów Natura 2000 zastosowanie znajduje 

w szczególności art. 33 ustawy o ochronie przyrody, w tym zakaz podejmowania działań, 

mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary sieci Natura 2000, w szczególności 

pogorszyć stan siedlisk, wpłynąć negatywnie na gatunki lub pogorszyć integralność obszaru, 

a także połączenia z innymi obszarami. 

 W odniesieniu do Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego obowiązuje 

rozporządzenie Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. 

w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, 

poz. 1874, ze zm.), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody, 
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zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego nie dotyczą inwestycji celu 

publicznego. 

 W odniesieniu do Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego 

Miasta Bydgoszczy obowiązuje uchwała nr X/255/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2576), 

a w odniesieniu do Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły – 

uchwała nr X/253/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 

2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły 

(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2574). Uchwały te wprowadzają m.in. zakaz realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy uouioś.  

 Jednocześnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące 

na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. 

 Przedsięwzięcie nie spowoduje ingerencji w użytki ekologiczne, które zostaną 

zabezpieczone przed przypadkowym naruszeniem poprzez oznakowanie. Nie przewiduje się 

konieczności wycinki drzew w obrębie ww. użytków ekologicznych z uwagi na zastosowanie 

technologii nadleśnej. 

 Z uwagi na sąsiedztwo (w odległości do ok. 130 m od linii) rezerwatu przyrody 

Reptowo (wariant preferowany) oraz (w odległości ok. 40 m od linii do demontażu) Las 

Mariański (wariant alternatywny) wprowadzono ograniczenia w zakresie lokalizacji zaplecza 

budowy (w tym miejsc magazynowania odpadów, sprzętu, materiałów i zaplecza 

sanitarnego). 

 Dodatkowo w raporcie wskazuje się na objęcie nadzorem przyrodniczym prac 

w rejonie ww. użytków ekologicznych oraz w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Las Mariański. 

Powyższe należy prowadzić w ramach kompleksowego nadzoru, który ma na celu kontrolę 

poprawności wykonania prac na poszczególnych etapach w zakresie uwarunkowań 

przyrodniczych oraz ewentualne określenie sposobu ich prowadzenia lub określenia działań 

korygujących. 

 Zamierzenie przebiega w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 oraz 

w obszarze Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003. 

 Zgodnie z ww. zarządzeniem w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne uznane zostały 



  

41 

 

za zagrożenie potencjalne. Jednocześnie inwestycja nie ingeruje w siedliska przedmiotów 

ochrony ww. obszaru rozpoznane w ramach przygotowania planu zadań ochronnych. Zgodnie 

z przedłożonym i uzupełnionym raportem, odcinek zlokalizowany w granicach obszaru 

Natura 2000 zostanie oznaczony z wykorzystaniem spiral na przewodach odgromowych 

(co 40 m z przesunięciem co 20 m) oraz dodatkowo znaczników typu Firefly 

(lub o analogicznej skuteczności, zapewniając dostrzegalność przez ptaki w okresie dziennym 

i nocnym), co pozwoli skutecznie zminimalizować ryzyko potencjalnych kolizji ptaków 

(w tym przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000) z przewodami linii 400 kV. 

 Realizacja inwestycji wiąże się z wycinką drzew, a także usunięciem drzewostanu 

(przede wszystkim na potrzeby posadowienia słupów – usunięcie stałe oraz na potrzeby 

budowy – tymczasowe usunięcie). 

 Należy podkreślić, że zakres wycinki został ograniczony do koniecznego minimum 

poprzez stosowanie na terenach leśnych słupów nadleśnych.  

 Z uwagi na wycinkę przewidziano konieczność wykonania nasadzeń zastępczych, 

których sposób i zakres wykonania określono na podstawie przedłożonej i uzupełnionej 

dokumentacji. Z uwagi na możliwą ingerencję w potencjalne lub rzeczywiste szlaki migracji 

lokalnych nietoperzy, przewidziano konieczność uzupełnienia liniowych zadrzewień, 

sprzyjających przelotom nietoperzy.  

 Inwestycja wiąże się z koniecznością naruszenia fragmentów siedlisk 91E0 łęgu 

wierzbowego na powierzchni ok. 1,26 ha (w obszarze Natura 2000 Solecka Dolina Wisły 

PLH040003) i 9170 grądu na powierzchni ok. 0,17 ha, jak również siedliska 6120 muraw 

napiaskowych na powierzchni ok. 350 m
2
. 

 W związku z naruszeniem ww. siedlisk leśnych (tj. 9170 i 91E0), celem ograniczenia 

presji ze strony gatunków obcych i inwazyjnych roślin, uwzględniono konieczność 

wykonania nasadzeń drzew właściwych dla siedliska. Dokładny sposób oraz zakres nasadzeń 

należy dostosować do rzeczywistego składu gatunkowego siedlisk 91E0 i 9170, skali 

faktycznego naruszenia siedliska oraz warunków technicznych i utrzymaniowych linii 

elektroenergetycznej, a także uzgodnić z zarządcą terenu. Rozwiązanie to pozwoli ograniczyć 

sukcesję gatunków obcych i inwazyjnych w miejscu odsłonięcia terenu na skutek wycinki 

drzew – fragmentu siedliska łęgowego. Jednocześnie skala naruszenia siedliska 

nie spowoduje zagrożenia dla zachowania ww. siedlisk, a w przypadku siedliska 91E0 

nie wpłynie również znacząco negatywnie na możliwość zachowania siedliska w obszarze 

Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003. 
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 Inwestycja nie spowoduje naruszenia innych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 

gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 

Solecka Dolina Wisły PLH040003. 

 Ponadto, uwzględniając konieczność zapewnienia trwałości wprowadzonych nasadzeń 

zastępczych (w odniesieniu do całości linii), określono wymóg kontroli oraz, w razie 

potrzeby, uzupełnienia stanu tych nasadzeń w okresie umożliwiającym faktyczne osiągnięcie 

trwałości ww. nasadzeń. Dla uniknięcia niekorzystnych przekształceń środowiska 

przyrodniczego wskazano również obowiązek stosowania wyłącznie gatunków rodzimych 

odmian i gatunków drzew i krzewów, zgodnych z siedliskiem. Celem powyższego jest 

wykluczenie z ewentualnych nasadzeń gatunków obcych, inwazyjnych, a także odmiany 

ozdobnych drzew i krzewów. 

 Jednocześnie w raporcie wskazano na konieczność wykonania kontroli oraz nasadzeń 

uzupełniających w ciągu jednego roku od czasu wykonania nasadzeń zastępczych. W ramach 

weryfikacji raportu tut. Organ stwierdził konieczność wykonania kontroli również w trzecim 

sezonie wegetacyjnym, gdyż wskazane w raporcie rozwiązanie w tym zakresie jest 

niewystarczające. Należy uwzględnić, że wprowadzone nasadzenia (pochodzące przede 

wszystkim z upraw i szkółek) są w pierwszym okresie szczególnie narażone na niekorzystne 

czynniki, jak np. przesuszenie (z uwagi na nierozwinięty system korzeniowy). W związku 

z powyższym zdecydowano o wprowadzeniu ww. kontroli w pierwszym oraz trzecim sezonie 

wegetacyjnym po wykonaniu nasadzeń. 

 Inwestycja wymaga wycinki drzew (co opisano powyżej) również w terenach leśnych, 

w zarządzie PGL Lasy Państwowe, stąd w przypadku tych obszarów zasadność i konieczność, 

a także sposób, lokalizację oraz zakres wykonania nasadzeń zastępczych należy uzgodnić 

z zarządcą terenu (PGL Lasy Państwowe). Należy przyjąć, że zarządca terenu 

(np. po uwzględnieniu użytkowania rębnego) może uznać wykonanie nasadzeń 

za nieuzasadnione i odstąpić od wprowadzania nasadzeń. Nie przewiduje się jednak 

możliwości odstąpienia od nasadzeń kompensacyjnych siedlisk przyrodniczych 9170 i 91E0.

 W przebiegu inwestycji stwierdzono występowanie gatunków chronionych zwierząt, 

grzybów i roślin objętych ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U., poz. 1348), 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409). 
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 W drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono siedlisk pachnicy dębowej. 

Z uwagi na ramy czasowe pomiędzy przeprowadzoną inwentaryzacja, a realizacją inwestycji 

nie można wykluczyć pojawienia się tego gatunku w obrębie zadrzewień przewidzianych 

do wycinki. W związku z tym przed przystąpieniem do usunięcia drzew wskazano 

konieczność kontroli w zakresie entomologicznym pod kątem występowania siedlisk 

chronionych bezkręgowców, w tym pachnicy dębowej. 

 Inwestycja może wiązać się ze zniszczeniem stanowisk 4 gatunków chronionych 

roślin (arcydzięgiel litwor, kocanki piaskowe, grzybienie białe, płonnik pospolity), 

które zlokalizowane są w buforze inwestycji (poza osią przebiegu inwestycji). Ponadto 

na trasie linii NN przeznaczonej do demontażu stwierdzono obecność siedlisk rokietnika 

pospolitego, kocanek piaskowych oraz chrobotka reniferowego, które również mogą ulec 

zniszczeniu na skutek przedsięwzięcia.  

 W pierwszej kolejności, w ramach prowadzonego nadzoru przyrodniczego, należy 

wyznaczyć siedliska ww. gatunków, które w ramach prowadzonych prac mogą pozostać 

w stanie nienaruszonym oraz zabezpieczyć je w terenie przed przypadkowym uszkodzeniem. 

Z uwagi na zakres koniecznych prac nie można jednak wykluczyć konieczności naruszenia 

lub zniszczenia siedlisk i osobników ww. gatunków. Ze względu na powszechność 

występowania tych gatunków oraz dostępność potencjalnych siedlisk, nie przewiduje się 

znacząco negatywnego wpływu inwestycji na zachowanie ich populacji. 

 Ponadto inwestycja może wiązać się ze zniszczeniem potencjalnych i rzeczywistych 

siedlisk gatunków chronionych bezkręgowców, np. winniczka i trzmieli. Możliwa ingerencja 

w siedliska ww. gatunków bezkręgowców, z uwagi na powszechność ich występowania oraz 

dostępność potencjalnie dogodnych siedlisk, nie stanowi zagrożenia dla zachowania ich 

populacji. 

 Zgodnie z przedłożoną oraz uzupełnioną dokumentacją przewidziano wykonanie 

oznaczenia całości linii elektroenergetycznej w formie spiral, których sposób wykonania 

(w tym zagęszczenie) dostosowano do potencjalnej i rzeczywistej aktywności ptaków 

na poszczególnych odcinkach linii, co 40 m (z przesunięciem co 20 m oraz dodatkowo 

ze znacznikami typu Firefly) w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003, 

co 100 m (z przesunięciem co 50 m) na odcinkach kluczowych dla przelotów i występowania 

awifauny stwierdzonych w czasie przygotowania raportu oraz w miejscach potencjalnego 

i faktycznego występowania koncentracji ptaków, a także w sąsiedztwie wyznaczonych stref 

ochrony miejsc gniazdowania ptaków. Pozostałe odcinki linii przewidziano do oznaczenia 
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z wykorzystaniem spiral rozmieszczonych co 200 m (z przesunięciem co 100 m), zgodnie 

z zasadą przezorności, zabezpieczając w ten sposób również odcinki o potencjalnie 

mniejszym znaczeniu dla przelotów ptaków. Rozwiązanie to pozwoli skutecznie 

zminimalizować potencjalne oddziaływanie na gatunki ptaków, w tym przedmioty ochrony 

obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003. 

 Zgodnie z raportem inwestycja zlokalizowana jest poza cennymi siedliskami płazów, 

tym nie powoduje ingerencji w zbiorniki wodne. Jednocześnie na podstawie przedłożonej 

dokumentacji wskazano na konieczność wykonania tymczasowych wygrodzeń (w rejonie 

slupów i/lub odcinków linii), mających na celu wykluczenie przypadkowej śmiertelności 

zwierząt, w tym płazów na skutek realizacji inwestycji. Wygrodzeniami należy objąć odcinki 

i słupy, w rejonie których na etapie przygotowania raportu stwierdzono występowanie 

siedlisk płazów lub innych drobnych gatunków zwierząt naziemnych objętych ochroną. 

Szczegółowa lokalizacja oraz zakres wykonania wygrodzeń powinien zostać określony przez 

nadzór przyrodniczy. 

 Zalecono również przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego, którego sposób 

realizacji zapewni weryfikację, określonego w ramach oceny oddziaływania na środowisko, 

faktycznego wpływu na kluczowe elementy środowiska przyrodniczego. W razie potrzeby, 

umożliwi on również wdrożenie dodatkowych działań. 

 Realizacja inwestycji wiąże się z wykonaniem głębokich wykopów pod fundamenty 

słupów. W związku z tym, że istnieje ryzyko wpadania do nich płazów i innych drobnych 

zwierząt, nałożono warunek zabezpieczenia wykopów przed taką możliwością oraz 

dodatkowo prowadzenia ich regularnych inspekcji, pod kątem obecności w nich zwierząt. 

Zalecono, aby w przypadku stwierdzenia zwierząt w wykopie, przeniesiono je w oddalone, 

odpowiednie dla danego gatunku miejsce. Warunek ten dotyczy najbardziej newralgicznych 

miejsc na trasie inwestycji, w których stwierdzono występowanie zwierząt w trakcie badań 

herpetologicznych. Na podstawie przedłożonej dokumentacji wskazano na konieczność 

wykonania tymczasowych wygrodzeń (w rejonie slupów i/lub odcinków linii), mających| 

na celu wykluczenie przypadkowej śmiertelności płazów na skutek realizacji inwestycji. 

Lokalizacja ww. wygrodzeń została określona na podstawie przedłożonego i uzupełnionego 

raportu, przy czym należy uwzględnić, że szczegółowa lokalizacja oraz zakres wykonania 

wygrodzeń powinien zostać określony przez nadzór przyrodniczy. 

Mając na uwadze zalecenia zawarte w raporcie, skalę inwestycji, uwarunkowania 

terenowe, a także możliwą zmienność sezonową wskazano na konieczność prowadzenia 
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nadzoru przyrodniczego w czasie realizacji inwestycji. Określono kluczowe jego funkcje oraz 

(w rejonie stwierdzonych faktycznych i potencjalnych siedlisk gatunków chronionych) 

uszczegółowiono zakres działania ww. nadzoru, który pozwoli w sposób kompleksowy 

uwzględnić zachowania poszczególnych chronionych elementów środowiska przyrodniczego. 

Zgodnie ze wskazaniami raportu zalecono również przeprowadzenie monitoringu 

porealizacyjnego, którego sposób realizacji zapewni weryfikację, określonego w ramach 

oceny oddziaływania na środowisko, faktycznego wpływu na kluczowe elementy środowiska 

przyrodniczego. W razie potrzeby, umożliwi on również wdrożenie dodatkowych działań. 

W odniesieniu do gatunków chronionych roślin, grzybów oraz zwierząt obowiązują 

uwarunkowania wynikające z art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody. W przypadku 

konieczności podjęcia czynności zakazanych względem ww. gatunków konieczne jest 

uprzednie uzyskanie stosownego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

lub regionalnego dyrektora ochrony środowisko, zgodnie z wymogami art. 56 ustawy 

o ochronie przyrody. Niniejsza decyzja nie zastępuje zezwoleń, o których mowa 

w art. 56 ww. ustawy w zakresie odstępstw od ochrony gatunkowej. 

Mając na uwadze wnioski wynikające z oceny oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko, nałożone warunki realizacji inwestycji oraz przy 

zastosowaniu przepisów o ochronie gatunkowej stwierdzono, że nie przewiduje się znacząco 

negatywnego wpływu analizowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym 

na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. Nie przewiduje się również negatywnego 

wpływu na bioróżnorodność rozumianą, jako liczebność i kondycja populacji występujących 

gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, 

w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez niepełnionych, 

a także ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację 

i pełnione funkcje w środowisku.   

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, 

przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu 

(efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych 

do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów. W celu zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych podczas realizacji, zastosowane zostaną pojazdy w dobrym 

stanie technicznym, a także nie będą one pozostawiane z włączonymi silnikami.  

W przypadku niniejszej inwestycji w jak największym stopniu zminimalizowano 

konieczność wykonania wycinki drzew poprzez zastosowanie słupów nadleśnych.  
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Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, typu huragany czy intensywne 

burze, może doprowadzić do zwiększenia ryzyka uszkodzenia linii przesyłowych 

i dystrybucyjnych, a zatem ograniczenia w dostarczaniu energii do odbiorców. Najważniejsze 

zjawiska zwiększające ryzyko zniszczeń sieci przesyłowych to: burze, w tym burze śnieżne, 

oblodzenie sieci przesyłowych i silny wiatr. 

Podczas projektowania inwestycji brano pod uwagę zmiany klimatu i dostosowano 

parametry oraz technologię wykonania, które pozwolą na zminimalizowanie oddziaływań 

związanych ze zmianami klimatu, w tym klęsk żywiołowych. Niniejsza linia projektowana 

jest tak, aby wytrzymała katastrofalną szadź, czy nawet huraganowy wiatr. 

Budowa nowej linii, docelowo zwiększy możliwości przesyłania energii elektrycznej 

przy mniejszych stratach przesyłowych. Zadanie powstanie również w celu umożliwienia 

odbioru i przesyłu energii z odnawialnych źródeł energii. Wpisuje się zatem w procesy dążące 

do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprzez zwiększenie produkcji energii 

pochodzącej z OZE, a tym samym zmniejszenie produkcji energii ze spalania surowców 

nieodnawialnych, będących jednym z głównych emiterów gazów cieplarnianych 

do atmosfery. Realizacja zadania umożliwi połączenie linii najwyższych napięć ze źródłami 

w rejonie środkowej Polski, umożliwiając efektywny przesył energii. W związku 

z powyższym zwiększy się również efektywność pozyskiwania energii w źródłach 

konwencjonalnych, zmniejszając tym samym emisję gazów cieplarnianych. 

W związku z realizacją przedsięwzięcia, szczegółowo przeanalizowano wszystkie 

ewentualne oddziaływania generowane przez nie, mogące podlegać kumulacji, w połączeniu 

z oddziaływaniami tego samego typu, pochodzącymi od sąsiadujących inwestycji (również 

planowanych), biorąc pod uwagę zarówno fazę realizacji, jak i eksploatacji.  

Z uwagi na zróżnicowany zakres częstotliwości pól generowanych przez napowietrzne 

linie elektroenergetyczne oraz emitowanych przez anteny stacji bazowych telefonii 

komórkowych, aspekt oddziaływania skumulowanego nie może być analizowany. Anteny 

stacji bazowych telefonii komórkowej wytwarzają pola elektromagnetyczne o częstotliwości 

przekraczającej 900 MHz, którego właściwości są inne niż pola elektromagnetycznego 

o częstotliwości 50 Hz, jakie generują linie napowietrzne. Należy je zatem traktować jako 

dwa różne zjawiska, które się nie kumulują. 

W odniesieniu do części liniowej, szczególną uwagę zwrócono na istniejące linie 

elektroenergetyczne oraz istniejące i projektowane elektrownie wiatrowe. Odległość 

projektowanej linii 400 kV od innych linii napowietrznych o napięciu 400, 220 i 110 Kv 
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są na tyle duże, że nie ma żadnej możliwości kumulacyjnego działania pól wytwarzanych 

przez te instalacje, które spowoduje przekroczenie wartości dopuszczalnych poszczególnych 

składowych w miejscach dostępnych dla ludzi (Edop = 10 kV/m, Hdop = 60 A/m). Mogą 

natomiast wystąpić sytuacje, w których ze względu na występowanie skrzyżowań, a przede 

wszystkim równoległego prowadzenia dwóch lub większej ilości linii napowietrznych 

wysokiego napięcia, których wzajemne odległości pomiędzy osiami linii są mniejsze niż 

50 m, pojawi się lub rozszerzy się obszar, w którym natężenie pola elektrycznego może 

przekroczyć wartość 1 kV/m w pasie technologicznym. Na trasie analizowanej linii występuje 

7 miejsc, w których projektowana linia będzie krzyżować się z liniami napowietrznymi 

o napięciu 110 kV. 

Najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne, przy których linia napowietrzna 

będzie źródłem hałasu o poziomach, które z pewnością nie przekraczają 45 dB poza „pasem 

technologicznym” o szerokości 70 m (2 x 35 m po obu stronach osi linii), to na obszarach 

zbliżeń linii dróg decydujący będzie hałas komunikacyjny, a na terenach bliskich szlakom 

kolejowym - hałas powodowany przez przejeżdżające pociągi.  

Oddziaływanie skumulowane napowietrznej linii elektroenergetycznej 

z elektrowniami wiatrowymi rozpatrywano w zakresie tworzenia bariery dla ptaków oraz 

zmniejszania terenu siedlisk głównie lęgowych (bezpośrednio w miejscach posadowienia 

słupów). Przy istniejących i planowanych lokalizacjach farm wiatrowych planowana linia 

będzie przechodziła przez pola uprawne. 

Nie przewiduje się, żeby realizacja zadania zwiększyła w znaczący sposób istniejącą 

już barierę powietrzną dla ptaków. Prognozuje się, że wkomponuje się ona w istniejące tło 

farm wiatrowych.  

W związku z odmienną specyfiką oddziaływań farm wiatrowych i linii 

napowietrznych jako barier dla ptaków wnioskuje się, że skumulowany efekt negatywny 

w tym zakresie nie wystąpi lub będzie miał charakter nieznaczący. 

Planowana inwestycja nie stworzy zagrożenia wystąpienia poważnej awarii 

w rozumieniu przepisu art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. Ustalono, że na etapie realizacji i eksploatacji nie będą stosowane substancje oraz 

technologie, które w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 j.t.), stwarzałyby ww. ryzyko. 
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Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania 

technologii oraz używanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości 

dla środowiska, w związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności 

przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną 

dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. 

Z uwagi na znaczne oddalenie zamierzenia od granic państwa nie przewiduje się 

wystąpienia transgranicznych oddziaływań na środowisko. 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, 

o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 22 uouioś, czyli decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. 

 Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów 

w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji. 

      

POUCZENIE 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 uouioś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza 

się do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu 

i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa 

w art. 72 ust. 1 pkt 22 uouioś. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed 

upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała 

się ostateczna. 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia 

obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o ich wydaniu zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych. 








