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POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko

Na podstawie  art.  63  ust.  2  ustawy z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), biorąc pod uwagę opinie 
odpowiednich organów:

• Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  –  postanowienie  z  dnia 
17.02.2012 r., sygn. WOOŚ.4240.64.2012.PS;
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu – postanowienie z dnia 
09.02.2012 r., sygn. ZNS-RŚ-621-8/12 – wpłynęło 21.02.2012 r.

postanawiam

uznać,  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na  środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia p.n.  „Wykonanie projektu i przebudowa linii napowietrznej 110 kV 
S-174  i  S-175  relacji  GPZ  R-122  Bielany Wrocławskie  –  GPZ R-192  Żórawina  –  GPZ R-40 
Strzelin”, stosownie do wszczętego w dniu 30 stycznia 2012 r. postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach 

UZASADNIENIE

Wnioskiem  z  dnia  25  stycznia  2011  r.  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowego 
„Elektrobud” Marek Bazylewicz z/s Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa zwróciło się o wydanie 
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację  przedsięwzięcia  p.n.  „Wykonanie 
projektu  i  przebudowa  linii  napowietrznej  110  kV S-174  i  S-175  relacji  GPZ  R-122  Bielany 
Wrocławskie  –  GPZ R-192 Żórawina  –  GPZ R-40  Strzelin”.  W związku  z  tym,  Wójt  Gminy 
Żórawina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego 
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  we  Wrocławiu  o  opinie  co  do  potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  postanowieniem  z  dnia 
17.02.2012  r.,  znak:  WOOŚ.4240.64.2012.PS  i  Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  we 
Wrocławiu opinią sanitarną z dnia 09 lutego 2012 r., znak: ZNS-RŚ-621-8/12, stwierdzili o braku 
konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowej inwestycji. 

Biorąc  pod  uwagę  opinie  organów  opiniujących,  informacje  zawarte  w  złożonych 
dokumentach załączonych do wniosku, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy, przeanalizowano kryteria 
związane  z  kwalifikowaniem przedsięwzięcia  mogącego  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko i dokonano analizy przedsięwzięcia względem zapisów art. 63 ust. 1 i 2 ustawy, celem 
stwierdzenia,  czy  w  analizowanym  przypadku  istnieje  konieczność  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania na środowisko.

Powyższa inwestycja, zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko  (Dz.  U.  Nr  213,  poz.  1397),  zalicza  się  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie 
znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  których  obowiązek  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 
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. 
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na:
- wybudowanie nowego odcinka linii napowietrznej dwutorowej 2 x 110 kV  S-174 i S-175 od 
GPZ R-192 Żórawina do słupa nr 47 ~ 3 km;
- demontaż starych linii napowietrznych 110 kV S-174 i S-175 ~ 3 km;
- zabudowa przewodu odgromowego skojarzonego z światłowodem typu OPGW od słupa nr 14A 
zlokalizowanego w miejscowości Domasław do bramki liniowej w GPZ R-192 Żórawina ~ 9 km;
- zabudowa  przewodu  odgromowego  skojarzonego  z  światłowodem  typu  OPGW od  bramki 
liniowej  w  GPZ  R-192  Żórawina  do  słupa  nr  37  zlokalizowanego  obrębie  miejscowości 
Marcinkowice  ~ 8 km.

Inwestycja realizowana będzie na działkach: Żórawina dz. nr  639/3, 640;  Magnice dz. nr 
4/3, 17;  Pasterzyce dz. nr  14, 22; Galowice dz. nr  116, 117, 167; Bogunów dz. nr  217, 218/1, 
227/3, 227/4, 228, 229/3, 229/7, 229/9, 231/1, 234/1, 251/2, 256/1; Domasław dz. nr  197, 276, 277, 
278/4, 290/2, 291/4,  292, 293/3, 293/4, 294/1, 294/3, 305, 306, 307, 308/2, 308/3, 315, 316, 317/1, 
317/2, 347/1, 355; Brzeście dz. nr  26/2, 47/8, 48, 50, 51, 52/6; Księginice dz. nr  105, 107/1, 107/2, 
111,  112,  113,  114,  115,  117,  121,  122/1,  122/2,  123,  125/1,  125/2,  133,  134,  171/1,  182/1; 
Wilczków dz. Nr  9/2, 179, 180, 182, 184, 194, 196, 198.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko po przebudowie nie zwiększy się w stosunku 
do  stanu  istniejącego.  Realizacja  przedsięwzięcia  spowoduje  nieznaczne,  krótkotrwałe 
oddziaływanie  na  środowisko.  Dotyczy  to  pracy  maszyn  budowlanych  (samochody,  dźwigi, 
wiertnice,  koparki)  w  okresie  realizacji.  Chwilowej  degradacji  może  ulec  powierzchnia  ziemi
z  powodu  niewielkich  robót  ziemnych.  Po  zakończeniu  robót  będą  przeprowadzone  prace 
rekultywacyjne. Może nastąpić wycinka krzewów i drzew, o ile uniemożliwią one prowadzenie prac 
lub będą stanowiły zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji linii elektrycznej. Przy przeglądzie linii 
energetycznej istniejącej nie stwierdzono obecności gniazd bocianów na słupach. Oznacza to, iż 
prace budowlane związane z przebudowa nie zakłócą okresu lęgowego tych ptaków. 

Z uwagi, iż liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74 
ust.  3  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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zastosowano art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - 
podano ogłoszenie do publicznej wiadomości.   

Pouczenie

1. Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie jest ostateczne. 

Otrzymują:
1.  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowego  „Elektrobud”  Marek  Bazylewicz  z/s  Przyczyna  Dolna  39,  67-400 
Wschowa
2. Urząd Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
3. a/a

Sprawę prowadzi: S. Lewicki, tel. 71/ 38-14-128


