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1. WPROWADZENIE 
1.1. Podstawy prawne i zakres „Raportu…” 
Przedmiotem raportu jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. 

„Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska”, zwanego dalej „Raportem …”.  
Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwutorowego napowietrznego odcinka linii 400 kV o 
długości ok. 91,95 km oraz rozbiórkę istniejącej, napowietrznej linii 220 kV o długości ok. 
86,9 km, po oddaniu do eksploatacji ww. nowej linii 400 kV. Przedsięwzięcie to należy do 
kategorii mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - wymagane jest dla niego 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed uzyskaniem decyzji o 
ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.  

Linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina – Plewiska realizowana jest na 
podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. 

„Raport …”, wymagany jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia, sporządzono w pełnym zakresie określonym w ustawie 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. 

1.2. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 
„Raport...” sporządzono, wykorzystując jako źródła informacji materiały projektowe 

przedsięwzięcia, liczne materiały archiwalne dotyczące stanu środowiska i form ochrony 
przyrody, materiały opublikowane metodyczne i regionalne, rozpoznanie terenowe, prawo 
powszechne i miejscowe ochrony środowiska oraz w szczególności „Sprawozdanie z 
inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 
kV Piła Krzewina- Plewiska” wykonanej od marca 2016 r. do sierpnia 2017 r. Sprawozdanie 
to stanowi załącznik do „Raportu …”.  

1.3. Opis metod prognozowania 
Ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa linii 400 kV Piła 

Krzewina – Plewiska”, przeprowadzono w następujących etapach: 

 etap 1 – zebranie danych, które objęło przegląd materiałów publikowanych i archiwalnych, 
rozpoznanie terenowe ogólnych warunków przyrodniczych i krajobrazowych na trasie linii 
400 kV Piła Krzewina- Plewiska i inwentaryzację przyrodniczą terenu planowanej linii; 

 etap 2 – oceny eksperckie, w ramach którego wykonano metodami eksperckimi, 
specjalistyczne oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym zwłaszcza w 
zakresach oddziaływania na: przypowierzchniową warstwę ziemi, warunki wodne, 
zanieczyszczenie atmosfery, warunki akustyczne, pole elektromagnetyczne, gospodarkę 
odpadami, szatę roślinną, grzyby, faunę, formy ochrony przyrody, zabytki, krajobraz oraz 
na warunki życia ludzi; 

 etap 3 – synteza oceny, czyli kompleksowa ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, z uwzględnieniem oddziaływań bezpośrednich i pośrednich, wtórnych i 
skumulowanych, krótko-, średnio- i długoterminowych oraz stałych i chwilowych; 
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 etap 4 – opracowanie streszczenia raportu w języku niespecjalistycznym - zgodnie z 
uwarunkowaniami określonymi w ustawie OOŚ, w niniejszym streszczeniu uwzględniono 
informacje nt. wszystkich, podstawowych zagadnień zawartych w „Raporcie …”.  

2. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  

2.1. Istota i charakterystyka przedsięwzięcia  
Istotą przedsięwzięcia jest budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina- 

Plewiska (jest to inwestycja celu publicznego), obejmująca dwutorowy napowietrzny odcinek 
linii elektroenergetycznej 400 kV od drugiego słupa podejścia do stacji elektroenergetycznej 
Piła Krzewina (gm. Kaczory) do stacji elektroenergetycznej „Plewiska” (gm. 
Dopiewo/Komorniki) w woj. wielkopolskim. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu 
zapewnienie dostaw energii elektrycznej do odbiorców w północnej i zachodniej Polsce. 
Istniejąca linia 220 kV Piła Krzewina – Plewiska zbudowana była w 1965 r. i jest linią, której 
awaria zagraża bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej do odbiorców.  

Podstawowe cechy projektowanej linii elektroenergetycznej Piła Krzewina- Plewiska: 
 napięcie znamionowe: 400 kV; 

 liczba torów: 2; 

 szerokość pasa technologicznego linii: 70 m (po 35 m od osi linii); 

 długość: 91,95 km; 

 powierzchnia terenu w zasięgu pasa technologicznego ok. 643,65 ha; 

 łączna powierzchnia terenów zajętych pod planowane 221 słupów ok. 4 ha. 
Prace budowlano-montażowe obejmą:  

1. Budowę tymczasowych dróg dojazdowych i placów manewrowych niezbędnych do 
budowy linii.  

2. Wycinkę drzew i krzewów w lasach na odcinkach śródleśnego (przecinki) i nadleśnego 
(tereny słupów oraz tymczasowo pod maszyny naciągowe przy słupach mocnych 
nadleśnych) przebiegu linii oraz na terenach nieleśnych w niezbędnym zakresie. 

3. Budowę fundamentów pod słupy z zabezpieczeniem antykorozyjnym.  
4. Wykonanie uziemień słupów.  
5. Dostawę i montaż słupów.  
6. Dostawę i montaż izolacji, osprzętu i przewodów oraz wykonanie naciągów przewodów 

fazowych linii.  
7. Dostawę i montaż przewodów odgromowych, w tym przewodów ze światłowodami.  
8. Zabezpieczenie antykorozyjne słupów.  
9. Wykonanie oznakowania linii. 
10. Powiązanie linii ze stacja elektroenergetyczną „Piła Krzewina” poprzez wybudowany 

odcinek linii w ramach odrębnego zadania rozbudowy stacji. 
11. Wprowadzenie linii do stacji elektroenergetycznej „Plewiska”. 
12. Wprowadzenie traktów światłowodowych do stacji elektroenergetycznej „Plewiska” i 

przełącznic światłowodowych.  
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Po oddaniu do eksploatacji nowej linii 400 kV, nastąpi demontaż istniejącej linii 220 kV 
Piła Krzewina- Plewiska na odcinku od drugiego słupa podejścia do stacji 
elektroenergetycznej Piła Krzewina (słup 209) do stacji „Plewiska” - długość odcinka ok. 
86,9 km.  

Na etapie budowy linii przewidywane jest wykorzystanie istniejącej linii 220 kV 
Plewiska – Czerwonak jako „linii tymczasowej”, która w gminach Dopiewo i Tarnowo 
Podgórne biegnie właściwie równolegle do linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska, poprzez 
połączenie stacji Piła Krzewina, Plewiska i Czerwonak w „gwiazdę”. Przy wykorzystaniu 
połączenia gwiazdowego linii konieczne będzie jedynie wykonania połączenia 
tymczasowego (mostka prądowego) między słupami linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska i 
220 KV Plewiska – Czerwonak. 

Wykonawca, w celu skrócenia czasu wyłączenia linii, w ramach przygotowania zakłada 
wykonanie fundamentów i montaż poziomy konstrukcji pod czynną linią 220 kV Piła 
Krzewina – Plewiska. W przypadku wykonywania połączenia w gwiazdę potrzebne będą 
jedynie krótkie wyłączenia na czas wykonania połączenia między liniami 220 KV Piła 
Krzewina – Plewiska i 220 kV Plewiska – Czerwonak oraz do jego demontażu. 

2.2. Położenie przedsięwzięcia i powierzchnia zajmowanej nieruchomości w 
wariancie proponowanym przez wnioskodawcę 

Projektowana linia 400 kV Piła Krzewina- Plewiska w wariancie proponowanym przez 
wnioskodawcę zlokalizowana ma być w całości w woj. wielkopolskim, w następujących 
powiatach i gminach (rys. 1):  
 powiat pilski: gm. Kaczory i gm. Ujście;  
 powiat chodzieski: gm. Chodzież;  
 powiat czarnkowsko-trzcianecki: gm. Czarnków i gm. Połajewo;   
 powiat obornicki: gm. Oborniki;  
 powiat szamotulski: gm. Szamotuły i gm. Kaźmierz; 
 powiat poznański: gm. Rokietnica, gm. Tarnowo Podgórne, gm. Dopiewo i gm. 

Komorniki. 
Istniejąca linia 220 kV Piła Krzewina – Plewiska na odcinku przewidzianym do 

likwidacji przebiega przez ww. gminy, z wyjątkiem gmin powiatu szamotulskiego (gm. 
Szamotuły i gm. Kaźmierz) oraz dodatkowo przez fragment miasta na prawach powiatu 
Poznań (rys. 1). 

2.3. Racjonalne warianty alternatywne przedsięwzięcia 
Jako racjonalne warianty alternatywne analizowano trzy warianty innego przebiegu 

projektowanej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska (rys. 1): 
 wariant W1 – o długości ok. 98,25 km z zastosowaniem 237 słupów (powierzchnia pasa 

technologicznego ok. 687,75 ha, powierzchnia terenu pod słupy ok. 4,3 ha); 
 wariant W2– o długości ok. 92,06 km z zastosowaniem 226 słupów (powierzchnia pasa 

technologicznego ok. 644,42 ha, powierzchnia terenu pod słupy ok. 4,1 ha); 
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Rys. 1 Położenie przedsięwzięcia na tle podziału administracyjnego 
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 wariant W3 – o długości ok. 94,75 km z zastosowaniem 229 słupów (powierzchnia pasa 
technologicznego ok. 663,25 ha, powierzchnia terenu pod słupy ok. 4,16 ha). 
Trasa racjonalnego wariantu alternatywnego W1 przebiega przez te same jednostki 

podziału administracyjnego co trasa wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz 
dodatkowo przez fragment miasta na prawach powiatu Poznań. 

Trasa racjonalnego wariantu alternatywnego W2 przebiega przez: 

 powiat pilski: gm. Kaczory;  
 powiat chodzieski: gm. Chodzież i gm. Budzyń;  
 powiat obornicki: gm. Ryczywół i gm. Oborniki;  
 powiat szamotulski: gm. Szamotuły; 
 powiat poznański: gm. Rokietnica, gm. Tarnowo Podgórne, gm. Dopiewo i gm. 

Komorniki; 
 miasto na prawach powiatu Poznań. 

Trasa racjonalnego wariantu alternatywnego W3 przebiega przez te same jednostki 
podziału administracyjnego co wariant W2, z wyjątkiem miasta Poznań i dodatkowo przez 
gm. Kaźmierz. 

Racjonalne warianty alternatywne projektowanej linii 400 kV pod względem 
technologicznym nie różnią się od wariantu proponowanego przez wnioskodawcę. 

2.4. Technologia wariantów przedsięwzięcia 
Budowa projektowanej linii 400 kV 
Budowa projektowanej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska odbywać się będzie przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii budownictwa energetycznego, w zakresie wykonania 
urządzeń przewidzianych do zainstalowania i w procesie montażu tych urządzeń, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi. Z 
uwagi na liniowy charakter przedsięwzięcia, jego długość(ok. 91,95 km), występowanie na 
jego przebiegu rzek, lasów, dróg itd. oraz ze względu na przyjęte rozwiązania chroniące 
środowisko, prace budowlane będą prowadzone odcinkami. Rodzaj fundamentów określony 
zostanie po uprzednio wykonanym, szczegółowym rozpoznaniu warunków gruntowych 
poniżej głębokości posadowienia fundamentów – generalnie przewiduje się zastosowanie 
fundamentów prefabrykowanych. Słupy zaprojektowano jako stalowe, kratowe, o wysokości 
w przewadze ok. 55-70 m, maksymalnie do ok. 90 m. Słupy będą montowane z gotowych 
elementów. Zostaną one pomalowane na kolor zielono-oliwkowy. Przewiduje się zastosowanie 
przewodów fazowych stalowo-aluminiowych, dwóch przewodów odgromowych i przewodu 
światłowodowego. Rozwijanie przewodów odbędzie się za pomocą wciągarki i bębna 
hamulcowego. Metoda ta sprawia, że kontakt rozwijanego przewodu z powierzchnią terenu, w 
ciągu całego cyklu montażu, jest praktycznie wyeliminowany (tzw. metoda bezdotykowa) lub 
ograniczony do minimum. Dla potrzeb dojazdów na etapie wykonywania robót budowlanych 
planuje się maksymalnie wykorzystać istniejące drogi. 

Rozbiórka istniejącej linii 220 kV 
W końcowej fazie etapu budowy (po załączeniu nowej linii pod napięcie) nastąpi 

likwidacja istniejącej linii 220 kV: demontaż przewodów i stanowisk słupowych, w tym 
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wykopanie fundamentów) oraz rekultywacja terenów w kierunkach określonych przez 
docelowe użytkowanie ziemi.  

Etap eksploatacji 
Projektowana linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska nie będzie spełniać innych funkcji 

poza przesyłem energii elektrycznej. Przewidziane jest okresowe prowadzenie prac 
konserwacyjnych i naprawczych. 

Etap likwidacji 
Likwidacja przedsięwzięcia odbywać się będzie w technologii demontażu i budowlanych 

robót rozbiórkowych. Likwidacja obejmować będzie również wywiezienie zdemontowanych 
elementów linii i odpadów. Tereny po zlikwidowanych słupach zostaną zrekultywowane w 
kierunku docelowego użytkowania ziemi. 

2.5. Informacje o wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i 
powierzchni ziemi oraz o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu 

Szacowane ilości surowców, materiałów, paliwa oraz energii na etapie budowy 
projektowanej linii 400 kV wynoszą: 
1. Materiały w całym okresie prowadzenia prac: 

 piasek i żwir (naturalne kruszywo mineralne do zasypywania fundamentów i 
uziemień) w ilości ok. 16.400 m3; 

 stal (słupy kratowe i przewody) w ilości ok. 5.700 ton; 
 beton w ilości ok. 13.300 m3 (w tym prefabrykaty); 
 aluminium (przewody) w ilości ok. 1.990 m3; 

2. Woda (na potrzeby socjalno-bytowe pracowników w całym okresie prowadzenia prac) 
ok. 50 m3. 

3. Paliwo w całym okresie prowadzenia prac - olej napędowy ok. 280000 l oraz benzyna 
57.000 l. 

4. Energia elektryczna ok. 11.400 kWh/miesiąc (do produkcji energii elektrycznej 
wykorzystane zostaną agregaty prądotwórcze zużywające olej napędowy lub benzynę). 
Zasoby naturalne wykorzystywane bezpośrednio przez przedsięwzięcie na etapie budowy 

to woda oraz piasek i żwir (zob. powyżej) oraz powierzchnia ziemi – teren. 
Projektowana linia 400 kV na etapie eksploatacji nie będzie wykorzystywać wody, 

surowców, materiałów, paliw i energii, z wyjątkiem zużycia niewielkich ich ilości w trakcie 
prac konserwacyjnych i naprawczych.  

2.6. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z 
funkcjonowania projektowanego przedsięwzięcia 

Projektowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji stanowić będzie przede wszystkim 
źródło pól elektrycznych i magnetycznych, źródło emisji hałasu oraz źródło powstawania 
odpadów. Zagadnienia te omówiono w rozdz. 6 streszczenia.  
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2.7. Warunki użytkowania terenu na etapach budowy i eksploatacji 
przedsięwzięcia 

Prace budowlane i montażowe prowadzone będą odcinkami, w zasięgu pasa 
technologicznego linii, z wyjątkiem ewentualnych tymczasowych dojazdów poza drogami 
publicznymi. Tereny objęte bezpośrednio pracami ziemnymi i montażowymi zostaną 
wyłączone z użytkowania rolniczego na czas trwania tych prac. Po wykonaniu prac 
montażowych tereny wokół słupów zostaną zrekultywowane i przywrócone do użytkowania 
rolniczego. Na odcinkach linii przebiegających przez tereny leśne, przed przystąpieniem do 
prac ziemnych zostanie wykonana wycinka drzew.  

Rozbiórka istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska prowadzona będzie w 
zasięgu jej pasa technologicznego 50 m (2 x 25 m). Po demontażu linii teren, zwłaszcza w 
rejonach zlikwidowanych stanowisk słupowych, zostanie zrekultywowany w kierunku 
zgodnym z docelowym użytkowaniem ziemi. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia pas technologiczny linii 400 kV o szerokości 70 m 
(po 35 m od osi linii w obie strony) zostanie wyłączony z możliwości lokalizacji zabudowy o 
funkcji mieszkalnej i innej związanej ze stałym pobytem ludzi. W obrębie terenów rolnych w 
zasięgu ww. pasa technologicznego zachowana zostanie funkcja rolnicza, z wyjątkiem 
terenów posadowienia słupów, które zostaną na trwałe wyłączone z rolniczego użytkowania.  

W obrębie terenów leśnych, z gospodarczego użytkowania wyłączone zostaną przy 
nadleśnym przebiegu linii tereny lokalizacji słupów linii i dojazdów do nich, a przy przebiegu 
śródleśnym pasy terenu wzdłuż linii, w zasięgu wycinki podstawowej (pas o szerokości ok. 
32 m) i miejsc wycinki dodatkowej drzew mogących przewrócić się na linię. 

2.8. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i 
budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 
technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu 

Awaria linii elektroenergetycznych może stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska 
poprzez: 
 możliwość porażenia prądem elektrycznym,  
 skutki uszkodzeń mechanicznych spowodowane przez uszkodzone elementy konstrukcji. 

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, w 
odniesieniu do wariantów linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, omówiono w rozdz. 6.4. 
streszczenia, a zagrożenia związane z globalnymi zmianami klimatu w rozdz. 6.5. 
streszczenia. 

3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH OBJĘTYCH ZAKRESEM 
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3.1. Położenie fizycznogeograficzne terenu przedsięwzięcia 
Pod względem fizycznogeograficznym trasa projektowanej linii 400 kV Piła Krzewina – 

Plewiska we wszystkich wariantach oraz istniejąca linia 220 kV przebiegają przez następujące 
regiony: 
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 Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, w tym: 
 Dolina Środkowej Noteci; 
 Kotlina Gorzowska; 

 Pojezierze Wielkopolskie, w tym: 
 Pojezierze Chodzieskie; 
 Pojezierze Poznańskie. 

3.2. Warunki fizjograficzne 
Budowa geologiczna, ukształtowanie terenu, wody i klimat 
Linia projektowana (we wszystkich wariantach) i istniejąca linia 220 kV, przewidziana do 

likwidacji, przez wysoczyzny morenowe i równiny sandrowe, poprzecinane dolinami rzek. W 
przypowierzchniowej budowie geologicznej przeważają utwory reprezentowane głównie 
przez polodowcowe gliny i piaski, iły i mułki rzeczne oraz holoceńskie piaski, żwiry, mady 
rzeczne oraz torfy i namuły. Urozmaicenie przypowierzchniowej budowy geologicznej i 
ukształtowania terenu wprowadzają doliny dużych rzek Noteci i Warty oraz mniejsze doliny 
Samicy Kierskiej (dopływu Warty) oraz Flinty (dopływu Wełny). Linie projektowana i 
istniejąca przebiegają nad tymi rzekami oraz ponad drobnymi ciekami i rowami 
melioracyjnymi. Ponadto w otoczeniu linii występują niewielkie zbiorniki wodne (bez 
nazwy). Większe zbiorniki występują w rejonie miejscowości Kolonia (gm. Ujście), w rejonie 
miejscowości Dąbrowa (gm. Dopiewo), w rejonie miejscowości Żalewo (gm. Szamotuły) 
oraz w dolinie Samicy w rejonie miejscowości Objezierze (gm. Oborniki). 

Głębokość zalegania pierwszego poziomu wód podziemnych (gruntowych) w rejonie 
terenu lokalizacji przedsięwzięcia jest silnie zróżnicowana, w nawiązaniu do ukształtowania 
terenu, jego budowy geologicznej i wynosi od mniej niż 1 m p.p.t. w dnach dolin rzecznych i 
lokalnych obniżeń terenu, do kilkunastu m p.p.t. w obrębie wierzchowin wysoczyzn 
morenowych i równin sandrowych. 

Teren lokalizacji przedsięwzięcia wg regionalizacji klimatycznej Polski położony jest w 
przeważającej części w obrębie Regionu Środkowowielkopolskiego. Jedynie jego południowa 
część znajduje się w zasięgu Regionu Południowowielkopolskiego. Lokalne warunki 
klimatyczne na trasie przedsięwzięcia różnicuje przede wszystkim użytkowanie ziemi – 
rolnicze lub leśne.   

3.3. Warunki ekologiczne 
Szata roślinna i siedliska przyrodnicze 
W szacie roślinnej terenu lokalizacji przedsięwzięcia we wszystkich wariantach oraz na 

trasie przebiegu istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska, przewidzianej do 
likwidacji i w ich otoczeniu występują: 
 grunty orne z roślinnością chwastów; 
 łąki i pastwiska; 
 roślinność podmokłych zagłębień śródpolnych, z udziałem szuwarów i muraw; 
 zadrzewienia i zarośla śródpolne oraz przydrożne; 
 lasy; 
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 roślinność wodna w korytach rzek i w zbiornikach wodnych; 
 roślinność terenów osadniczych – użytkowa i ozdobna. 

Na trasie projektowanej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska powierzchniowo dominują 
użytki rolne. Największe zróżnicowanie szaty roślinnej występuje na odcinkach przebiegu 
projektowanej linii przez doliny rzek oraz na terenach leśnych.  

Projektowana linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska przebiega przez tereny leśne: 
 w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę na odcinkach o łącznej długości ok. 20,2 

km (22% ogólnej długości linii); 
 w racjonalnym wariancie alternatywnym W1 na odcinkach o łącznej długości ok. 17,3 km 

(17,61%); 
 w racjonalnym wariancie alternatywnym W2 na odcinkach o łącznej długości ok. 14,4 km 

(15,6%); 
 w racjonalnym wariancie alternatywnym W3 na odcinkach o łącznej długości ok. 25,9 km 

(27,3%). 
Istniejąca linia 220 kV Piła Krzewina – Plewiska, przewidziana do likwidacji, przebiega 

przez obszary leśne przecinkami o łącznej długości ok. 9,3 km.   
Siedliska 
Na zinwentaryzowanym terenie stwierdzono 22 typy siedlisk przyrodniczych, w tym 

dziewięć podlegających ochronie, wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej  i w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 
2000. Wyniki inwentaryzacji wskazują na umiarkowane znaczenie terenu dla ochrony siedlisk 
przyrodniczych. Wśród wykazanych siedlisk przyrodniczych dominują pospolite w skali 
regionu lub kraju. Za najcenniejsze należy uznać zbiorowiska w dolinach rzek i na ich 
zboczach, zwłaszcza w dolinie Noteci. 

Rośliny naczyniowe 
Na zinwentaryzowanym obszarze stwierdzono 564 gatunki roślin naczyniowych; wśród 

nich 22 gatunki to rośliny objęte ochrona gatunkową. We florze analizowanego obszaru 
największy udział mają gatunki synantropijne (występujące w otoczeniu siedlisk ludzkich 
oraz na terenach objętych działalnością człowieka) i leśne. 

Grzyby i porosty 
Projektowana linia przebiega przez tereny mało atrakcyjne dla grzybów - są to tereny 

upraw rolnych i intensywnie użytkowane gospodarczo lasy. W rejonie przedsięwzięcia 
stwierdzono występowanie tylko dziewięciu gatunków chronionych i cennych, w tym trzech 
podlegających ochronie gatunkowej. 

Fauna  
W związku z budową projektowanej linii 400 kV największe znaczenie ma rozpoznanie 

płazów i gadów, ptaków oraz ssaków. W rejonie przedsięwzięcia płazy występują niezbyt 
licznie. Na zinwentaryzowanym terenie odnotowano występowanie dziewięciu chronionych 
gatunków płazów, z których najliczniej występowała żaba trawna.  
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Gady występują również niezbyt licznie – spośród pięciu odnotowanych gatunków gadów 
(wszystkie podlegają ochronie gatunkowej) powszechnie występowała jaszczurka zwinka. 

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono występowanie 206 chronionych 
gatunków ptaków. W okresie lęgowym większość stanowisk ptaków koncentrowała się w 
części środkowej i północnej przebiegu linii – silniej zalesionej, z większym udziałem 
siedlisk wodnych, w tym stawów rybnych i dolin rzecznych. Największą wartość dla ptaków 
lęgowych prezentował zespół stawów rybnych w Objezierzu (gm. Oborniki). Występował 
tam szereg rzadkich i cennych gatunków, takich jak np.: bączek, bąk, zielonka, rybitwa 
czarna, wąsatka i podróżniczek. Ponadto istotnym miejscem grupującym zagrożone i 
zmniejszające liczebność gatunki były stawy w Oleśnicy (gm. Chodzież), gdzie występowały, 
m.in.: bąk, perkoz rdzawoszyi i znaczne populacje grążyc, które w ostatnim czasie silnie 
zmniejszają liczebność na terenie kraju. Obydwa kompleksy stawów stanowiły istotne 
żerowiska dla bielika w okresie lęgowym.  

Istotną z punktu widzenia ochrony ptaków kwestią jest przecięcie przez przedsięwzięcie 
dwóch dużych nizinnych rzek – Warty i Noteci, których ominięcie nie jest możliwe. Dolina 
Noteci jest jedną z najcenniejszych pod względem ornitologicznym dolin rzecznych w Polsce, 
przy czym miejsce przecięcia linii nie należy do najwartościowszych pod względem 
ornitologicznym, głównie ze względu na zarastanie doliny i brak stawów rybnych, silnie 
koncentrujących ptaki w okresie sezonowych migracji i zimowania. 

Tereny leśne, przez które przebiega projektowana linia, są zwykle monokulturami 
sosnowymi, ubogimi pod względem ornitologicznym. 

W okresie sezonowych migracji ptaków teren przedsięwzięcia miał na większości obszaru 
przedsięwzięcia umiarkowane znaczenie dla ptaków. Większość zbiorników w rejonie 
przedsięwzięcia nie koncentrowała silnie gatunków migrujących (np. jeziora w otoczeniu 
linii). Wyjątek stanowiły kompleksy stawów rybnych, na których dochodziło do znaczących 
koncentracji ptaków – w tym w szczególności na stawach w Objezierzu w dolinie Samicy i w 
mniejszym stopniu na stawach w Oleśnicy k. Chodzieży. 

W ocenie autorów „Sprawozdania z inwentaryzacji przyrodniczej …” (2017) stanowiącej 
załącznik do „Raportu …”, tereny, przez które przebiega linia, mają w większości 
umiarkowany potencjał dla ptaków. Ważnym czynnikiem redukującym potencjał 
omawianych terenów dla awifauny lęgowej jest intensywne, wielowiekowe użytkowanie 
gospodarcze siedlisk rolnych i leśnych. Najważniejsze z punktu widzenia ochrony ptaków 
tereny to stawy rybne w Objezierzu i Oleśnicy, regularnie i w dużej liczbie koncentrujące 
ptaki potencjalnie narażone na kolizję z liniami elektroenergetycznymi (np. łabędzie, gęsi 
itp.), które wariant inwestycji wybrany do realizacji powinien omijać w odległości co 
najmniej 1 km. Istotne są również dwie zlokalizowane w rejonie przedsięwzięcia strefy 
ochrony gniazd ptaków szponiastych. 

W rejonie przebiegu wszystkich wariantów projektowanej linii stwierdzono występowanie 
dziesięciu gatunków nietoperzy (wszystkie objęte ochroną gankową).  

Ssaki (poza nietoperzami) zinwentaryzowanego terenu reprezentowane były przez osiem 
chronionych gatunków. Najczęstsze obserwacje dotyczyły bobra europejskiego i wydry. 
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Szczegółowe informacje nt szaty roślinnej, grzybów (w tym porostów) i fauny trasy linii 
Piła Krzewina – Plewiska zawiera „Sprawozdanie z inwentaryzacji przyrodniczej …”, 
stanowiące załącznik do „Raportu …”.  

3.4.  Powiązania przyrodnicze z otoczeniem - korytarze ekologiczne w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Przedsięwzięcie znajduje się częściowo (odcinki projektowanej linii o łącznej długości ok. 
od ok. 36 do ok. 46 km, a linii istniejącej ok. 36 km) w zasięgu korytarzy ekologicznych 
Dolina Noteci, Lasy Nadnoteckie, Lasy Nadnoteckie – Lasy Poznańskie, Puszcza Notecka i 
Dolina dolnej Warty – wg koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce uwzględnionej w 
projekcie „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. 
Wielkopolska 2020+” (2017)”, z poszerzeniami w rejonie doliny Samicy oraz w rejonie 
przylegającym do Doliny Noteci.  

3.5. Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 

Formy ochrony przyrody 
Spośród obszarowych form ochrony przyrody przewidzianych w ustawie o ochronie 

przyrody projektowana linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, we wszystkich wariantach, 
będzie przebiegać przez: 
 Obszary Chronionego Krajobrazu „Dolina Noteci” oraz „Puszcza Notecka”; 
 obszary specjalnej ochrony ptaków „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego”, 

„Puszcza Notecka” i „Dolina Samicy”  (tylko warianty W1 i W3); 
 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Noteci” ; 
 użytek ekologiczny „Śródpolna ostoja” w gm. Czarnków (tylko wariant WP) i w 

sąsiedztwie użytku bez nazwy w gm. Budzyń (tylko wariant W3). 

Istniejąca linia 220 kV Piła Krzewina – Plewiska dodatkowo przebiega przez Obszary 
Chronionego Krajobrazu Pawłowicko-Sobocki. 

Jeden pomnik przyrody znajduje się w pasie technologicznym racjonalnego wariantu 
alternatywnego W1 projektowanej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska. Jest to pojedyncze 
drzewo - topola biała, Nadl. Sarbia, l-ctwo Marunowo, oddz. 91b (gm. Czarnków), w 
odległości mniejszej niż 10 m – ok. 7 m od osi linii. 

W pasach technologicznych pozostałych wariantów projektowanej linii 400 kV Piła 
Krzewina – Plewiska i istniejącej linii 220 kV oraz w ich bliskim otoczeniu nie występują 
pomniki przyrody.  

Szczegółowe informacje nt. chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz siedlisk 
przyrodniczych występujących w pasach technologicznych linii i w ich otoczeniu zawiera 
Sprawozdanie z inwentaryzacji przyrodniczej …”, stanowiące załącznik do „Raportu …”.  

Formy ochrony przyrody w regionalnym otoczeniu przedsięwzięcia, w odległości do ok. 
5 km zestawiono w „Raporcie …” w tabeli 4. 
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Projektowana linia 400 kV w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę (odcinek o 
długości ok. 1,9 km) i w racjonalnych wariantach alternatywnych W1 (odcinek o długości ok. 
2 km) oraz W3 (dwa odcinki o łącznej długości ok. 1,8 km) przebiega przez proponowany w 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Szamotuły” 
(2014) Lipnicko - Kaźmierzowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący fragmenty 
doliny Samy.  

Pozostałe proponowane formy ochrony przyrody wg informacji zawartych w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin znajdują się w 
odległością ponad 1 km od wariantów linii. 

„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego” (2010) i projekt 
„Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 
2020+ wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego 
Poznania” (2017) nie zawierają propozycji utworzenia form ochrony przyrody w rejonie 
przedsięwzięcia, w tym w strefie do 0,5 km od osi projektowanej linii. 

3.6. Zasoby użytkowe środowiska przyrodniczego 
Zasoby użytkowe środowiska przyrodniczego w rejonie przedsięwzięcia określają: 

 generalnie dobre warunki agroekologiczne (glebowe); 
 położenie częściowo w zasięgu czterech głównych zbiorników wód podziemnych; 
 położenie częściowo w zasięgu teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych 

Dąbrówka-Wysogotowo w gm. Dopiewo;  
 przebieg przez tereny złóż kopalin (głównie kruszywa oraz węgle brunatne i wody 

termalne) oraz wyznaczonych dla nich obszarów i terenów górniczych; 
 brak przebiegu przez obszary uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. 

3.7. Zagrożenia przyrodnicze 
Zagrożenie ruchami masowymi 
W rejonie przedsięwzięcia występują:  

 tereny istniejących osuwisk w rejonie miejscowości Nietuszkowo w gm. Chodzież (w 
otoczeniu racjonalnego wariantu alternatywnego W3) i Krzewina w gm. Kaczory (w 
otoczeniu racjonalnego wariantu alternatywnego W2); 

 tereny predysponowane do występowania ruchów masowych w rejonie zboczy doliny 
Noteci w gm. Kaczory, Ujście i Chodzież (w rejonie wszystkich wariantów i istniejącej 
linii 220 kV przewidzianej do likwidacji).  

Zagrożenie powodziowe 
Projektowana linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska we wszystkich wariantach oraz 

istniejąca linia 220 kV Piła Krzewina – Plewiska przewidziana do likwidacji, odcinkami o 
łącznej długości od ok. 1085 do ok. 2280 m, przebiegają przez obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią. Obszary te związane są z rzekami: Notecią i Wartą. W zależności od 
wariantu od 3 do 6 słupów (najwięcej w wariancie W2) znajduje się w zasięgu obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią. 
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3.8. Diagnoza stanu przekształceń środowiska 
Główne typy użytkowania terenu na trasach projektowanej linii 400 kV Piła Krzewina – 

Plewiska oraz istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska przewidzianej do likwidacji, 
w ich pasach technologicznych stanowią: 
 użytki rolne – dominują powierzchniowo, reprezentowane są głównie przez grunty orne, 

w dolinach rzek także przez użytki zielone (łąki i pastwiska); 
 lasy i zadrzewienia - odcinki o łącznej długości ok. 14,4 km – 25,9 km w zależności od 

wariantu projektowanej linii; istniejąca linia przebiega przez kompleksy leśne i zadrzewienia 
na odcinkach o łącznej długości ok. 9,3 km, przeważnie istniejącymi przecinkami leśnymi; 

 tereny komunikacyjne, w tym przecięcia z: 
 drogami krajowymi nr 11 Poznań – Piła i nr 92 Poznań – Rzepin; 
 drogami wojewódzkimi: nr 191 Chodzież –Szamocin – Lipa, nr 193 Chodzież – 

Margonin – Gołańcz, nr 183 Chodzież – Sarbia, nr 178 granica województwa – 
Trzcianka – Czarnków – Oborniki, nr 187 Pniewy – Szamotuły – Oborniki – 
Murowana Goślina, nr 184 Wronki – Ostroróg – Szamotuły – Przeźmierowo i nr 307 
Poznań – Buk – Opalenica – Bukowiec; 

 licznymi drogami powiatowymi; 
 drogami lokalnymi; 
 liniami kolejowymi: nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice, nr 351 Poznań Główny - 

Szczecin Główny i nr 354 Poznań POD - Piła Główna oraz Rogoźno – Drawski Młyn 
(nieczynna) i Rokietnica – Skwierzyna (nieczynna); 

 tereny osadnictwa wiejskiego (zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa) – przebiegi 
wariantów linii przez tereny zabudowy miejscowości Dąbrowa w gm. Dopiewo 
(wszystkie warianty), Krzewina w gm. Kaczory (wariant W2), Objezierze, Wymysłowo i 
Uścikowo (warianty W1 i W3) w gm. Oborniki ; 

 wody powierzchniowe (cieki i drobne zbiorniki wodne – stawy), w tym przebiegi nad 
rzekami: Noteć, Wełna, Warta i Samica, na ogół niewielkie zbiorniki wodne (w tym 
sztuczne) oraz rowy melioracyjne na terenach użytków rolnych. 

4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW 
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I 
OPIECE NAD ZABYTKAMI ORAZ OPIS KRAJOBRAZU, W KTÓRYM 
PRZEDSIĘWZIĘCIE MA BYĆ ZLOKALIZOWANE 

4.1. Zabytki  
Warianty linii przebiegają przez tereny stanowisk archeologicznych i zespołów stanowisk 

archeologicznych, w tym w rejonie dwóch stanowisk wpisanych do rejestru zabytków 
archeologicznych w gm. Oborniki (przebieg wariantów W1, W3 oraz istniejącej linii 220 kV) 
i gm. Rokietnica (sąsiedztwo pasa technologicznego wariantu W2).  

Do najwartościowszych obiektów kulturowym w otoczeniu wariantów linii, położonych 
poza ich pasami technologicznymi, należą wpisane do rejestru zabytków nieruchomych 
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województwa wielkopolskiego zespół pałacowy w Objezierzu i park w Lulinie w gm. 
Oborniki ze strefami ochrony widokowej wg „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gm. Oborniki” oraz zespół pałacowy w miejscowości 
Swadzim w gm. Tarnowo Podgórne. 

Krajobraz 
Projektowana linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska we wszystkich wariantach oraz 

istniejąca linia 220 kV Piła Krzewina – Plewiska przewidziana do likwidacji przebiegają 
przez równinne i faliste tereny z krajobrazem kulturowym rolniczym i w mniejszym stopniu 
rolniczo-leśnym. Wiodącą cechą krajobrazu są równinno-faliste, rozległe płaszczyzny pól 
uprawnych, tworzące w połączeniu z lasami kolejne perspektywy widokowe, aż po odległy 
horyzont. Znaczące urozmaicenie krajobrazu wprowadzają doliny Noteci i Warty, stanowiące 
wnętrza krajobrazowe, ograniczone zboczami. W ich dnach, oprócz koryt rzek, występują 
przede wszystkim zbiorowiska roślinności zielnej (łąki i pastwiska), zarośla i zadrzewienia, 
niewielkie płaty lasów i szuwary, natomiast na zboczach występuje mozaika zakrzewień, 
zadrzewień i lasów. Linijnymi strukturami krajobrazowymi oprócz rzek są aleje i szpalery 
przydrożnych drzew. Podstawowymi elementami przekształceń krajobrazu są zabudowa 
wiejska (w większości zwarta) i zabudowa strefy podmiejskiej Poznania o funkcjach 
mieszkaniowych i gospodarczych, napowietrzne linie elektroenergetyczne oraz drogi i linie 
kolejowe. W rejonie przedsięwzięcia znajdują się zespół pałacowy w Objezierzu i park w 
Lulinie (gm. Oborniki) wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
wielkopolskiego ze strefami ochrony widokowej - warianty alternatywne linii W1 i W3 
przebiegają przez te strefy na odcinkach o długości odpowiednio ok. 1,1 km i 960 m. 

Jedyną formą ochrony krajobrazu ustanowioną na podstawie ustawy o ochronie przyrody 
są obszary chronionego krajobrazu (wymienione w rozdz. 3.5. streszczenia) obejmujące 
krajobrazy rolniczo-leśne.  

5 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
Przedsięwzięcie pn. „Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska” jest inwestycją celu 

publicznego, o strategicznym znaczeniu dla bezpiecznego funkcjonowania sieci przesyłowej 
w Polsce, w szczególności w województwie wielkopolskim. Niepodjęcie przedsięwzięcia jest 
niemożliwe ze względu na uwarunkowania prawne, gospodarcze, społeczne i techniczne. 
Niepodjęcie budowy nowej linii spowodowałoby następujące skutki środowiskowe: 
1) utrzymanie aktualnego, negatywnego oddziaływania starej linii elektroenergetycznej na 

środowisko, przejawiającego się wzmożoną emisją pola elektromagnetycznego i hałasu; 
2) postępujący, w wyniku technicznego zużycia, wzrost zagrożenia awariami linii i jej 

katastrofami budowlanymi, z potencjalnymi, negatywnymi skutkami dla ludzi i dla 
przyrody, 

3) wzrastające zużycie materiałów i surowców w trakcie wymagających intensyfikacji prac 
remontowych, z proporcjonalnym wzrostem ilości odpadów,  
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4) duże straty energii elektrycznej w trakcie jej przesyłu przestarzałymi przewodami linii, z 
pośrednimi, negatywnymi skutkami dla zanieczyszczenia atmosfery i przeciwdziałania 
globalnym zmianom klimatycznym,  

5) postępujący, w wyniku technicznego zużycia, wzrost podatności linii na wpływ skutków 
globalnych zmian klimatycznych, w szczególności bardzo silnych wiatrów i oblodzeń. 

6. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA ANALIZOWANYCH 
WARIANTÓW NA ŚRODOWISKO 

6.1. Wprowadzenie 
Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko 

obejmuje wariant linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska proponowany przez wnioskodawcę i 
trzy racjonalne warianty alternatywne: W1, W2 i W3. Warianty różnią się przebiegami linii 
na niektórych odcinkach. Ponadto przewidywane oddziaływanie na środowisko określono dla 
likwidacji istniejącej linii 220 kV – demontaż linii nie posiada rozwiązań wariantowych. 
Demontaż linii będzie zrealizowany w końcowej fazie etapu budowy przedsięwzięcia. 
 

6.2. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów przedsięwzięcia na 
elementy środowiska z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań 

6.2.1. Etap budowy przedsięwzięcia 

Powierzchnia ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych 
Na etapie budowy linii 400 kV wystąpią lokalne przekształcenia wierzchniej warstwy 

litosfery w miejscach posadowienia słupów linii i w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz w 
niewielkim zakresie w zasięgu tymczasowych dojazdów. Na najmniejszej powierzchni 
przekształcenia wystąpią w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę. 

Tereny przekształcone w wyniku likwidacji słupów istniejącej linii 220 kV zostaną 
zrekultywowane w kierunku docelowego użytkowania.  

W celu ograniczenia zagrożenia intensyfikacji lub inicjacji ruchów masowych w rejonie 
zboczy doliny Noteci, prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
rozdz. 9 „Raportu ..”. 

Wody powierzchniowe i podziemne, w tym oddziaływanie na osiągnięcie celów 
środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry” (2016) 
W wyniku zarówno budowy linii 400 kV, niezależnie od wariantu, jak i likwidacji 

istniejącej linii, nie wystąpią oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne, z 
wyjątkiem lokalnych, okresowych odwodnień niektórych wykopów pod budowę lub 
likwidację słupów i potencjalnych sytuacji awaryjnych w trakcie prac budowlanych i 
rozbiórkowych. Oddziaływania te będą najmniejsze w wariancie proponowanym przez 
wnioskodawcę, ze względu na najmniejszy zakres prac budowlanych (najmniejsza liczba 
słupów). W związku z realizacją przedsięwzięcia nie wystąpią zagrożenia dla osiągnięcia 
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celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry” (2016). 

Klimat  
 W wyniku budowy projektowanej linii 400 kV, niezależnie od wariantu, wystąpią na 
większości jej trasy, na terenach rolnych, znikome zmiany warunków mikroklimatycznych. 
Jedynie na śródleśnych odcinkach przebiegu linii będą miały miejsce zmiany lokalnych 
warunków klimatycznych, większe w wariantach proponowanym przez wnioskodawcę i w 
racjonalnym wariancie alternatywnym W1, niż w wariantach W2 i W3.  

Rozbiórka linii 220 kV spowoduje znikome zmiany mikroklimatyczne. 

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego  
Wszelkie oddziaływania na etapie budowy nowej linii i rozbiórki istniejącej na warunki 

aerosanitarne będą oddziaływaniami okresowymi (kilkanaście dni na danym odcinku budowy 
lub likwidacji linii), nie mającymi znaczącego wpływu na jakość powietrza atmosferycznego. 
Nie zostaną przekroczone normy zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 
Nieznacznie mniejsza emisja wystąpi w przypadku realizacji wariantu proponowanego przez 
wnioskodawcę, który jest najkrótszy i w którym przewidziano mniejszą liczbę słupów niż w 
racjonalnych wariantach alternatywnych, co zmniejszy zakres wykorzystania sprzętu 
budowlanego i transportowego.  

Warunki akustyczne 
Okresowy wpływ na klimat akustyczny na etapie budowy przedsięwzięcia, nie będzie 

stanowić znaczącej uciążliwości dla ludzi na terenach chronionych akustycznie – uciążliwości 
mogą wystąpić tylko okresowo (kilkanaście dni na danym odcinku budowy lub likwidacji 
linii), w otoczeniu odcinka budowy linii 400 kV, a następnie likwidacji linii 220 kV i w 
otoczeniu tras dojazdów Najmniejsza emisja hałasu wystąpi w przypadku realizacji wariantu 
proponowanego przez wnioskodawcę, który jest najkrótszy i w którym przewidziano 
mniejszą liczbę słupów niż w racjonalnych wariantach alternatywnych co zmniejszy zakres 
wykorzystania sprzętu budowlanego i transportowego. 

Pole elektromagnetyczne  
Na etapie budowy przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji pola elektromagnetycznego 

w żadnym z wariantów budowy linii 400 kV, a także w trakcie likwidacji istniejącej linii. 

Odpady 
Na etapie budowy przedsięwzięcia powstaną duże ilości odpadów, przede wszystkim w 

związku z likwidacją w końcowej fazie inwestycji ponad 86-kilometrowego odcinka 
istniejącej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska. W trakcie budowy projektowanej linii 
najmniejsze ilości odpadów powstaną w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę. 
Wszystkie odpady powstałe w trakcie budowy projektowanej linii 400 kV Piła Krzewina – 
Plewiska i rozbiórki istniejącej linii 220 kV zostaną zagospodarowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i 
rozporządzeniami wykonawczymi do niej. 
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Szata roślinna i siedliska przyrodnicze 
Na etapie budowy największe oddziaływanie na szatę roślinną wystąpi: 

 na terenach lokalizacji słupów, gdzie wystąpi likwidacja roślinności, głównie użytków 
rolnych - najmniejszy zakres likwidacji w wariancie proponowanym przez 
wnioskodawcę; 

 na terenach lasów przewidzianych do wycinki (najmniejsze oddziaływanie w racjonalnym 
wariancie alternatywnym W2 – wycinka na powierzchni 32,1 ha, a największe w 
wariancie proponowanym przez wnioskodawcę - wycinka na powierzchni 80,7 ha). 
Wycinka śródleśna w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę w odniesieniu do 
dużych kompleksie leśnych obejmuje skraj kompleksu leśnego Lasów Nadnoteckich i w 
przypadku Puszczy Noteckiej, na większości przebiegu, sąsiedztwo przecinki istniejącej 
linii 220 kV. 
Likwidacja istniejącej linii spowoduje uszkodzenia lub usunięcie roślinności tylko w 

otoczeniu słupów i na tymczasowych dojazdach do nich (w przypadku braku dróg).  

Grzyby (wielkoowocnikowe i porosty) 
Oddziaływania na grzyby na etapie budowy będą ograniczone do likwidacji osobników i 

grzybni grzybów wielkoowocnikowych (głównie na terenach leśnych) oraz osobników i 
siedlisk (powierzchnia ziemi, drzewa) porostów. Likwidacja istniejącej linii spowoduje 
usunięcie grzybów i ich siedlisk tylko w otoczeniu słupów i na tymczasowych dojazdach do 
nich (w przypadku braku dróg).  

Zwierzęta 
Na etapie budowy przedsięwzięcia wystąpi płoszenie fauny wszystkich grup 

systematycznych z wyjątkiem ichtiofauny i likwidacja fauny glebowej (edafon) w zasięgu 
wykopów pod fundamenty słupów. Ponadto potencjalne zagrożenie dla zwierząt naziemnych 
mogą stanowić okresowo wykopy budowlane, a dla ptaków utrata lęgów. W trakcie likwidacji 
istniejącej linii wystąpią oddziaływania analogiczne do ww. W związku z tym w rozdz. 9 
„Raportu …” zalecono szereg działań minimalizujących potencjalne oddziaływania na faunę. 

Korytarze ekologiczne 
Zarówno w trakcie budowy linii 400 kV jak i w trakcie rozbiórki istniejącej linii 220 kV, 

nie wystąpi efekt barierowy w regionalnych i lokalnych korytarzach ekologicznych. 
Oddziaływanie przedsięwzięcia na korytarze ekologiczne może dotyczyć okresowego, 
krótkotrwałego płoszenia migrujących zwierząt - będzie ono najmniejsze w wariancie 
proponowanym przez wnioskodawcę, a największe w wariancie alternatywnym W3. Może 
wystąpić oddziaływanie na lokalne korytarze przelotów nietoperzy. W trakcie likwidacji 
istniejącej linii może wystąpić płoszenie zwierząt. W rozdz. 9 „Raportu …” zalecono 
odpowiednie działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na korytarze ekologiczne. 

Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania na obszary Natura 2000 

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, Puszcza Notecka, Dolina Samicy  i Dolina 
Noteci . Będą one miały charakter zarówno bezpośredni (likwidacja fragmentów siedlisk, w 
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tym stanowiących siedliska chronionych gatunków przede wszystkim ptaków) i pośredni (np. 
oddziaływanie na stan siedlisk poprzez emisję zanieczyszczeń do atmosfery). Nie będą to 
oddziaływania znaczące. 

Budowa projektowanej linii 400 kV na odcinku przebiegu przez OChK i użytki ekologiczne 
jako realizacja inwestycji celu publicznego jest zwolniona z zakazów obowiązujących na ich 
obszarze. Likwidacja istniejącej linii 220 kV spowoduje pozytywne skutki przyrodnicze i 
krajobrazowe w zasięgu OChK Pawłowicko-Sobockiego i użytku ekologicznego „Śródpolna 
ostoja” w gm. Czarnków.  

Budowa projektowanej linii 400 kV może spowodować różnorodne oddziaływania na 
chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt. W rozdz. 9 „Raportu …”. określono działania 
mające na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczanie oraz kompensację oddziaływań na formy 
ochrony przyrody, w tym w szczególności na obszary Natura 2000. 

Dziedzictwo kulturowe w tym zabytki i inne dobra materialne 
Budowa projektowanej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska nie spowoduje 

oddziaływania na zabytki nieruchome w żadnym z jej wariantów – nie występują one w 
pasach technologicznych wariantów linii i istniejącej linii 220 kV. Przebieg projektowanej linii 
przez zabytkowy cmentarz oraz wykonanie prac ziemnych związanych z budową i likwidacją 
linii w zasięgu obiektów ochrony archeologicznej wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Poznaniu. Najkorzystniejszy jest wariant proponowany przez 
wnioskodawcę, ze względu na brak przebiegu przez strefy ochrony konserwatorskiej i 
widokowej zabytków nieruchomych. 

Krajobraz 
Na etapie budowy projektowanej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska podstawowym 

oddziaływaniem na krajobraz będzie okresowa, specyficzna fizjonomia terenów budowy, 
zwłaszcza w zasięgu i otoczeniu stanowisk słupowych. Trwałe zmiany krajobrazowe, 
związane ze zmianami użytkowania ziemi, wystąpią na śródleśnych odcinkach przebiegu 
linii, gdzie wykonane zostaną przecinki w lasach. 

Likwidacja linii 220 kV spowoduje pozytywne, trwałe oddziaływanie na krajobraz, przez 
stopniowy zanik w krajobrazie, wraz z postępem prac demontażowych, elementów 
konstrukcyjnych linii. 

Ludzie 
Zarówno w trakcie budowy nowej linii 400 kV, jak i likwidacji istniejącej linii, nie 

przewiduje się negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi. Oddziaływania będą nieznaczne 
i zbliżone w poszczególnych wariantach przedsięwzięcia. 

6.2.2. Etap eksploatacji przedsięwzięcia 

Powierzchnia ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych 
Na etapie eksploatacji linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska nie wystąpi oddziaływanie 

na powierzchnię ziemi z wyjątkiem epizodycznych dojazdów do słupów poza drogami. 
Najmniejsze oddziaływanie wystąpi w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, ze 
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względu na najmniejszą długość linii i najmniejszą liczbę słupów i tym samym dojazdów do 
nich. 

Wody powierzchniowe i podziemne 
Na etapie eksploatacji linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, bez względu na wariant,  nie 

wystąpi jej oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne, w tym na cele 
środowiskowe określone dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry” (2016). 

Klimat 
Projektowana linia 400 kV, niezależnie od wariantu, spowoduje na większości jej trasy, na 

terenach rolnych, znikome zmiany warunków mikroklimatycznych. Jedynie na śródleśnych 
odcinkach przebiegu linii będą miały miejsce zmiany lokalnych warunków klimatycznych - 
zmiany o najmniejszym natężeniu wystąpią w wariantach alternatywnych W2 i W3.  

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
Na etapie eksploatacji linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska emisja zanieczyszczeń do 

atmosfery związana będzie tylko ze sporadycznymi dojazdami pojazdami samochodowymi 
ekip naprawczych i serwisowych oraz z okresowymi pracami konserwacyjnymi. Stężenia 
emitowanych zanieczyszczeń atmosfery będą znikome, w praktyce pomijalne. Najmniejsze 
oddziaływanie wystąpi w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, ze względu na 
najmniejszą liczbę słupów i tym samym dojazdów do nich. 

Warunki akustyczne 
Na podstawie przeprowadzonych analiz oddziaływania projektowanej linii 400 kV Piła 

Krzewina – Plewiska w zakresie emisji pola elektromagnetycznego stwierdzono, że 
prognozowany zasięg hałasu o wartości 45 dB (odpowiadający dopuszczalnej w nocy 
wartości hałasu od linii elektroenergetycznych dla zabudowy mieszkaniowej), w całości 
zawiera się w pasie technologicznym projektowanej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, o 
szerokości 70 m (2 x 35 m), w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę oraz w 
racjonalnych wariantach alternatywnych W1 i W3. W pasie technologicznym wariantu 
alternatywnego W2 znajdują się dwa budynki mieszkalne, co spowodowałoby przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

Pole elektromagnetyczne 
Na podstawie przeprowadzonych analiz oddziaływania projektowanej linii 400 kV Piła 

Krzewina – Plewiska w zakresie emisji pola elektromagnetycznego stwierdzono, iż nie 
wystąpi przekroczenie wartości dopuszczalnej pola elektrycznego 50 Hz (10 kV/m) oraz 
wartości dopuszczalnej pola magnetycznego 50 Hz (60 A/m) dla terenów dostępnych dla 
ludności. Przewidywane oddziaływanie natężenia pola elektrycznego (powyżej 1 kV/m) 
będzie zawierać się na całym przebiegu projektowanej linii 400 kV w zasięgu jej pasa 
technologicznego o szerokości 70 m, poza wejściem do SE Plewiska, w zasięgu jej 
ogrodzonego terenu. W pasie technologicznym racjonalnego wariantu alternatywnego W2 
znajdują się budynki mieszkalne, co powoduje przekroczenia wartości dopuszczalnej 
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natężenia pola elektrycznego (powyżej 1 kV/m). W przęśle, w którym jest wejście na bramki 
w SE Plewiska oddziaływanie (E>1kV) jest większe niż 2x35m, co wynika z tego, że bramki 
(linie) są od siebie znacznie oddalone. Obszar w którym natężenie pola elektrycznego 
przekracza wartość 1 kV/m poza pasem technologicznym (70 m) zawiera się na terenie SE 
Plewiska, czyli na terenie niedostępnym dla ludności. 

Odpady 
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstaną nieznaczne ilości odpadów, w trakcie 

prac naprawczych i konserwacyjnych. Nieco mniejsze ilości odpadów niż w racjonalnych 
wariantach alternatywnych powstaną w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę 
(najmniejsza długość linii i liczba slupów). Wszystkie odpady zostaną zagospodarowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, t. j. aktualnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi do niej. 

Rośliny i siedliska przyrodnicze 
Oddziaływanie linii 400 kV na etapie eksploatacji na rośliny i siedliska będzie 

ograniczone do sporadycznych ich przekształceń na trasach dojazdów do słupów poza 
drogami oraz do okresowych przycinek drzew pod linią. Będą to zmiany lokalne, odwracalne, 
bez istotnego znaczenia dla funkcjonowania przyrody. Najmniejsze oddziaływanie wystąpi w 
wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, ze względu na najmniejszą liczbę słupów i 
tym samym dojazdów do nich. 

Grzyby (wielkoowocnikowe i porosty) 
Oddziaływanie linii 400 kV na etapie eksploatacji na grzyby może potencjalnie wystąpić 

sporadycznie na trasach dojazdów do słupów poza drogami oraz okresowo podczas przycinek 
drzew pod linią. Najmniejsze oddziaływanie wystąpi w wariancie proponowanym przez 
wnioskodawcę, ze względu na najmniejszą długość linii i liczbę słupów, i tym samym 
dojazdów do nich. 

Zwierzęta 
Napowietrzne linie elektroenergetyczne 400 kV nie stanowią na etapie eksploatacji 

przeszkody w przemieszczaniu się fauny lądowej i wodnej. Mogą natomiast potencjalnie 
oddziaływać na zwierzęta fruwające, zwłaszcza na ptaki. Prawie wszystkie gatunki ptaków są w 
Polsce chronione - ocenę oddziaływania na nie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji 
przedstawiono poniżej w części dotyczącej form ochrony przyrody. 

Korytarze ekologiczne 
Projektowana linia 400 KV Piła Krzewina – Plewiska, bez względu na wariant, nie będzie 

oddziaływać na etapie eksploatacji na regionalne korytarze ekologiczne migracji zwierząt 
naziemnych, w tym dużych ssaków. Możliwe jest oddziaływane na korytarze migracji ptaków 
obejmujący dolinę Noteci, dolinę Warty i Dolinę Samicy oraz ograniczenie funkcjonalności 
lokalnych korytarzy przelotów nietoperzy – w rozdz. 9 „Raportu …” zalecono działania 
ograniczające to oddziaływanie. 
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Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 
Projektowana linia 400 kV na etapie eksploatacji spośród form ochrony przyrody spowoduje 

przede wszystkim: 
 potencjalne oddziaływania na chronione gatunki ptaków, w tym stanowiące przedmioty 

ochrony obszarów Natura 2000 i ich siedliska - oceniono, że nie będą to oddziaływania 
znaczące;. 

 oddziaływania na siedliska, w tym w zasięgu obszaru „Dolina Noteci”, ograniczone do 
sporadycznych ich przekształceń na trasach dojazdów do słupów - bez ingerencji w 
chronione siedliska; 

 krajobrazowe oddziaływanie na obszary chronionego krajobrazu;  
oraz może powodować fizyczne oddziaływanie na niektóre gatunki chronionych ptaków, w 
przypadku ich kolizji z linią, w związku z tym w rozdz. 9 „Raportu …” zalecono odpowiednie 
działania mające na celu unikanie, zapobieganie i ograniczanie tego zagrożenia. 

Dziedzictwo kulturowe w tym zabytki i inne dobra materialne 
Na etapie eksploatacji, w żadnym z wariantów linii 400 kV nie wystąpi jej negatywne 

oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe w tym zabytki.  
Eksploatacja linii we wszystkich wariantach poza wariantem W2 nie spowoduje 

oddziaływania na ww. dobra materialne, z wyjątkiem użytkowania dróg dojazdowych w 
trakcie dojazdów ekip serwisowych i naprawczych. 

Krajobraz 
Projektowana linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska będzie stanowić znaczący element 

antropogeniczny w krajobrazie, w szczególności w otoczeniu wiejskich jednostek 
osadniczych i w rejonie przebiegu przez obszary chronionego krajobrazu. Projektowana linia 
zastąpi istniejącą linię, przewidzianą do likwidacji, co częściowo zbilansuje oddziaływanie 
krajobrazowe (większe oddziaływanie nowej linii spowodowane będzie zastosowaniem 
wyższych słupów). Oddziaływanie krajobrazowe linii będzie zbliżone we wszystkich jej 
wariantach, ale najmniejsze w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, ze względu na 
najmniejszą długość linii i liczbę słupów (słupy stanowią podstawowe elementy linii 
widoczne w krajobrazie) i ze względu na większe odległości linii od miejsc stałego pobytu 
ludzi. 

Ludzie 
Eksploatacja linii elektroenergetycznej 400 kV, niezależnie od jej wariantu: 

 nie spowoduje w żadnym przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej pola 
elektrycznego oraz wartości dopuszczalnej pola magnetycznego dla terenów dostępnych 
dla ludności, a przewidywane oddziaływanie ponadnormatywnego natężenia pola 
elektrycznego będzie zawierać się na całym przebiegu linii w zasięgu jej pasa 
technologicznego o szerokości 70 m, gdzie nie występuje zabudowa mieszkaniowa lub 
inna związana ze stałym pobytem ludzi; 

 nie spowoduje w żadnym przypadku przekroczenia ponadnormatywnych poziomów 
hałasu poza pasem technologicznym; 
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 spowoduje oddziaływanie na krajobraz otoczenia jednostek osadniczych – postrzeganie 
linii w krajobrazie będzie miało charakter osobniczy, subiektywny, obojętny (neutralny) 
lub negatywny – ewentualna, negatywna ocena fizjonomii linii w krajobrazie nie będzie 
miała wpływu na fizyczne warunki życia ludzi, w szczególności na ich zdrowie; 

 poprawi funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego w regionie, w tym zwiększy 
jego bezawaryjność, co wpłynie na poprawę jakości dostarczanej energii elektrycznej do 
obiektów zamieszkania i pracy ludzi, w tym zapewnienie ich ciągłości, a tym samym 
poprawi warunki życia ludzi. 
Projektowana linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, bez względu na wariant, nie 

spowoduje pogorszenia środowiskowych warunków życia ludzi, a jej funkcjonowanie 
poprawi warunki życia mieszkańców regionu w zakresie dostaw energii elektrycznej, na 
potrzeby bytowe i gospodarcze. 

6.2.3. Etap likwidacji przedsięwzięcia 

Oddziaływania na środowisko na etapie likwidacji projektowanej linii 400 kV będą 
analogiczne do oddziaływań likwidacji istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska w 
końcowej fazie etapu budowy nowej linii (zob. rozdz. 6.2.1. streszczenia). 

6.3. Informacje nt. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć  

Oddziaływanie projektowanej linii 400 kV we wszystkich wariantach może się przede 
wszystkim kumulować z następującymi zrealizowanymi i planowanymi przedsięwzięciami: 
 istniejące linie WN 220 i 110 kV, w tym krzyżowania z nimi i przebieg równoległy; 
 istniejąca stacja elektroenergetyczna „Plewiska” – stacja włączenia projektowanej linii 400 

kV Piła Krzewina– Plewiska i wyłączenia (likwidacji) linii istniejącej 220 kV; 
 istniejąca infrastruktura drogowa, w tym drogi krajowe nr 11 Poznań – Piła i nr 92 Poznań 

– Rzepin; drogi wojewódzkie: nr 191 Chodzież –Szamocin – Lipa, nr 193 Chodzież – 
Margonin – Gołańcz, nr 183 Chodzież – Sarbia, nr 178 granica województwa – Trzcianka 
– Czarnków – Oborniki, nr 187 Pniewy – Szamotuły – Oborniki – Murowana Goślina, nr 
184 Wronki – Ostroróg – Szamotuły – Przeźmierowo i nr 307 Poznań – Buk – Opalenica – 
Bukowiec oraz liczne drogi powiatowe – kumulacja krajobrazowa występuje zwłaszcza  w 
przypadku przebiegu linii równolegle do drogi; kumulacja dotyczy przede wszystkim osób 
poruszających się po drodze i jest krótkotrwała, natomiast jest mała lub żadna w przypadku 
obserwatorów zewnętrznych, ze względu na terenową formę dróg; brak kumulacji hałasu 
(dominuje hałas drogowy niezależny od warunków pogodowych); 

 istniejąca infrastruktura kolejowa – kumulacja krajobrazowa występuje głównie w 
przypadku linii kolejowych zelektryfikowanych i dotyczy obserwatorów zewnętrznych 
(pasażerowie pociągu nie widzą linii kolejowej, więc nie występuje kumulacja 
krajobrazowa); brak kumulacji hałasu (dominuje hałas kolejowy niezależny od warunków 
pogodowych) i brak kumulacji pola elektromagnetycznego (pole zelektryfikowanej linii 
kolejowej jest małe w porównaniu z polem linii 400 kV); 
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 elektrownie wiatrowe, przede wszystkim w odniesieniu do projektowanego zespołu „Park 
Wiatrowy Ujście” - w obecnym stanie prawnym budowa nowych elektrowni wiatrowych 
jest mało prawdopodobna. 
Kumulacja oddziaływań na środowisko może wystąpić przede wszystkim na etapie 

eksploatacji projektowanej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska z innymi obiektami 
elektroenergetycznymi w zakresie emisji hałasu i pola elektromagnetycznego, potencjalnego 
oddziaływania na ptaki oraz wpływu na krajobraz.  

Poziom hałasu w otoczeniu przedmiotowej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, w 
skumulowanym oddziaływaniu akustycznym z istniejącymi liniami 110 i 220 kV, nie będzie 
stanowić zagrożenia dla pogorszenia klimatu akustycznego – nie wystąpią przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu od linii elektroenergetycznych określone w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku  

Na podstawie przeprowadzonych analiz skumulowanego oddziaływania projektowanej 
linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina – Plewiska z istniejącymi liniami WN 
stwierdzono, iż w żadnym z rozważanych przypadków nie wystąpi przekroczenie wartości 
dopuszczalnej pola elektrycznego oraz wartości dopuszczalnej pola magnetycznego dla 
terenów dostępnych dla ludności, a przewidywane ponadnormatywne  natężenie pola 
elektrycznego będzie zawierać się na całym przebiegu projektowanej linii 400 kV w zasięgu 
jej pasa technologicznego (2 x 35 = 70 m).  

W odniesieniu do projektowanej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska wykazano, że 
tereny, przez które przebiega linia, mają w większości umiarkowany potencjał dla ptaków. 
Ważnym czynnikiem redukującym potencjał omawianych terenów dla awifauny lęgowej jest 
intensywne, wielowiekowe użytkowanie gospodarcze siedlisk rolnych i leśnych. W okresie 
sezonowych migracji ptaków teren inwestycji miał na większości obszaru inwestycji 
umiarkowane znaczenie dla ptaków.  

Większe koncentracje lub nasilone lokalne przemieszczenia kolizyjnych gatunków 
ptaków (m.in. ptaki wodne, szponiaste) i gdzie stwierdzono częstsze pojawy gatunków 
zagrożonych stwierdzono w następujących rejonach:  
 Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego - istotny dla ptaków 

wodnych i szponiastych w okresie lęgów, migracji i zimowania;  
 Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka - istotny dla ptaków szponiastych w okresie lęgów;  
 dolina Warty - istotny dla ptaków wodnych i szponiastych w okresie lęgów, migracji i 

zimowania; 
 otoczenie obszaru Natura 2000 Dolina Samicy - rejon nasilonych przemieszczeń ptaków 

wodnych i szponiastych w związku z funkcjonowaniem stawów rybnych w Objezierzu. 
Skrzyżowania projektowanej linii 400 kV z innymi liniami WN i NN znajdują się poza 

ww. rejonami, w związku z tym zagrożenie skumulowanego oddziaływania na ptaki jest 
małe. Ponadto na tych odcinkach projektowanej linii zalecono zastosowanie znaczników 
ostrzegawczych dla ptaków, co ograniczy potencjalne oddziaływanie na ptaki, a tym samym 
ograniczy efekt skumulowany. 
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Krajobrazowe oddziaływanie projektowanej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska może 
się kumulować z oddziaływaniem istniejących linii 110 i 220 kV w sytuacjach ich bliskiego 
przebiegu – równoległego lub krzyżującego, w szczególności w gminach Dopiewo i Tarnowo 
Podgórne – jednocześnie jest to rejon w którym nowa linia 400 kV zastąpi starą linię 220 KV 
wobec powyższego lokalny wzrost antropizacji krajobrazu spowodowany będzie przede 
wszystkim zastosowaniem wyższych słupów w nowej linii 400 kV. 

Projektowana linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, przebiegając przez obszar 
lokalizacji „Parku Wiatrowego Ujście” (o ile elektrownie zostaną zbudowane), spowoduje silne 
oddziaływanie skumulowane na krajobraz, z wiodącym wpływem elektrowni. Elektrownie 
wiatrowe będą stanowić dominanty  krajobrazowe, a linia uzupełniający element antropizacji 
krajobrazu. 

6.4. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej i 
budowlanej 

We wszystkich wariantach przedsięwzięcia nie występują obiekty stwarzające ryzyko 
wystąpienia poważnej awarii, na etapach budowy, eksploatacji i likwidacji.  
Projektowana linia 400 kV, bez względu na wariant, będzie potencjalnym źródłem katastrof 
budowlanych (zerwanie przewodów, ugięcie lub przewrócenie słupa).  

Projektowana linia 400 kV we wszystkich wariantach oraz istniejąca linia 220 kV Piła 
Krzewina – Plewiska na odcinku przewidzianym do likwidacji przebiegają przez obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią, co wymaga dostosowania przedsięwzięcia do związanych 
z tym przepisów prawa powszechnego i zastosowania właściwej technologii prac 
budowlanych i rozbiórkowych oraz przez tereny predysponowane do występowania ruchów 
masowych w rejonie zboczy doliny Noteci. Tymczasowe dojazdy do stanowisk słupowych 
oraz prace ziemne i transportowe należy prowadzić poza terenami predysponowanymi do 
występowania ruchów masowych, w sposób, który nie zainicjuje ich aktywacji. 

6.5. Przedsięwzięcie a globalne zmiany klimatyczne – adaptacja do zmian klimatu i 
ich mitygacja (łagodzenie) 

Oficjalnym dokumentem nt. potencjalnych zmian klimatu w Polsce i ich skutków 
jest „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020), przyjęty 29.10.2013 r. przez Radę 
Ministrów. Przejawem realizacji działań wskazanych w SPA 2020 jest przedsięwzięcie 
„Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska”. Wchodzi ono w zakres ww. celu 1.3. 
Dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu (…) – działanie adaptacyjne 1.3.4. 
Projektowanie sieci przesyłowych, w tym m.in. podziemnych oraz naziemnych z 
uwzględnieniem ekstremalnych sytuacji pogodowych, w celu ograniczenia ryzyka m.in. 
zalegania na nich lodu i śniegu, podtopień oraz zniszczeń w przypadkach silnego wiatru. 

Projektowana linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska stanowi wkład w realizację SPA 
2020. We wszystkich wariantach spełnia ona wymogi adaptacji do globalnych zmian 
klimatycznych, a łagodzenie zmian klimatu będzie związana z podniesieniem przez nią  
efektywności przesyłu energii elektrycznej i jej oszczędności oraz pośrednio z 
przyczynieniem się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.  
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6.6. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
Projektowana linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, ze względu na charakter 

oddziaływania na środowisko i na położenie w minimalnej odległości 135 km do granicy Polski z 
Republiką Federalną Niemiec, nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
Dotyczy to także braku oddziaływania na korytarze ekologiczne, w tym na szlaki sezonowych 
migracji ptaków, pod warunkiem wdrożenia działań minimalizujących opisanych w rozdziale 
9 „Raportu …”. 

Rozbiórka istniejącej linii 220 kV nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na 
środowisko. 

7. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 
WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W 
ROZDZ. 6 

Jak wynika z rozdz. 6. streszczenia, z czterech rozpatrywanych wariantów lokalizacyjnych 
przedsięwzięcia: 
 wariant proponowany przez wnioskodawcę (WP); 
 trzy racjonalne warianty alternatywne (W1, W2 i W3), 
jako najkorzystniejszy środowiskowo na wszystkich etapach (budowy, eksploatacji i 
likwidacji) oceniono wariant proponowany przez wnioskodawcę. Wynika to przede 
wszystkim z najmniejszej długości linii i liczby zastosowanych w tym wariancie słupów na 
projektowanej linii 400 kV Wariantów przedsięwzięcia nie różnicuje likwidacja istniejącej 
linii 220 kV.  

Na etapie budowy realizacja projektowanej linii 400 kV w wariancie proponowanym 
przez wnioskodawcę spowoduje najmniejsze prognozowane oddziaływanie m. in. na: 
przekształcenia powierzchni ziemi, w tym gleb, zanieczyszczenia atmosfery, stosunki wodne, 
warunki akustyczne otoczenia lokalnych placów budowy, ilości powstających odpadów 
wszystkich grup, likwidację i przekształcenia roślinności i grzybów oraz ich siedlisk pod 
bezpośrednie lokalizacje konstrukcji wsporczych, likwidację siedlisk fauny glebowej i 
płoszenie fauny, korytarze ekologiczne, zasoby naturalne w zakresie mniejszego zużycia 
surowców i materiałów oraz najmniejszej zajętości terenów pod słupy, dziedzictwo 
kulturowe, dobra materialne oraz na ludzi. 

Na etapie eksploatacji różnice w prognozowanym oddziaływaniu na środowisko 
wariantów przedsięwzięcia dotyczą przede wszystkim oddziaływania na: 
1) chronione walory przyrodnicze obszarów Natura 2000, obszarów chronionego krajobrazu  i 

użytków ekologicznych - najmniejsze oddziaływanie wariantu proponowanego przez 
wnioskodawcę ze względu na najkrótszy przebieg przez nie i mniejsze oddziaływanie na 
przedmioty ochrony obszarów objętych formami ochrony przyrody;  

2)  krajobraz, najmniejsze oddziaływanie wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, ze 
względu na najmniejszą liczbę słupów (słupy stanowią podstawowe elementy linii 
widoczne w krajobrazie) i ze względu na większe odległości linii od miejsc stałego pobytu 
ludzi, 
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3) ludzi, najmniejsze oddziaływanie wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, ze 
względu na większe odległości miejsc ich stałego pobytu od linii, co sprawi, że poziomy 
hałasu i pola elektromagnetycznego emitowanych przez linie będą tam najmniejsze (we 
wszystkich wariantach poza wariantem alternatywnym W2 spełnione będą normy 
dopuszczalnych poziomów hałasu oraz pola elektrycznego i magnetycznego).  

Na etapie likwidacji linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska zbudowanej w wariancie 
proponowanym przez wnioskodawcę najmniejsze prognozowane oddziaływanie na 
środowisko wystąpi ze względu na najmniejszą długość linii i liczbę słupów do demontażu. 
W szczególności spowoduje to powstanie najmniejszej ilości odpadów.  

Zarówno z powyższego zestawienia jak i z oceny metodą wielokryterialnej oceny 
bonitacyjnej zawartej w „Raporcie …” wynika, że najkorzystniejszy pod względem 
oddziaływania na środowisko linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska jest jej wariant 
proponowany przez wnioskodawcę. Wariant przedsięwzięcia proponowany przez 
wnioskodawcę, jako najkorzystniejszy środowiskowo, wskazano do realizacji. 

8. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W WARIANCIE 
PROPONOWANYM PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WSKAZANYM DO 
REALIZACJI 

8.1. Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia i emisji, w tym odpadów 
Na etapie budowy (przedsięwzięcie jeszcze formalnie nie istnieje, ponadto w etapie tym 

zlikwidowana zostanie istniejąca linia 220 kV) prognozowane znaczące oddziaływania na 
środowisko to: 
 likwidacja roślinności na terenach leśnych (powierzchnia wycinki ok. 80,7 ha); 
 powstanie odpadów, zwłaszcza z rozbiórki istniejącej linii 220 kV. 

Na etapie eksploatacji (przedsięwzięcie istnieje) znaczące, w rozumieniu przepisów o 
ochronie środowiska, będzie oddziaływanie na krajobraz. Nie wystąpią negatywne oddziaływania 
na środowiskowe warunki życia ludzi. Potencjalne oddziaływanie na ptaki jest niemożliwe do 
oszacowania na współczesnym poziomie wiedzy. 

Na etapie likwidacji (przedsięwzięcie przestaje istnieć) znaczące w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska, będzie powstanie dużej ilości odpadów – odpady zostaną 
unieszkodliwione zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, która będzie obowiązywać w 
okresie likwidacji przedsięwzięcia. Ponadto znaczące pozytywne oddziaływania na 
środowisko to rekultywacja terenów stanowisk słupowych i rewaloryzacja krajobrazu do 
stanu sprzed inwestycji 

8.2. Oddziaływania wynikające z wykorzystywania zasobów naturalnych 
Na etapie budowy przedsięwzięcia z surowców naturalnych wykorzystane zostaną w 

całym okresie prowadzenia prac: kruszywo budowlane (piasek i żwir jako główny składnik 
betonu i do zasypywania fundamentów i uziemień) – ok. 25700 m3 i woda (na potrzeby 
socjalno-bytowe pracowników) w ilości ok. 50 m3. Ponadto pośrednio, w gotowych 
produktach wykorzystane będą ropa naftowa (zawarta w paliwie do maszyn budowlanych i 
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pojazdów samochodowych) - ok. 280.000 l oleju napędowego i benzyna 57.000 l, ruda żelaza 
(w konstrukcjach słupów i w przewodach) w ilości ok. 5700 Mg stali oraz boksyty (w 
aluminium zawartym w przewodach) w ilości 1.990 m3 aluminium (ilość niezbędnego 
boksytu do wytworzenia aluminium zależna od jego jakości). Zasobem naturalnym jest także 
powierzchnia ziemi (teren) - w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę – wybranym 
do realizacji powierzchnia pasa technologicznego wyniesie 643,65 ha, w tym powierzchnia 
wszystkich stanowisk słupowych ok. 4 ha. 

Na etapie eksploatacji niewielkie ilości surowców naturalnych będą zużyte pośrednio 
jako materiały konserwujące zużywane w trakcie napraw i serwisowania linii. 

Na etapie likwidacji nie wystąpi użytkowanie zasobów naturalnych, z wyjątkiem wody 
(na potrzeby socjalno-bytowe pracowników) w ilości ok. 50 m3 w całym okresie prowadzenia 
prac i pośredniego wykorzystania surowców mineralnych (ropa naftowa) zawartych w paliwie 
do maszyn budowlanych (rozbiórkowych) i pojazdów samochodowych. 

8.3. Porównanie technologii realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia z 
technologią, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska 

W ramach przedsięwzięcia przewidywane jest zastosowanie najlepszych dostępnych 
technik w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. Technologia przedsięwzięcia w 
wariancie proponowanym przez wnioskodawcę - wybranym do realizacji spełnia wymagania 
art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

8.4. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów 
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie - budowa dwutorowej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska stanowi 
element rozwoju Krajowego Systemu Przesyłowego. Przedsięwzięcie realizowane jest na 
podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. 

Cele środowiskowe wynikające z dokumentów strategicznych istotnych z punktu 
widzenia realizacji przedsięwzięcia, zawarte są: 
1) bezpośrednio w krajowych dokumentach dotyczących bezpośrednio zagadnień 

środowiskowych, 
2) pośrednio w dokumentach dotyczących rozwoju elektroenergetyki w Polsce, 
3) bezpośrednio i pośrednio w dokumentach strategicznych dotyczących woj. 

wielkopolskiego. 
Projektowane przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji założeń i celów dokumentów 

ww. grup, w szczególności takich, jak: 
 „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ” (2016); 
 „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu” (KLIMADA);  
 „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (2013); 
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 „Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry” (2016); 
 „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” (2011);  
 „Program dla elektroenergetyki” (2006); 
 „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” (2009); 
 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r.” (2014);  
 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku” (2012); 
 „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego” (2010) i projekt 

„Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 
2020+ wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Poznania” (2017); 

 „Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020” (2016). 

8.5. Wskazanie czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 
obszaru ograniczonego użytkowania  

Jak wykazano w „Raporcie…” oddziaływania projektowanej linii 400 kV na środowisko 
pod względem emisji energii (nie wystąpi emisja substancji) na poziomie powyżej 
dopuszczalnych norm wystąpią tylko w zasięgu pasa technologicznego linii (2 x 35 m), oraz 
na terenie SE Plewiska, wyłączonych z form zainwestowania związanych ze stałym pobytem 
ludzi. Dotyczy to emisji hałasu i emisji pola elektromagnetycznego. W związku z tym dla 
projektowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska. 

 

9. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

9.1. Etap budowy 
Działania mające na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie i kompensację 

negatywnych oddziaływań na środowisko na etapie budowy przedsięwzięcia zestawiono w 
„Raporcie …” w tabeli, obejmującej zarówno działania zalecone dla fazy budowy 
projektowanej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska i dla fazy likwidacji istniejącej linii 220 
kV, wraz z oceną skuteczności wszystkich działań. Działania te dotyczą organizacji prac 
budowlanych (rozbiórkowych) i transportowych (zwłaszcza w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do środowiska i fizycznego oddziaływania na powierzchnię terenu wraz z 
roślinnością), technologii budowy (np. rozwieszenie przewodów na słupach projektowanej 
linii i zdjęcie na linii likwidowanej metodą bezdotykową w stosunku do powierzchni terenu) i 
ochrony przyrody. Szczególną uwagę zwrócono na prowadzenie prac budowlanych i 
rozbiórkowych pod nadzorem przyrodniczym – określono jego zakres i zasady. 
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9.2. Etap eksploatacji 
Na etapie eksploatacji projektowanej linii 400 kV zalecono następujące działania mające 

na celu unikanie, zapobieganie i ograniczanie negatywnych jej oddziaływań na środowisko: 
1. Zastosowanie znaczników ostrzegawczych, zwiększających widoczność dla ptaków 

napowietrznej linii elektroenergetycznej, 
2. Wykorzystanie do okresowych prac remontowych i naprawczych, sprawnego technicznie 

sprzętu. 
3. Wyznaczenie ewentualnych dojazdów ekip technicznych do stanowisk słupowych poza 

istniejącymi drogami, bez dojazdów przez chronione siedliska. 
Zalecono także kompensację przyrodniczą w odniesieniu do likwidacji chronionych 

siedlisk przyrodniczych, poprzez nasadzenia zastępcze drzew gatunków właściwych dla 
utraconych siedlisk oraz odtworzenie liniowych struktur drzew i krzewów w miejscach 
przerwania na etapie budowy ciągłości alei i szpalerów drzew, stanowiących lokalne 
korytarze przelotów nietoperzy. 

9.3. Etap likwidacji 
Na etapie likwidacji przedsięwzięcia, w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko, 

zalecono wdrożenie działań określonych dla etapu budowy istniejącej linii, w zakresie jej fazy 
obejmującej likwidację istniejącej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska. Na etapie 
likwidacji duże znaczenie w zakresie ograniczenia oddziaływania na środowisko będzie miała 
gospodarka odpadami, którą należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.  

10. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z 
PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM  

Projektowana linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska w wariancie wybranym do realizacji 
zlokalizowana będzie częściowo w otoczeniu istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 
mieszkaniowo-usługowej i usługowej oraz przemysłowej, w tym w strefie podmiejskiej 
Poznania, na gruntach prywatnych, częściowo w zasięgu form ochrony przyrody (obszary 
Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu i użytek ekologiczny). Taka lokalizacja 
przedsięwzięcia sprawia, że potencjalnie konflikty społeczne mogą dotyczyć: 
1) protestu właścicieli terenów wobec zajęcia części ich nieruchomości przez inwestora 

przedsięwzięcia pod lokalizacje słupów i/lub wobec ustanowienia służebności przesyłu, a 
także w związku z zajęciem terenów pod tymczasowe dojazdy do stanowisk słupowych – 
byłyby to konflikty o podłożu ekonomicznym, 

2) protestu mieszkańców obiektów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w 
otoczeniu w obawie przed polami elektromagnetycznymi i hałasem emitowanymi przez 
linię - byłyby to konflikty o podłożu na tle stanu środowiska, 

3) protestu mieszkańców obiektów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w 
otoczeniu w obawie o negatywne przekształcenia krajobrazu przez linię - byłyby to 
konflikty o podłożu estetycznym, 
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4) protestu mieszkańców lub pozarządowych organizacji ekologicznych przeciwko 
lokalizacji linii w zasięgu form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000 – byłyby 
to konflikty o podłożu ekologicznym. 
W związku z zagadnieniami przedstawionymi powyżej w punktach ad. 1 – ad. 3 inwestor 

przedsięwzięcia opracował Program Komunikacji Społecznej w celu przeciwdziałaniu 
ewentualnej możliwości powstania konfliktów społecznych, zwłaszcza wśród właścicieli 
nieruchomości, przez które przebiegać będzie linia oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich. 
Obejmuje on liczne narzędzia komunikacyjne, które mają ograniczyć potencjalne konflikty 
związane z realizacją przedsięwzięcia. Należą do nich: tzw. „spotkanie otwarcia” z 
wójtami/prezydentami i radami gmin wiejskich i miast, punkty informacyjne w Urzędach 
gmin i miast, spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami. Program Komunikacji 
Społecznej był wdrażany w 2016 r., był kontynuowany w 2017 r. oraz będzie kontynuowany 
w okresie prac budowlanych.  

W związku z likwidacją linii 220 kV ewentualne konflikty społeczne mogą zaistnieć tylko 
lokalnie i wyłącznie na tle ekonomicznym, gdyż właściciele terenów pod linią utracą wpływy 
finansowe z opłat za służebność przesyłu - jest to zgodne z przepisami prawa i powszechnie 
akceptowalnymi normami społecznymi. 

Wystąpienie w związku z projektowanym przedsięwzięcie konfliktów społecznych na tle 
ochrony przyrody (ad. 4) jest możliwe, ze względu na przebieg projektowanej linii 400 kV 
przez obszary Natura 2000, zwłaszcza przez  obszary specjalnej ochrony ptaków oraz przez 
obszary chronionego krajobrazu. 

11. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I 
EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA 

Etap budowy 
Na etapie budowy przedsięwzięcia należy wdrożyć nadzór przyrodniczy, którego celem 

jest m. in. monitoring oddziaływania przedsięwzięcia na formy ochrony przyrody, zwłaszcza 
na chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz na chronione siedliska przyrodnicze, a 
także zapobieganie oddziaływaniom negatywnym.  

Etap eksploatacji 
Na etapie eksploatacji należy wdrożyć monitoring ptaków w zakresie ich śmiertelności w 

wyniku kolizji z linią i skuteczności zastosowanych rozwiązań ograniczających to 
oddziaływanie – zasady organizacji monitoringu określono w „Raporcie …”. 

Na inwestorze przedsięwzięcia spoczywa obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej 
w zakresie pomiarów poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku emitowanego 
przez linię 400 kV.  
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12. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW 
TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO 
OPRACOWUJĄC RAPORT 

Opracowując „Raport …” nie napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki. 
Luki we współczesnej wiedzy dotyczą danych nt. oddziaływania pola elektromagnetycznego 
emitowanego przez linie wysokich i najwyższych napięć na rośliny, grzyby i zwierzęta, 
miarodajnych metod szacowania śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z liniami wysokich i 
najwyższych napięć oraz oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych 
napięć na fruwające bezkręgowce (całkowity brak informacji). 

13. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA 
RAPORTU 
Opracowując „Raport …” wykorzystano bogaty zestaw źródeł informacji, których spis 

obejmuje 158 pozycji. 


