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1 CEL I PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA  

Celem niniejszego opracowania jest określenie i ocena skutków dla środowiska 

przyrodniczego i życia ludzi, które mogą wyniknąć z zaprojektowanego przeznaczenia terenu 

objętego projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Skarszewy. 

Ustalenia umożliwią zabezpieczenie terenu na cele budowy napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń. Inwestycja ta ma 

stanowić jeden z filarów bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji trójmiejskiej 

i pozostałych terenów Polski północnej. Dla woj. kujawsko-pomorskiego jest to inwestycja 

celu publicznego o znaczeniu strategicznym, która ma zapewnić ciągłość dostaw energii 

oraz stworzyć połączenie z elektrowniami i siecią elektroenergetyczną południa kraju. Linia 

wpisuje się w szeroko zakrojone plany Polskich Sieci Elektroenergetycznych, będące 

realizacją rządowego programu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Na ich mocy 

PSE zamierza do 2025 roku wybudować 4 tys. kilometrów sieci elektroenergetycznych 

wysokich napięć 400 kV i 220 kV. To oznacza, że linia Grudziądz - Pelplin - Gdańsk 

Przyjaźń, będąc elementem tego planu, stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, krajowym. 

Zgodnie z art. 3 ust. 14 i art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) – 

projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymagają 

postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, którego 

elementem jest prognoza oddziaływania na środowisko 

2 METODA OPRACOWANIA  

Obecnie nie funkcjonują powszechnie ujednolicone metody wykonywania 

strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, dlatego też Prognozę sporządzono przy 

zastosowaniu metod opisowych, analiz jakościowych wykorzystujących dostępne wskaźniki 

stanu środowiska oraz identyfikacji skutków przewidywanych zmian w środowisku, na 

podstawie których wyciągnięto określone wnioski. Dla planowanej inwestycji rozpoczęto 

inwentaryzację przyrodniczą. Przy opracowaniu Prognozy wykorzystano następujące dane: 

 Uchwała Nr XLIX/383/2014 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 5 listopada 2014 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy; 

 obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego 

miasta i gminy Skarszewy; 
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 Materiały robocze do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: 

Budowie dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń, Biuro Doradztwa 

Ekologicznego i Inwestycyjnego Sp. z o.o., 2014 r.; 

 Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w Polsce. 

Opracowanie wykonane dla Ministerstwa Środowiska w ramach realizacji programu 

Phare PL0105.02, Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek 

R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005a. 

Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża; 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego (Uchwała Nr 

1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r., 

Dz. U. Woj. Pom. z 2009 r., Nr 172, poz. 3361); 

 Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 1998; 

 Raporty WIOŚ w Gdańsku; 

 Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie pomorskim. Raport za rok 2013; 

 Dane RDOŚ w Gdańsku; 

 Mapy topograficzne, ewidencyjne, glebowo-rolnicze, geologiczne; 

 strony internetowe: www.geoportal.gov.pl, www.natura2000.mos.gov.pl, 

www.psh.gov.pl, http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/, http://geoportal.pgi.gov.pl, 

http://mjwp.gios.gov.pl/mapa/. 

 Przy opracowywaniu prognozy posłużono się również materiałami pochodzącymi 

z opracowanych raportów oddziaływania na środowisko dla podobnych inwestycji 

realizowanych na terenie Polski, pozwoliło to zidentyfikować wszystkie możliwe zagrożenia 

mogące powstać przy budowie i eksploatacji linii elektroenergetycznych  oraz zaproponować 

środki minimalizujące potencjalne negatywne oddziaływania. 

3 INORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

3.1 Charakterystyka ustaleń projektu dokumentu 

Zgodnie z ustaleniami projektu zmiany Studium: Przez teren gminy Skarszewy 

przebiegać będzie projektowana dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV 

Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń, stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, krajowym. Ostateczny przebieg będzie wynikową uwarunkowań 

zewnętrznych determinujących przebieg linii elektroenergetycznych, w szczególności 

wynikających z uwarunkowań środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. 



 7 

Gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla planowanej 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym jaką jest budowa napowietrznej 

dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń. Na rysunku 

studium wskazano schemat przebiegu projektowanej linii. W sporządzanym dla projektowanej 

linii miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, należy wyznaczyć granice pasa 

technologicznego (2x35 m od osi linii) oraz zawrzeć zapisy ustalające ograniczenia w zabudowie 

i zagospodarowaniu terenów. 

3.2 Powiązania z innymi dokumentami 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Prawo Energetyczne) 

 Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa oraz zasady 

działalności przedsiębiorstw energetycznych. Ustawa umożliwia tworzenie warunków do 

zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 

oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, 

przeciwdziałania negatywnym skutkom monopoli, uwzględnienia wymogów środowiska, 

zobowiązań wynikających z ustaw międzynarodowych oraz równoważenia interesów 

przedsiębiorstw i odbiorców paliw i energii. Zgodnie z art. 16 ustawy, Polskie Sieci 

Energetyczne (PSE) zobowiązane są do stworzenia na obszarze swojego działania „planu 

rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię”, który 

powinien zawierać między innymi planowane przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, 

rozbudowy lub budowy sieci energetycznych oraz połączeń z systemami 

elektroenergetycznymi innych państw. 

 

Plan rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 

elektryczną na lata 2010-2025 (PSE Operator S.A., Konstancin-Jeziorna 2010 r.) 

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. systematycznie rozbudowują i modernizują sieć 

przesyłową najwyższych napięć (NN). Dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego 

kraju planuje się zabezpieczyć prace sieci i systematyczne realizować strategię likwidacji 

ograniczeń sieciowych. Plany te są konsekwencją stale rosnącego poziomu mocy źródeł 

wytwórczych. Ciągłemu zwiększeniu ulegają przepływy mocy. W konsekwencji może to 

zagrażać bezpieczeństwu pracy linii elektroenergetycznych w tej części Polski. 

Rozbudowa sieci służy przede wszystkim zwiększeniu wydajności Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego oraz podniesieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej 

północnego regionu Polski, znanego ze słabego stopnia rozwinięcia sieci przesyłowej oraz 

konieczności przesyłu energii z południowej części kraju. 
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 Planowana linia elektroenergetyczna pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo 

energetyczne oraz przyczyni się również do efektywniejszego rozprowadzenia mocy 

wygenerowanej przez elektrownie systemowe. 

 Na Załączniku 1 do opracowania został przedstawiony fragment mapy 

przedstawiającej plan rozwoju sieci elektroenergetycznej Polski oraz zaznaczono 

projektowaną linię NN 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń. 

 

Polityka energetyczna Polski do 2030 r.  

Dokument Ministerstwa Gospodarki opracowany zgodnie z art. 13-15 ustawy Prawo 

Energetyczne przyjęty 10 listopada 2009 r. Dokument zawiera długoterminową strategię 

rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz 

program działań wykonawczych do 2012 r.  

Zgodnie z pkt. 3.1.2 (Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła), do 

szczegółowych celów należą m.in: 

 rozbudowa krajowego systemu przesyłowego umożliwiająca zrównoważony wzrost 

gospodarczy kraju, jego poszczególnych regionów oraz zapewniająca niezawodne 

dostawy energii elektrycznej jak również odbiór energii elektrycznej z obszarów 

o dużym nasyceniu planowanych i nowobudowanych jednostek wytwórczych, ze 

szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych,  

 rozwój połączeń transgranicznych skoordynowany z rozbudową krajowego systemu 

przesyłowego i z rozbudową systemów krajów sąsiednich, pozwalający na wymianę 

co najmniej 15% energii elektrycznej zużywanej w kraju do roku 2015, 20% do roku 

2020 oraz 25% do roku 2030,  

Projekt Polska – Litwa, którego jednym z założeń jest stworzenie możliwości wymiany 

energii na poziomie 500 MW w roku 2015 w kierunku do Polski i 1000 MW w roku 2020 w 

obu kierunkach, wyraźnie zwiększa globalne możliwości wymiany Krajowej Sieci 

Przesyłowej, które obecnie nie przekraczają 1400 MW i w znacznym stopniu wypełnia 

założone przez Politykę cele.  

Warunkiem spełnienia ww. zamierzeń jest m.in. odtworzenie i wzmocnienie 

istniejącego systemu oraz budowa nowych linii elektroenergetycznych, w szczególności 

umożliwiających wymianę transgraniczną energii z krajami sąsiednimi. 

 

Strategia rozwoju kraju 2007-2015 

 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) została przyjęta przez Radę Ministrów 29 

listopada 2006 r., jako podstawowy dokument strategiczny określający cele i priorytety 

polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój 

zapewnić. SRK jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju 
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społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii 

i programów rządowych, jak również dokumentów programowych opracowywanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego. Kwestia infrastruktury energetycznej została poruszona 

w ramach Priorytetu 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”. W celu 

poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju i zwiększenia udziału w europejskim rynku 

energii elektrycznej dokument zakłada tworzenie rozwiązań na rzecz inwestycji 

i modernizacji majątku wytwórczego, przesyłowego i dystrybucyjnego, wymieniając 

szczególnie rozwijanie systemów przesyłowych. 

 

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania Kraju do roku 2030 (KPZK) 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 została opracowana 

w oparciu o Ustawę dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.). Podstawową funkcją KPZK jest 

integrowanie wymiarów: gospodarczego, społecznego, strategiczno-decyzyjnego 

i przyrodniczego w rozwoju przestrzennym kraju oraz formułowanie ustaleń i wskazań do 

polityki regionalnej oraz polityk sektorowych. Podjęcie prac nad KPZK było podyktowane 

potrzebą wypracowania dokumentu dającego podstawy do prowadzenia skoordynowanej 

polityki przestrzennej państwa, uwzględniającego aktualne uwarunkowania, trendy 

i wyzwania dla rozwoju przestrzennego. 

Wśród celów strategicznych rozwoju przestrzennego wymienia się m.in.: 

„Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

zdolności obronne państwa.” 

Według KPZK podstawowym problemem funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego w Polsce jest niedoinwestowanie infrastruktury energetycznej. 

Problem dodatkowo potęguje rozmieszczenie elektrowni. Są one zlokalizowane głównie 

w południowej oraz centralnej części kraju, co zwiększa znaczenie krajowych sieci 

przesyłowych dla bezpieczeństwa energetycznego. Stan sieci dystrybucyjnych wpływa także 

na perspektywy rozwojowe poszczególnych części kraju, np. stanowi jedną 

z najpoważniejszych barier rozwojowych Polski Północnej. Największe braki przepustowości 

(mocy) systemu przesyłowego gazu występują na obszarze Pomorza Środkowego i Polski 

Zachodniej. Regionami ogólnie najbardziej niedoinwestowanymi w zakresie infrastruktury 

energetycznej (linie przesyłowe elektryczności i gazu) są: Pomorze, Warmia i Mazury oraz 

województwa Polski Wschodniej. 

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej powodują nie tylko straty bezpośrednie, wynikłe 

z zakłócenia procesów technologicznych, ale także znaczne straty wynikające z zaniechania 
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działalności gospodarczej. Warunkiem stabilnej i niezawodnej pracy systemu 

elektroenergetycznego jest dysponowanie rezerwami zarówno mocy zainstalowanej w 

elektrowniach jak też zdolności przesyłowych. Środkiem pozwalającym uniknąć skutków 

awarii systemowych i zapewniającym niezawodność dostawy energii do odbiorców jest 

rozległa i rozbudowana sieć linii przesyłowych, które stwarzają możliwości realizacji różnych 

połączeń pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi. System przesyłowy w Polsce wymaga 

wielu nowych inwestycji i modernizacji istniejącej infrastruktury. Brakuje przede wszystkim 

nowoczesnych linii przesyłowych i zdolnych je obsłużyć stacji elektroenergetycznych.  

4 CHARAKTERYSTYKA I STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH 

ODDZIAŁYWANIEM 

4.1 Położenie terenu objętego analizą 

Obszar objęty analizą położony jest w województwie pomorskim, w powiecie 

starogardzkim. Zmianą objęty jest fragment terenu zlokalizowany we wschodniej części 

gminy Skarszewy, w rejonie miejscowości: Mirowo Małe, Kamierowo, Demlin, Bolesławowo.  

Lokalizację analizowanego terenu przedstawiono na mapie stanowiącej Załącznik 2 do 

opracowania.  

4.2 Położenie fizycznogeograficzne 

 Opierając się na fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski, opracowanej przez 

Kondrackiego obszar gminy Skarszewy w tym obszar objęty analizą położony jest w obrębie 

dwóch mezoregionów: Pojezierze Kaszubskie (makroregion: Pojezierze 

Południowopomorskie) i Pojezierze Starogardzkie (makroregion: Pojezierze 

Wschodniopomorskie). Makroregiony wchodzą w skład podprowincji Pojezierza 

Południowobałtyckiego.  

4.3 Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

W gminie Skarszewy decydujący wpływ na budowę geologiczną wywarł lądolód 

z okresu bałtyckiego fazy pomorskiej. Miąższość osadów czwartorzędowych jest znaczna, 

gdyż dochodzi miejscami do 200 i więcej metrów. Spotyka się tu kilka poziomów glin 

zwałowych, przedzielonych piaskami i żwirami wodnolodowcowymi.  

Znaczną powierzchnię gminy zajmuje morena denna, którą w północno-zachodniej 

części gminy urozmaicają wzgórza morenowe, osiągające wysokość ok. 200 m n.p.m. 

Wzgórza morenowe budują piaski i żwiry lodowcowe z głazami, głazy zwałowe oraz piaski. 

Drugim ważnym elementem odznaczającym się w rzeźbie terenów gminy są pola sandrowe, 

ciągnące się od Skarszew na zachód. Sandry zbudowane są głównie z piasków różnej 

granulacji oraz piasków ze żwirem. Miąższość osadów wodnolodowcowych dochodzi do 
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15 m i więcej. Osady holoceńskie (mułki, kreda jeziorna, gytia wapienna oraz torfy i namuły) 

wypełniają dna rynien lodowcowych oraz innych obniżeń.  

 W obrębie i w sąsiedztwie analizowanego terenu występują złoża kruszywa 

naturalnego Mirowo w tym tereny i obszary górnicze.1 

Gmina Skarszewy położona jest na wysoczyźnie morenowej, poprzecinanej dolinami 

rzek Wierzycy, Wietcisy, Rutkownicy i Styny (dopływ Motławy). Rzędne terenu wahają się od 

207,0 m n.p.m. w rejonie miejscowości Nowy Wiec do 65,0 m n.p.m. w dolinie rzeki Styny.  

Ukształtowanie powierzchni gminy Skarszewy jest dziełem lądolodu 

skandynawskiego oraz wpływających zeń wód roztopowych. Krajobraz został ukształtowany 

w niedawnej geologicznie przeszłości, zaledwie kilkanaście tysięcy lat temu, w tzw. 

pomorskiej fazie zlodowacenia bałtyckiego. Lądolód skandynawski zostawił tu olbrzymie 

masy skalnego gruzu, żwiru i gliny, a także głazy narzutowe. Po lodowcu pozostały liczne 

piękne jeziora, głównie rynnowe. Główną formą ukształtowania terenu jest wysoczyzna 

morenowa, związana z formami lodowcowymi. Przestrzenny układ głównych elementów 

rzeźby terenu tj. wzniesień czołowomorenowych, wysoczyzn moreny dennej, dolin rzecznych 

i rynien subglacjalnych jest obrazem zachodzących w plejstocenie procesów 

geomorfologicznych. W gminie Skarszewy dominującą cechą ukształtowania terenu są duże, 

względnie jednorodne powierzchnie wysoczyzn morenowych falistych i równinnych 

przeważnie zbudowanych z glin. Znaczne urozmaicenie struktury przyrodniczej wprowadza 

równoleżnikowy układ polodowcowych dolin wykorzystywanych przez Wierzycę i Wietcisę. 

Stosunek wielkości (szerokość dna, wysokość zboczy) obu dolin do aktualnych koryt rzek 

wyraźnie wskazuje na polodowcowy charakter dolin. W swym przebiegu przez południową 

część gminy Wierzyca wykształciła typową dolinę rzeczną ze wszystkimi jej elementami 

morfologicznymi, takimi jak meandrujące silnie koryto, starorzecza, zbocza z systemami 

terasowymi, a nawet ostańcowe pagórki. Istotne znaczenie posiadają także rozcięcia 

erozyjne, licznie występujące wzdłuż stref krawędziowych rynien polodowcowych i zboczy 

dolinnych, rozwijające się już od czasów ustąpienia lądolodu. Występują tu także zespoły 

wzgórz moreny czołowej. Obszary wysoczyznowe w większości są użytkowane rolniczo 

(grunty rolne zajmują prawie 70% powierzchni gminy). 

 Położenie terenu objętego analizą na podkładzie mapy NMT (numeryczny model 

terenu) wskazano na Załączniku 3. 

4.4 Gleby 

Gmina Skarszewy charakteryzuje się zróżnicowanym systemem glebowym, 

zależnym od podłoża na którym się wykształciły gleby. Obszary wysoczyzn morenowych 

zbudowanych z glin i piasków gliniastych zajmują gleby brunatne właściwe i wyługowane. 

                                                 
1
 Centralna bada danych geologiczny, MIDAS stan na dzień 01.01.2015 r. 
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Na piaszczystych sandrach wykształciły się gleby bielicowe. Doliny rzek i obniżenia 

bezodpływowe zajmują gleby torfowe. Pod względem klas bonitacyjnych największą 

powierzchnię zajmują gleby klasy IV – 49% i gleby klasy V – 30%. Szczególnie dobrymi 

warunkami glebowymi wyróżniają się miejscowości: Bączek, Bolesławowo, Demlin, 

Godziszewo, Kamierowo, Mirowo, Więckowy i Malary. W obrębie analizowanego terenu 

dominuje żytni kompleks bardzo dobry, wśród gleb dominują gleby brunatne właściwe 

podścielone piaskami gliniastymi. 

4.5 Szata roślinna 

 Głównym elementem roślinności na terenie gminy są lasy, zajmujące 

21% powierzchni gminy. Lasy na terenie gminy Skarszewy tworzą silnie rozczłonkowany 

system. Skoncentrowane połacie leśne występują w południowej części gminy w dolinie rzeki 

Wierzycy, we wschodniej części gminy wchodząc w skład OCHK Doliny Wierzycy, na północ 

od jez. Godziszewskiego. Większe obszary leśne występują również w północno-zachodniej 

części gminy m.in. w dolinie rzeki Rutkownica.  

Powierzchniowo na terenie opracowania dominują następujące typy siedlisk: las 

mieszany świeży i las świeży.  

Las mieszany świeży (LMśw) występuje na obszarach wysoczyznowych wysoczyzny moreny 

dennej i wzgórz czołomorenowych. Najczęstszymi glebami są gleby brunatne, sporadycznie 

bielicowe oglejone i torfowo – murszowe. W drzewostanie panuje dąb, sosna, buk. 

W domieszce występują: lipa, modrzew, brzoza, topola, klon i grab.  

Las świeży (Lśw) rośnie na obszarach wysoczyzny moreny dennej, głównie na stokach 

i zboczach dolin, gdzie dominują gleby brunatne. Gatunkami budującymi drzewostan są: dąb 

i buk, domieszki to lipa, jawor, klon, grab, brzoza i topola. 

 W obrębie analizowanego terenu w rejonie kompleksów leśnych występują jeszcze 

niewielkie kompleksy las wilgotnego i olsu. 

Las wilgotny (Lw) rośnie zazwyczaj na obszarach wysoczyznowych z płytkozalegającą wodą 

podziemną, gdzie występują gleby brunatne oglejone. W drzewostanie dominuje dąb, 

któremu towarzyszą jesion, grab, lipa, wiąz, jawor, klon, brzoza, olcha i buk.  

Ols (Ol) typowy ols występuje głównie na obszarach równin zalewowych dolin rzecznych 

lub na równinach torfowo-bagiennych. Typowe gleby to gleby torfowe, mursze oglejone 

lub mułowo-glejowe. Panującym drzewem jest olcha, której towarzyszy brzoza i jesion. 

rośnie zazwyczaj na obszarach wysoczyznowych z płytko zalegającą wodą podziemną, 

gdzie występują gleby brunatne oglejone. 

Na terenach nieleśnych roślinność ukształtowała się pod wpływem dotychczasowego 

użytkowania (rolnictwo). W wyniku uprawy ziemi oraz eksploatacji kruszywa nastąpiła 

zmiana i zubożenie składu gatunkowego w stosunku do potencjalnej roślinności naturalnej. 
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Na analizowanym terenie dominuje roślinność pastwisk, łąk oraz pól uprawnych. Są to 

zbiorowiska trawiaste o zróżnicowanej wysokości, często roślinności trawiastej towarzyszą 

kępy zadrzewień. Na terenach o zniszczonej pokrywie glebowo-roślinnej (ugory, nasypy itp.) 

występują murawy piaskowe różne. Murawy zazwyczaj tworzone są przez wąskolistne trawy 

z udziałem gatunków światłolubnych i psammofilnych (na siedliskach piaszczystych). 

W dolinach cieków występują tereny charakteryzujące się siedliskiem mniej lub bardziej 

wilgotnym z roślinnością wodolubną. 

Zespoły synantropijne pojawiają się tam, gdzie została zniszczona naturalna szata 

roślinna. W obrębie analizowanego terenu rozwinęła się roślinność ruderalna – tereny 

odłogowanych pól uprawnych i nieużytkowanych w różnych fazach: ugory z roślinnością 

niską ruderalną, tereny przy drogach. 

 Na potrzeby planowanej budowy linii 400 kV w sezonie wegetacyjnym 2014 r. 

rozpoczęto inwentaryzację przyrodniczą. Badania prowadzono w buforze do 200 m wzdłuż 

przebiegu planowanej linii (czyli do 100 m po każdej ze stron projektowanej linii 400 kV). 

W trakcie inwentaryzacji terenowej w analizowanym pasie (200 m) na terenie gminy 

Skarszewy dotychczas nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunków roślin. 

4.6 Fauna 

 Na potrzeby planowanej budowy linii 400 kV w 2014 r. rozpoczęto inwentaryzację 

przyrodniczą w tym obserwacje ptaków i nietoperzy.  

 Na terenie gminy Skarszewy i w jej bliskim sąsiedztwie wyznaczono punkty 

obserwacyjne: 

P5 – umiejscowiony w zasięgu agrocenoz w rejonie Mirowa Dużego. Na północny wschód od 

punktu kopalnia odkrywkowa kruszywa. W otoczeniu pola uprawne z nieckami terenowymi 

wypełnionymi wodą (oczka wodne).  

P6 – w zasięgu agrocenoz opodal Bolesławowa. Na południowy wschód od punktu jezioro 

Duży Mergiel. Na południe jezioro Rokitki. Przydrożne aleje liściaste. 

Punkty wyznaczano w oparciu o ukształtowanie terenu, obecność siedlisk sprzyjających 

przelotom (dolin cieków, rzek), użytkowanie terenu. Zlokalizowano je w takich miejscach, aby 

zasięg widoczności był możliwie jak największy. Lokalizację punktu przedstawiono na 

Załączniku 4. 

Obserwacje z okresu maj-czerwiec 2014 r. przedstawiają się następująco. 

Przedstawiono obserwację 5 i więcej sztuk. 

P5  P6 

Gatunek Nazwa łacińska liczba os.  Gatunek Nazwa łacińska liczba os. 

szpak Sturnus vulgaris 115  szpak Sturnus vulgaris 53 

żuraw Grus grus 54  dymówka Hirundo rustica 22 

dymówka Hirundo rustica 26  śmieszka Larus ridibundus 10 

gołąb miejski Columba livia 10  kruk Corvus corax 7 
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grzywacz Columba palumbus 9  żuraw Grus grus 7 

wróblowaty sp. Passeriformes sp. 8  grzywacz Columba palumbus 7 

skowronek Alauda arvensis 7  wróblowaty sp. Passeriformes sp. 6 

trznadel Emberiza citrinella 7  oknówka Delichon urbicum 6 

    wróbel Passer domesticus 5 

 

Obserwacje z okresu lipiec-wrzesień 2014 r. przedstawiają się następująco. 

Przedstawiono obserwację 5 i więcej sztuk. 

P5  P6 

Gatunek Nazwa łacińska liczba os.  Gatunek Nazwa łacińska liczba os. 

szpak Sturnus vulgaris 553  czajka Vanellus vanellus 314 

jaskółka sp. Hirundo et al. sp. 55  dymówka Hirundo rustica 97 

skowronek Alauda arvensis 54  jaskółka sp. Hirundo et al. sp. 74 

mazurek Passer montanus 53  makolągwa 
Carduelis 
cannabina 44 

dymówka Hirundo rustica 37  mazurek Passer montanus 40 

makolągwa 
Carduelis 
cannabina 31  oknówka Delichon urbicum 30 

szczygieł Carduelis carduelis 27  kulczyk Serinus serinus 30 

żuraw Grus grus 25  szpak Sturnus vulgaris 29 

wróblowaty sp. Passeriformes sp. 19  grzywacz Columba palumbus 26 

oknówka Delichon urbicum 16  śmieszka Larus ridibundus 24 

trznadel Emberiza citrinella 10  pliszka siwa Motacilla alba 23 

grzywacz Columba palumbus 7  skowronek Alauda arvensis 22 

kaczka właściwa sp. Anas sp. 7  zięba Fringilla coelebs 10 

kruk Corvus corax 7  szczygieł Carduelis carduelis 9 

    dzwoniec Carduelis chloris 8 

    wróblowaty sp. Passeriformes sp. 7  

    jerzyk Apus apus 7  

    trznadel Emberiza citrinella 6  

    pliszka żółta Motacilla flava 5  

 

Najliczniejsze w obserwacjach punktowych były szpaki, czajki, jaskółki, dymówki 

i żurawie. Przedmiotowe liczenia zawierają jedynie cząstkowe (okresowe) dane dotyczące 

wykorzystania przestrzeni w obszarze planowanej linii przez ptaki.  

Szczegółowa waloryzacja poszczególnych fragmentów przebiegu przedmiotowej linii 

w odniesieniu do ornitofauny zostanie przedstawiona po zakończeniu całego cyklu 

monitoringu. 

 

 Obserwację nietoperzy na terenie gminy Skarszewy prowadzono na punktach 

obserwacyjnych wytypowanych w przebiegu planowanej linii:  

N10 – punkt nasłuchowy nr 10. Zlokalizowany w rejonie kopalni odkrywkowej kruszywa  

Mirowo Duże, wyrobisko częściowo zalane, kopalnia czynna. Na północ od miejsca nasłuchu 

kompleksy leśne.  

N11 – punkt nasłuchowy nr 11. Punkt w rejonie Kamierowa. Otoczenie agrocenoz, 

kompleksów niewielkich lasów iglastych.  
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N12 – punkt nasłuchowy nr 12. Zlokalizowany w rejonie Bolesławowa. Agrocenozy. Wzdłuż 

drogi aleja liściasta.  

N13 -  punkt nasłuchowy nr 13. Umiejscowiony w kompleksie leśnym w rejonie osady 

Kaźmierowo. Kompleks lasów iglastych z domieszką liściastą wzdłuż cieku wodnego.  

 Lokalizacje punktów przedstawiono na Załączniku 4. 

Wyniki uzyskane w okresie od kwietnia do lipca 2014 r. obejmują migracje wiosenne 

nietoperzy, okres aktywności populacji lokalnych i czas rozrodu.  

Zdecydowanie najliczniejszym nietoperzem rejestrowanym w przebiegu planowanej linii był 

borowiec wielki Nyctalus noctula, którego notowano we wszystkich miejscach nasłuchu. 

Liczne przeloty odnotowano również dla karlika większego Pipistrellus nathusii. Z mniejszą 

częstotliwością rejestrowano karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus oraz mroczka 

późnego Eptesicus serotinus. Nocki Myotis spp. oraz gacek Plecotus sp. notowane były 

sporadycznie. Przedmiotowa linia przebiega przez szerokie spektrum siedlisk 

wykorzystywanych przez nietoperze, zarówno jako miejsca żerowiskowe jak i miejsca 

przelotów dobowych na i z żerowisk. Większość znacznych kompleksów leśnych 

przecinanych przez linię stanowi potencjalne miejsca rozrodu nietoperzy.  

Wyniki uzyskane od sierpnia do października 2014 r., obejmują rozpad kolonii rozrodczych, 

rojenie i jesienne migracje. 

Najliczniej rejestrowanym gatunkiem nietoperza w okresie sprawozdawczym był borowiec 

wielki Nyctalus noctula odnotowany w ponad połowie wszystkich kontaktów. Licznie 

przelatywały karliki malutkie Pipistrellus pipistrellus i karliki większe Pipistrellus nathusii. 

Pozostałe gatunki i głosy oznaczone do poziomu rodzaju notowano sporadycznie. 

Dominujące gatunki w przedmiotowym okresie monitoringu należące do nietoperzy licznych 

i niezagrożonych w Polsce (Sachonowicz, Ciechanowski 2005) najczęściej notowano 

w rejonie punktu nasłuchowego nr 13 przy czym powyższa sytuacja wynika z jednorazowej 

rejestracji kilkudziesięciu przelotów borowców wielkich Nyctalus noctula. 

 

Szczegółowa waloryzacja poszczególnych fragmentów przebiegu przedmiotowej linii 

w odniesieniu do chiropterofauny zostanie przedstawiona po zakończeniu całego cyklu 

monitoringu. 

 

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej na trasie 

planowanej inwestycji na potrzeby opracowania Raportu oddziaływania na 

środowisko i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Pełna 

inwentaryzacja pozwoli na poznanie dokładnego rozmieszczenia gatunków roślin 

i zwierząt oraz ich siedlisk w obrębie i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. 
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4.7 Wody powierzchniowe i podziemne 

 Przez południową cześć gminy przebiega jedna z dwóch głównych rzek powiatu 

starogardzkiego - Wierzyca. Prostopadle dopływa do niej lewostronny dopływ Wietcisa. Cieki 

te nie przepływają przez analizowany teren. Z większych cieków wodnych w obrębie 

analizowanego terenu płynie Struga „A” Demlin i Dopływ z jez. Duży Mergiel. 

 Na terenie gminy istnieje 27 jezior o powierzchni przekraczającej 1 ha. Spośród 

poszczególnych genetycznych typów jezior dominują oczka wytopiskowe, występujące 

głównie na terenie wysoczyznowym. Pozostałe jeziora należą do typu jezior rynnowych 

i wytopiskowych jezior morenowych. Największe jezioro gminy - jez. Godziszewskie znajduje 

się w północno-wschodniej części Skarszew, powierzchnia tego jeziora na terenie gminy 

wynosi 53,44 ha, a powierzchnia całkowita wynosi 169 ha. Stanowi ono środkowy fragment 

pojezierza starogardzkiego. Na terenie objętym analizą znajduje się jez. Rokitki o całkowitej 

powierzchni 5,60 ha oraz fragment jez. Duży Mergiel o całkowitej powierzchni 35,4 ha. 

Oprócz wymienionych występuje także duża ilość mniejszych jezior typu ,,oczka”. 

Na terenie gminy Skarszewy (poza granicami analizowanego terenu) położony jest 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych. Jest to czwartorzędowy zbiornik międzymorenowy nr 

116 - Gołębiowo, jeden z dziesięciu zbiorników międzymorenowych w Paśmie Pojeziernym 

zbiorników czwartorzędowych. Na terenie gminy Skarszewy leży jego południowo-wschodni 

fragment. Rozprzestrzenia się on na obszarze 107 km2, poza Skarszewami także na terenie 

niektórych gmin powiatu gdańskiego i kościerskiego. Szacunkowa wielkość zasobów 

dyspozycyjnych zbiornika wynosi 30 m3/d, moduł zasobów dyspozycyjnych to 3,25 l/s/km2, 

a średnia głębokość ujęć - 100 m.  

Układ wód powierzchniowych wskazano na Załączniku 5. Położenie gminy 

Skarszewy na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wskazano na Załączniku 6. 

4.8 Klimat 

Zgodnie z podziałem Polski na strefy klimatycznie teren miasta i gminy Skarszewy 

położony jest na pograniczu I i II strefy klimatycznej. Gmina Skarszewy leży w przejściowej 

strefie wpływów klimatu morskiego znad Atlantyku i Bałtyku oraz kontynentalnego znad Azji. 

Cechą tego zjawiska jest zmienność i rozmaitość stanów pogody, spowodowana napływem 

różnych mas powietrza, pomyślna jednak dla gospodarki ludzkiej. Wszystkie pory roku 

zaczynają się tu później niż w głębi kraju. Na przełomie czerwca i lipca przy bezwietrznej 

nocy i bezchmurnym niebie można zaobserwować zjawisko tak zwanych jasnych nocy, 

nieznane poniżej tej szerokości geograficznej. Cechami charakterystycznymi dla klimatu 

gminy Skarszewy są: niska amplituda roczna temperatury powietrza (ok. 21°C), opady 

uzależnione od ekspozycji stoków (550-600 mm) - gmina Skarszewy znajduje się w „cieniu 

opadowym” wzgórz czołowomorenowych Pojezierza Kaszubskiego oraz duża liczba dni 
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pochmurnych. Rozkład głównych kierunków wiatrów jest zdominowany przez wiatry 

z sektora zachodniego (SW, W i NW). 

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią wartością temperatury 15,8°C, 

najchłodniejszym styczeń – 2,9°C. Wilgotność względna powietrza waha się w granicach 82-

85%. Średnia roczna wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi 1015 hPa. Przeciętne sumy 

roczne opadów atmosferycznych oscylują wokół wartości 510 mm. Najmniejsze opady 

występują w lutym i marcu, najwyższe w czerwcu i lipcu.  

4.9 Jakość wód powierzchniowych i podziemnych 

 W ramach monitoringu operacyjnego (prowadzonego przez WIOŚ w Gdańsku) - 

badania prowadzone były na ujęciu wody w miejscowości Skarszewy (2013 r.): wody 

odpowiadały II klasie jakości, stan chemiczny określono jako dobry. 

 W ramach monitoringu krajowego prowadzonego przez Państwowy Instytut 

Geologiczny w roku 2012 r. na terenie gminy Skarszewy badano wody w m. Bożepole 

Królew., wody odpowiadały wówczas III klasie jakości. 

 Rejon gminy Skarszewy objęty jest Państwowym Monitoringiem Jakości Wód 

Podziemnych. Celem monitoringu jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód 

podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby 

zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań 

ochronnych (Program PMŚ). Monitoring wód podziemnych jest w Polsce prowadzony 

w sieciach: krajowej, regionalnych i lokalnych. Przedmiotem monitoringu jest 161 jednolitych 

części wód podziemnych (JCWPd) – gmina Skarszewy objęta jest JCWPd nr 13 i nr 30. 

W roku 2012 r. stan chemiczny oraz jakościowy wód podziemnych na terenie tych jednostek 

został oceniony jako dobry. 

Stan wód powierzchniowych gminy Skarszewy uzależniony jest od następujących głównych 

czynników: nieuregulowanej gospodarki wodno-ściekowej, dużego spływu powierzchniowego 

oraz dużej ilości zanieczyszczeń związanych z intensywną gospodarką rolną (nawozy, ścieki 

pochodzące z hodowli zwierząt). W zakresie gospodarki komunalnej ostatnie prace 

prowadzone na obiekcie oczyszczalni ścieków spowodują zmniejszenie ilości 

odprowadzanych zanieczyszczeń 

4.10 Powietrze atmosferyczne 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku opracował Roczną ocenę 

jakości powietrza w województwie pomorskim – raport za rok 2013. Ocenę przeprowadzono 

w odniesieniu do stref z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Ocenę wykonano w odniesieniu do nowego 

układu stref i zmienionych poziomów substancji, w oparciu następujące akty prawne: 
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– ustawa – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).  

Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. 

W województwie pomorskim klasyfikację wykonano w 2 strefach: aglomeracja 

trójmiejska i strefa pomorska, do której zalicza się gmina Skarszewy. 

Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia, jak i kryteriów dla 

ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do 

jednej z poniższych klas: 

do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych; 

do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines 

tolerancji; 

do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne, poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy 

margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe. 

Wyniki klasyfikacji stref – cel: ochrona zdrowia 

 W wyniku oceny rocznej jakości powietrza za 2013 rok, dla zanieczyszczeń mających 

określone poziomy dopuszczalne (benzen, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon, tlenek 

węgla, pył PM10, pył PM2.5 oraz kadm, nikiel, ołów, arsen i benzo(a)piren w pyle 

zawieszonym PM10), w obrębie strefy pomorskiej stwierdzono obszary przekroczenia 

standardów imisyjnych dla pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu. Według kryterium 

ochrony zdrowia strefa pomorska została zakwalifikowana do klasy C (ze względu na 

stężenia PM10, PM2,5 i benzo(a)piren) i klasy A (ze względu na pozostałe stężenia).  

Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ w Gdańsku wskazują, że w województwie pomorskim 

podstawową przyczyną przekroczeń pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu jest emisja 

powierzchniowa (emisja związana z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym 

zwłaszcza w okresie zimowym – jego  głównym  źródłem  są  przestarzałe,  

niskoenergetyczne  paleniska  domowe  ogrzewane  paliwami stałymi często złej jakości, 

a także emisja liniowa (emisja związana z ruchem pojazdów i spalaniem paliw). 

Wyniki klasyfikacji stref – cel: ochrona roślin 

 W wyniku oceny rocznej jakości powietrza za 2013 rok, dla zanieczyszczeń mających 

określone poziomy dopuszczalne (dwutlenek siarki, tlenek azotu, ozon), według kryterium 

ochrony roślin strefa pomorska otrzymała klasę A dla wszystkich ww. zanieczyszczeń. 
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5 OBSZARY OBJĘTE PRAWNĄ OCHRONĄ WYSTĘPUJĄCE W OBRĘBIE 

I SĄSIEDZTWIE OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

 Na Załączniku 7 przedstawiono analizowany teren na tle obszarowych form ochrony 
przyrody 

5.1 Obszar Chronionego Krajobrazu 

Analizowany teren częściowo położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Doliny Wierzycy. Zgodnie z art. 23., ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 r.: ,,Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na 

wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 

możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną 

funkcją korytarzy ekologicznych”. Obszar ten rozpościera się na pograniczu między 

Pojezierzem Kaszubskim, a Borami Tucholskimi i Pojezierzem Starogardzkim. Obejmuje on 

środkowy odcinek doliny rzeki, od okolic Kościerzyny po Starogard Gdański. Główną wartość 

przyrodniczą obszaru stanowi dolina rzeczna z całym zestawem elementów morfologicznych 

(meandrujące koryto, starorzecza, pagórki meandrowe i krawędzie), wraz ze 

zróżnicowanymi zbiorowiskami roślinności.  

OChK Doliny Wierzycy ustanowiony został Rozporządzeniem Nr 5/05 Wojewody 

Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 

w województwie pomorskim, zmienionym uchwałą Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 

w województwie pomorskim.  

Zgodnie z powyższymi aktami na ww. obszaru chronionego krajobrazu wprowadzono 

następujące zakazy: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanej z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 

wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, 

w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń 

wodnych; 
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6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka; 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 

i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń  wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 

W odniesieniu do wymienionych zakazów wprowadzono następujące wyjątki: 

1) zakaz wymieniony w pkt 2 nie dotyczy terenów przewidzianych na lokalizację przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu 

o oddziaływaniu na środowisko nie jest  obowiązkowe, jeżeli przeprowadzona procedura 

oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę 

OCHK; 

2) zakaz wymieniony w pkt 4 nie dotyczy udokumentowanych złóż piasku i żwiru, których 

eksploatacja nie będzie powodowała zmiany stosunków wodnych, zagrożenia dla chronionych 

ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt; 

3) zakazy wymienione w pkt 8 nie dotyczą: 

a) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w równorzędnych 

dokumentach planistycznych), gdzie dopuszcza się uzupełnianie zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od brzegów wód zgodnie z linią występującą na przyległych działkach, 

b) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do 

prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nieprzekraczania dotychczasowej 

linii zabudowy od brzegów wód, 

c) wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów 

dostępu do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk 

i przystani, 

d) istniejących ośrodków wypoczynkowych, obiektów letniskowych, mieszkalnych 

i usługowych, zrealizowanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 1 stycznia 2004 r. – gdzie dopuszcza się 

przebudowę i modernizację istniejącego zainwestowania w celu poprawy standardów 

ochrony środowiska oraz walorów estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem nie 

zwiększania powierzchni zabudowy, a także nie przybliżania zabudowy do brzegów wód, 

jeżeli w trakcie postępowania strona wykaże brak niekorzystnego wpływu planowanej 

inwestycji na chronione w danym obszarze ekosystemy i krajobraz. 

Zgodnie z powyższym na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazuje się 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 

51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W wyniku zmiany ustawy 

artykuł ten został uchylony, natomiast zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
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o ochronie przyrody na obszarze chronionego krajobrazu może zostać wprowadzony zakaz 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów 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.  

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody ww. zakazy nie dotyczą: 

 wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 

 prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym; 

 realizacji inwestycji celu publicznego. 

5.2 Korytarze ekologiczne 

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. definiuje korytarz ekologiczny jako 

„obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów” (art. 5, pkt 2). Stanowi on 

istotny, z punktu widzenia funkcjonowania środowiska, element przestrzeni, gwarantujący 

(poprzez zachowanie warunków migracji organizmów) utrzymanie możliwości wymiany 

i istnienia określonej puli genetycznej, liczebności osobników i gatunków, a w konsekwencji 

zachowanie różnorodności biologicznej środowiska. Korytarze ekologiczne są niezwykle 

ważne, szczególnie dla populacji gatunków wędrownych i leśnych, w których zachowania 

wpisane jest naturalne przemieszczanie się w celach poszukiwania nowego terytorium dla 

życia lub schronienia (w tym wędrówki codzienne i sezonowe) lub w celach rozrodczych czy 

pokarmowych. 

Analizowany teren położony jest poza siecią krajowych korytarzy ekologicznych, wg 

Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w Polsce 

(Jędrzejewski, Nowak i in. 2005). 

Analizowany teren bezpośrednio graniczy z korytarzem ekologicznym Doliny Wierzycy 

o randze regionalnej. Rozciąga się on od Jeziora Wierzysko na granicy płatu ekologicznego 

lasów charzykowsko-kościerskich w rejonie Kościerzyny, przez pd. część Pojezierza 

Kaszubskiego i Pojezierze Starogardzkie po dolinę Wisły. Jest to korytarz w znacznym 

stopniu przekształcony antropogenicznie, porozcinany i ograniczony przestrzennie terenami 

zabudowanymi i użytkowanymi rolniczo, z licznymi i dużymi jednostkami osadniczymi, takimi 

jak Stawiska, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Pelplin, Gniew. Jednak ze względu na swe 

cechy morfologiczne i fragmentaryczne otoczenie lasami, dolina wciąż zachowała w długich 

odcinkach cechy korytarza i jest jednym z ostatnich elementów łączności obszaru pojezierzy 

z doliną Wisły System płatów i korytarzy ekologicznych jest elementem rekomendowanym 

w Polityce Ekologicznej Państwa do wskazywania w planach zagospodarowania 

przestrzennego, posiadającym niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia zachowania 
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rozwoju zrównoważonego i funkcjonowania zasobów biotycznych środowiska, w tym dla 

kształtowania warunków ekologicznych, ochrony różnorodności biologicznej i gospodarki 

wodnej. Na terenie województwa pomorskiego (w tym w gminie Skarszewy) został ustalony 

w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 

uchwalonym Uchwałą Nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 

października 2009 r., Dz. U. Woj. Pom. z 2009 r., Nr 172, poz. 3361. Ustalenia PZPWP 

wskazują, iż korytarze ekologiczne muszą spełniać następujące warunki:  

 zachowywać ciągłość przestrzenną i mieć dostateczną szerokość w dokumentach 

planistycznych gmin;  

 charakteryzować się wysokim stopniem zachowania naturalnych warunków pokrycia 

terenu;  

 gwarantować zmienność siedlisk i typów środowiska dogodnych do 

rozprzestrzeniania gatunków;  

 zapewniać niezbędne warunki dla bytowania i wędrówek zwierząt oraz wypoczynku 

i rekreacji ludności. 

Położenie gminy Skarszewy i analizowanego terenu na tle koncepcji powiązań 

ekologicznych województwa pomorskiego przedstawiono na Załączniku 7. 

5.3 Pomniki przyrody 

 Na terenie gminy Skarszewy za pomniki przyrody uznano 26 obiektów, z czego na 

analizowanym terenie znajdują się ich 7. Wskazano je w poniższej tabeli. 

Rodzaj Gatunek 
Obwód 

(m) 
Nr 

rejestru 
Data 

powołania 

głaz   9,75 25 1955-01-31 

głaz   9,25 27 1955-01-31 

grupa 
głazów 

  5,7 374 1979-04-20 

drzewo 
buk 

pospolity 
2,2 379 1979-04-20 

głaz   8,5 748 1989-06-12 

głaz   6,2 153 1966-12-31 

głaz   6,5 154 1966-12-31 

 

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w stosunku 

do pomnika przyrody mogą być wprowadzone następujące zakazy:  

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;  

2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym 

albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń 

wodnych;  
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3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  

4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;  

6. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;  

7. zmiany sposobu użytkowania ziemi;  

8. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk 

zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb 

oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, 

rybacką i łowiecką;  

10. zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków 

ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin 

i grzybów chronionych;  

11. umieszczania tablic reklamowych.  

Powyższe zakazy nie dotyczą:  

1. prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem 

ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;  

2. realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym 

daną formę ochrony przyrody;  

3. zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 

4. likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji 

ratowniczych.  

5.4 Natura 2000 

W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego terenu, w południowej części, 

zlokalizowany jest specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 PLH220094 Dolina 

Wierzycy. Obszar obejmuję dolinę Wierzycy, o długości około 21 km, na odcinku między 

jazem w Czarnocińskich Piecach a mostem drogowym w Starogardzie Gdańskim. Rzeka ma 

charakter podgórski. Koryto rzeczne ma tutaj szerokość do kilkunastu metrów, głęboko wcina 

się w otaczający teren tworząc wyraźne jary i wąwozy. Dolina, mimo obecnego w wielu 

miejscach zagospodarowania przez człowieka (m.in. elektrownia wodna, mosty, użytkowanie 

leśne i rolnicze) utrzymuje bogactwo szaty roślinnej (zbiorowisk i flory) oraz fauny i cechuje 

się wysokimi walorami krajobrazowymi. Na bardzo wysoką różnorodność biologiczną składa 

się występowanie 12 siedlisk oraz wielu rzadkich, chronionych gatunków, zarówno roślin, 
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m.in. z leńcem bezpodkwiatkowym (była stąd podawana jeszcze w końcu XX w. także 

skalnica torfowiskowa), jak i zwierząt. 

5.5 Gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną 

W przypadku stwierdzenia stanowisk gatunków chronionych należy zastosować 

właściwe przepisy. W stosunku do chronionych gatunków zwierząt oraz roślin obowiązują 

następujące przepisy prawne: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 1348) oraz 

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

gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409). 

W przypadku konieczności zniszczenia siedliska gatunku chronionego przed 

uzyskaniem pozwolenia na budowę, wymagane będzie uzyskanie pozwolenia Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska lub/i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gdańsku (w zależności od zakazu) na odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 

i art. 52 ustawy o ochronie przyrody. 

5.6 Tereny chronione na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16 poz. 

78 ze. zm.) obowiązuje ochrona gleb kl. I – III oraz gruntów leśnych. Ustawa reguluje zasady 

ochrony tych gruntów poprzez nakaz uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla 

przeznaczenia gruntów kl. I – III na cele nierolnicze. W przypadku zmiany przeznaczenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne niezbędna jest decyzja Ministra Środowiska w przypadku 

lasów własności Skarbu Państwa lub Marszałka Województwa w przypadku pozostałych 

lasów. 

6 ANALIZA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW 

PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE 

PRZYRODY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. 

Z punktu widzenia realizacji ustaleń projektu dokumentu problemy ochrony 

środowiska mogą wynikać głównie z faktu występowania w sąsiedztwie i na przedmiotowym 

terenie zasobów środowiska podlegających ochronie. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej dla 

przedmiotowej inwestycji wskazują na występowanie w obrębie i w okolicach analizowanego 

terenu chronionych gatunków zwierząt. 

Gatunki podlegają ochronie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie 

przyrody oraz rozporządzeń wykonawczych do niniejszej ustawy: Rozporządzenie Ministra 
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Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, dla 

gatunków roślin obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 

r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. W przypadku konieczności złamania, któregoś 

z zakazów określonych ww. przepisach niezbędne będzie uzyskanie zgody na dokonanie 

czynności zabronionych w stosunku do gatunków objętych ochroną. 

Analizowany obszar położony jest częściowo na terenie obszarowej formy ochrony 

przyrody w związku z tym ważnym zagadnieniem będzie ewentualna kolizja pomiędzy 

ochroną tej formy ochrony przyrody w związku z przedmiotem projektu dokumentu oraz 

sposobem realizacji jego ustaleń (szerzej wpływ planowanej inwestycji na obszary chronione 

omówiono w rozdziale 7.9). 

7 PRZEWIDYWANE SKUTKI DLA ŚRODOWISKA I JEGO KOMPONENTÓW 

WYNIKAJĄCE Z PROJEKTOWANEGO PRZEZNACZENIA TERENU 

Dwutorowa linia 400 kV będzie projektowana zgodnie z normą PN-EN50341-1:2005 

"Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: 

Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne" wraz ze zmianą opublikowaną jako PN-EN 

50341-1:2005/A1:2009 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 45 kV – Część 1: Wymagania ogólne – Specyfikacje wspólne. Zmiana do Normy 

Europejskiej”, a także innymi normami technicznymi i przepisami dotyczącymi projektowania. 

Przyjęto następujące założenia konstrukcyjne dla linii 400 kV: 

 Przęsła nominalne dla słupów – 450 m, 

 Przewody robocze – wiązka trójprzewodowa – 3 x AFL-8 350 mm2, 

 Przewody odgromowe – tradycyjny typu AFL-1,7 95 mm2 i OPGW z 48 włóknami 

światłowodowymi, 

 Konstrukcje słupów – kratowe (opcjonalnie rurowe),  

 Izolacja – łańcuchy z izolatorami porcelanowymi długopniowymi, kołpakowymi 

szklanymi lub kompozytowymi, 

 Fundamenty – terenowe żelbetowe i prefabrykowane (ewentualnie palowe), 

 Szerokość pasa technologicznego (dla linii 2x400 kV) – 70 m. 

7.1 Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi 

Na etapie realizacji planowanej inwestycji wystąpią negatywne oddziaływania 

związane z pracą maszyn (hałas, emisja spalin, pyłów). Oddziaływania te będą 

krótkookresowe i ograniczone do obszaru planowanej inwestycji. Prace budowlane będą 

prowadzone przez wyspecjalizowanych i przeszkolonych pracowników. Dla osób 

postronnych prowadzone prace nie będą stanowiły zagrożenia, miejsca robót będą 

odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. 
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Podejmowane są starania aby trasa linii została tak zaprojektowana, aby w miarę 

możliwości jak najbardziej oddalić ją od występujących na tym terenie zabudowań. 

W związku z powyższym realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała 

powstawania istotnych negatywnych oddziaływań dla zamieszkującej w sąsiedztwie 

ludności. W projekcie Studium w pasie o szerokości 70 m wyznaczonym wzdłuż schematu 

przebiegu linii nie znalazły się żadne zabudowania. W związku z powyższym, nie przewiduje 

się wystąpienia negatywnych oddziaływań na zdrowie i życie okolicznej ludności.  

Dodatkowo, by wyeliminować jakąkolwiek możliwość powstania negatywnego 

oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi, wzdłuż całej trasy linii 

elektroenergetycznej wyznaczony zostanie pas technologiczny o szerokości 70 m - po 35 m 

po każdej stronie linii. W pasie technologicznym obowiązywał będzie zakaz budowy  

i eksploatacji obiektów budowlanych.  

Opierając się na wynikach badań epidemiologicznych - prowadzanych w kraju i za 

granicą na wybranych grupach ludzi (m.in. mieszkających w pobliżu napowietrznych linii 

przesyłowych) - można stwierdzić, że ryzyko zdrowotne, wynikające z ekspozycji ludności na 

sztuczne PEM o częstotliwości 50 Hz jest tylko hipotetyczne lub w najgorszym razie 

znikome. Takie stanowisko zajmuje m.in. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i większość 

poważnych ośrodków badań medycznych i biologicznych. Brak jest naukowych 

i medycznych doniesień jednoznacznie pokazujących niekorzystne efekty zdrowotne przy 

przebywaniu w polach o poziomach określonych normami prawa. 

7.1.1 Klimat akustyczny 

 Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska przez hałas rozumie się dźwięki 

o częstotliwości od 16 do 16 000 Hz. Z ekologicznego punktu widzenia hałas ma charakter 

zanieczyszczenia energetycznego, którego emisja w wielu przypadkach jest normowana. 

Badania prowadzone w ostatnich latach dowodzą, że hałas ma bardzo negatywny wpływ na 

zdrowie człowieka. O potencjalnym wpływie hałasu na zwierzęta, którego źródłem są linie 

napowietrzne wysokiego napięcia, wiadomo jak dotąd bardzo niewiele.  

Nadmierny hałas może przyczyniać się do:  

 obniżenia sprawności oraz trwałych zmian organu słuchu,  

 rozwoju chorób układu nerwowego, krążenia i trawienia,  

 pogłębiania stresu, agresywności, zmęczenia,  

 zaburzeń snu,  

 zwiększenia podatności człowieka na choroby psychiczne.  

Przepisy krajowe dotyczące ochrony środowiska przed hałasem ustalają jego 

dopuszczalne poziomy według rodzaju terenu, przez który przebiega linia wysokiego 

napięcia, w szczególności wyróżniając obszary uzdrowiskowe i chronione oraz tereny 
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zabudowy mieszkaniowej. Dla linii napowietrznych, dopuszczalne poziomy hałasu, 

emitowanego do środowiska zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz.U. 2014  

poz. 112) nie powinny przekraczać:  

 w obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na terenie szpitali, domów opieki 

społecznej, zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci 

i młodzieży: 45 dB dla pory dnia, 40 dB dla pory nocy  

 w obszarach zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej, a także na terenach 

wypoczynkowo – rekreacyjnych: 50 dB  dla pory dnia, 45 dB  dla pory nocy. 

Na etapie użytkowania źródłem hałasu wytwarzanego przez linie elektroenergetyczne 

wysokiego napięcia są: 

 ulot (wyładowania elektryczne) z elementów przewodzących linii znajdujących się pod 

napięciem (głównie z przewodów roboczych), 

 wyładowania powierzchniowe na elementach układu elektroizolacyjnego (izolatorach 

i osprzęcie). 

Wielkość tych zjawisk jest zależna od rozwiązania konstrukcyjnego linii, jednak hałas 

wywoływany ulotem, a także jego zmiany w czasie, jest zależny przede wszystkim od 

warunków atmosferycznych i rośnie wraz ze wzrostem wilgotności powietrza. Dlatego też 

w niekorzystnych warunkach atmosferycznych – niewielki deszcz, mżawka, mgła, sadź, 

poziom hałasu jest wyższy. Podczas dobrych warunków pogodowych linie 

elektroenergetyczne nie stwarzają istotnej uciążliwości akustycznej i w większości przypadku 

poziom hałasu wytwarzanego przez linie jest porównywalny z tłem środowiska. 

 Poniżej w tabeli zaprezentowano uśrednione wyniki pomiarów hałasu w otoczeniu linii 

400 kV eksploatowanych w Polsce w warunkach dobrej i złej pogody. 

 
Źródło:  Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv 
Ełk – Łomża. 
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Powyższa tabela wskazuje, iż poziom hałasu maleje przy oddalaniu się od linii. W otoczeniu 

krajowych dwutorowych linii napowietrznych 400 kV, w których zastosowano przewody 

wiązkowe AFL-8 3x350 mm2 - takie jakie przewiduje się zastosować w planowanej do 

wybudowania linii 400 kV, poziom hałasu w czasie złej pogody przekracza wartość 

dopuszczalną 45 dB(A) tylko do odległości 15 -30 m od osi linii. 

 Na potrzeby niniejszej prognozy w celu oceny zasięgu oddziaływania hałasu 

wykorzystano dane zawarte w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko budowy dwutorowej 

napowietrznej linii 400 kV relacji Ełk-granica RP o zbliżonych parametrach technicznych do 

projektowanej linii, gdzie oszacowano poziomy hałasu przy najmniejszej wysokości 

zawieszenia przewodów roboczych (13,4 m). Obliczono, że dopuszczalny poziom dźwięku 

(45 dB) w okolicach środka przęsła będzie przekroczony w odległości do ok. 20 m od osi linii. 

 W projekcie Studium w pasie o szerokości 70 m wyznaczonym wzdłuż 

schematu przebiegu linii nie znalazły się żadne zabudowania. W związku z tym nie 

prognozuje się ponadnormatywnego oddziaływania hałasu. 

7.1.2 Pole elektromagnetyczne 

Linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia są źródłem pola elektromagnetycznego 

o częstotliwości 50 Hz. Pole to powstaje wokół przewodów i aparatury będącej pod 

napięciem. Składa się na nie pole elektryczne i pole magnetyczne. Zgodnie z załącznikiem 

nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego 

o częstotliwości 50 Hz nie powinien przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi, wartości 

granicznej: 

 natężenie pola elektrycznego (E) - 10 kV/m, 

 natężenie pola magnetycznego (H) - 60 A/m. 

Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową składowa elektryczna (E) pola 

elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie może przekraczać wartości 1 kV/m. 

Przyjmuje się, że pola o podanych wyżej poziomach nie oddziałują niekorzystnie na 

żaden z elementów środowiska (rośliny, zwierzęta, wodę i powietrze) w tym przede 

wszystkim na ludzi, nie wykazują przy tym żadnego działania kumulacyjnego lub 

synergicznego. 

 Na wartość maksymalną oraz rozkład natężenia pola elektrycznego (E) w otoczeniu 

linii napowietrznej wpływają głównie następujące jej parametry:  

 napięcie robocze poszczególnych torów linii,  

 odległość od ziemi przewodów fazowych,  

 odstępy między przewodami fazowymi,  



 29 

 układ przewodów fazowych w liniach wielotorowych (dwutorowych).  

 wzajemne usytuowanie przewodów (lub wiązek) tej samej fazy. 

Wraz ze wzrostem odległości od linii, natężenie pola szybko maleje. Elementy 

w pobliżu linii takie jak drzewa, metalowe ogrodzenia, obiekty budowlane wpływają na 

rozkład natężenia pola elektrycznego. Wpływ tych elementów zmniejsza natężenie pola 

elektrycznego lub je eliminuje. Określenie konkretnego wpływu tych elementów na rozkład 

natężenia jest możliwe na ogół jedynie na podstawie pomiarów wykonywanych w czasie 

pracy linii. 

Na wartość maksymalną i rozkład pola magnetycznego (H) w otoczeniu linii 

napowietrznej wpływają przede wszystkim następujące parametry: 

 natężenie prądu w linii, 

 odległość przewodów fazowych od ziemi, 

 odstępy pomiędzy przewodami różnych faz lub wiązkami przewodów, jeżeli w linii 

stosowane są przewody wiązkowe, 

 geometryczny układ przewodów fazowych, a w liniach dwu- i wielotorowych, 

 wzajemne usytuowanie przewodów (lub wiązek) tej samej fazy. 

Pole magnetyczne – w przeciwieństwie do pola elektrycznego – nie ulega 

zniekształceniu w pobliżu obiektów przewodzących i w związku z tym elementy otoczenia 

położone w bezpośredniej bliskości linii, takie jak: zabudowania, drzewa, płoty oraz inne 

konstrukcje przewodzące, nie wpływają na jego rozkład. Pole magnetyczne przenika bez 

zniekształceń przez większość materiałów i obiektów. Wartość natężenia pola 

magnetycznego nie ulega więc zmianie po przejściu przez te obiekty. 

Natężenie pola magnetycznego wokół linii przesyłowych najwyższych napięć jest 

niewielkie. W miejscach przebywania ludzi, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie linii, jest ono 

porównywalne z polami, jakie występują obok przewodów domowej instalacji niskiego 

napięcia oraz z polami istniejącymi w bezpośredniej bliskości elektrycznego sprzętu 

powszechnego użytku. 

Przykładowe rozkłady pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu linii 

wysokiego napięcia zawiera Załącznik 9 do opracowania. Przedstawione rozkłady pól 

stanowią jedynie pogląd i nie należy odnosić ich wprost do analizowanej inwestycji 

(obliczenia wykonane dla projektowanej linii mogą nieco odbiegać od wyników 

przykładowych). 

Na potrzeby niniejszej prognozy w celu oceny zasięgu pola elektromagnetycznego 

wykorzystano dane zawarte w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko budowy dwutorowej 

napowietrznej linii 400 kV relacji Ełk-granica RP o zbliżonych parametrach technicznych do 

projektowanej linii, w którym przeprowadzono analizy rozkładu pola elektrycznego 
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i magnetycznego w sąsiedztwie linii. Badania te miały odpowiedzieć na pytanie czy 

w otoczeniu analizowanego obiektu w miejscach dostępnych dla ludzi, wystąpi pole 

elektryczne i magnetyczne, którego poziomy przekroczą wartości dopuszczalne 

określone we wspomnianym wyżej rozporządzeniu? 

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że przy maksymalnym dopuszczalnym 

napięciu roboczym (420 kV) natężenie pola elektrycznego w otoczeniu planowanej do 

wybudowania linii nie przekroczy w żadnym miejscu 4,77 kV/m. Szerokość obszaru, 

w którym natężenie pola elektrycznego może być większe od 1 kV/m to ±29,4 m. Uzyskane 

wyniki wskazały, że w żadnym miejscu pod linią natężenie pola elektrycznego nie przekroczy 

wartości dopuszczalnej dla miejsc dostępnych dla ludzi (E = 10 kV/m) ustalonej ww. 

rozporządzeniu). 

W przypadku pola magnetycznego obliczenia wskazują, że natężenie pola 

magnetycznego pod analizowaną linią nie przekroczy w żadnym miejscu (na wysokości 2,0 

m n.p.t.) wartości 24,9 A/m. Uzyskane rezultaty analizy obliczeniowej wskazują, że 

w żadnym miejscu pod planowaną do wybudowania linią, niezależnie od wariantu 

realizacyjnego, natężenie pola magnetycznego nie przekroczy, ustalonej w przepisach 

wartości dopuszczalnej dla miejsc dostępnych dla ludzi (H = 60 A/m).   

Obliczenia przedstawione powyżej dają ogólny obraz zasięgu pola 

elektromagnetycznego, jednak ich wartości zależą od wielu czynników. Powyższe obliczenia 

zostały wykonane dla konkretnych rodzajów przęseł, słupów itd., w związku z tym obliczenia 

wykonane dla projektowanej linii będącej przedmiotem prognozy mogą nieco odbiegać od 

wyników uzyskanych dla ww. inwestycji. Jednak z całą pewnością można stwierdzić, że 

pomimo zastosowania innych rozwiązań technicznych, zarówno wartości pola 

magnetycznego jak i elektrycznego nie przekroczą dopuszczalnych wartości. 

Ocena potencjalnego zagrożenia związanego z oddziaływaniem pola 

elektromagnetycznego – odległość projektowanej linii od istniejącej zabudowy i miejsc 

dostępnych dla ludzi: w pasie o szerokości 70 m wyznaczonego wzdłuż schematu 

przebiegu linii nie znalazły się żadne zabudowania. W związku z tym nie prognozuje się 

negatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego na zdrowie i życie ludzi. 

7.2 Wskazanie czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne 

ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu ustawy 

prawo ochrony środowiska 

Artykuł 135 ustawy Prawo ochrony środowiska określa rodzaje przedsięwzięć, dla 

których w przypadku braku możliwości dotrzymania standardów jakości środowiska poza 

terenem zakładu lub innego obiektu należy ustanowić obszar ograniczonego użytkowania. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości 
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środowiska. Poziom hałasu, natężenie pola magnetycznego czy pola elektrycznego, w wyniku 

realizacji omawianej linii elektroenergetycznej nie zostanie przekroczony. W związku 

z powyższym nie istnieje potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. 

7.3 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

FAZA REALIZACJI 

W trakcie prac budowlanych najistotniejszy wpływ na glebę i powierzchnię terenu będzie 

miał montaż słupów. Prace będą związane m.in. z: 

 wykonaniem fundamentów pod projektowane słupy, 

 montażem projektowanych słupów, 

 zawieszeniem przewodów fazowych i odgromowych wraz z regulacją zwisów 

w przęsłach między projektowanymi słupami, 

 montażem uziemień konstrukcji projektowanych słupów.  

Prowadzenie wykopów pod fundamenty słupów będzie wiązać się z usunięciem warstwy 

glebowej i powierzchniowej warstwy geologicznej. Głębokość fundamentów zazwyczaj nie 

przekracza 5 m. Zmiany te będą trwałe i ograniczone do każdego stanowiska słupa. 

Stanowiska słupów będą oddalone od siebie średnio o 450 m, w związku z czym można 

stwierdzić, że będą to zmiany punktowe, nie mające większego wpływu na rzeźbę terenu. 

Może wystąpić czasowe zajęcie terenu związane z obecnością zaplecza budowlanego, 

składowaniem materiałów. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe.  

Budowa linii nie spowoduje znacząco negatywnych zagrożeń w odniesieniu gleby. 

Wielkość potencjalnych skutków bezpośrednich można ocenić jako minimalne. Szerokość 

obszaru zajętego pod budowę projektowanej linii zamknie się w pasie technologicznym. 

Nie można wykluczyć powstania w czasie prowadzenia prac budowlanych awarii maszyn, 

podczas których może dojść do bezpośredniego zanieczyszczenia gruntu olejami lub 

substancjami ropopochodnymi. Przy prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń nie 

powinno dojść, do wycieków substancji ropopochodnych. 

 

FAZA EKSPLOATACJI 

 W okresie eksploatacji linii nie prognozuje się wystąpienia negatywnych oddziaływań 

na powierzchnię ziemi. W wyniku posadowienia słupów nastąpi punktowe trwałe zajęcie 

terenu. 
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7.4 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta (w tym gatunki chronione) 

i różnorodność biologiczną w fazie budowy i eksploatacji linii 

elektroenergetycznej 

W fazie budowy linii elektroenergetycznej można wymienić następujące typy oddziaływań:  

 Zajęcie terenu – fragmentacja siedlisk, niszczenie siedlisk, w tym drzewostanów pod 

drogi dojazdowe, plac budowy oraz stanowiska słupów (oddziaływanie 

krótkoterminowe wystąpią tylko podczas budowy; po fazie budowy i ustąpieniu 

maszyn oraz po zaprzestaniu użytkowania dróg dojazdowych zmiany będą 

odwracalne, a struktura i funkcjonowanie szaty roślinnej oraz właściwości terenu 

powinny powrócić do stanu pierwotnego; jednak w przypadku likwidacji drzewostanu 

lub płatów siedliska, zwłaszcza dla posadowienia słupów, skutki mogą być 

długofalowe, nieodwracalne). 

 Hałas i ruch ludzi i pojazdów – płoszenie zwierząt w trakcie prowadzenia prac 

inwestycyjnych (oddziaływanie krótkoterminowe, odwracalne). 

 Zanieczyszczenie atmosfery oraz wód na skutek pracy maszyn i urządzeń oraz ruchu 

pojazdów (oddziaływanie krótkoterminowe, odwracalne).  

W przypadku fazy eksploatacji linii można mówić o następujących typach oddziaływań: 

 Fragmentacja przestrzeni w efekcie wycinki lasów i zadrzewień (oddziaływanie 

długoterminowe, nieodwracalne). 

 Słupy i przewody jako przeszkody terenowe na trasie migracji zwierząt – potencjalne 

zderzenia (oddziaływanie długoterminowe, nieodwracalne), 

 Słupy i przewody jako obiekty obce w krajobrazie, działające odstraszająco na 

zwierzęta (oddziaływanie długoterminowe, w części przypadków odwracalne, jako że 

zwierzęta przyzwyczają się do nowych elementów). 

 Pole elektromagnetyczne (oddziaływanie długoterminowe, nieodwracalne). 

 Hałas podczas ulotu (wyładowania elektryczne wokół przewodu połączone 

z trzaskami, oddziaływanie długoterminowe, nieodwracalne). 

7.4.1 Bezkręgowce 

Oddziaływanie na bezkręgowce na etapie budowy linii może wiązać się z lokalnym 

zniszczeniem siedlisk ich występowania, zarówno poprzez bezpośrednie zajęcie terenu pod 

słupy, drogi, czy plac budowy będące efektem działań inwestycyjnych. Wykopy, wykonywane 

w trakcie budowy słupów mogą stać się także pułapką dla wpadających w nie zwierząt. 

Wykopy pod stanowiska słupów zlokalizowane w obrębie stwierdzonych w czasie 

inwentaryzacji stanowisk bezkręgowców powinny być odpowiednio zabezpieczone poprzez 

ogrodzenie ich siatką oraz sprawdzone przed ich zasypaniem. 
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Na etapie eksploatacji linii elektroenergetycznej nie prognozuje się wystąpienia 

znaczących oddziaływań na bezkręgowce. 

7.4.2 Płazy i gady 

Wśród zagrożeń dla mogących tu występować płazów wymienić można przed wszystkim 

budowę dróg dojazdowych. Działanie to może wywrzeć negatywny wpływ zwłaszcza gdy 

będzie prowadzone w okresie maksymalnej aktywności tych zwierząt, a planowany przebieg 

dróg będzie kolidował z przebiegiem tras migracyjnych. Drogi techniczne mają mieć 

charakter okresowy, w związku z tym nie prognozuje się potrzeby budowy w poprzek dróg 

podziemnych specjalnych tuneli. Budowa słupów wiąże się z wykonaniem wykopów, które 

mogą wpłynąć na stosunki wodne w najbliższym otoczeniu. W przypadku ich lokalizowania 

w pobliżu niewielkich zbiorników wodnych, które mogą stanowić potencjalne miejsca rozrodu 

płazów, może nawet dojść do całkowitego zniszczenia tych siedlisk. W fazie projektowania 

stanowisk słupów należy uwzględnić  zbiorniki wodne mogące stanowić siedliska płazów. 

Projekt budowlany powinien zostać tak opracowany, aby jak najmniej ingerować w ww. 

siedliska.  

Wykopy pod stanowiska słupów zlokalizowane w obrębie stwierdzonych w czasie 

inwentaryzacji stanowisk płazów lub gadów powinny być odpowiednio zabezpieczone 

poprzez ogrodzenie ich siatką oraz sprawdzone przed ich zasypaniem. W okresie migracji 

płazów i gadów prace powinny być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. 

Dotychczas nie stwierdzono negatywnego oddziaływania linii elektroenergetycznych na 

płazy i gady na etapie eksploatacji linii wysokich napięć. Brak jest danych literaturowych 

dotyczący wpływu pola elektroenergetycznego na te zwierzęta.  

7.4.3 Ptaki 

Dla występujących tu gatunków ptaków potencjalnym zagrożeniem będzie przede 

wszystkim likwidacja siedlisk ptaków w trakcie budowy linii (w miejscach posadowienia 

słupów oraz budowy dróg dojazdowych). Do istotnych oddziaływań należy zaliczyć również 

hałas, zwłaszcza gdy prace będą prowadzone w okresie lęgowym.  

Prace inwestycyjne w sąsiedztwie stanowisk gatunków ptaków objętych ochroną 

gatunkową należy prowadzić co do zasady, poza sezonem lęgowym ptaków, tak by nie 

prowadzić do strat w lęgach na skutek płoszenia oraz fizycznego ich niszczenia. 

W czasie eksploatacji linii elektroenergetycznej, potencjalny negatywny wpływ na ptaki 

może obejmować: 

1. śmiertelność w wyniku kolizji  

2. odstraszanie – zmiany zachowania i lotu 

3. oddziaływanie pola elektromagnetycznego 
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Kolizje 

Kolizje ptaków z liniami elektroenergetycznymi są powszechnie znanym zjawiskiem 

i zostały udokumentowane w wielu krajach na całym świecie. 

Ze względu na obecnie stosowaną technologię w odniesieniu do linii wysokich napięć 

i odległość pomiędzy przewodami oraz pomiędzy przewodami i słupami nie istnieje 

niebezpieczeństwo porażenia prądem. 

Najwyższe ryzyko kolizji z liniami występuje na terenach otwartych i podczas złych 

warunków pogodowych. 

Do gatunków najbardziej narażonych na kolizje należą: 

 gatunki o dużej masie w stosunku do powierzchni skrzydeł, małej zwrotności – 

blaszkodziobe (Anseriformes): kaczki, łabędzie, gęsi, a także chruściele (Rallidae); 

 gatunki formujące stada – na kolizje narażone są osobniki będące na końcu stada, 

które są nieświadome przeszkody: blaszkodziobe, siewkowe (Charadriformes), 

żurawiowe (Gruiformes); 

 gatunki o dużych i szerokich skrzydłach i obniżonym obciążeniu skrzydeł: czaple, 

bociany, żurawie; 

 gatunki polujące w powietrzu: szponiaste (Falconiformes) – regularnie notowane jako 

ofiary kolizji; w tej grupie ptaków najbardziej narażone są osobniki młode, które są 

niedoświadczone oraz samice, które są większe i cięższe od samców.  

Na potrzeby planowanej budowy linii rozpoczęto obserwacje ptaków na planowanej 

trasie. Dla zaobserwowanych ptaków linia elektroenergetyczna może stanowić potencjalne 

zagrożenie (potencjalna kolizja). Najistotniejsze oddziaływania mogą pojawić się w okresie 

budowy linii (potencjalnie: płoszenie, niszczenie siedlisk, miejsc lęgowych), będą to jednak 

oddziaływania krótkookresowe i możliwe do zminimalizowania (prowadzenie prac poza 

sezonem lęgowym). 

 

Efekt odstraszania 

Płoszenie ptaków w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych, zwiększenie ruchu 

samochodowego, pojawienie się człowieka może przyczynić się do porzucania 

siedlisk/miejsc lęgowych przez ptaki. Efekt płoszenia będzie miał charakter lokalny 

i okresowy sprowadzający się wyłącznie do czasu trwania prac budowlanych w danym 

miejscu. W miejscach występowania gatunków wrażliwych na płoszenie wskazanym jest 

wykonanie prac budowlanych w okresie jesienno-zimowym. 

 

Wpływ pola elektromagnetycznego 

Do tej pory nie udało się jednoznacznie określić wpływu pola na organizmy ptasie. 

Jedne z badań mówią, że oddziaływanie może wiązać się ze zmianami na poziomie 
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fizjologicznym mającymi przełożenie na zmiany poziomy aktywności ptaków. Mówi się 

również o wpływie pola na rozród ptaków. Jednak uzyskane wyniki badań nie dały 

ostatecznej odpowiedzi. Na oddziaływanie pola elektromagnetycznego najbardziej narażone 

mogą być głównie ptaki, które używają słupów do czatowania lub zakładają na nich gniazda. 

Na dzień dzisiejszy, nie można jednoznacznie ocenić wpływu pola elektromagnetycznego na 

ptaki. 

7.4.4 Nietoperze 

W odniesieniu do nietoperzy najistotniejsze oddziaływanie związane jest z bezpośrednim 

niszczeniem siedlisk (zarówno żerowisk, jak i kryjówek dziennych) podczas prac 

budowlanych. Zmiany w krajobrazie, będące efektem budowy inwestycji obejmują wycięcie 

pewnej liczby drzew i krzewów, co spowoduje utratę miejsc żerowania nietoperzy, 

szczególnie gatunków polujących w pobliżu tej roślinności. Na etapie budowy dopuszcza się 

możliwość prowadzenia prac na terenach, na których w trakcie inwentaryzacji zostanie 

stwierdzona obecność nietoperzy z zastrzeżeniem prowadzenia prac pod nadzorem 

przyrodniczym. Tereny takie powinny zostać wskazane na etapie oceny oddziaływania na 

środowisko. 

W przypadku oddziaływania linii energetycznej w fazie eksploatacji, to jej wpływ na 

nietoperze jest jak dotąd bardzo słabo zbadany. Fragmentaryczne dane z badań terenowych 

wskazują, że w pobliżu tego typu infrastruktury aktywność nietoperzy jest niższa, niż 

w analogicznych siedliskach z dala od linii. Zaobserwowano osłabioną orientację 

w przestrzeni, jak i skuteczność polowania na owady. Może to być związane z hałasem lub 

zakłóceniami pola elektromagnetycznego. Jednym ze sposobów orientacji w przestrzeni 

i wybierania właściwego kierunku podczas migracji nietoperzy jest zdolność wyczuwania 

pola magnetycznego ziemi. Zatem napowietrzne linie wysokiego napięcia mogą zaburzać 

orientację przestrzenną nietoperzy. Inwestycja może więc spowodować tzw. efekt bariery. 

Zakres i skutki tego oddziaływania, biorąc pod uwagę niedostatek wiedzy w tej dziedzinie, są 

jednak na obecnym etapie badań niemożliwe do określenia. Trudno nawet wyodrębnić grupę 

gatunków szczególnie wrażliwych na ten rodzaj wpływu. Można przypuszczać, że najbardziej 

narażone będą nietoperze latające na otwartej przestrzeni, z dala od przeszkód terenowych 

(borowce, mroczki posrebrzane), jednak zgodnie z zasadą przezorności za narażone należy 

uznać wszystkie gatunki nietoperzy. 

7.4.5 Pozostałe ssaki 

Zajęcie terenu pod inwestycję jest zagrożeniem, które może doprowadzić do 

nieznacznego uszczuplenia żerowisk ssaków. W zależności od preferencji pokarmowych, 

siedliskowych oraz przestrzennych wpływ zajęcia terenu będzie różny na poszczególne 

gatunki. Drobne ssaki (gryzonie i ryjówkowate) ze względu na małą mobilność i często 
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glebowo-ściółkowy tryb życia mogą być ofiarami maszyn budowlanych podczas realizacji 

inwestycji. Jest to zagrożenie, którego nie da się uniknąć i zminimalizować. Hałas na etapie 

realizacji może doprowadzić do tymczasowego płoszenia zwierzyny z rejonu i pobliskiego 

otoczenia inwestycji. Realizacja linii nie stworzy barier dla migracji ssaków. 

Na etapie eksploatacji linii elektroenergetycznej nie prognozuje się wystąpienia 

znaczących oddziaływań na ssaki. Dotychczas nie stwierdzono jednoznacznie negatywnego 

oddziaływania linii elektroenergetycznych na ssaki na etapie eksploatacji linii wysokich 

napięć. Brak jest dostatecznych danych na temat oddziaływania linii na różne gatunki 

zwierząt. 

7.5 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

W czasie budowy linii elektroenergetycznej, na jakość wód mogą mieć wpływ pojawiające 

się zanieczyszczenia, powstające w wyniku: 

 spływów deszczowych i roztopowych z terenu budowy, 

 nieodpowiedniego składowania materiałów budowlanych, 

 niewłaściwej lokalizacji zapleczy budowy, w tym węzłów sanitarnych, 

 zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi z maszyn lub urządzeń. 

Podobnie jak w przypadku gleb bardzo istotne jest dbanie o stan techniczny maszyn 

i urządzeń, ich prawidłowa eksploatacja i zapobieganie potencjalnym awariom, aby nie 

dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń ropopochodnych poprzez gleby do wód 

gruntowych. 

Realizacja ustaleń projektu dokumentu nie powinna spowodować zmian 

w funkcjonowaniu hydrologicznym na analizowanym terenie. Wykopy pod fundamenty 

słupów, z uwagi na ich głębokość, powierzchnię i odległości pomiędzy wykopami, nie 

powinny naruszyć struktury wód podziemnych i powierzchniowych. W przypadku 

konieczności odwadniania fundamentu w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych, 

może dojść do krótkotrwałych zmian w układzie wód zaskórnych, jednak nie powinno to 

wpłynąć na lokalny i regionalny bilans wodny. 

 Budowa linii nie spowoduje zanieczyszczenia znajdujących się w pobliżu cieków, 

zbiorników wodnych (słupy będą posadawiane poza korytami cieków i czaszami zbiorników 

wodnych).  

Linia elektroenergetyczna w czasie pracy nie wytwarza ścieków. Niewielkie ilości wód 

opadowych, jakie będą spływać po elementach konstrukcyjnych linii do gruntu nie ulegną 

żadnym zanieczyszczeniom. 
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7.6 Oddziaływanie na powietrze i klimat 

Do zanieczyszczenia powietrza o charakterze krótkoterminowym dojdzie na etapie 

realizacji inwestycji. Lokalny wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza – zwłaszcza pyłu 

i substancji spalinowych – nastąpi na skutek wykonywania robót ziemnych (wykopów, itp.) 

oraz prac maszyn budowlanych i sprzętu obsługującego budowę. 

Wszystkie prace prowadzone będą w porze dziennej, zanieczyszczenia będą 

krótkotrwałe, ograniczone głównie do kilku dni dla jednego stanowiska słupa, prace 

budowlane będą prowadzone etapami (odcinek po odcinku). 

Można zatem stwierdzić, że budowa linii będzie miała krótkotrwały, lokalny wpływ na 

powietrze, bez większego wpływu dla otoczenia. Oddziaływanie emitowanych 

zanieczyszczeń pyłowo-gazowych powinno ograniczyć się jedynie do terenu budowy, 

a zatem nie powinno stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi nawet w miejscach, gdzie 

budowa linii elektroenergetycznej przebiega w bliskim sąsiedztwie zabudowy. Emisje 

zanieczyszczeń podczas prac nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych standardów 

jakości powietrza. 

Ponadto wszystkie stosowane na placu budowy maszyny i środki transportu powinny 

przechodzić okresowo wymagane badania techniczne. 

Linia elektroenergetyczna w czasie pracy nie emituje żadnych zanieczyszczeń 

w postaci gazów lub pyłów do powietrza, w związku z tym nie będzie wpływać na stan 

powietrza atmosferycznego. 

Nie przewiduje się również oddziaływań mających wpływ na warunki klimatyczne na 

analizowanym terenie. 

7.7 Oddziaływanie na krajobraz 

Słupy, które są najbardziej widocznym elementem linii energetycznej, ze względu na 

swoje gabaryty, staną się trwałą dominantą. Wprowadzenie nowych słupów sieci 

energetycznej, może wpłynąć na obniżenie atrakcyjności krajobrazowej. Będzie to 

oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe i stałe. Z oddziaływaniem krótkotrwałym na 

krajobraz będzie wiązało się prowadzenia robót budowlanych. 

Linia na terenie gminy częściowo znajdzie się w obrębie terenów leśnych. Na 

terenach leśnych rozważane jest – zastosowanie słupów nadleśnych (zastosowanie takich 

słupów zapobiegłoby znaczącej ingerencji w ekosystem leśny i zubożeniu wartości 

przyrodniczych, wycinka zostałaby ograniczona do lokalizacji stanowisk słupów i dróg 

dojazdowych) lub zastosowanie słupów leśnych (prowadzenie przewodów poniżej koron 

drzew być może znacząco zminimalizowałoby oddziaływanie na krajobraz jednak wówczas, 

musiałaby nastąpić wycinka drzew na całej długości prowadzonej sieci).  
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 Pojawienie się na terenie gminy Skarszewy dominującego w krajobrazie obiektu 

punktowo-liniowego jakim jest linia elektroenergetyczna wniesie następujące zmiany: 

- zmianę harmonijnego krajobrazu przyrodniczo – kulturowego otoczenia 

poszczególnych wsi; 

- zmianę harmonijnego krajobrazu leśnego w miejscach, gdzie linia będzie przebiegać 

przez lasy; 

- zmniejszenie rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej przez punktowe i liniowe 

zajęcie terenu. 

Należy podkreślić, że ocena wpływu projektowanej linii elektroenergetycznej na krajobraz 

jest bardzo złożona, jako iż każda tego typu analiza ma częściowo subiektywny charakter, 

zależny od osobistych odczuć i upodobań. 

Nie ma w praktyce skutecznych środków ograniczających wpływ projektowanej linii na 

krajobraz. W celu jego minimalizacji stosuje się malowanie konstrukcji słupów na kolor 

harmonizujący z otoczeniem, np. zielony lub jasno szary. 

7.8 Oddziaływanie na zabytki, dobra i zasoby materialne 

Nie prognozuje się wystąpienia oddziaływań związanych z budową i eksploatacją linii 

elektroenergetycznej na zabytki, dobra i zasoby materialne. 

7.9 Wpływ ustaleń projektu dokumentu na formy ochrony przyrody (Ustawa 
o ochronie przyrody) 

7.9.1 Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Analizowany teren częściowo położony jest w obrębie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Doliny Wierzycy. Obszar ten ustanowiony został Rozporządzeniem Nr 5/05 

Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu w województwie pomorskim, zmienionym uchwałą Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu w województwie pomorskim.  

Zgodnie z powyższymi aktami na obszarach chronionego krajobrazu wprowadzono 

następujące zakazy: 

• zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień  

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką 

i łowiecką; 

W wyniku realizacji inwestycji może dojść do zniszczenia miejsc bytowania gatunków 

zwierząt, jednak nie prognozuje się wystąpienia znaczących strat w populacjach, dodatkowo 

zgodnie z zaleceniami, prace mają być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. 
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• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

Budowa linii elektroenergetycznej należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowiska, obecnie trwają prace przygotowawcze (inwentaryzacja przyrodnicza, praca 

nad Raportem oddziaływania na środowisko) do oceny oddziaływania na środowisko, której 

wynikiem będzie ostateczne określenie występowania oddziaływań na przyrodę obszaru 

chronionego krajobrazu oraz określenie skutecznych środków minimalizujących potencjalny 

negatywny wpływ. 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych; 

W wyniku realizacji inwestycji będzie prowadzona wycinka w zakresie umożliwiającym 

realizację inwestycji.  

• wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

Nie prognozuje się wystąpienia konfliktu z tym zakazem. 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych; 

Przekształcenia powierzchni gruntów związane będą z wykopami pod fundamenty słupów. 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalnej gospodarce 

wodnej lub rybackiej; 

W wyniku wykopów i prac ziemnych może dojść do lokalnych zmian stosunków wodnych. 

• likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

Nie prognozuje się wystąpienia konfliktu z tym zakazem. 

• lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

Nie prognozuje się konfliktu z tym zakazem. 

Realizacja inwestycji, jaką jest budowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, jest 

inwestycją celu publicznego, w związku z tym zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

przyrody oraz z przepisami wykonawczymi wyżej wymienione zakazy jej nie dotyczą. Jednak 

nie oznacza to, że realizacja planowanej inwestycji odbędzie się bez żadnej kontroli i oceny 

wpływu na poszczególne elementy środowiska. W prognozie przeanalizowano wpływ na 

wszystkie komponenty środowiska i nie stwierdzono wystąpienia znacząco negatywnych 
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oddziaływań. O możliwości realizacji inwestycji przesądzą w ostateczności wyniki dokonanej 

oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalone na jej podstawie warunki realizacji, 

zapisane i skonkretyzowane w decyzji środowiskowej. 

7.9.2 Natura 2000 

Zgodnie z postanowieniami prawa Unii Europejskiej Natura 2000 to spójna 

europejska sieć ekologiczna, której celem jest zachowanie rodzajów siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków ważnych dla Wspólnoty. Obszary te typowane są według kryteriów podanych 

w Dyrektywie 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dziko żyjącej fauny 

i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa) jako Specjalne Obszary Ochrony (SOO) oraz Dyrektywie 

2009/147/WE w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia) jako Obszary 

Specjalnej Ochrony (OSO). 

 Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92 poz. 

880 ze zm.) na obszarach Natura 2000 zabrania się podejmowania działań mogących, 

osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele 

ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:  

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub  

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 

2000, lub  

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami 

W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego terenu, w południowej części, 

zlokalizowany jest specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 PLH220094 Dolina 

Wierzycy. Obszar obejmuję dolinę Wierzycy, o długości około 21 km, na odcinku między 

jazem w Czarnocińskich Piecach a mostem drogowym w Starogardzie Gdańskim. Rzeka ma 

charakter podgórski. Koryto rzeczne ma tutaj szerokość do kilkunastu metrów, głęboko wcina 

się w otaczający teren tworząc wyraźne jary i wąwozy. Dolina, mimo obecnego w wielu 

miejscach zagospodarowania przez człowieka (m.in. elektrownia wodna, mosty, użytkowanie 

leśne i rolnicze) utrzymuje bogactwo szaty roślinnej (zbiorowisk i flory) oraz fauny i cechuje 

się wysokimi walorami krajobrazowymi. Na bardzo wysoką różnorodność biologiczną składa 

się występowanie 12 siedlisk oraz wielu rzadkich, chronionych gatunków, zarówno roślin, 

m.in. z leńcem bezpodkwiatkowym (była stąd podawana jeszcze w końcu XX w. także 

skalnica torfowiskowa), jak i zwierząt. 

Projektowana linia elektroenergetyczna nie przechodzi przez przedmiotowy obszar 

Natura 2000 ani chronione siedliska – oddalona jest o ok. 1 km od granicy obszaru 

chronionego. W związku z tym nie prognozuje się wystąpienia znacząco negatywnego 

oddziaływania projektowanej inwestycji na obszar chroniony w tym siedliska przyrodnicze. 
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Najbliżej położone „ptasie” obszary Natura 2000 PLB220009 Bory Tucholskie 

i PLB40003 Dolina Dolnej Wisły oddalone są od planowanej inwestycji ok. 20 km, ze 

względu na znaczące oddalenie nie prognozuje się wpływu planowanej inwestycji na 

przedmiotowe obszary Natura 2000. 

7.9.3 Pomniki przyrody 

 Na terenie gminy Skarszewy za pomniki przyrody uznano 26 obiektów, z czego na 

analizowanym terenie znajdują się ich 7. Projektowana inwestycja nie koliduje bezpośrednio 

z żadnym tych pomników. 

7.10 Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele 
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - 
rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 
dokumencie 

Obecnie dla planowanej linii 400 kV analizowane są różne warianty przebiegu. 

Podstawą do ich planowania są liczne konsultacje w gminach, przez które zostały one 

poprowadzone, w celu pogodzenia interesów Gmin, ich mieszkańców oraz Inwestora. 

Jednocześnie dokładane są starania, aby przebieg projektowanej linii miał jak najmniejszy 

wpływ na środowisko. Każdy z rozpatrywanych wariantów, wymusza przyjęcie określonych 

rozwiązań projektowych chroniących środowisko, ponieważ linia technicznie musi zostać 

dostosowana do warunków terenowych, znajdującego się w sąsiedztwie linii środowiska 

naturalnego oraz siedlisk ludzi.  

W analizowanym dokumencie przedstawiono schemat przebiegu projektowanej linii 

i przeanalizowano wpływ na środowisko w tym obszary chronione w przedstawionym 

przebiegu. Linia w tym miejscu przecina tereny o niskim stopniu urbanizacji, jest częściowo 

„schowana” w obrębie kompleksów leśnych. Na terenach leśnych rozważane jest – 

zastosowanie słupów nadleśnych (zastosowanie takich słupów zapobiegłoby znaczącej 

ingerencji w ekosystem leśny i zubożeniu wartości przyrodniczych, wycinka zostałaby 

ograniczona do lokalizacji stanowisk słupów i dróg dojazdowych) lub zastosowanie słupów 

leśnych (prowadzenie przewodów poniżej koron drzew być może znacząco 

zminimalizowałoby oddziaływanie na krajobraz jednak wówczas, musiałaby nastąpić wycinka 

drzew na całej długości prowadzonej sieci). 

 

Dodatkową alternatywą dla napowietrznej linii może być zastosowanie podziemnych 

linii kablowych. Przy czym jest to rozwiązanie bardzo kosztowne i niezbyt przyjazne 

środowisku. W zależności od wymogów projektowych rowy pod linie kablowe mają 

szerokość od 20 do 40 m. na całej długości inwestycji. Na etapie budowy dochodzi do 

zniszczenia środowiska w obrębie całego pasa linii, na etapie eksploatacji cały pas 

wyłączony jest z jakiegokolwiek użytkowania, dodatkowo linie kablowe wytwarzają ciepło, 
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grunt jest bezustannie „podgrzewany” co prowadzi do wysuszenia i degradacji gleby. Gdy 

tymczasem dla linii napowietrznych wyłączenie z jakiekolwiek użytkowania następuje tylko 

w obrębie posadowienia słupów. Linie kablowe nie emitują pola elektrycznego, ale emitują 

znaczące pole magnetyczne oraz ciepło. Wartość pola magnetycznego może przekraczać 

ustalone przez Ministra Środowiska wartości dopuszczalne, a których nie da się uniknąć gdy 

priorytetem będzie obniżenie wydzielanego ciepła oraz ograniczona powierzchnia ułożenia 

kabli. Obecnie w Polsce nie ma żadnej linii kablowej 400 kV, a na świecie jest to rozwiązanie 

sporadycznie stosowane i dotyczy krótkich odcinków w terenach miejskich. 

Poniżej w tabeli zamieszczono porównanie wpływu na środowisko linii napowietrznej 

i kablowej: 

Aspekt oceny Linia napowietrzna Linia kablowa 

krajobrazowy 

znaczny wpływ na krajobraz 
wiejski i miejski – nawet najlżejsze, 
najestetyczniejsze, najsmuklejsze 
konstrukcje słupów w krajobrazie 
wiejskim są elementami „obcymi”, 
wyraźnie widocznymi 

- wyraźny ślad ekologiczny (zmiana struktury gleby) 
na całej długości trasy układu przesyłowego 
w terenie wiejskim (znaczne wykopy pod linię 
kablową) 

- widoczne miejsca połączeń odcinków kabla (ze 
względów transportowych i montażowych nie 
dłuższych niż 600 – 800 m) - studzienki kablowe, 
lub ewentualne miejsca wprowadzania powietrza 
chłodzącego do tuneli 

- stacje końcowe z elementami napowietrznymi 

ekologiczny 

- zajęcie terenu i naturalnego 
siedliska roślinnego pod 
fundamenty słupów przeciętnie 
około 100 m2 pod jeden słup 

- zajęcie terenu tylko pod drogi 
dojazdowe na czas budowy 
fundamentów i słupów, 
aktualnie stosowane 
technologie - metoda 
wysokościowa nie wymaga 
zajęcia terenu poza obrysem 
fundamentów 

- zajęcie terenu o szerokości 20 – 40 m wzdłuż całej 
trasy linii kablowej 

- zmiana struktury pierwotnej gleby w wykopach 
o szerokości 20 – 40 m i głębokości co najmniej 
1,5 m 

- zmiana w terenie przeznaczonym do zabudowy 
i uprawowym zmiana, często nieodwracalna, 
w środowisku np. wiekowego lasu 

- zmiana w stosunkach wodnych, np. źródeł, 
przebiegu strumieni, bagien, pastwisk itp. 

- zakłócenia we florze i faunie 

archeologiczny 

konieczność przeprowadzenia 
badań archeologicznych tylko 
w ograniczonym zakresie, tzn. 
w miejscach posadowienia 
fundamentów słupów wzdłuż trasy 
linii napowietrznej przeciętnie co 
350 – 450 m 

konieczność przeprowadzenia badań 
archeologicznych wzdłuż całej trasy linii kablowej 

rolny 

- tylko częściowe ograniczenie 
aktywności rolnej pod linią 

- konieczność zapewnienia 
dostępu tylko do stanowisk 
słupowych 

- konieczność wydrzewienia 
wzdłuż trasy linii 

- znaczne ograniczenia aktywności rolnej nad linią 

- konieczność dostępu wzdłuż całej długości trasy 
linii 

- konieczność wydrzewienia wzdłuż trasy linii 

- zajęcie terenu pod miejsca połączeń odcinków 
kabli 

- wykopy w celu przeprowadzenia napraw kabli 

hałas 
i zanieczyszczenia 
wody 

w czasie złej pogody (jesień, zima) 
hałas od ewentualnych wyładowań 
niezupełnych (ulot) 

- w przypadku zastosowania tuneli kablowych, hałas 
od stacji chłodzących kabli 

- ryzyko zanieczyszczenia wody i gleby 
ewentualnymi wyciekami syciw kablowych dla 
niektórych typów kabli 

- ryzyko zanieczyszczenia wody i gleby 
ewentualnymi wyciekami oleju chłodzącego dławiki 
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oddziaływania 
pola elektrycznego 
i magnetycznego 

- konieczność sprawdzenia 
wartości występującego wokół 
linii pola elektrycznego 

- konieczność sprawdzenia 
wartości występującego wokół 
linii pola magnetycznego 

- konieczność sprawdzenia wartości występującego 
wokół linii pola magnetycznego 

Źródło: Opracowanie na podstawie „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu rozbudowy KSP w zakresie 
połączenia Polska – Litwa, Warszawa, maj 2010 r., EPC S.A. „ 

7.11 Oddziaływania skumulowane 

 Oddziaływania skumulowane to połączenie szeregu oddziaływań pochodzących 

z pojedynczych kierunków, ustaleń i przedsięwzięć przyjętych w Studium. Poziom 

szczegółowości kierunków rozwoju gminy przyjętych w Studium jest uwarunkowany 

rozległym obszarem zadań oraz rozległym horyzontem czasowym. Na tym etapie nie jest 

możliwa ocena kiedy i na jakim obszarze będą opracowywane miejscowe plany, jak również 

kiedy będą realizowane ich konkretne ustalenia. 

 Oddziaływanie linii elektroenergetycznej z oddziaływaniami innych przedsięwzięć 

może wynikać głównie z planów inwestycyjnych w obszarze budowy linii bądź z inwestycji 

już istniejących na danym obszarze. Do możliwych inwestycji na analizowanym obszarze 

należą lokalne drogi i sieci infrastruktury technicznej. W związku z powyższym mogą 

wystąpić tu oddziaływania skumulowane. Jednak określenie terminów realizacji 

poszczególnych inwestycji nie jest możliwe na obecnym etapie oceny. 

 Podsumowując należy stwierdzić, że określenie skumulowanych i wtórnych 

oddziaływań w makroskalowych prognozach, sporządzanych na potrzeby dokumentów 

o dużej skali ogólności i dużym zasięgu terenowym, jest niemożliwe i niecelowe. Zadaniem 

prognozy na tym etapie planowania jest zidentyfikowanie możliwości wystąpienia 

oddziaływań na środowisko oraz określenie ich przybliżonej skali i kierunku by skorygować 

planowane kierunki rozpatrywane w Studium tak aby potencjalne oddziaływania negatywne 

(zwłaszcza te najsilniejsze) mogły ulec zmniejszeniu. 

7.12 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu 

Nie prognozuje się zmiany stanu środowiska w przypadku nie zrealizowania 

planowanej inwestycji. 
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8 ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOTY OCHRONY 

OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

W Studium zawarto ogólne ustalenia mające na celu zapobieganie i ograniczanie 

negatywnych oddziaływań na środowisko, m.in. określono kryteria, którymi należy kierować 

się przy wyborze terenów pod nowe zainwestowanie, określono tereny wyłączone spod 

zabudowy, określono obszary cenne przyrodniczo, określono zasady zagospodarowania 

terenów oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej.  

 Zgodnie z ustaleniami Studium ustala się następujące wytyczne dotyczące 

użytkowania terenu w pasach technologicznych linii elektroenergetycznychi:  

 warunki lokalizacji wszelkich obiektów należy uzgadniać z właścicielem linii,  

 nie należy lokalizować budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi. W indywidualnych przypadkach odstępstwa od tej zasady może udzielić 

właściciel linii na warunkach przez siebie określonych,  

 pod linią nie należy sadzić roślinności wysokiej. Zalesienie terenów rolnych w pasie 

technologicznym mogą być przeprowadzone w uzgodnieniu z właścicielem linii, który 

określi wysokość sadzonych drzew i krzewów, 

 teren w pasie technologicznym linii nie może być kwalifikowany jako teren przeznaczony 

pod zabudowę mieszkaniową ani jako teren związany z działalnością gospodarczą 

(przesyłową) właściciela linii, 

 wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego 

najbliższym sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez właściciela linii. 

 

Dodatkowo przy realizacji planowanej inwestycji zaleca się uwzględnić następujące 

zalecenia ogólne: 

 organizacja placów budowy winna zapewnić maksymalną ochronę środowiska 

przyrodniczego, również podczas transportu i składowania materiałów budowlanych, 

 na etapie realizacji inwestycji należy oszczędnie korzystać z terenu w sposób 

zapewniający ochronę środowiska gruntowo – wodnego – akustycznego, wszelkie 

prace prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, 

 przy planowaniu dojazdów maksymalnie wykorzystać istniejące już drogi i dukty 

leśne, w przypadku konieczności budowy tymczasowych dróg dojazdowych 

w maksymalny sposób omijać tereny hydrogeniczne, łąki, tereny leśne (w przypadku 

wycinki, ograniczyć ja do niezbędnego minimum), 
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 przejazdy ciężkiego sprzętu przez tereny leśne, hydrogeniczne i łąki należy 

ograniczyć do niezbędnego minimum, 

 używanie sprawnych technicznie pojazdów i maszyn, z których substancje 

ropopochodne nie przedostaną się do gruntu; 

 zaplecza budowy (w szczególności park maszynowy, składy paliw, bazy i miejsca 

powstawania odpadów) zlokalizować na terenie przekształconym antropogenicznie, 

w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej, poza dolinami 

cieków i terenami podmokłymi, z dala od zidentyfikowanych stanowisk zwierząt 

i roślin chronionych oraz ich siedlisk; 

 zapewnić wdrożenie systemu gospodarowania odpadami na etapie robót 

wykonawczych (urządzenia i wyposażenia placu budowy i parku maszyn), stosowne 

do wymogów prawa, 

 opracować i wdrożyć taki plan robót, aby urządzenia emitujące hałas o dużym 

natężeniu, w pobliżu zabudowań mieszkalnych nie pracowały jednocześnie oraz aby 

zoptymalizować wykorzystanie sprzętu budowlanego i środków transportu (np. 

poprzez zminimalizowanie zbędnych przejazdów), 

 w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczać skutki wtórnego zapylenia 

poprzez zachowanie wysokiej kultury robót, a w szczególności: systematyczne 

sprzątanie placu budowy, zraszanie wodą placu budowy (w zależności od potrzeb), 

ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy, 

 ścieki sanitarne powinny być gromadzone w przenośnych zbiornikach 

bezodpływowych i wywożone odpowiednimi pojazdami do najbliższej oczyszczalni 

ścieków, 

 wycinkę drzew i krzewów na omawianym terenie należy zrealizować tylko tam, gdzie 

jest to konieczne, 

 po zakończeniu prac teren inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu 

funkcjonalności przyrodniczej, teren należy oczyścić, odpowiednio ukształtować 

i zrekultywować. 

 budowa i eksploatacja inwestycji nie może spowodować zniszczenia chronionych 

gatunków roślin oraz znaczących zagrożeń dla zwierząt mogących występować 

w pobliżu miejscu realizacji inwestycji. W przypadku konieczności zniszczenia bądź 

przeniesienia gatunków, niezbędnym będzie uzyskanie zgody organu wymienionego 

w art. 56 Ustawy o ochronie przyrody. 

 

Pola elektromagnetyczne 

 obszar oddziaływania pola elektromagnetycznego w środowisku o wartości powyżej 

1 kV/m (składowa elektryczna) i powyżej 60 A/m (składowa magnetyczna), 
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pochodzący od źródeł pól elektromagnetycznych, nie może obejmować swym 

zasięgiem przestrzeni przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; 

 w miejscach dostępnych dla ludności wartość pola elektromagnetycznego nie może 

przekraczać 10 kV/m (składowa elektryczna) i  60 A/m (składowa magnetyczna), 

 bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji emitującej pola 

elektromagnetyczne oraz każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy 

instalacji należy przeprowadzić kontrolne pomiary rozkładu pola 

elektromagnetycznego w środowisku, w miejscach najmniejszej odległości 

przewodów od miejsc przebywania ludzi oraz podjąć działania. 

 

Klimat akustyczny 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w rozdziale 7.1.1 niniejszego opracowania zasięg 

negatywnego oddziaływania hałasu mieści się w pasie technologicznym. Na analizowanym 

terenie, zabudowania mieszkalne znajdują się poza pasem technologicznym linii. W związku 

z tym, nie przewiduje się konieczności zastosowania środków minimalizujących negatywne 

oddziaływanie. 

 

Powietrze atmosferyczne 

W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziaływań inwestycji na powietrze 

atmosferyczne zaleca się uwzględnić następujące działania minimalizujące:  

 Na etapie oczekiwania na rozładunek i załadunek pojazdów, w szczególności na 

obszarach gdzie zabudowa mieszkaniowa występuje w pobliżu placu budowy, silniki 

pojazdów powinny być wyłączone, 

 Emisje pyłu powstającego w trakcie prac budowlanych należy ograniczyć np. przez 

zamiatanie dróg i placów na mokro oraz mycie kół pojazdów przed wyjazdem 

z placów budowy – dotyczy terenów położonych w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej, 

 Zabezpieczanie przewożonych i składowanych materiałów sypkich przed zjawiskiem 

wtórnego pylenia (np. poprzez zakrywanie powłokami materiałowymi bądź 

zraszanie). 

 

Środowisko wodno - gruntowe 

W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziaływań inwestycji na środowisko 

gruntowo-wodne zaleca się uwzględnić następujące działania minimalizujące:  

 Unikać odkładania ziemi z wykopów i gruzu lub odpadów na drodze spływu wód 

powierzchniowych, 
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 Uszczelnić nawierzchnię placów postojowych dla maszyn, środków transportu, 

parkingów dla pracowników, na zapleczach budowy podczas tankowania i usuwania 

awarii sprzętu budowlanego, aby wycieki paliwa i olejów nie dostawały się na teren, 

z którego mogłyby zostać zmyte do środowiska gruntowego, 

 Ograniczyć do minimum przemieszczanie się ciężkiego sprzętu na obszarach 

użytkowanych rolniczo w sąsiedztwie budowanej linii, wykorzystując jeżeli to możliwe 

już istniejące sieci drogowe. Na całym terenie, na którym realizowane będzie 

przedsięwzięcie, poruszanie się maszyn powinno być ograniczone do pasa 

technologicznego oraz dróg użytkowanych na potrzeby realizacji inwestycji, 

 Zdecydowanie unikać przemieszczania się sprzętu ciężkiego na gruntach 

hydrogenicznych, 

 Użytkować sprzęt sprawny technicznie, nie powodujący wycieków substancji 

ropopochodnych, 

 Prace serwisowe sprzętu w terenie (np. wymiana oleju przekładniowego 

i hydraulicznego) prowadzić przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak 

opadów), a w trakcie ich prowadzenia, teren prac wyposażyć w substancje 

umożliwiające szybkie zebranie ewentualnych, przypadkowych wycieków, 

 Przywrócić teren do stanu biologicznie czynnego, 

 Zasypanie powstałych wykopów pod fundamenty powinno być realizowane przy 

wykorzystaniu gruntu miejscowego. Odpowiednio wykonane zagęszczanie 

i kompensacja gruntów, pozwoli zachować rzędne terenu zgodne z przyległymi, 

a poza tym wyeliminuje możliwość osiadania gruntu w rejonie fundamentów. 

 
Szata roślinna (siedliska przyrodnicze, flora w tym chronione gatunki) 

W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziaływań inwestycji na szatę 

roślinną zaleca się uwzględnić następujące działania minimalizujące:  

 W miarę  możliwości nie planować lokalizacji słupów oraz dróg dojazdowych i baz 

technicznych związanych z fazą budowy linii 400 kV w obrębie zidentyfikowanych 

płatów siedlisk przyrodniczych. W trakcie prowadzenia prac projektowych konieczny 

jest nadzór przyrodniczy, którego celem jest pomoc przy wyborze najmniej 

konfliktowych lokalizacji. 

 W miarę możliwości należy omijać stanowiska występowania chronionych gatunków 

roślin w przypadku ich stwierdzenia. 

 Prace ziemne prowadzone w pobliżu drzewostanów należy wykonywać  

w sposób niepowodujący zagrożeń dla systemów korzeniowych i pni drzew 

sąsiadujących. 

 Ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów. 



 48 

Bezkręgowce 

W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziaływań inwestycji na bezkręgowce 

zaleca się uwzględnić następujące działania minimalizujące: 

 W miarę możliwości należy unikać planowania słupów oraz dróg dojazdowych i baz 

technicznych związanych z fazą budowy linii w obrębie zidentyfikowanych stanowisk.  

 Wykopy, wykonywane w trakcie budowy słupów mogą stać się pułapką dla 

wpadających w nie zwierząt. Wykopy te powinny być odpowiednio zabezpieczone 

poprzez ogrodzenie ich siatką oraz sprawdzone przed ich zasypaniem. 

 

Płazy i gady 

W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziaływań inwestycji na płazy i gady 

zaleca się uwzględnić następujące działania minimalizujące:  

 Prace budowlane w sąsiedztwie zbiorników wodnych należy prowadzić, co do 

zasady, poza okresem rozrodu. W przypadku konieczności organizowania na czas 

budowy linii, dojazdowych dróg „technologicznych”, w miejscach obserwowanych 

intensywnych wędrówek płazów (przechodzenia przez drogę) zaleca się obustronne 

ogrodzenie drogi płotkami dla płazów, na odcinku stwierdzonego korytarza 

i prowadzenie prac pod nadzorem przyrodniczym. 

 Należy unikać budowy słupów w bezpośredniej bliskości niewielkich zbiorników 

wodnych, co może doprowadzić do okresowego ich odwodnienia i utraty cennych 

miejsc rozrodu płazów. Zbiorniki te należy w miarę możliwości omijać podczas 

projektowania lokalizacji słupów, dróg i obiektów zaplecza budowy. W trakcie 

prowadzenia prac projektowych konieczny jest nadzór przyrodniczy, którego celem 

jest pomoc przy wyborze najmniej konfliktowych lokalizacji. W przypadku 

konieczności usytuowania wykopu w pobliżu miejsca intensywnie penetrowanego 

przez płazy i gady lub zaobserwowania problemu wpadania płazów lub gadów do 

wykopów należy je ogrodzić płotkami stosowanymi standardowo przy grodzeniu dróg.  

 

Ptaki 

W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziaływań inwestycji na ptaki zaleca 

się uwzględnić następujące działania minimalizujące:  

 W miejscach potencjalnie najbardziej narażonych na kolizje kluczowych gatunków 

ptaków konieczne jest wykonanie specjalnych oznakowań linii elektroenergetycznej 

(zawieszenie np. kul ostrzegawczych), co powinno przyczynić się do zmniejszenia 

liczby przypadków kolizji ptaków z przewodami. Używanie znaczników na 
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przewodach, czyni je bardziej widoczne już z dalszych odległości i umożliwia szybsze 

ominięcie przeszkody.  

Elementy ostrzegawcze należy rozwiesić w miejscach najbardziej narażonych na kolizje 

np. w przypadku linii nadleśnych, w pobliżu stawów, terenów podmokłych i rzek. Miejsca 

najbardziej narażone na kolizje zostaną wskazane po wykonaniu pełnej inwentaryzacji 

przyrodniczej. 

 W miarę możliwości wszelkie prace budowlane i montażowe w pobliżu siedlisk 

lęgowych należy prowadzić poza okresem lęgowym. Dopuszcza się prowadzenie 

prac w okresie lęgowym z zastrzeżeniem prowadzenia tych prac pod nadzorem 

przyrodniczym. Po zakończeniu inwentaryzacji przyrodniczej zostaną określone 

tereny gdzie prace powinny zostać ograniczone lub wstrzymane na czas okresu 

lęgowego. Miejsca, w których będą stawiane słupy oraz trasy dojazdu do miejsca 

budowy powinny być po zakończeniu prac zrekultywowane. 

 

Ssaki (w tym nietoperze) 

W celu ograniczenia potencjalnie negatywnego oddziaływania inwestycji na ssaki (w tym 

nietoperze) zaleca się podjąć następujące działania minimalizujące: 

 Prace budowlane i montażowe prowadzone w pobliżu terenów leśnych oraz 

w miejscach, w których nastąpi wycinka drzew, na których stwierdzono obecność 

nietoperzy, należy wykonywać, co do zasady, poza okresem rozrodu. Jest to czas, 

kiedy zachodzi największe prawdopodobieństwo występowania nietoperzy 

w dziuplach i innych kryjówkach w drzewach. Wycinka drzew powinna być 

prowadzona pod nadzorem chiropterologa, w celu uniknięcia zniszczenia kryjówki, 

w której przebywają nietoperze. 

 W przypadku zniszczenia aktualnych kryjówek nietoperzy (zwłaszcza dziuplaste 

drzewa),  istnieje możliwość rozwieszenia skrzynek nietoperzowych, jako sztucznych 

schronień. 

 W miarę możliwości zachować szlaki migracyjne fauny. 

9 CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z 

PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY, 

W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 

UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Podstawowym celem ochrony środowiska, ustanowionym na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, które zostały uwzględnione podczas 
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opracowywania projektu dokumentu jest przede wszystkim ochrona zasobów środowiska. 

Istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu były cele ochrony środowiska 

związane z m.in.: 

 utrzymaniem norm odnośnie jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

określonych w przepisach szczegółowych, 

 utrzymaniem norm w zakresie pól elektromagnetycznych określonych w przepisach 

szczegółowych, 

 utrzymaniem norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

określonych w przepisach szczegółowych, 

 utrzymaniem norm odnośnie jakości powietrza określonych w przepisach odrębnych, 

 prawidłowej gospodarki odpadami, określonej w przepisach szczegółowych. 

Na szczeblu krajowym cele te realizowane są na podstawie ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o ochronie przyrody oraz przepisów szczegółowych dotyczących 

poszczególnych dziedzin. Prawo krajowe, w wyniku przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej, zobligowane zostało do stosowania zasad i celów w realizacji zrównoważonego 

rozwoju i ochrony środowiska określonych przez Unię. 

10 PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wpływ 

ustaleń projektu tegoż dokumentu na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości 

poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, 

obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów 

przyrodniczych i przyczynach tych zmian kontrolowany będzie w ramach systemu 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane 

będą corocznie w Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej 

publikacji, ale źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych 

(prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające 

z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, 

pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu dokumentu pod kątem 

wpływu na środowisko mogą się odnosić do: 

1) oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 

2) przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę 
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techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko: 

 w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie 

i metodach określonych w wydanej decyzji, 

 w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy 

środowiska, prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, 

powołane do badania stanu środowiska, 

 w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu 

o uchwalony plan, analizę realizacji dokumentu powinien przeprowadzić odpowiedni 

organ administracji samorządowej. 

W czasie pracy linia energetyczna objęta jest stałym monitoringiem poprzez system 

sterowania i nadzoru. Formą monitoringu stanu technicznego linii i jej oddziaływania na 

środowisko są także wykonywane okresowo: 

 pomiary kontrolne natężenia pola elektrycznego, magnetycznego i hałasu 

w otoczeniu linii energetycznej, 

 przeglądy techniczne. 

11 INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 

ŚRODOWISKO 

Realizacja planowanej inwestycji na terenie gminy Skarszewy nie spowoduje skutków 

środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne.  

12 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Prognoza oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych dokumentów 

niezbędnych w procedurze postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu dokumentu i sporządzana jest zgodnie z art. 51 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 ze zm.). 

Celem Prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska przyrodniczego 

i życia ludzi, które mogą wyniknąć z zaprojektowanego przeznaczenia terenu objętego 

projektem dokumentu dla przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV w gminie 

Skarszewy. Celem Prognozy jest również przedstawienie rozwiązań minimalizujących 

potencjalne negatywne skutki ustaleń na poszczególne elementy środowiska. 
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Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV ma na celu przede wszystkim poprawę 

bezpieczeństwa energetycznego poprzez tworzenie nowych zdolności przesyłowych oraz 

zapewnienie poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej. 

Obszar objęty analizą położony jest w województwie pomorskim, w powiecie 

starogardzkim. Zmianą objęty jest fragment terenu zlokalizowany we wschodniej części 

gminy Skarszewy, w rejonie miejscowości: Mirowo Małe, Kamierowo, Demlin, Bolesławowo. 

 Głównym elementem roślinności na terenie gminy są lasy, zajmujące 

21% powierzchni gminy. Powierzchniowo na terenie opracowania dominują następujące typy 

siedlisk: las mieszany świeży i las świeży. W obrębie analizowanego terenu w rejonie 

kompleksów leśnych występują jeszcze niewielkie kompleksy las wilgotnego i olsu. Na 

terenach nieleśnych roślinność ukształtowała się pod wpływem dotychczasowego 

użytkowania (rolnictwo). W wyniku uprawy ziemi oraz eksploatacji kruszywa nastąpiła 

zmiana i zubożenie składu gatunkowego w stosunku do potencjalnej roślinności naturalnej. 

Na analizowanym terenie dominuje roślinność pastwisk, łąk oraz pól uprawnych. Są to 

zbiorowiska trawiaste o zróżnicowanej wysokości, często roślinności trawiastej towarzyszą 

kępy zadrzewień.  

W Prognozie przeanalizowano przewidywane skutki dla środowiska w tym zdrowie 

i życie ludzi i jego komponentów wynikających z projektowanego przeznaczenia oraz 

zalecono zastosowanie działań minimalizujących. Najistotniejszymi oddziaływaniami 

związanymi z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia na środowiska życia człowieka są 

przede wszystkim: hałas (szum) i pole elektromagnetyczne (PEM). W zasięgu 

analizowanego terenu nie występują tereny mieszkaniowe, w związku z tym nie prognozuje 

się ponadnormatywnego oddziaływania hałasu. Jeżeli chodzi o pole elektromagnetyczne 

ustalono, że żadnym miejscu pod planowaną do wybudowania linią, natężenie pola 

magnetycznego i elektrycznego nie przekroczy, ustalonej w przepisach wartości 

dopuszczalnej dla miejsc dostępnych dla ludzi. W fazie budowy linii mogą pojawić się 

niekorzystne oddziaływania na faunę i florę. Wśród tych oddziaływań wymienia się zajęcie 

terenu pod słup, ale także pod zaplecze budowlane, drogi dojazdowe (co może wiązać się ze 

zniszczeniem siedlisk gatunków roślin i zwierząt), odwodnienie wykopów pod fundamenty 

(lokalne zmiany stosunków wodnych), hałas powstający w trakcie budowy (maszyny, ludzie), 

zanieczyszczenie powietrza (emisja spalin, pylenie z powierzchni placu budowy). Są to 

w większości oddziaływania krótkookresowe i odwracalne związane procesem budowlanym, 

część z nich jak np. zniszczenie siedlisk czy wycięcie lasu pod lokalizację słupa należy do 

oddziaływań nieodwracalnych. 

W fazie eksploatacji oprócz oddziaływań wymienionych powyżej (hałas i PEM) 

wymienia się także fragmentację przestrzeni na sutek wycinki drzewostanów, silny wpływ na 
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krajobraz  oraz jako element odstraszający i stwarzający ryzyko śmiertelnej kolizji dla ptaków 

(pojawienie się elementów „obcych”). 

Przy tak dużym przedsięwzięciu i skutkach jego realizacji istotne jest określenie 

skutecznych środków minimalizujących niekorzystny wpływ na etapie powstawania 

i eksploatacji inwestycji. Zalecane działania minimalizujące przedstawiono w Rozdziale 

8 Prognozy. W przypadku ochrony zdrowia i życia człowieka istotnego jest przestrzeganie 

ustanowione pasa technologicznego i przestrzegania zakazów w nim obowiązujących 

związanych m.in. zakaz budowy i eksploatacji obiektów budowlanych. W miejscach 

potencjalnie najbardziej narażonych na kolizje gatunków ptaków konieczne jest wykonanie 

specjalnych oznakowań linii elektroenergetycznej, co powinno przyczynić się do 

zmniejszenia liczby przypadków kolizji ptaków z przewodami. 

W czasie pracy linia energetyczna objęta jest stałym monitoringiem poprzez system 

sterowania i nadzoru. Formą monitoringu stanu technicznego linii i jej oddziaływania na 

środowisko są także wykonywane okresowo: 

 pomiary kontrolne natężenia pola elektrycznego, magnetycznego i hałasu 

w otoczeniu linii energetycznej, 

 przeglądy techniczne. 

Ocenia się, iż zastosowanie działań ochronnych pozwoli zminimalizować zagrożenia na 

etapie budowy i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Etap realizacji inwestycji nie 

będzie się wiązał z prawdopodobieństwem powstania znacząco negatywnych oddziaływań 

na środowisko w tym zdrowie i życie ludzi. Po zastosowaniu środków łagodzących 

praktycznie zostanie wyeliminowane negatywne oddziaływanie linii elektroenergetycznej na 

analizowane elementy środowiska. W przypadku oddziaływań na komponenty przyrodnicze, 

zastosowanie środków łagodzących powinno albo całkowicie je wyeliminować albo 

zmniejszyć je do akceptowalnego poziomu bez szkody dla lokalnych populacji. 

Oddziaływania, których nie da się uniknąć są związane z hałasem, którego przy pewnych 

określonych warunkach pogodowych nie da się wyeliminować oraz związane z polem 

elektromagnetycznym, jednak oddziaływania te zamkną się wewnątrz pasa 

technologicznego o szerokości 70 m (2x35 m). Szerokość pasa technologicznego 

zabezpiecza sąsiednie tereny przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu i pola 

elektromagnetycznego. 
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13 ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 

Załącznik 1 
 

Plan rozwoju sieci przesyłowej do 2025 roku (fragment mapy obejmujący analizowaną inwestycję). 

 

 
Źródło: http://www.pse.pl/ 
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Załącznik 2 
Położenie analizowanego terenu na terenie gminy Skarszewy. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Załącznik 3 

Położenie terenu objętego analizą na podkładzie mapy NMT (numeryczny model terenu). 

 
www.geoportal.gov.pl 
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Załącznik 4 
Lokalizacja punktów obserwacyjnych ptaków i nietoperzy. Kolor czerwony – ptaki, kolor niebieski – 

nietoperze. 
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Załącznik 5 
Układ wód powierzchniowych na terenie objętym zmianą Studium. 

Z większych cieków wodnych w obrębie analizowanego terenu płynie Struga „A” Demlin i Dopływ z jez. Duży 

Mergiel. 

 
Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ 
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Załącznik 6 
Położenie analizowanego terenu i gminy Skarszewy na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

 

 

Załącznik 7 

Położenie gminy Skarszewy i analizowanego terenu na tle obszarowych form ochrony przyrody. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Załącznik 8 

Położenie gminy Skarszewy i analizowanego terenu na tle koncepcji powiązań ekologicznych 
województwa pomorskiego. 

 
Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 

 

Załącznik 9 

Przykładowe rozkłady pola elektrycznego w otoczeniu dwutorowych linii wysokiego napięcia 110, 220 
i 400 kV wyznaczone w miejscu największego zwisu przewodów, przy minimalnej dopuszczalnej 
przepisami wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią dla linii 110 kV h=6 m, dla linii 220 kV 
h=6,7 m, dla linii 400 kV h= 9 m. 

 

Źródło: Rozkłady pola elektrycznego i magnetycznego  w otoczeniu napowietrznych linii  elektroenergetycznych, dr inż. Marek 
Jaworski Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. 
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Przykładowe rozkłady pola magnetycznego w otoczeniu dwutorowych linii wysokiego napięcia 110, 
220 i 400 kV wyznaczone w miejscu największego  zwisu przewodów, przy minimalnej dopuszczalnej 
przepisami wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią dla linii 110 kV h=6 m, dla linii 220 kV 
h=6,7 m, dla linii 400 kV h= 9 m (prąd linii 110 kV I = 735 A, prąd linii 220 kV I = 1220 A, prąd linii 400 
kV I = 2850 A). 

 

Źródło: Rozkłady pola elektrycznego i magnetycznego  w otoczeniu napowietrznych linii  elektroenergetycznych, dr inż. Marek 
Jaworski Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. 

 


