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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

„BUDOWA NAPOWIETRZNYCH WPROWADZEŃ LINII  
110 kV DO STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ  

110/15 kV ZBIERSK” 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z art. 60 ustawy z dnia  Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), inwestycja kwalifikowana jest jako: § 3. ust. 1 pkt. 7: 

„napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV inne 

niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6”. Wobec powyższego, zgodnie z art. 71, ust. 2, pkt. 2 ustawy z 

dnia 20.01.2021 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 z późn. 

zmianami), inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na 

podstawie art. 75, ust. 4 ustawy OOŚ, Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji, jest 

Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn, na terenie której znajduje się planowana inwestycja. Realizacja 

wyżej opisanej inwestycji stanowi cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami). W ujęciu 

przedmiotowym, nowe wprowadzenia elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV poprawią 

bezpieczeństwo użytkowania terenów pod linią oraz zwiększą niezawodność zasilania obecnych 

i przyszłych odbiorców energii elektrycznej. 

Planowane wprowadzenia zlokalizowane będą na terenie użytkowanym rolniczo  

oraz przemysłowo (tereny kolejowe) i sąsiadują od północnej strony z utwardzoną drogą gminną.  

Na obszarze przedsięwzięcia nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. 

Planowana linia elektroenergetyczna będzie oddalona od obecnej zabudowy mieszkaniowej 

o co najmniej 28m w odległości poziomej – jednak odległość ta na etapie projektu budowlanego 

prawdopodobnie ulegnie zwiększeniu. 

1.3. Obsługa i komunikacja 

Dojazd na teren budowy odbywać się będzie drogami lokalnymi oraz tymczasowymi drogami 

technologicznymi utworzonymi z podkładów drewnianych lub płyt betonowych. W trakcie budowy 

ruch generować będą samochody związane z obsługą budowy (transport materiałów, sprzętu 

i ludzi), natomiast po zakończeniu budowy ruch będzie doraźny tzn. tylko na potrzeby dojazdu 

pracowników zajmujących się nadzorem, konserwacją urządzeń lub ich naprawą. 

1.4.  Powierzchnia zajmowanej nieruchomości a także obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowych sposobów ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się posadowić do czterech nowych słupów 110 kV  

w tym dwa z nich w osi istniejącej linii elektroenergetycznej WN relacji Kalisz Północ – Konin 

Południe. Projektowane słupy 110 kV umożliwią wykonanie wprowadzeń istniejącej linii WN na teren 

stacji elektroenergetycznej. Teren  zajęty  pod jedno  stanowisko słupowe to obszar o powierzchni  














































