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Niniejsze opracowanie stanowi Kartę informacyjną przedsięwzięcia - załącznik do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji
transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV Stawiszyn wraz z budową dwutorowego wprowadzenia liniowego 110
kV do stacji Stawiszyn z kierunków Konin-Południe/Kalisz Północ - GPZ Stawiszyn o długości około 255 m oraz
demontażem istniejącego odgałęzienia linii 110 kV o długości 265 m. Planowana inwestycja znajduje się w
miejscowości Wyrów, gm. Stawiszyn.
Dla działek o numerach 284/4, 284/5, 285, 302 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Stawiszyn – Uchwała Nr XX/114/2000 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 20 września 2000r.
Pozostały teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego.
Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest w §3 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397) i na podstawie §3 ust. 2 pkt 2 zalicza się do przedsięwzięć mogących
potencjalnie oddziaływać na środowisko.

1.2.

Inwestor

ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku,
Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

1.3.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:


ustawa 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 (t.j. Dz.U. z 2016
r., poz. 353 ze zm.);



ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z późn. zm.),



ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),



ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717 z późn. zm),



ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z późn. zm),



rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
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sporządzenia

raportu

o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm),


norma PN-EN 50341-1:2005 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej
45 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne”, oraz normy PN-EN 50341-3-22:2010
„Elektroenergetyczne

linie

napowietrzne

prądu

przemiennego

powyżej

45

kV.

Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych”.

1.4.



Wytyczne Programowe Energa-Operator S.A. o/Kalisz z dnia 31.03.2016 r.;



Wizja lokalna;



Stosowne normy i przepisy branżowe.
Rodzaj, skala i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia

Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Wyrów, gm. Stawiszyn. Lokalizację inwestycji przedstawiają
poniższe rysunki 1 i 2:

Lokalizacja
stacji

Lokalizacja
linii

Rysunek nr 1. Lokalizacja inwestycji
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Lokalizacja
stacji

Lokalizacja
linii

Rysunek nr 2. Lokalizacja inwestycji
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV
Stawiszyn, z wykonaniem rozdzielni WN 110 kV w układzie H4, wyposażeniem w dwa transformatory
110/15 kV. Z uwagi na planowany wzrost obciążeń planuje się zabudowę transformatorów o mocy 40 MVA
każdy. Obszar istniejącego GPZ (działka 281/2) zostanie powiększony o działkę nr 284/2, która stanowi
własność Energa-Operator S.A.
Rozdzielnia napowietrzna 110 kV zostanie wykonana w układzie H4 z dwoma polami liniowymi 110kV, dwoma
polami

transformatorów

mocy

110/15

kV.

Zastosowane

zostaną

typowe

aparaty

napowietrzne

w ustawieniu wysokim. Konstrukcje wsporcze wykonane zostaną jako stalowe ocynkowane ogniowo,
dodatkowo zabezpieczone dwuwarstwowo zestawem farb do ocynku. Wierzchnia warstwa w kolorze DB-601.
Oszynowanie wykonane zostanie jako rurowo-linkowe. Do projektowania izolacji przyjęta zostanie II strefa
zabrudzeniowa.
W rozdzielni 15kV zaprojektowane zostanie wyposażenie pola nr 23 -TR 2 i pola nr 1-TR1 w aparaturę
pierwotną.
Transformatory 110/15 kV połączone zostaną z istniejącą rozdzielnią mostem kablowym kablami miedzianymi
o przekroju 300 mm2 po trzy żyły na fazę.
Istniejące wyprowadzenia liniowe napowietrzne 15 kV zostanie zastąpione kablowymi. Nowe odcinki kablowe
zostaną wprowadzone na pierwsze słupy, które posadowione będą przy granicy nieruchomości należących
do ENERGA - OPERATOR SA, tj. dla wyprowadzeń w kierunku południowym przy granicy dz. nr 284/2
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oraz dla wyprowadzeń w kierunku północnym przy granicy dz. nr 281/2. Na słupach kablowych zainstalowane
zostaną rozłączniki napowietrzne.
Obecnie do istniejącej stacji 110 kV Stawiszyn wprowadzone jest odgałęzienie istniejącej linii 110 kV relacji
Konin Południe - Kalisz Północ o długości około 0,265 km. Połączenie to zostanie zdemontowane, a w jego
miejsce pobudowany zostanie nowoprojektowany odcinek linii dwutorowej WN 110 kV o długości ok. 0,255 km.
Nowy odcinek linii 110 kV zostanie wybudowany w celu zasilenia projektowanego GPZ Stawiszyn z istniejącej
linii110 kV relacji Konin Południe - Kalisz Północ. Nowoprojektowany odcinek linii 110 kV zaprojektowany
zostanie jako dwutorowy na słupach kratowych wraz z fundamentami i przewodami napowietrznymi. Jako
izolację przewiduje się zastosowanie izolatorów kompozytowych z gumy HTV. Jako przewody fazowe
zastosowane zostaną linki typu AFL-6 240 mm2, a jako przewód odgromowy - przewód OPGW 48 włóknowy.
Przewód

odgromowy

OPGW

dobrany

zostanie

do

przewidywanej

wartości

mocy

zwarciowej.

Nowoprojektowany odcinek linii dostosowany zostanie do obciążalności w temperaturze 80°C.
Ogólna charakterystyka projektowanej linii przedstawia się następująco:
Długość linii

około 255 m

Rodzaj słupów

kratowe (zgodne z normą PN-EN 50341-1:2005 oraz PN-EN 50341-3-22:2010)

Ilość słupów ogółem

2 szt.

Przewody robocze

3x AFL-6 240 mm2

Przewody odgromowe

2 przewody odgromowe (OPGW bądź tradycyjna linka stalowo-aluminiowa)

Izolacja

kompozytowa

Warunki środowiskowe

strefa sadziowa S1 i strefa wiatrowa WI.

Fundamenty słupów kratowych zostaną dobrane indywidualnie na etapie projektu wykonawczego,
w oparciu o aktualne badania geologiczne gruntu pod projektowanymi stanowiskami słupowymi.
Zaprojektowane zostanie nowe ogrodzenie dla rozdzieli 110 kV, przy czym w części istniejącej GPZ Stawiszyn
pozostanie istniejące ogrodzenie. Część nowa połączona zostanie z istniejącą tak, aby została zapewniona
szczelność przed przenikaniem wody. Wysokość poszczególnych elementów ogrodzenia i konstrukcje zostaną
dostosowane do istniejącego. Zostanie wykonany nowy wjazd do GPZ od strony zachodniej przez działkę 133/2
stanowiącą pas drogowy ul. Szkolnej.
Oświetlenie terenu stacji zaprojektowane zostanie w oparciu o normę PN-84/E-02035 ,,Oświetlenie elektryczne
obiektów energetycznych" na wolnostojących słupach ,,łamanych" umożliwiających wymianę źródła światła
z poziomu ziemi. Dwa stanowiska transformatorów mocy wyposażone zostaną w misy olejowe zabezpieczające
przed niekontrolowanym wyciekiem 100% oleju jednostek o mocy do 40 MVA każde. Wody opadowe
odprowadzane będą poprzez separator do kanalizacji zewnętrznej. Przewiduje się zainstalowanie typowych
transformatorów mocy o przekładni 110/15 kV oraz mocy znamionowej 40 MVA z radiatorami i chłodzeniem
wymuszonym 2 wentylatorami typu ONAF. Wyprowadzenia po stronie DN transformatorów będą wykonane jako
konektorowe ze stożkiem wewnętrznym 4-ro gniazdowe. Ograniczniki przepięć w polach transformatorów
po stronie WN i SN umieszczone zostaną na transformatorze. Stanowiska transformatorów uziemiających
i

dławików

gaszących

wykonane

zostaną

jako

wolnostojące.

Zaprojektowany

zostanie

odłącznik

jednobiegunowy pomiędzy transformatorem, a dławikiem z napędem ręcznym i szafką obwodów wtórnych.
Pozostałe połączenia na stanowiskach transformatorów potrzeb własnych wykonane zostaną przewodami
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izolowanymi.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącego wzrostu emisji, ani wzrostu zużycia
surowców, materiałów, paliw i energii.
1.5.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną

Stacja transformatorowo-rozdzielcza 110/15 kV Stawiszyn zlokalizowana jest na działce nr 281/2, obręb Wyrów,
jednostka ewidencyjna Stawiszyn – obszar wiejski, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Powierzchnia
nieruchomości, na której zlokalizowana jest stacja:
- nr ewid. 281/2 – 5800 m2,- nr ewid. 284/2 – 3616 m2,Powierzchnia terenu stacji, na której planowane jest przedsięwzięcie – 6035 m2.
W chwili obecnej na nieruchomości nr 281/2 znajduje się istniejąca i działająca infrastruktura energetyczna.
Linia 110 kV
Wzdłuż

całej

trasy

budowanej

linii

elektroenergetycznej

110 kV przewiduje się wyznaczenie

maksymalnego obszaru oddziaływania inwestycji. Za wystarczające uznać należy utworzenie obszaru
oddziaływania inwestycji o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii w każdą stronę), bowiem poza tym obszarem
nie będą przekroczone standardy jakości środowiska, a dokładnie - nie będzie przekroczona wartość
dopuszczalna natężenia pola elektrycznego.
Granice
obszaru,

na

maksymalnego obszaru oddziaływania inwestycji linii
który może

wyznaczają

jednocześnie

zasięg

oddziaływać przedsięwzięcie i na których mogą wystąpić ograniczenia

w zagospodarowaniu terenu. Ograniczenia takie wynikają zarówno z obowiązujących przepisów w zakresie
dopuszczalnych poziomów pól

elektromagnetycznych

w środowisku,

jak

również

z konieczności

zapewnienia swobodnego dostępu do linii w czasie jej kilkudziesięcioletniej eksploatacji.
Na trasie linii planowanej

przewiduje się posadowienie łącznie 2 nowych dwutorowych słupów

kratowych. Teren zajęty pod stanowiska słupów (około 9÷55 m2 pod jedno stanowisko), w zależności
od typu słupa i uwarunkowań terenowych, będzie rzeczywistym terenem zajmowanym przez inwestycję.
W czasie eksploatacji linia elektroenergetyczna załączona będzie pod napięcie 110 kV. Przeglądy
eksploatacyjne stanu linii dokonywane są okresowo (zgodnie z obowiązującymi przepisami – co kilka lat)
i dotyczą oględzin zewnętrznych przez brygady zmotoryzowane, korzystające z dróg utwardzonych,
a w przypadkach koniecznych – poruszających się pieszo wzdłuż linii. Praktycznie przeglądy ograniczają się
do stanowisk słupów. Linie elektroenergetyczne zarówno podczas budowy jak i eksploatacji nie są źródłem
emisji pyłów, dymów, zanieczyszczeń chemicznych itp.

1.6.

Rodzaj technologii

W zakresie przebudowy stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV Stawiszyn, przewiduje się wykonać
następujące prace:


budowa urządzeń 110 kV wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami (odłączniki,
wyłączniki, przekładniki, ograniczniki przepięć),
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budowa stanowisk transformatorów 110/15 kV – urządzenia wraz z konstrukcjami oraz
separatorem oleju i połączeniem do kanalizacji deszczowej, misy transformatorów wybudowane
będą jako szczelne i w przypadku awarii gotowe do przyjęcia 100% zawartości oleju
obu transformatorów,



budowa odcinka dwutorowego linii 110 kV polegająca na pobudowaniu nowych stanowisk
słupowych wraz z fundamentami oraz na wykonaniu naciągów przewodów wraz łańcuchami
izolatorów, zawiesiami i osprzętem,



budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN,



budowa kanalizacji kablowej dla kabli obwodów wtórnych,



budowa oświetlenia terenu stacji elektroenergetycznej,



budowa iglic odgromowych,



budowa instalacji uziemiającej,



budowa ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz furtki,



demontaż istniejącego odgałęzienia linii 110 kV do stacji Stawiszyn, obejmujący słupy wraz z
fundamentami, przewody, łańcuchy izolatorów, zawiesia i oprzęt.



demontaż istniejącego stanowiska słupowego istniejącej linii 110 kV Konin Płd. – Kalisz Płn.
nr 130 wraz fundamentami, łańcuchami izolatorów, zawiesiami i oprzętem .

Powierzchnia terenu objęta zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie przyłącza 110 kV oraz
infrastruktury towarzyszącej wyniesie około 0,6 ha.
Na całej długości projektowanego odcinka linii zostaną zastosowane słupy kratowe, które zostaną
wykonane z ocynkowanych

elementów

stalowych,

łączonych

śrubami.

Będą

one

przystosowane

do stawiania metodą nakładania na siebie i skręcania poszczególnych elementów.
Prace budowlano – montażowe prowadzone będą odcinkami. W okresie realizacji prac konieczne

będzie

czasowe zajęcie terenu dla dojazdu do stanowisk słupów, zarówno demontowanych, jak i montowanych
z elementów, wykonania fundamentów oraz montażu słupów, izolacji i przewodów.
Największą, chociaż miejscową i krótkotrwałą, ingerencją w środowisko będą roboty budowlane związane
z

wykonywaniem

fundamentów

pod

słupy. Będą one wymagały wykonania prac ziemnych (wykopów),

dowozu fundamentów prefabrykowanych lub betonu i zbrojenia, koniecznych do wykonania

fundamentów

terenowych. Prace ziemne nie naruszą jednak wód podziemnych, a tym bardziej wód powierzchniowych.
Przy pracach budowlano - montażowych będą wykorzystywane środki transportu do przewozu materiałów oraz
typowe maszyny budowlane – dźwigi, koparki oraz podnośniki. W końcowej fazie przebudowy linii naciąg
przewodów

odbywać

się

będzie

odcinkami

(sekcjami)

za

pomocą

specjalistycznego sprzętu.

Po zakończeniu montażu każdego słupa teren budowy zostanie poddany rekultywacji.
Ewentualne warianty przedsięwzięcia
Budowana linia 110 kV wejdzie w skład sieci zasilającej

w energię elektryczną obszary województwa

wielkopolskiego. Napięcie znamionowe linii, typy i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych, przewodów
roboczych i odgromowych linii napowietrznych są ściśle znormalizowane. W świetle powyższych faktów nie
można rozpatrywać różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia w zakresie rozwiązań generalnych.
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Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,
materiałów, paliw oraz energii

Przy przebudowie stacji zostaną wykorzystane konstrukcje szkieletowe, żelbetowo-stalowe oraz aparatura
rozdzielcza 110 kV będąca wyrobami gotowymi.
W trakcie eksploatacji:
W trakcje eksploatacji nie nastąpi znacząca zmiana wykorzystania surowców, materiałów i paliw.
Zapotrzebowanie wody do celów socjalno-gospodarczych: nie dotyczy.
Zapotrzebowanie wody na cele ppoż.: nie dotyczy.
Szacowana ilość ścieków socjalno-bytowych: nie dotyczy.
Odpływ wód opadowych i roztopowych:
Planowane, w zakresie budowy planowanego przedsięwzięcia, stanowisk transformatora przyłączone będzie,
poprzez separator do kanalizacji zewnętrznej.
Zużycie energii elektrycznej:
Energia elektryczna niezbędna na potrzeby działania stacji transformatorowej dostarczana będzie
z potrzeb własnych stacji, które są integralną częścią planowanej inwestycji.

Podczas eksploatacji elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV nie wykorzystuje wody ani innych
surowców, materiałów, paliw i energii.
W czasie budowy linii nastąpi pewne zużycie materiałów takich jak stal, aluminium, miedź, beton, polimery
(stalowe słupy, stalowo - aluminiowe przewody, betonowe fundamenty i polimerowe izolatory) wytworzonych
w specjalistycznych zakładach i fabrykach, dostarczonych na plac budowy w postaci gotowych produktów.
Odpady
Etap budowy:
W

trakcie

przebudowy

planowanego

przedsięwzięcia

zostaną

wytworzone

odpady

budowlane

charakterystyczne dla prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych. Odpady mogące potencjalnie
powstać zaliczane są do następujących grup:
Lista odpadów niebezpiecznych, jakie powstaną na etapie realizacji inwestycji:

Obiekt: ETP-1458
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu (etap budowy)

1

2

3

1

2

15 01 10

08 01 11

3

08 01 17

Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych, lub nimi
zanieczyszczone
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierających rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

Ilość wytwarzana
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Sposób postępowania

Jedn.

Ilość

4

5

6

Mg

nie więcej
niż 0,05

Przekazanie
do unieszkodliwienia
specjalistycznym firmom

Mg

nie więcej
niż 0,05

Przekazanie
do unieszkodliwienia
specjalistycznym firmom

Mg

nie więcej
niż 0,05

Przekazanie
do unieszkodliwienia
specjalistycznym firmom

Lista odpadów innych niż niebezpieczne, jakie powstaną na etapie realizacji inwestycji:
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1

2

1
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Sposób postępowania

Jedn.

Ilość

3

4

5

6

13 03 07

Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako izolatory
oraz nośniki ciepła

Mg

1,05

Przekazanie
do unieszkodliwienia specjalistycznym
firmom

2

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

Mg

0,15

Przekazanie
do ponownego przetworzenia

3

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,1

Przekazanie
do ponownego przetworzenia

4

15 01 03

Opakowania z drewna

0,15

Przekazanie
do ponownego przetworzenia

5

15 01 04

Opakowania z metali

0,15

Przekazanie
do ponownego przetworzenia

6

17 0101

Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórki i remontów

Mg

26

Przekazanie
na składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne
i obojętne

7

17 01 03

Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia

Mg

1,25

Przekazanie
na składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne
i obojętne

8

17 01 06

Zmieszane lub wysegregowane
odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceram.
i elementów wyposażenia
zawierające substancje
niebezpieczne

Mg

2,5

Przekazanie
do unieszkodliwienia specjalistycznym
firmom

9

17 02 01

Drewno

Mg

0,13

10

17 02 03

Tworzywa sztuczne

Mg

0,1

Przekazanie
do unieszkodliwienia specjalistycznym
firmom

11

17 03 80

Papa odpadowa

Mg

0,17

Przekazanie
do unieszkodliwienia specjalistycznym
firmom

12

17 04 05

Żelazo i stal

Mg

6,25

Przekazanie
na składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne
i obojętne

13

17 04 07

Mieszaniny metali

Mg

2,25

Przekazanie
na składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne
i obojętne

14

17 04 11

Kable inne niż wymienione
w 170410

Mg

0,65

Przekazanie
do unieszkodliwienia specjalistycznym
firmom

15

17 05 03

Gleba i ziemia w tym kamienie
zawierające substancje
niebezpieczne

Mg

2,1

Przekazanie
do unieszkodliwienia specjalistycznym
firmom

16

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

Mg

17

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć

Mg

Mg
Mg
Mg

0,005
0,80

Przekazanie
do ponownego przetworzenia

Przekazanie
do unieszkodliwienia specjalistycznym
firmom
Przekazanie
do unieszkodliwienia specjalistycznym
firmom
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Odpady powstające w trakcie przebudowy, gromadzone będą w obrębie placu budowy, na wyznaczonym
do tego celu terenie, w specjalnych kontenerach. Przewiduje się, w miarę możliwości, stosowanie sortowania
rodzaju odpadów. Odpady niebezpieczne będą gromadzone w osobnych kontenerach, przystosowanych
do tego rodzaju odpadów i na bieżąco przekazywane odpowiednim służbom mającym właściwe kwalifikacje
i zezwolenia na ich odbiór i dalsze postępowanie.
Etap konserwacji (eksploatacji):
Przewiduje się, że eksploatacja stacji transformatorowo-rozdzielczej może powodować powstawanie znikomej
ilości odpadów związanych z serwisowaniem urządzeń oraz pracami remontowymi. Odpady będą
przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym odpowiednie decyzje i pozwolenia w zakresie gospodarki
odpadami. Odpady powstające przy pracach serwisowych będą zagospodarowywane (transportowane
na składowiska odpadów, bądź do ponownego przetworzenia) niezwłocznie, przez firmy serwisujące rozdzielnie
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Etap likwidacji:
W czasie likwidacji inwestycji będziemy mieli do czynienia podobnie jak na etapie budowy z:
emisją spalin oraz hałasu w czasie pracy maszyn budowlanych (koparki, dźwigi) i ruchu pojazdów
transportowych – głównie tlenku węgla, dwutlenku azotu i węglowodorów. Powstawaniem odpadów głównie
z grupy 17 01 oraz 17 04, przewiduje się że będą to:

Lp.

Kod

Rodzaj

Ilość (Mg/rok)

1

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż: wymienione w
17 01 06

ok. 30

2

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

ok. 10

3

17 04 05

Żelazo i stal

ok. 10

4

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

ok. 10

Wszystkie ww. uciążliwości będą miały charakter okresowy i przejściowy. W zakresie emisji zanieczyszczeń
do powietrza można przyjąć, że źródła emisji nie będą miały większego wpływu na stężenia emisyjne
zanieczyszczeń, ze względu na ich niewielkie rozmiary i nasilenie.

1.8.

Rozwiązania chroniące środowisko

Przy realizacji inwestycji zostaną wykorzystane nowoczesne urządzenia budowlane spełniające wszelkie normy
i przepisy.
Stanowisko transformatora będzie posiadało szczelną misę, która w przypadku awarii gotowa będzie
do przyjęcia 100% zawartości oleju w transformatorze. Z powodu braku oddziaływania przedsięwzięcia poza
granice własności nieruchomości, nie zachodzą przesłanki dla wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia
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na środowisko.
Podstawowe rozwiązania dotyczące ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko dotyczą:
- zastosowania przewodów roboczych o przekroju 240 mm 2 co nie tylko zwiększa możliwości przesyłowe
linii, ale zmniejsza ulot eliminując zakłócenia radioelektryczne i ograniczając wartość emitowanego hałasu,
- objęcia całej linii napowietrznej 110 kV ochroną odgromową zapewniającą bezpieczeństwo porażeniowe
oraz zwiększającą pewność zasilania.

Rozwiązania chroniące przed zmianą klimatu

1.9.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zmianę klimatu. Zainstalowane urządzenia
elektroenergetyczne nie mają wpływu na intensywność burz, siły wiatru, czy erozje. W związku
z powyższym nie ma konieczności wprowadzania rozwiązań łagodzących skutki klimatyczne. Jednocześnie
przedsięwzięcie jest odporne na zmianę klimatu. Urządzenia stacji transformatorowej stanowiącej element
przyłącza 110 kV są tak zaprojektowane, by były odporne na wzmożone opady deszczu, susze czy fale upału
i nie zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu planowanej inwestycji.
1.10.
W

Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

przypadku

budowy

planowanego

przedsięwzięcia

nie

występuje

transgraniczne

oddziaływanie

na środowisko.
1.11.

Obsługa komunikacyjna

Drogi na terenie stacji i dojazdowe do stacji wykonane zostaną z kostki betonowej typu Polbruk. Konstrukcja
dróg dojazdowych na terenie stacji powinna umożliwić transport transformatorów mocy należy zaprojektować
odpowiednie poszerzenie dróg. Pod drogami przewidziane są przepusty rurowe dla kabli. Zostanie również
wykonany nowy dojazd do GPZ od strony zachodniej przez działkę nr 133/2 stanowiącą pas drogowy
ul. Szkolnej. W trakcie budowy ruch generować będą samochody związane z obsługa 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.
1.12.

Obszary podlegające ochronie środowiska i ekosystemu

Stacja transformatorowo-rozdzielcza 110/15 kV zlokalizowana jest na terenie zabudowanym i zurbanizowanym
(Ba – tereny przemysłowe). Wnioskowana inwestycja nie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym
gatunków chronionych oraz nie wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy na badanym obszarze.
W najbliższym otoczeniu nie stwierdzono występowania chronionych gatunków na mocy przepisów dyrektywy
siedliskowej i dyrektywy ptasiej. Charakter gruntów, gdzie zlokalizowana jest stacja, nie wpłynie na bogactwo
i skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze. W odniesieniu do obszarów podlegających ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, teren planowanego przedsięwzięcia
nie obejmuje obszaru podlegającego ochronie np. Natura2000. Odległość od najbliższych obszarów
chronionych – obszary specjalnej ochrony przedstawia tabela 1. Lokalizację inwestycji względem najbliższych
obszarów prawnie chronionych przedstawia rysunek nr 3. Lokalizację inwestycji względem najbliższych
korytarzy ekologicznych przedstawia rysunek nr 3.
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Rysunek nr 3 Lokalizacja względem obszarów chronionych [źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl]

Karta
informacyjna
przedsięwzięcia

Strona
14

Obiekt: ETP-1458

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Stawiszyn
wraz z wprowadzeniem liniowym 110 kV

Karta
informacyjna
przedsięwzięcia

Strona
15

Tabela nr 1. Odległość od najbliższych obszarów chronionych – obszary specjalnej ochrony [źródło:www.geoserwis.gdos.gov.pl]

Rysunek nr 4 Lokalizacja względem korytarzy ekologicznych [źródło: http://mapa.korytarze.pl/]

Informacje dodatkowe dla urządzeń 110/15 kV
W trakcie eksploatacji napowietrzna stacja transformatorowa 110/15 kV nie jest źródłem zanieczyszczeń
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w postaci pyłów czy gazów, nie wytwarza jakichkolwiek innych odpadów i ścieków. Nie ma wpływu
na powietrze, glebę, złoża kopalin oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Oddziaływanie na środowisko pola elektrycznego
Poziomy pola elektrycznego poza ogrodzeniem pola 110 kV oraz pod linią 110 kV będą niższe od wartości
dopuszczalnej, tj.10 kV/m, określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003.r. (Dz. U. Nr
192 z 2003 r. poz. 1883 z późniejszymi zmianami).

Oddziaływanie na środowisko pola magnetycznego
Poziomy pola magnetycznego poza ogrodzeniem pola 110 kV oraz pod linią 110 kV będą niższe od wartości
dopuszczalnej tj. 60 A/m, określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. (Dz. U. Nr 192
z 2003 r. poz. 1883 z późniejszymi zmianami).

Oddziaływanie hałasu na środowisko
Potencjalnym źródłem hałasu będzie transformator 110/15 kV. Nie istnieje jednak niebezpieczeństwo,
że poziom hałasu emitowanego poza ogrodzeniem planowanej stacji przekroczy wartość dopuszczalną, tj 55 dB
określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. (Dz. U. Nr 120 z 2007 r. poz. 826
ze zm.) dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Jednakże istniejąca stacja jest również poza
obszarem ochrony akustycznej.
Liczne badania i pomiary w obiektach istniejących wykazują, że poziom hałasu w sąsiedztwie linii 110 kV nie
przekracza 30 dB (wyznaczony w osi słupa przy złej pogodzie). Pod przewodami linii w środku przęsła, przy
Zastosowane w projektowanej linii 110 kV przewody robocze o przekroju 240

mm2 gwarantują, że na

przewodach tych nie wystąpi zjawisko ulotu, które mogłoby być źródłem hałasu.
Z doświadczeń eksploatacyjnych wiadomo, że w odległości 15 m od skrajnego przewodu linii 110 kV, zarówno
w okresie słonecznej jak i deszczowej pogody linia ta jest niesłyszalna, tzn. poziom tego dźwięku jest niższy
od poziomu hałasu tła.
Przytoczone powyżej fakty oraz stwierdzony w istniejących liniach niski poziom generowanego hałasu
gwarantuje, że planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska w zakresie
generowanego hałasu.

Inne zagrożenia dla środowiska
W czasie eksploatacji stacji nie występują elementy mogące prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi
lub środowiska.
Projektowana linia 110 kV nie stanowi istotnego zagrożenia dla ludzi i środowiska. Nie wystąpi szkodliwe
oddziaływanie na powietrze, wody powierzchniowe i gruntowe. Przebudowywana linia elektroenergetyczna
nie ogranicza możliwości korzystania z terenów pod nią usytuowanych w zakresie działalności rolniczej,
ogrodniczej, sadowniczej, rekreacyjnej itp. Prawidłowo zaprojektowane, wybudowane i eksploatowane linie
napowietrzne 110 kV nie są uciążliwe ani też nie stanowią zagrożenia dla środowiska. W Polsce wybudowano
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i eksploatuje się tysiące kilometrów linii o napięciu 110 kV. Wystarczająco pełne jest rozeznanie szkodliwego
oddziaływania tych linii na środowisko. Opracowując niniejszą informację nie napotkano trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Informacje dotyczące ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
Realizacja planowanego przedsięwzięcia ma na celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej do odbiorców.
Brak zasilania spowoduje znaczące straty finansowe i brak możliwości rozwoju podmiotów gospodarczych oraz
utrudnienia dla odbiorców indywidualnych.
Ze względu na lokalizację inwestycji nie istnieje ryzyko katastrof naturalnych takich jak powodzie, trzęsienia
ziemi, huragany itp. czy katastrof budowlanych.
Informacja o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit a-j Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
projektowane przyłącze 110 kV swoim oddziaływaniem nie będzie oddziaływać na poniższe obszary:
a) obszary wybrzeży
- brak oddziaływania na środowisko w obszarze objętym przedsięwzięciem,
b) obszary górskie lub leśne
- w obszarze objętym przedsięwzięciem nie znajduje się żaden obszar górski. Inwestycja nie znajduje się
w obszarze leśnym.
c) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
– najbliższymi obszarami objętymi ochroną jest Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz obszar
Natura 2000 PLH300034 „Dolina Swędrni”, które znajdują się w odległości powyżej 9 km od planowanej
inwestycji. Ze względu na zakres i charakter planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco i negatywnie
oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe i podziemne, nie wpłynie
również negatywnie na spełnienie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych
i podziemnych określonych w bieżących aktach prawnych.
d) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy
ochrony przyrody
– przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarze Natura 2000 oraz w obszarze chronionego
krajobrazu. Skala, lokalizacja oraz charakter oddziaływań na etapie realizacji jak i funkcjonowania
przedsięwzięcia wskazuje na brak wpływu na integralność obszarów Natura 2000, a w szczególności
gatunki i siedliska chronione w jej ramach, jak również brak wpływu na ogólną spójność sieci Natura 2000,
w tym zachowanie ciągłości między obszarami wchodzącymi w jej skład.
e) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
– w pobliżu lokalizacji inwestycji nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone.
f) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
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– w pobliżu lokalizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.
g) gęstość zaludnienia
[http://stawiszyn.pl/strona/wp-content/uploads/2016/10/3.-DIAGNOZA-GMINY-STAWISZYN.pdf]
- Obszar wsi Wyrów zamieszkuje 146 mieszkańców (stan na 2015 r.),
- Powierzchnia wsi: 1,57 km2 (157 ha)
Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 93 os/km2)
h) obszary przylegające do jezior
- planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze przylegającym do jeziora,
i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
- brak oddziaływania na obszary ochrony uzdrowiskowej.
j) odległość inwestycji od najbliższej zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej
- Najbliższa zabudowa mieszkaniowa od granicy inwestycji znajduje się na w odległości ok. 25 m w linii
prostej.
1.13.
1)

Podsumowanie
budowa stacji transformatorowej stanowiącej element przyłącza 110 kV nie stanowi istotnego
zagrożenia dla ludzi i środowiska.

2)

Nie wystąpi szkodliwe oddziaływanie na powietrze, wody powierzchniowe i gruntowe.

3)

Planowana inwestycja nie będzie stanowić znaczącego źródła szkodliwego oddziaływania pola

elektrycznego i magnetycznego oraz hałasu, a tym samym jego realizacja nie wymaga ustanowienia
obszarów ograniczonego użytkowania.
4)

Prawidłowo wykonane działanie związane z remontem (wjazd sprzętu, roboty ziemne, instalacyjne)

nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.
5)

Brak rzeczywistego oddziaływania na stan siedlisk, populacji organizmów, obiektów lub obszarów

chronionych lub cennych przyrodniczo lub krajobrazowo.
6)

Dla

projektowanego

przedsięwzięcia,

po

jego

zrealizowaniu,

wymagane

jest

wykonanie

następujących pomiarów:
- natężenia pola elektromagnetycznego,
- natężenia i zakresu uciążliwości szumów akustycznych.
7)

Zgodnie z posiadaną wiedzą na terenie, na którym planuje się realizację przedmiotowej inwestycji

nie są realizowane, ani nie zostały zrealizowane inne przedsięwzięcia, które mogłyby prowadzić
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
1.14.
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