REGIONALNY DYREKTOR
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OBWIESZCZENIE
z dnia 15 czerwca 2018 r.
Na podstawie art. 33 ust. l w związku z art. 79 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. z 2017 r., poz.1405 ze zm.),
zwanej ustawą OOŚ, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
podaje do publicznej wiadomości
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik –
Baczyna, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
w związku z przedłożonymi w dniach: 05.06.2018 r. oraz 12.06.2018 r. przez Panią Joannę
Szurnicką, działającą w imieniu Polskich Sieci Energetycznych S.A uzupełnieniami do
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (złożonego w dniu 02.02.2018 r.,
uzupełnionego w dniu 14.03.2018 r.).
Przedłożone uzupełnienia przedstawiają działania minimalizujące i zapobiegające
negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz
analizę w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwutorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV od stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Krajnik (dalej: SE Krajnik) do planowanej stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Baczyna (dalej: SE Baczyna) wraz z traktami światłowodowymi relacji
SE Baczyna i SE Krajnik. Szacowana długość linii wynosi około 69 km.
W ramach przedsięwzięcia planowane są również m.in. takie prace jak: demontaż
istniejącej linii 220 kV Krajnik – Gorzów oraz wymiana przewodów odgromowych
istniejącej linii 220 kV Krajnik - Gorzów Wlkp.
Planowane
przedsięwzięcie
zlokalizowane
jest
na
terenie
województwa
zachodniopomorskiego oraz lubuskiego i w poniższym zakresie prac obejmuje następujące
gminy:
 budowa linii Krajnik – Baczyna:
 województwo zachodniopomorskie: gm. Myślibórz, gm. Kozielice, gm. Banie,
gm. Gryfino,
 województwo lubuskie: gm. Lubiszyn;
 demontaż istniejącej linii 220 kV Krajnik – Gorzów:
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, e-mail:
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl/



województwo zachodniopomorskie: gm. Myślibórz, gm. Kozielice, gm. Banie,
gm. Gryfino,
 województwo lubuskie: gm. Lubiszyn,
 wymiana przewodów odgromowych istniejącej linii 220 kV Krajnik - Gorzów
 województwo lubuskie: gm. Lubiszyn, gm. Kłodawa, gm. Santok, m. Gorzów
Wlkp.
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016,
poz. 71), inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k
ww. ustawy OOŚ. Organami właściwymi do wydania opinii/uzgodnień w przedmiotowej
sprawie są: Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Szczecinie i Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w
Gorzowie Wlkp.
Zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego
sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko informuje się,
iż każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją oraz do składania uwag i
wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym w dniach: od dnia
20.06.2018 r. do dnia 20.07.2018 r. włącznie.
Dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy udostępnione są w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (ul. u. Teofila Firlika 20 ), po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 91-43 05 212 lub 91 4305 200.
Uwagi i wnioski zgłoszone w tym postępowaniu będą rozpatrzone przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.
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