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1. PODSTAWY PRAWNE PROGNOZY I INFORMACJE O METODACH 

ZASTOSOWANYCH PRZY JEJ SPORZĄDZANIU  

1.1. Podstawy prawne 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce” 

(2017). Obecnie obowiązuje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Malczyce”, przyjęte Uchwałą Nr VIII/40/2011 Rady Gminy 

w Malczycach z dnia 24 maja 2011 r. wraz z Zarządzeniem Zastępczym nr 1/2015 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2015 r. 

Zmiana aktualnie obowiązującego „Studium …” (2017) ma na celu uwzględnienie 

nowego przebiegu planowanej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – 

Pasikurowice i wynika z podjęcia przez Radę Gminy w Malczycach uchwały 

XXXII/163/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce 

w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przesyłowej linii elektroenergetycznej. 

Prognoza wykonana została na podstawie 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 (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1405 ze 

zm.).  

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce” (2017) wydane zostało przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (załącznik 1) i przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej (załącznik 2).   

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce” (lipiec 2017), zwanego 

dalej projektem zmiany „Studium …” (2017), obejmuje następujące, podstawowe 

zagadnienia: 

 charakterystyka ustaleń projektu zmiany „Studium ...” (2017); 

 analiza i ocena stanu środowiska i jego potencjalne zmiany; 

 analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia 

realizacji projektowanego studium, w szczególności na obszarach form ochrony przyrody 

na obszarze projektu zmiany „Studium …” (2017) i w jego otoczeniu; 

 analiza i ocena przewidywanych, znaczących oddziaływań ustaleń projektu zmiany 

„Studium ...” (2017) na środowisko; 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko; 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu zmiany „Studium...” (2017) oraz częstotliwości jej przeprowadzania; 
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 streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

1.2. Metody prognozowania 

W prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Studium …” (2017) 

zastosowano następujące metody prognozowania: 

 indukcyjno-opisową (od szczegółowych analiz po uogólniającą syntezę w postaci 

klasyfikacji oddziaływań na środowisko); 

 analogii środowiskowych (na podstawie założenia o stałości praw przyrody) i analogii 

inwestycyjnych (w odniesieniu do ustaleń projektu zmiany „Studium …” 2017); 

 diagnozy stanu środowiska jako punktu wyjścia ekstrapolacji w przyszłość - diagnozy na 

podstawie licznych materiałów archiwalnych oraz „Sprawozdania z inwentaryzacji 

przyrodniczej terenu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – 

Pasikurowice” (2017); 

 analiz kartograficznych (rys. 1-16); 

 dokumentacji fotograficznej (fot. 1-2). 

Ww. metody opisane są szczegółowo m.in. w specjalistycznym czasopiśmie branżowym 

„Problemy Ocen Środowiskowych”, w poradnikach metodycznych ocen oddziaływania na 

środowisko, w tym dostępnych na stronie internetowej GDOŚ w Warszawie oraz 

w publikacjach kierownika zespołu autorów „Prognozy …” (Przewoźniak 1997, 2005, 2007). 

Prognozę opracowano na podstawie: 

 materiałów archiwalnych Urzędu Gminy Malczyce; 

 „Sprawozdania z inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanej linii 

elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice” (2017); 

 materiałów publikowanych dotyczących zagadnień metodycznych ocen oddziaływania na 

środowisko; 

 materiałów informacyjnych udostępnionych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu na stronie internetowej oraz na wniosek zespołu autorów 

„Prognozy …”; 

 materiałów informacyjnych RZGW i WIOŚ we Wrocławiu udostępnionych na stronach 

internetowych tych instytucji; 

 materiałów PIG w Warszawie i KZGW w Warszawie udostępnionych na stronach 

internetowych tych instytucji; 

 Banku Informacji o Lasach; 

 materiałów publikowanych dotyczących środowiska rejonu gminy Malczyce; 

 prawa powszechnego i miejscowego ochrony środowiska. 

Wykaz wykorzystanych materiałów publikowanych, archiwalnych i aktów prawa zawiera 

rozdz. 13. 
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2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU 

ZMIANY STUDIUM ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI 

DOKUMENTAMI 

2.1. Charakterystyka ustaleń projektu zmiany „Studium...” (2017) 

Projekt zmiany „Studium …” (2017) stanowi zmianę „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce” uchwalonego w 2011 r. 

(Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy w Malczycach z dnia 24 maja 2011 r. wraz 

z Zarządzeniem Zastępczym nr 1/2015 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2015 r.). 

Zmiana aktualnie obowiązującego dokumentu zmiany „Studium …” (2011) polega na 

uwzględnieniu nowego, projektowanego przebiegu napowietrznej dwutorowej linii 

elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice. Planowana linia 400 kV przebiegać ma 

przez obręby geodezyjne Chomiąża, Rachów, Wilczków, Rusko oraz Kwietno. Ponadto w 

projekcie zmiany „Studium …” (2017) istniejąca napowietrzna jednotorowa linia 400 kV 

Czarna – Pasikurowice została przeznaczona do demontażu (po uruchomieniu planowanej 

linii 400 kV). Dodatkowo z zasięgu pasa technologicznego wyznaczonego od projektowanego 

przebiegu napowietrznej dwutorowej linii 400 kV zostały usunięte tereny wskazane pod 

zabudowę mieszkaniową w miejscowości Rachów oraz zabudowę usługową 

w miejscowościach Wilczków i Rusko – na ich miejsce zostały wprowadzone tereny rolne. 

Ponadto granica strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego w miejscowości Rachów została 

przesunięta do granic pasa technologicznego planowanej linii. Uzupełniono również 

informację nt. położenia linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym 

w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej. 

W projekcie zmiany „Studium …” (2017) wprowadzono również zmiany polegające na: 

korekcie granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 319 oraz usunięciu złoża węgla 

brunatnego „Ruja” WB753, które nie znajduje się w granicach administracyjnych gminy. 

Ponadto z tekstu studium wykreślono zagadnienie dotyczące kierunków rozwoju związanych 

z niekonwencjonalnym pozyskiwaniem energii (tj. możliwością lokalizowania na terenie 

gminy farm wiatrowych), które nie dotyczy rejonu tras planowanej i istniejącej (do 

likwidacji) linii 400 kV.  

Planowana linia 400 kV Czarna – Pasikurowice jest wymieniona w wykazie 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, zamieszczonym w Ustawie z dnia 

24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1812 ze zm.). 

Lokalizację planowanej linii 400 kV i przewidzianej do likwidacji linii istniejącej 

w gminie Malczyce przedstawiają rys. 1 i 2. 

W części dotyczącej uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dodano 

w projekcie zmiany „Studium…” (2017)  następująca  informację: 

- W planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego Perspektywa 

2020, przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/1622/2017 przez Sejmik Województwa 
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Dolnośląskiego w dniu 27 marca 2014 r., zostały określone elementy systemów 

infrastruktury technicznej m.in. dla rozwoju elektroenergetyki. Plan przewiduje 

rozbudowę i modernizację obiektów sieci elektroenergetycznych, w tym modernizację 

linii 400 kV relacji Mikułowa – Czarna – Joachimów, w zakresie której planowana jest 

budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna-Pasikurowice 

oraz uszczegółowiono opis istniejącej linii elektroenergetycznej 400 kV Pasikurowice: – 

Mikułowa:  

 Linia elektroenergetyczna o napięciu 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice jest ważnym 

elementem sieci przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego umożliwiającym 

przesył mocy do elektroenergetycznych stacji 400/100 kV. Wzdłuż linii ustalony jest pas 

technologiczny, w  obszarze którego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenów 

W części dotyczącej kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadzono 

w projekcie zmiany „Studium…” (2017) informacje nt. planowanej linii 400 kV:  

- w rozdz. 3.2. Kierunki ochrony dziedzictwa archeologicznego: 

 W zasięgu strefy „OW” ochrony konserwatorskiej zlokalizowana jest w całości trasa 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice wraz z pasem 

technologicznym. Granica strefy „OW” ochrony konserwatorskiej została wrysowana 

na rysunku studium – uwarunkowania, z kolei na rysunku studium – kierunki granica 

strefy jest tożsama z granicą pasa technologicznego napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400 kV. 

- w rozdz. 6.1. Kierunki modernizacji elektroenergetyki: 

 Z uwagi na zły stan techniczny istniejącej napowietrznej jednotorowej linii 

elektroenergetyczna 400 kV planowana jest ona do demontażu (linia 400 kV opisana na 

rysunku Studium jako wskazana do likwidacji). Z kolei napowietrzna dwutorowa linia 

elektroenergetyczna 400 kV Czarna – Pasikurowice planowana jest do budowy po 

nowej trasie, wskazanej na rysunku Studium. 

Dla napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice 

ustala się pas technologiczny o szerokości 70 m (po 35 m w obie strony od osi linii), w 

granicach którego zakazuje się lokalizacji budynków. W zasięgu pasa technologicznego  

w ramach stref terenów otwartych dopuszcza się wprowadzenie terenów 

wykorzystywanych rolniczo. 

 w rozdz. 7. Zadania służące realizacji ponadlokalnych i lokalnych inwestycji celu 

publicznego dodano zapis: 

 modernizacja linii 400 kV relacji Mikułowa – Czarna – Joachimów; 

oraz: 

 W zawartym w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. 2015 poz. 1265), wykazie 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych występuje zadanie pn. „Budowa 

linii 400 kV Czarna - Pasikurowice”. Dla ww. inwestycji na rysunku Studium wskazano 
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trasę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym. 

 w rozdz. 9. Program prac planistycznych dla obszarów wskazanych do objęcia 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

- Na podstawie Uchwały Nr XXXII/165/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. zostanie opracowany 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce w zakresie napowietrznej 

linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna-Pasikurowice w obrębach: Kwietno, Rusko, Wilczków, 

Rachów i Chomiąża. 

W związku z planowaną lokalizacją linii na obszarze gminy, zmiany przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, zgodnie z przepisami odrębnymi, będą 

odpowiednio wymagały grunty przeznaczone pod budowę napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400 kV (teren posadowienia słupa) oraz grunty umożliwiające prawidłowe 

funkcjonowanie linii, pozostające w zasięgu jej pasa technologicznego. 

Pozostałe zapisy, w tym ustalenia obowiązującego „Studium …” (2011) nie ulegają 

zmianom. 
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Rys. 1. Przebieg planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) w gminie Malczyce. 
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Rys. 2 Planowana linia 400 kV i istniejąca linia 400 kV (do likwidacji) wraz z pasami technologicznymi – fragment rysunku projektu zmiany „Studium …”(2017). 



12 

                                                                                                                                                      proeko 

_____________________________________________________________________          __ 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MALCZYCE” 

2.2. Powiązania projektu zmiany „Studium...” z innymi dokumentami
1
 

2.2.1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030  

W zakresie zagospodarowania i ładu przestrzennego najważniejszym dokumentem 

strategicznym Polski jest aktualnie „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 

do roku 2030” (przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 13.12.2011 r.). „KPZK 2030” 

określa zasady prowadzenia polityki przestrzennej przede wszystkim w oparciu o ustrojową 

zasadę zrównoważonego rozwoju i wynikające z niej zasady planowania publicznego: 

Przedmiotem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest całe jego terytorium, 

a jej cele i instrumenty są różnicowane w zależności od specyfiki poszczególnych obszarów 

funkcjonalnych i ukierunkowane są na wykorzystanie ich specyficznego potencjału 

geograficznego dla osiągania celów rozwojowych kraju.  

Wg „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (Uchwała nr 239 Rady 

Ministrów z 13 grudnia 2011 r.) Polski system elektroenergetyczny charakteryzuje się: 

 przestarzałymi technologiami wykorzystywanymi w energetyce i złym stanem technicznym 

bloków energetycznych, 

 zdekapitalizowaniem sieci przesyłowej i dystrybucyjnej (średnia faktyczna dekapitalizacja 

sieci energetycznych wynosi 70-80%), 

 wyjątkowo niekorzystną sytuacją w zakresie sieci dystrybucyjnej na terenach wiejskich; 

sieć ta charakteryzuje się wysokim stopniem awaryjności (szybkiej modernizacji wymaga 

ponad 50 tys. km linii średniego napięcia i ponad 150 tys. km linii niskiego napięcia). 

Podstawowym problemem funkcjonowania systemu elektroenergetycznego jest 

niedoinwestowanie krajowej infrastruktury energetycznej. Postępujące zużycie techniczne 

obiektów infrastruktury liniowej mediów energetycznych w połączeniu z wydłużeniem okresu 

narastających utrudnień w dostępie do istniejących obiektów oraz utrudnień w zakresie 

budowy nowych obiektów będzie skutkowało wzrostem liczby i częstotliwości zakłóceń oraz 

rozszerzaniem zasięgu ich oddziaływania. Odczuwalnymi skutkami utrudnień są: starzenie się 

istniejącej sieci (głównie jej obiektów liniowych) oraz przyszłe spiętrzenia zakresu 

koniecznych modernizacji wszystkich rodzajów sieci. 

Sektor elektroenergetyczny stoi zatem przed ogromnym wyzwaniem. Oznacza to 

konieczność intensywnej modernizacji infrastruktury wytwórczej, przesyłowej 

i dystrybucyjnej oraz konsekwentnego zastępowania starej bazy wytwórczej nowoczesnymi 

jednostkami, spełniającymi zaostrzone normy środowiskowe. 

Przytoczone powyżej cele i kierunki działań polityki przestrzennej KPZK 2030, stanowiące 

ustalenia i zalecenia wymagane do wprowadzenia do planów zagospodarowania 

przestrzennego województw i uwzględnienia w planowaniu na szczeblu gminnym, zostały 

uwzględnione w projekcie zmiany „Studium …” (2017). Dotyczy to budowy odcinka linii 

elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice w gminie Malczyce. 

                                                 
1
 Dokumenty z zakresu ochrony środowiska rangi międzynarodowej, krajowej i regionalnej omówiono 

w rozdz. 6. 
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2.2.2. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku  

Uchwałą Nr XXXII/932/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 

2013 r. przyjęto „Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020”. Wśród 

priorytetów rozwoju infrastruktury energetycznej w „Strategii …” (2013) wymieniono m.in. 

1.1.9. Poprawa niezawodności i zapewnienie dywersyfikacji dostaw energii (elektrycznej, (…) 

i 1.1.10. Integracja regionalnej sieci przesyłowej z sieciami zewnętrznymi. 

„Strategia …” (2013) przewiduje realizację następujących przedsięwzięć z zakresu 

infrastruktury energetycznej (wybór): (…) 

1.4.31. Wspieranie rozbudowy  i modernizacji obiektów (…) elektroenergetycznych (…) 

zgodnie z zamierzeniami przedsiębiorstw energetycznych. (…) 

1.4.37. Lokalizacja infrastruktury energetycznej bez nadmiernej ingerencji w krajobraz. 

1.4.38. Wspieranie działań mających na celu zwiększenie niezawodności dostaw energii na 

Dolnym Śląsku. 

Projekt zmiany „Studium …” (2017) wdraża zapisy „Strategii Rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego do 2020 r.” (2013) poprzez uwzględnienie lokalizacji nowej linii 

elektroenergetycznej 400 kV, której budowa spowoduje wzrost bezpieczeństwa 

energetycznego regionu. Nowa linia 400 kV zbudowana zostanie w pobliżu linii istniejącej, 

przewidzianej do likwidacji, co w sumie zneutralizuje zmiany krajobrazowe. 

 

2.2.3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego  

„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego” przyjęto uchwałą 

nr XLVII/1622/2014 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. W 

„Planie …” (2014) w odniesieniu do rozbudowy i modernizacji sieci i urządzeń 

energetycznych wraz z ich dostosowaniem do potrzeb krajowego i europejskiego rynku 

energii i paliw zapisano (…): stosowanie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie 

produkcji i przesyłu energii oraz paliw na środowisko (m.in. poprzez zachowanie pasów 

technologicznych, ograniczających zabudowę wzdłuż sieci energetycznych) oraz zwiększenie 

efektywności przesyłu (…). 

Planowana linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna - Pasikurowice, której odcinka dotyczy 

projekt zmiany „Studium …” (2017), będzie stanowiła element modernizacji istniejącego 

systemu przesyłu energii elektrycznej. Dla linii tej ustalono pas technologiczny o szerokości 

70 m (po 35 m od osi linii), w którym obowiązywać będą ograniczenia w zagospodarowaniu 

terenu. Po uruchomieniu planowanej linii 400 kV, likwidacji ulegnie istniejąca, przestarzała 

technicznie linia 400 kV. 
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2.2.4. Dokumenty krajowe z zakresu elektroenergetyki  

„Program dla elektroenergetyki” (2006) 

Główne cele i kierunki rozwoju sektora elektroenergetyki w Polsce przedstawiono 

w „Programie dla elektroenergetyki” (2006) stworzonym przez Ministerstwo Gospodarki. 

Dokument ten sporządzono ze względu na konieczność wypracowania kierunków działań 

w sektorze elektroenergetycznym głównie w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na 

energię elektryczną i ograniczeniem emisji zgodnie z Traktatem Akcesyjnym. 

W „Programie …” (2006) jako jeden z jego celów wymieniono: (…) 

2) Wzrost bezpieczeństwa energetycznego i wzrost niezawodności dostaw energii elektrycznej 

dla odbiorców zapewniony przez budowę odpowiednio silnych struktur organizacyjnych 

firm energetycznych; 

Do najważniejszych problemów sektora elektroenergetycznego w Polsce, wg zapisów 

„Programu …” (2006) zaliczono m.in. Bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) w zakresie budowy odcinka linii 

elektroenergetycznej 400 kV Czarna-Pasikurowice wpłynie na poprawę funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego w południowo-zachodniej Polsce, w szczególności 

województwie dolnośląskim. 

„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” (2009) 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, w tym zapewnienia ciągłego pokrycia 

zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania 

krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii zgodnie z „Polityką 

energetyczną Polski do 2030 roku” (Uchwała nr 202 Rady Ministrów z 10 listopada 2009 r.) 

konieczna jest m.in. 

 modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych, pozwalająca na poprawę niezawodności 

zasilania oraz rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej lokalne źródła energii, 

 modernizacja sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych, pozwalająca obniżyć do 2030 roku czas 

awaryjnych przerw w dostawach do 50% czasu trwania przerw w roku 2005. 

W ww. dokumencie wymieniono m.in. cele i działania w zakresie wzrostu 

bezpieczeństwa dostaw energii. Realizacja ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) 

w zakresie budowy odcinka planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - 

Pasikurowice przyczyni się do realizacji następujących celów szczegółowych w obszarze 

wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej: 

(…) 

 Rozbudowa krajowego systemu przesyłowego umożliwiająca zrównoważony wzrost 

gospodarczy kraju, jego poszczególnych regionów oraz zapewniająca niezawodne dostawy 

energii elektrycznej (w szczególności zamknięcie pierścienia 400kV oraz pierścieni wokół 

głównych miast Polski), 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 
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najmniej 15% energii elektrycznej zużywanej w kraju do roku 2015, 20% do roku 2020 

oraz 25% do roku 2030, 

 Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych, pozwalająca na poprawę niezawodności 

zasilania oraz rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej lokalne źródła energii, 

 Modernizacja sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych, pozwalająca obniżyć do 2030 

roku czas awaryjnych przerw w dostawach do 50% czasu trwania przerw w roku 2005. 

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r.” 

Uchwałą Nr 58 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię 

„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (M.P. 2014, poz. 

469).  

Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie 

wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska 

oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora 

energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i 

efektywną gospodarkę. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) w zakresie budowy 

projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna-Pasikurowice przyczyni się do 

poprawy efektywności energetycznej w sektorze przesyłu i dystrybucji. 

Projekt zmiany „Studium …” (2017)  stanowi etap realizacji działań planistycznych, których 

celem jest wdrożenie w woj. dolnośląskim ww. dokumentów krajowych z zakresu 

elektroenergetyki. 
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3. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA I JEGO POTENCJALNE ZMIANY 

Rozdz. 3 zawiera opis środowiska tras planowanej i istniejącej linii 400 kV (przewidzianej 

do likwidacji) oraz ich otoczenia. Lokalizacja nowej linii 400 kV i likwidacja istniejącej 

stanowią ustalenia projektu zmiany „Studium …” (2017), które poddano ocenie 

oddziaływania na środowisko. 

3.1. Struktura środowiska przyrodniczego 

3.1.1. Położenie regionalne  

Planowana linia 400 kV oraz istniejąca linia 400 kV przewidziana do likwidacji położone 

są w obrębach ewidencyjnych: Chomiąża, Rachów, Wilczków, Rusko oraz Kwietno w gminie 

Malczyce, w powiecie średzkim, w województwie dolnośląskim (rys.1). 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Kondrackiego (1998) planowana 

i istniejąca (do likwidacji) linia 400 kV znajdują się w zasięgu mezoregionów Pradolina 

Wrocławska oraz Równina Wrocławska. 

Pradolinę Wrocławską, o szerokości 10-12 km, wypełniają plejstoceńskie i holoceńskie 

osady rzeczne, budujące terasy – holoceńskie wysłane madami i wyższe plejstoceńskie 

z utworami piaszczystymi. Głównym elementem sieci hydrograficznej jest Odra. 

Równina Wrocławska podzielona jest na trzy mniejsze subregiony, z czego przebieg 

istniejącej i planowanej linii 400 kV znajduje się w zasięgu Wysoczyzny Średzkiej. Jest to 

równina morenowo-sandrowa z ostańcami moren czołowych i kemów, charakteryzująca się 

licznymi wzniesieniami o wydłużonym kształcie i wysokościach ponad 140 m n.p.m. 

3.1.2. Środowisko abiotyczne 

3.1.2.1. Budowa geologiczna, ukształtowanie terenu, gleby 

Gmina Malczyce położona jest w obrębie bloku przedsudeckiego, zbudowanego z dwóch 

pięter strukturalnych: paleozoicznego i kenozoicznego (reprezentowane przez osady 

młodszego trzeciorzędu i czwartorzędu). W dolinie Odry (Pradolina Wrocławska) występują 

w przewadze osady rzeczne (mady – od lekkich po ciężkie zabagnione) oraz w mniejszym 

stopniu piaski wydmowe i piaski starych tarasów akumulacyjnych (rys. 3).  Na Wysoczyźnie 

Średzkiej przeważają powierzchniowo gliny zwałowe i ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry 

polodowcowe (rys. 3).  

Obszar, przez który przebiegają planowana linia 400 kV i przeznaczona do likwidacji 

linia 400 kV położony jest na wysokości 100-140 m n.p.m. Najniżej położone tereny to 

równiny terasowe w dolinie Odry. Kulminacje terenu znajdują się na pogórzu (rys. 4), 

określonym jako Wysoczyzna Średzka. 
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Rys. 3 Położenie planowanej i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) na tle "Mapy 

Geologicznej Polski 1:500000" (objaśnienia sygnatur występujących w rejonie linii 

400 kV). 
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Rys. 4 Położenie planowanej i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) na tle "Przeglądowej 

Mapy Geomorfologicznej Polski 1:500000" (objaśnienia sygnatur występujących 

w rejonie przedsięwzięcia). 
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3.1.2.2. Hydrografia 

Wody powierzchniowe 

Gmina Malczyce położona jest w dorzeczu Odry, przepływającej na północ od granicy 

gminy (ok. 3 km od trasy planowanej linii 400 kV i linii przeznaczonej do likwidacji).  

Na trasach przebiegu planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (przeznaczonej do 

likwidacji) przepływają cieki: Średzka Woda, Zbójno oraz Drążnik a także mniejsze cieki bez 

nazwy. Teren, przez który przebiegają planowana i istniejąca linia 400 kV (przeznaczona do 

likwidacji) jest częściowo zmeliorowany. Trasy planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 

400 kV przebiegają poza terenem obwałowanym doliny Odry. 

Odra jest rzeką uregulowaną, posiada koryto przekształcone technicznie narzutem 

kamiennym i ostrogami oraz obudowane wałami przeciwpowodziowymi. Przepływy 

charakterystyczne Odry dla punktu pomiarowego w Malczycach w latach 1961-1990 

przedstawia tabela 1. 

Tabela 1 Przepływy charakterystyczne Odry (punkt pomiarowy Malczyce w latach 1961-

1990. 

 
NNQ 

Najniższy 

ŚŚQ 

Średni roczny 

WWQ 

Najwyższy 

Przepływy [m
3
/s] 33,4 171 1540 

Odpływy jednostkowe  

[dm
3
/s km

2
] 

1,2 6,4 57,4 

Źródło:  „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce” 

(2011). 

Trasy planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) przebiegają przez 

następujące jednolite części wód powierzchniowych (rys. 5): 

 „Średzka Woda” PLRW600017137699; 

 „Cicha Woda” PLRW600017137899. 

Stan Jednolitych Części Wód Powierzchniowych został opisany w rozdziale 6. 
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Rys. 5 Położenie planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV na tle podziału na 

jednolite części wód powierzchniowych. 

Źródło: Centralna Baza Danych Geologicznych. PIG. 

Wody podziemne  

Według regionalnego podziału hydrogeologicznego gmina Malczyce położona jest 

w rejonie przedsudeckim, gdzie występują dwa piętra wodonośne o znaczeniu użytkowym: 

czwartorzędowe i trzeciorzędowe  

Gmina Malczyce, w tym trasy przebiegu planowanej i istniejącej linii 400 kV (do 

likwidacji) położona jest w całości w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 

nr 95 PLGW600095 (rys. 6). 

Na obszarze JCWPd 95 warunki krążenia wód są zróżnicowane. Wody wydzielonych 

pięter wodonośnych pozostają w kontaktach hydraulicznych, w różnych układach 

hydrostrukturalnych, tworząc skomplikowany system przepływu wód o zasięgu regionalnym. 

Układ hydroizohips wydzielonych poziomów wodonośnych wskazuje na zmienne kierunki 

przepływu wód podziemnych, generalnie w kierunku doliny Odry. (…) W północno-

wschodniej części JCWPd strefa zasilania związana jest ze wzniesieniami morenowymi 

Wzgórz Trzebnickich. Ich południowe stoki odwadniane są w kierunku południowo-

zachodnim. (…) Zasilanie wód użytkowych pięter wodonośnych odbywa się na drodze 

bezpośredniej infiltracji wód opadowych oraz poprzez przesączanie się przez nadkład 

gliniasto-ilasty. Triasowy oraz paleozoiczny poziom wodonośny są zasilane przede wszystkim 

na drodze bezpośredniej infiltracji, przy czym strefy zasilania dla tych poziomów związane są 

z wychodniami tych utworów poza granicami JCWPd. (Karta informacyjna JCWPd nr 95, 
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www.pgi.gov.pl). 

Gmina Malczyce, w tym trasy przebiegu planowanej i przeznaczonej do likwidacji linii 

400 kV, leżą częściowo w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 319 

„Subzbiornik Prochowice – Środa Śląska”. Zbiornik ten wymaga wysokiej ochrony (OWO). 

Jest on izolowany od góry iłami i pokrywami utworów czwartorzędowych o różnej 

miąższości. Generalnie charakteryzuje się dużą zmiennością parametrów 

hydrogeologicznych, spowodowaną niejednorodnym wykształceniem litologicznym 

i zróżnicowaną miąższością warstw wodonośnych. Wg „Studium …” gminy Malczyce 

szacunkowa wydajność GZWP nr 319 Subzbiornik Prochowice – Środa Śląska wynosi 

ok. 25000 m³/dobę, przy średniej głębokości ujęć 65 m p.p.t.  

Stan Jednolitych Części Wód Podziemnych został opisany w rozdziale 6. 

 
Rys. 6 Położenie planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) na tle 

podziału na jednolite części wód podziemnych. 

Źródło: Centralna Baza Danych Geologicznych. PIG. 

 

3.1.2.3. Klimat 

Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagosporadowania 

przestrzennego gminy Malczyce” (2011) średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,3°C, 

okres wegetacyjny trwa ponad 200 dni, natomiast roczna suma opadów atmosferycznych 

wynosi 550 mm. 

Wg regionalizacji klimatycznej Polski (Woś 1999), przeprowadzonej na podstawie 

analizy częstości występowania różnych typów pogody, obszar gminy Malczyce położony 

jest na pograniczu regionów Południowowielkopolskiego (XVI) i Dolnośląskiego 
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Środkowego (XXIV) – występująca miedzy nimi granica jest mało wyraźna. Specyfiką 

stosunków pogodowych regionu Południowowielkopolskiego (XVI) jest m.in. częste 

występowanie dni umiarkowanie ciepłych, jednocześnie pochmurnych bez opadu (prawie 49 

dni w ciągu roku). Stosunkowo liczne są tu również dni bardzo ciepłe z pogodą pochmurną 

bez opadu (ponad 38 w ciągu roku). W porównaniu z innymi regionami znaczną frekwencją 

odznacza się tutaj pogoda przymrozkowa pochmurna bez opadu (22 dni w ciągu roku). 

Region Dolnośląski Środkowy odznacza się dużą frekwencją dni przymrozkowych (najwięcej 

dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie chłodną i przymrozkową bardzo chłodną). Wśród 

dni przymrozkowych liczniejsze są przypadki pogody bez opadu. Występują licznie dni 

przymrozkowe bardzo chłodne i słoneczne lub z małym zachmurzeniem. Pogoda mroźna 

odnotowywana jest w tym regionie rzadziej. 

 

3.1.3. Środowisko biotyczne 

3.1.3.1.  Szata roślinna w świetle materiałów archiwalnych 

Trasy przebiegu planowanej linii 400 kV i przeznaczonej do likwidacji linii 400 kV 

charakteryzują się w większości rolniczym użytkowaniem ziemi. Wśród użytków rolnych 

dominują grunty orne. Uprawom rolnym, stanowiącym monokulturowe agrocenozy, 

towarzyszą zbiorowiska segetalne.  

W rejonie przebiegu planowanej linii 400 kV i przeznaczonej do likwidacji linii 400 kV 

szatę roślinną reprezentują przede wszystkim (rys. 7 ab): 

 agrocenozy gruntów ornych; 

 łąki i pastwiska; 

 zadrzewienia i zakrzewienia nadwodne, wzdłuż cieków i rowów melioracyjnych; 

 przydrożne szpalery drzew; 

 pojedyncze drzewa i krzewy; 

 lasy; 

 szuwary; 

 roślinność ruderalna, głównie wzdłuż poboczy dróg. 
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Rys. 7a Użytkowanie terenu w rejonie tras przebiegu planowanej linii 400 kV w gm. Malczyce. 
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Rys. 7b Użytkowanie terenu w rejonie tras przebiegu planowanej linii 400 kV w gm. Malczyce. 
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Wg informacji zawartych w Banku Informacji o Lasach (www.bdl.lasy.gov.pl), na 

trasach przebiegu planowanej i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) i/lub ich pasów 

technologicznych (lokalizacja orientacyjna) występują wydzielenia leśne lub ich fragmenty 

Nadleśnictwa Miękinia pokazane w tabeli poniżej. 

 

Tabela 2. Charakterystyka lasów w Nadleśnictwie Miękinia, przez które będzie przebiegać 

planowana linia 400 kV (1) oraz istniejąca linia – do likwidacji (2). 

Numer 

wydzielenia 

Typ 

siedliskowy 

lasu 

Funkcja lasu Gatunek Wiek 

Przybliżona 

długość przebiegu 

linii [m] 

253-b-00 LMŚW Och Wod SO 41 230 (1) 

253-d-00 LMŚW Och Wod DB 106 20 (1) 

253-a-00 BMŚW Och Wod SO 101 30 (1) 

253-f-00 PL-CH-Ł - BRZ 34 30 (2) 

253-c-00 L ENERG - BRZ - 400 (2) 

253-j-00 L ENERG - OL 34 150 (2) 

104-g-00 

(prywatne) 
OL GOSP - - 60 (2) 

Źródło: www.bdl.lasy.gov.pl 

Wg informacji RDOŚ we Wrocławiu (odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji 

o środowisku z dnia 5 maja 2017 r., WSI.403.114.2017.AB) na trasach przebiegu planowanej 

i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV nie stwierdzono występowania stanowisk 

chronionych gatunków roślin i grzybów. 

W otoczeniu pasów technologicznych projektowanej i istniejącej linii 400 kV stwierdzono 

występowanie siedlisk chronionych w programie Natura 2000 (rys. 8): 

- 9190-2 –śródlądowe kwaśne dąbrowy Calamagrostio-Quercetum; siedlisko to sąsiaduje 

z pasem technologicznym istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) oraz znajduje się 

w odległości ok. 50 m od pasa technologicznego linii projektowanej; 

- 6410 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion, w odległości ok. 150 m od pasa technologicznego istniejącej linii 

400 kV oraz 220 m od pasa technologicznego linii projektowanej; 

- 91E0b – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe; w odległości ponad 300 m od 

pasa technologicznego istniejącej linii 400 kV. 
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3.1.3.2. Fauna w świetle materiałów archiwalnych 

Fauna w rejonie przebiegu tras planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV, 

z uwagi na przeważający rolniczy charakter użytkowania ziemi, jest zubożona i generalnie 

charakteryzuje się relatywnie małą różnorodnością gatunkową. Podwyższona różnorodność 

gatunkowa występuje na terenach leśnych, w ciekach i ich otoczeniu oraz na terenach 

hydrogenicznych.  

Wg informacji udostępnionych przez RDOŚ we Wrocławiu (odpowiedź na wniosek 

o udostępnienie informacji o środowisku z dnia 5 maja 2017 r., WSI.403.114.2017.AB) (rys. 

8): 

 ciek Jeziorka stanowi siedlisko piskorza Misgurnus fossilis (częściowa ochrona 

gatunkowa) i kozy Cobitis taenia (ścisła ochrona gatunkowa); 

 w sąsiedztwie pasa technologicznego planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV 

stwierdzono stanowisko wydry Lutra Lutra (częściowa ochrona gatunkowa). 
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Rys. 8 Siedliska przyrodnicze chronione w programie Natura 2000 i stanowiska chronionych 

gatunków kręgowców w rejonie tras planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV 

           (przeznaczonej do likwidacji) wg danych RDOŚ we Wrocławiu. 
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3.1.4. Inwentaryzacja przyrodnicza 

3.1.4.1. Wprowadzenie 

Dla trasy przebiegu planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice 

oraz linii przeznaczonej do likwidacji, w buforze po 200 m od osi linii, wykonano roczną 

inwentaryzację przyrodniczą. Wyniki inwentaryzacji zawiera opracowanie pt. „Sprawozdanie 

z inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna 

- Pasikurowice” (2017). Inwentaryzacja objęła chronione: 

 siedliska przyrodnicze; 

 rośliny, 

 grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty); 

 bezkręgowce; 

 płazy; 

 gady; 

 ptaki; 

 ssaki. 

Poniżej przedstawiono wyniki ww. inwentaryzacji przyrodniczej dla tras przebiegu 

planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV. Opis siedlisk i gatunków chronionych, 

przez które będzie przebiegać planowana linia 400 kV, zostanie uszczegółowiony na etapie 

prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

3.1.4.2. Wyniki inwentaryzacji 

Wg „Sprawozdania z inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanej linii 

elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice” (2017), na trasach przebiegu planowanej 

i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV, ich pasów technologicznych oraz ich najbliższego 

otoczenia występują: 

1. Siedliska przyrodnicze 

Na trasach planowanej i istniejącej linii 400 kV w zasięgu ich pasów technologicznych 

stwierdzono występowanie następujących siedlisk przyrodniczych wymienionych w 

załączniku I Dyrektywy Siedliskowej i w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 

kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania 

lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1713) (rys. 9a-9c): 

- 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie; 

- 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny. 

Na pozostałych obszarach w zasięgu pasów technologicznych planowanej i istniejącej 

(do likwidacji) linii 400 kV występują w przewadze pola uprawne i nieużytki gospodarcze. 
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2. Rośliny 

Na trasach planowanej (1) i istniejącej (2) linii 400 kV i/lub ich pasów technologicznych 

w gminie Malczyce stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin naczyniowych 

objętych ochroną ścisłą (CH) i częściową (ch) na podstawie Rozporządzenie Ministra 

środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, 

poz. 1409) - rys. 9a-9c: 

 lilia złotogłów Lilium martagon (CH, 1 i 2). 

 orlik pospolity Aquilegia vulgaris (ch, 1 i 2); 

 centuria pospolita Centaurium erythraea (ch, 2); 

 torfowiec błotny Sphagnum palustre (ch, 1 i 2); 

 drabik drzewkowaty Climacium dendroides (ch 1 i 2). 

3. Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane 

Na trasach planowanej oraz istniejącej linii 400 kV w zasięgu ich pasów 

technologicznych w gminie Malczyce nie stwierdzono występowania chronionych gatunków 

grzybów wielkoowocnikowych i zlichenizowanych, wymienionych w Rozporządzenie 

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

(Dz. U. 2014, poz. 1408). 

W odległości ponad 100 m od pasów technologicznych projektowanej i istniejącej linii 

400 kV stwierdzono gatunki objęte częściową ochroną: piestrzenicę kasztanowatą Gyromitra 

esculenta oraz gwiazdosza frędzelkowatego Geastrum fimbriatum (rys. 9a-9c). 

4. Bezkręgowce 

Na trasach planowanej (1) i istniejącej (2) linii 400 kV w zasięgu ich pasów 

technologicznych stwierdzono występowanie następujących gatunków bezkręgowców 

objętych częściową ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016, poz. 2183) - 

rys. 9a-9c: 

 trzmiel ziemny Bombus terrestris (1); 

 ślimak winniczek Helix pomatia (1, 2); 

 biegacz gładki Carabus glabratus (1). 
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Rys. 9a Trasy planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) na tle wyników inwentaryzacji przyrodniczej. 
Źródło: Sprawozdanie z inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna  - Pasikurowice (2017). 
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Rys. 9b Trasy planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) na tle wyników inwentaryzacji przyrodniczej. 
Źródło: Sprawozdanie z inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna  - Pasikurowice (2017). 
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 Rys. 9c Legenda do rys. 9a i 9b. 
Źródło: Sprawozdanie z inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna  - Pasikurowice (2017). 
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5. Ryby i minogi 

Wg „Sprawozdania z inwentaryzacji przyrodniczej …” (2017): Nie przeprowadzono 

terenowej inwentaryzacji ryb i minogów, gdyż linie elektroenergetyczne nie są instalacjami 

ingerującymi w rzeki i zbiorniki wodne. Ponadto badania takie wymagałyby zastosowania 

inwazyjnych metod, wiążących się z czasowym ogłuszaniem ryb (metoda elektropołowu). 

6. Płazy 

W pasach technologicznych tras planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV 

odnotowano występowanie: żaby trawnej Rana temporaria objętej częściową ochroną 

gatunkową na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016, poz. 2183). Stanowisko ropuchy Bufo 

bufo został odnotowane w pasie technologicznym istniejącej linii 400 kV (rys. 9a-9c).  

7. Gady 

W pasie technologicznym istniejącej linii 400 kV odnotowano stanowisko jaszczurki 

żyworodnej Zootoca vivipara oraz jaszczurki zwinki Lacerta agilis objętych częściową 

ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 

2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016, poz. 2183) - rys. 9a-9c.  

8. Ptaki
2
 

Z gatunków ptaków rzadkich i zagrożonych w pasach technologicznych planowanej (1) 

i/lub istniejącej (2) linii 400 kV odnotowano stanowiska następujących gatunków (objęte 

ścisłą ochroną gatunkową na podstawie ww. Rozporządzenia, niektóre wymienione w 

załącznik I Dyrektywy Ptasiej - DPI): 

 raniuszek Aegithalos caudatus (2); 

 bocian biały Ciconia ciconia (1); 

 kruk Corvus cornix (2) – ochrona częściowa; 

 błotniak stawowy Circus aeruginosus (2, DPI); 

W buforze do 200 m od planowanej (1) i istniejącej (2) linii 400 kV (poza ich pasami 

technologicznymi) stwierdzono występowanie następujących rzadkich i zagrożonych 

gatunków ptaków (wszystkie objęte ochroną ścisłą, DPI – załącznik I Dyrektywy Ptasiej): 

 gąsiorek Lanius collurio (DPI); 

 dzięcioł czarny Dendrocopus martius (DPI); 

 dzięcioł zielony Picus viridis; 

 świerszczak Locustella naevia; 

 czajka Vanellus vanellus. 

                                                 
2
 Wg „Sprawozdania z inwentaryzacji przyrodniczej …” (2017) Inwentaryzacją nie objęto pospolitych ptaków 

lęgowych, do których zaliczono te, które w opracowaniu „Awifauna Polski. Rozmieszczenie liczebność i 

zmiany” (Tomiałojć & Stawarczyk 2003) posiadają status występujących licznie, bardzo licznie i masowo lub 

w „Atlasie rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004” (Sikora et al. 2007) posiadają frekwencję 

wyższą niż 75% w siatce pól atlasowych Polski. Gatunki pospolite liczono wyłącznie podczas rocznego 

monitoringu ornitologicznego, obejmującego m.in. okres lęgowy 
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9. Ssaki 

W odległości do ok. 200 m od trasy przebiegu planowanej i istniejącej linii 400 kV (poza 

ich pasami technologicznymi) odnotowano występowanie następujących gatunków ssaków 

chronionych na podstawie ww. Rozporządzenia: 

 wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris -  częściowa ochrona gatunkowa, 

 jeż zachodni Erinaceus europaeus - częściowa ochrona gatunkowa. 

 

3.2. Procesy przyrodnicze i powiązania z otoczeniem 

Spośród procesów przyrodniczych najistotniejsze znaczenie w aspekcie 

zagospodarowania przestrzennego terenu mają procesy geodynamiczne
3
, hydrologiczne 

i ekologiczne. 

Trasy przebiegu planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) 

prowadzą przez tereny o umiarkowanym zróżnicowaniu morfologicznym. Procesy 

geodynamiczne związane są z korytami cieków: Średzka Woda, Zbójno oraz Drążnik 

i występują w postaci erozji brzegów (erozja boczna) i dna (erozja denna) oraz akumulacji 

materiału skalnego.  

Procesy hydrologiczne w rejonie planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV 

polegają głównie na drenażu podłoża i grawitacyjnym spływie (podziemnym 

i powierzchniowym) do rzek. Planowana i istniejąca (do likwidacji) linie 400 kV częściowo 

położone są w zasięgu obszarów zagrożenia powodzią w przypadku przerwania wału 

przeciwpowodziowego (zob. rozdz. 3.4.). 

Z procesów ekologicznych, lokalnie na obszarze gminy Malczyce, w tym na trasach 

przebiegu planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV, występuje sukcesja 

roślinności, w tym w otoczeniu cieków i rowów melioracyjnych sukcesja wtórna roślinności 

nadwodnej. Na przeważających powierzchniowo obszarach użytków rolnych sukcesji 

roślinności przeciwdziałają zabiegi agrotechniczne. 

Korytarze ekologiczne 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016, poz. 

2134 ze zm. art.5, p.2) (…) korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, 

zwierząt lub grzybów. Ponadto w art. 23.1. ww., ustawy stwierdzono, że (…) obszar 

chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz 

o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb 

związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnią funkcją korytarzy ekologicznych.  

Trasy planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) znajdują się poza 

zasięgiem obszarów chronionego krajobrazu. 

 

                                                 
3
 Zjawiska zachodzące w podłożu gruntowym i przekształcające jego pierwotną powierzchnię oraz 

właściwości, wywołane czynnikami naturalnymi i sztucznymi (Racinowski 1987). 
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„Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000 

w Polsce” (Jędrzejewski i in. 2011) to koncepcja korytarzy ekologicznych dla obszaru całej 

Polski, dostępna na www.korytarze.pl. Jej celem było stworzenie praktycznego narzędzia dla 

ochrony siedlisk i gatunków zagrożonych fragmentacją środowiska, wykorzystywanego 

w planowaniu przestrzennym i projektowaniu inwestycji liniowych. Według tej koncepcji 

planowana i istniejąca (do likwidacji) linia 400 kV przebiegają częściowo w zasięgu 

korytarza ekologicznego w północno-wschodnim fragmencie gminy Malczyce (rys. 10). 

 

Rys. 10 Położenie planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV na tle „Projektu 

korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000 

w Polsce” (Jędrzejewski i in. 2011). 

 

Wg rys. Nr 1B do „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

dolnośląskiego. Perspektywa 2020” (2014) – „Kierunki ochrony zasobów przyrodniczo-

krajobrazowych i kulturowych oraz poprawy stanu środowiska, system ochrony środowiska 

przyrodniczego i kulturowego” planowana i istniejąca (do likwidacji) linie 400 kV znajdują 

się poza obszarem korytarzy ekologicznych. Na niewielkim obszarze położonym w północno-

wschodniej części gminy Malczyce (w tym tereny projektowanej i istniejącej linii 400 kV) 
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w dolinie Odry wyznaczono tereny proponowanych korytarzy ekologicznych łączących 

podstawowe elementy systemu ochrony przyrody i/lub z zasięgu obszaru wymagającego 

dolesień dla wzmocnienia  korytarzy ekologicznych. (rys. 11). 

 

Rys. 11 Położenie planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV na tle rysunku Nr 1B do „Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Perspektywa 2020” (2014) 



37 

                                                                                                                                                        proeko 

_____________________________________________________________________          __ 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MALCZYCE” 

Wg informacji zamieszczonej na stronie geoserwisu prowadzonego przez Generalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl/, stan na grudzień 2017 r.) 

zgodnie z projektem korytarzy ekologicznych, trasy planowanej i istniejącej (do likwidacji) 

linii 400 kV przebiegają częściowo, w północno-wschodnim obszarze gminy Malczyce, 

w zasięgu korytarza ekologicznego pn. „Śląsk 1” (rys. 12). 

Wg informacji na http://geoserwis.gdos.gov.pl (…) warstwa [projekt] została wykonana na 

zlecenie Ministra Środowiska przez Polską Akademię Nauk Zakład Badania Ssaków w 

Białowieży w 2005 roku. Powstała ona na podstawie analizy: 

- wcześniejszych opracowań dotyczących wyznaczania korytarzy ekologicznych w Polsce 

oraz analizy środowiskowej; 

- danych dotyczących rozmieszczenia wybranych gatunków wskaźnikowych dla 

zachowania ciągłości cennych przyrodniczo obszarów oraz różnorodności biologicznej 

na poziomie genetycznym i ekosystemowym; 

- historycznych i obecnych szlaków migracyjnych gatunków wskaźnikowych; 

- danych genetycznych gatunków wskaźnikowych. 

Dysponentem przedmiotowych danych jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 

 
Rys. 12 Położenie planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV na tle sieci lądowych 

korytarzy ekologicznych na terenie Polski wg www.geoserwis.gdos.gov.pl. 
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3.3. Zasoby użytkowe środowiska 

Potencjał agroekologiczny 

Na terenie gminy Malczyce występują w większości dobre gleby zaliczane do kompleksu 

pszennego dobrego i wadliwego, stanowiące II, III i IVa i IVb klasę gruntów ornych. Grunty 

orne klas I-III podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych. Na terenie gminy występują dobre warunki wodne oraz ponadprzeciętny 

agroklimat. 

Zasoby leśne  

Lasy zajmują ok. 10 % powierzchni gminy Malczyce.  

Wg informacji zawartych w Banku Informacji o Lasach (www.bdl.lasy.gov.pl/) na trasie 

przebiegu istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) i ich pasów technologicznych występuje 

głównie przecinka leśna.  

Trasa planowanej linii 400 kV przebiegać będzie przez tereny leśne na odcinkach 

o łącznej długości ok. 500 m, największy fragment we wschodniej części gminy Malczyce. 

Projektowana linia 400 kV na tym obszarze będzie przebiegać ok. 50 m na północ od 

istniejącej linii, zatem jej pas technologiczny będzie przebiegał przez fragment wydzielenia 

lasu wodochronnego – lasu mieszanego świeżego.  

Atrakcyjność i przydatność rekreacyjna 

W rejonie przebiegu tras planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV atrakcyjność 

turystyczna wynika występowania kompleksów leśnych i lokalnie z walorów 

krajobrazowych.  

Zasoby wodne  

Zasoby wodne obejmują zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. Sieć 

hydrograficzna w rejonie przebiegu planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV jest 

reprezentowana przez Średzką Wodę oraz mniejsze cieki i niewielkie zbiorniki wodne. Wody 

tych obiektów nie są wykorzystywane dla potrzeb komunalnych i gospodarczych, 

z wyjątkiem nawodnień użytków rolnych. 

Wody podziemne o znaczeniu użytkowym w rejonie tras planowanej i istniejącej (do 

likwidacji) linii 400 kV występują głównie w utworach czwartorzędowych 

i trzeciorzędowych. W rejonie obu tras linii nie występują ujęcia wód podziemnych i ich 

strefy ochronne. Trasy przebiegu planowanej i przeznaczonej do likwidacji linii 400 kV leżą 

częściowo w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 319 „Subzbiornik 

Prochowice – Środa Śląska”
4
 (zob. rys. 6 w rozdz. 3.1.2.2.). 

W ogólnej ocenie potencjał wodny w zakresie zasobów wód powierzchniowych 

i podziemnych w rejonie tras planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV jest 

umiarkowany. 

                                                 
4
 W projekcie zmiany „Studium …” (2017) wprowadzono korektę przebiegu jego granicy. 
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Zasoby surowców  

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego (baza MIDAS) oraz „Bilansu 

zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r.” (2017) na trasach 

przebiegu planowanej i istniejącej linii 400 kV (przeznaczonej do likwidacji) nie występują 

złoża surowców naturalnych.  

W projekcie zmiany „Studium …” (2017), zarówno z części tekstowej jak i graficznej 

usunięte zostało złoże węgla brunatnego „Ruja” WB 753, które nie znajduje się w granicach 

administracyjnych gminy Malczyce. 

 

3.4. Zagrożenia przyrodnicze 

Zagrożenie powodziowe  

Trasy planowanej i istniejącej (przeznaczonej do likwidacji) linii 400 kV leżą poza 

obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1121)
5
.  

Wg informacji na stronie internetowej www.mapy.isok.gov.pl, planowana i przeznaczona do 

likwidacji linie 400 kV położone są w obrębie tzw. obszarów narażonych na zalanie w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego: obszaru zagrożenia powodziowego, 

przy wyznaczaniu którego przyjęto przepływ o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia 

powodzi wynoszącym raz na 100 lat (Q 1%). Zagrożenie to dotyczy jedynie obszaru trasy linii 

zlokalizowanego w północno-wschodnim fragmencie gminy Malczyce (rys. 13). 

 

Zagrożenie ruchami masowymi  

Według „Rejestracji i inwentaryzacji naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie 

całego kraju (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk 

geodynamicznych)” w rejonie przebiegu planowanej i istniejącej (przeznaczonej do 

likwidacji) linii 400 kV nie występują zarejestrowane osuwiska. Według danych 

Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG) nie znajdują się tu obszary predysponowane 

do występowania ruchów masowych. 

 

                                                 
5
 Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566) będą obowiązywać od 

01.01.2018 r., z wyjątkiem kilku paragrafów, które weszły w życie po jej ogłoszeniu. 
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Rys. 13 Położenie planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV na tle obszaru 

zagrożenia powodziowego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału 

przeciwpowodziowego (www.mapy.isok.gov.pl). 
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3.5. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu 

zmiany „Studium…” (2017) 

W przypadku braku realizacji ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) na trasie 

planowanej linii 400 kV utrzymane byłoby dotychczasowe rolnicze i leśne użytkowanie 

ziemi, z kontynuacją typowych dla tych sposobów użytkowania ziemi zmian środowiska 

przyrodniczego, głównie gleb, szaty roślinnej i fauny. Obowiązywałyby tereny 

dopuszczonego rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej w pasie technologicznym 

planowanej linii 400 kV (w rejonie miejscowości Rachów, Wilczków i Rusko). Nadal 

użytkowana byłaby istniejąca linia 400 kV, której stan techniczny został określony jako zły, z 

konsekwencjami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi (większe oddziaływanie na 

środowisko przestarzałej technicznie linii niż nowoczesnej).  

Brak realizacji ustaleń projektu zmiany „Studium...” (2017) wyeliminowałby przede 

wszystkim wszelkie zmiany środowiska związane z lokalizacją napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400 kV i z demontażem obecnie funkcjonującej linii 400 kV 

(zob. rozdz. 7). Brak budowy nowej linii 400 kV stanowiłby jednak zagrożenie dla 

bezpieczeństwa energetycznego południowo-zachodniej części Polski, w szczególności 

województwa dolnośląskiego, w związku z tym zaniechanie budowy linii 400 kV Czarna 

Pasikurowice, z punktu widzenia społeczno–gospodarczego, jest niepożądane.  

Planowana linia 400 kV Czarna Pasikurowice, stanowi inwestycję celu publicznego 

o znaczeniu ponadlokalnym i jest wymieniona w wykazie strategicznych inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowych, zamieszczonym w Ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. 

o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t. j. Dz. 

U. 2016, poz. 1812 ze zm). 
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4. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM, W 

SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARACH FORM OCHRONY PRZYRODY 

4.1. Stan antropizacji środowiska i główne problemy jego ochrony 

Wprowadzenie 

W rejonie tras przebiegu planowanej i istniejącej (przeznaczonej do likwidacji) linii 

400 kV przeważają grunty orne. Główne przejawy antropizacji środowiska przyrodniczego 

w rejonie ich przebiegu to: 

 dominacja intensywnego rolniczego użytkowania ziemi, czego efektem są 

m.in. synantropizacja roślinności, zubożenie struktury ekologicznej terenu i specyfika 

krajobrazu o cechach kulturowego krajobrazu rolniczego; 

 osadnictwo wiejskie w otoczeniu tras linii, w tym tereny zabudowy wiejskiej w obrębach 

ewidencyjnych: Chomiąża, Rachów, Wilczków, Rusko – źródła zanieczyszczeń do 

atmosfery ścieków komunalnych i gospodarczych oraz odpadów komunalnych 

i gospodarczych; 

 jednotorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV – jednym z ustaleń projektu 

zmiany „Studium …” (2017) jest jej docelowa likwidacja (po wybudowaniu 

i uruchomieniu planowanej linii 400 kV Czarna-Pasikurowice); 

 droga krajowa nr 94 – odcinek Środa Śląska – Prochowice; 

 lokalne drogi powiatowe i gminne; 

 napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia. 
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Fot. 1 Widok na trasę istniejącej oraz planowanej linii 400 kV (planowana linia będzie przebiegać równolegle do istniejącej, po prawej stronie) z drogi łączącej miejscowości Malczyce i Wilczków. 

 

Fot. 2 Widok na trasę istniejącej oraz planowanej (w głębi) linii 400 kV z drogi łączącej miejscowości Malczyce i Wilczków. 
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Warunki aerosanitarne 

Do głównych źródeł zanieczyszczeń atmosfery w rejonie przebiegu planowanej i istniejącej 

(do likwidacji) linii 400 kV należą: 

 emisja zanieczyszczeń z obiektów produkcyjno-usługowych występujących otoczeniu – 

najbliższe z nich występują we wsiach Chomiąża, Rachów, Wilczków, Rusko; 

 indywidualne źródła ciepła zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i mieszkaniowo-

usługowej i produkcyjnej wsi w otoczeniu; 

 emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu z lokalnych dróg; 

 emisja niezorganizowana pyłów z terenów pozbawionych roślinności (np. drogi gruntowe, 

okresowo grunty orne). 

Źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza są głównie indywidualne źródła energii 

cieplnej, o zróżnicowanych technologicznie i paliwowo „paleniskach”, jednak w znacznym 

stopniu tradycyjnie wykorzystujących węgiel i drewno. W sytuacjach dużych zgrupowań 

zwartej zabudowy, sumaryczna wielkość emitowanych zanieczyszczeń może stanowić istotne 

źródło lokalnej uciążliwości (zwłaszcza w sezonie grzewczym), głównie w formach 

ukształtowania terenu sprzyjających stagnacji zanieczyszczeń (formy dolinne i zagłębienia 

terenu) oraz w określonych stanach pogodowych (dni bezwietrzne, z mgłami itd.). 

Istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest również komunikacja 

samochodowa. Rozkład i natężenie zanieczyszczenia związany jest przede wszystkim 

z przebiegiem tras komunikacyjnych. Wielkość wpływu na środowisko komunikacji 

samochodowej w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego uwarunkowana jest 

natężeniem ruchu pojazdów. 

Na odcinkach dróg krajowych GDDKiA prowadzi Generalny Pomiar Ruchu. Średni dobowy 

ruch pojazdów dla drogi krajowej nr 94, która przecina trasy przebiegu planowanej i istniejącej 

linii 400 kV w gminie Malczyce, przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tab. 3. Średni dobowy ruch na odcinku drogi krajowej nr 94  

Rok pomiaru Odcinek Natężenie ruchu [poj./dobę] 

2010 Kawice-Wilczków 7735 

2015 Kawice-Wilczków 10165 

Źródło: dane GDDKiA. 

Według informacji zawartych w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie 

dolnośląskim za 2016 rok” (2017) strefa dolnośląska (w której znajduje się obszar gminy 

Malczyce) oceniona została następująco: 

 klasyfikacja z uwzględnieniem parametrów kryterialnych pod kątem ochrony zdrowia – 

klasy A dla poszczególnych zanieczyszczeń na obszarze strefy, z wyjątkiem 

niedotrzymanych poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM 2.5 (II faza), PM10 i docelowe 

poziomu ozonu oraz niedotrzymanych poziomów docelowych dla benzo(a)pirenu 

zawartego w pyle PM10, arsenu zawartego w pyle PM10 i dla ozonu w przypadku celów 

długoterminowych; 



45 

                                                                                                                                                        proeko 

_____________________________________________________________________          __ 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MALCZYCE” 

 klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych pod kątem ochrony roślin 

– klasa A i zagrożone poziomy celów długoterminowych dla ozonu. 

Hałas 

W rejonie tras przebiegu planowanej i istniejącej (przeznaczonej do likwidacji) linii 

400 kV źródłem hałasu są przede wszystkim komunikacja samochodowa na drogach 

lokalnych i maszyny rolnicze użytkowane na terenach rolnych. Brak danych pomiarowych 

dotyczących poziomu hałasu w rejonie obu linii 400 kV. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. 2014, poz. 112).  

Pole elektromagnetyczne 

Źródłem pola elektromagnetycznego jest przede wszystkim istniejąca napowietrzna 

jednotorowa linia elektroenergetyczna 400 kV. W związku z realizacją ustaleń projektu 

zmiany „Studium …” (2017) istniejąca linia 400 kV zostanie zastąpiona projektowaną 

dwutorową linią 400 kV Czarna – Pasikurowice. 

Zagadnienie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów regulują Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2017, poz. 519 ze zm.) i Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 

(Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883).  

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2017, 

poz. 519 ze zm.) podmioty prowadzące instalacje oraz użytkownicy urządzeń emitujących pola 

elektromagnetyczne (będące stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami 

radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola 

elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 

15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz) są 

obowiązani do wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Pomiarów tych dokonuje się bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia 

oraz każdorazowo w przypadku zmiany warunków ich pracy, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na 

zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie.  

W dostępnych materiałach nt. stanu środowiska w gm. Malczyce brak informacji nt. 

ww. pomiarów dla istniejącej linii 400 kV. 

Źródła i stan zanieczyszczenia wód oraz przekształcenia sieci hydrograficznej 

Wody powierzchniowe 

Na trasach przebiegu planowanej linii 400 kV i istniejącej (przeznaczonej do likwidacji) 

linii 400 kV znajdują się cieki: Średzka Woda (PLRW600017137699), Zbójno, Drążnik oraz 

mniejsze cieki bez nazwy. 

Wody Średzkiej Wody (PLRW60001713769) ostatnio badane były w 2015 r. w punkcie 
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pomiarowo-kontrolnym przy ujściu do Odry (ok. 4 km od tras przebiegu linii): 

 elementy biologiczne: klasa III; 

 elementy hydromorfologiczne: klasa II; 

 elementy fizykochemiczne (grupa 3.1 – 3.5): klasa II; 

 potencjał ekologiczny: umiarkowany; 

 ogólny stan: zły. 

Wg „Aktualizacji programu ochrony środowiska …” (2016): Rzeka Średzka Woda 

w większości obszaru gminy przepływa przez tereny rolnicze, (…) co wpływa na jej 

zanieczyszczenie związkami z produkcji rolnej takimi jak środki ochrony roślin czy nawozy 

sztuczne. Kolejnym, istotnym źródłem zanieczyszczenia są ścieki komunalne i komunalno-

deszczowe, które powodują dostawanie się do wód powierzchniowych mikroorganizmów 

chorobotwórczych, grzyby i pasożyty. Ocena spełniania wymogów dla JCWP na obszarach 

chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych była, w 2014 roku, negatywna. Występuje realne zagrożenie zarastania 

glonami fragmentów rzeki i miejscowe występowanie podwyższonych stanów, czy zamulanie 

cieku, w rezultacie doprowadzające do możliwości podtopień i ryzyka powodzi przy 

długotrwałych lub intensywnych opadach. 

Brak informacji nt. oceny jakości wód w cieków Zbójno i Drążnik. 

Wody podziemne 

Zgodnie z informacjami zawartymi w „Aktualizacji programu ochrony środowiska …” 

(2016) – na podstawie danych WIOŚ we Wrocławiu: Monitoring diagnostyczny 

przeprowadzony w 2012 roku zaklasyfikował JCWPd nr 75 (aktualnie JCWPd nr 95) do II 

klasy jakości, z występowaniem wskaźników w klasie III: mangan – 0,47 mg/l, wapń – 140,00 

mg/l i żelazo – 2,74 mg/l.  

Monitoring z 2013 roku, w którym zlokalizowanych zostało 6 punktów pomiarowych, z 

czego 2 określały słaby stan jakości, a 4 były w klasie dobrej, określił stan chemiczny jako 

dobry. Ostatni monitoring diagnostyczny, przeprowadzony w 2014 roku, określił, iż 6 

punktów poboru należy do II klasy czystości, a tylko jeden do IV klasy czystości 

reprezentującej słaby stan chemiczny z uwagi na przekroczoną ilość NO2. 

Stan jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie przebiegu 

planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV wg „Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 

Dz. U. 2016, poz. 1967) omówiono w rozdz. 6.1. 

W „Aktualizacji programu ochrony środowiska …” (2016) zapisano: Z uwagi na 

zachodzące procesy erozyjne w korycie rzeki Odra budowany jest stopień wodny Malczyce, 

który może bezpośrednio oddziaływać na analizowany obszar. Procesy erozyjne denne 

skutkujące obniżeniem zwierciadła wody w rzece Odra o około 2,5 m rozpoczęły się 

bezpośrednio poniżej stopnia w Brzegu Dolnym i spowodowały przesuszenie terenów 

przyległych do rzeki w pasie o ponad kilometrowej szerokości wraz z obniżeniem poziomu 

wód gruntowych. Projektowany stopień wodny Malczyce przyczyni się do zabezpieczenia 
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stopnia w Brzegu Dolnym przed podmywaniem i utratą stateczności jak i przywrócenie 

pierwotnych poziomów wód gruntowych wraz z zapobieżeniem przesuszaniu się przyległych 

terenów, szczególnie istotnych z uwagi na ochronę lasów łęgowych w obszarze Natura 2000. 

(…) 

Gospodarka odpadami 

Gmina Malczyce położona jest w Regionie Północno-Centralnym gospodarki odpadami 

w województwie dolnośląskim. Region ten obsługiwany jest przez sześć regionalnych 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), w tym RIPOK Kryniczno w gm. 

Środa Śląska (zob. też. rozdz. 6):  

Przekształcenia litosfery 

Do przejawów przekształcenia litosfery na trasach przebiegu planowanej i istniejącej (do 

likwidacji) linii 400 kV i w ich sąsiedztwie należą: 

 przekształcenia właściwości fizykochemicznych gleb związane z zabiegami 

agrotechnicznymi na terenach użytkowanych rolniczo; 

 przekształcenia związane z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, w tym nasypy, 

wykopy i niwelacje. 

Obiekty stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnych awarii 

Wg danych WIOŚ we Wrocławiu w gminie Malczyce nie znajdują się: 

 zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

 zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej (Dz. U. 2016, poz. 138).  

4.2. Formy ochrony przyrody i problemy ochrony ich środowiska 

4.2.1. Ustanowione formy ochrony przyrody 

W otoczeniu planowanej i istniejącej (przeznaczonej do likwidacji) linii 400 kV (poza 

trasami ich przebiegu) spośród form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2016, poz. 2134 ze zm.), występują (rys. 14) 

 obszary Natura 2000: 

 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - „Łęgi Odrzańskie” PLH020018 – trasy 

planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV przebiegają poza jego zasięgiem 

w najbliższej odległości około 0,5 km od obszaru Natura 2000; 

 obszar specjalnej ochrony ptaków „Łęgi Odrzańskie” PLB020008 – trasy 

planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV przebiegają w minimalnej 

odległości ok. 1,3 km od obszaru Natura 2000; 

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.  

 



48 

                                                                                                                                                        proeko 

_____________________________________________________________________          __ 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MALCZYCE” 

Obszary Natura 2000 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Łęgi Odrzańskie” PLH220018
6
 obejmuje 

dolinę Odry o długości 101 km, od Brzegu Dolnego do Głogowa, w zasięgu dawnej terasy 

zalewowej rzeki, wraz z ujściowym odcinkiem doliny Baryczy. Obszar obejmuje siedliska 

nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska 

niskie poza jego obrębem. Duża część terenu jest regularnie zalewana. Obszar porośnięty jest 

lasami, głównie łęgami jesionowymi i wiązowymi, rozwijającymi się na glebach aluwialnych. 

Przeważają dobrze zachowane płaty siedlisk, częste są starodrzewia ponad 100-letnie, 

z licznymi drzewami pomnikowymi. Lasy są intensywnie eksploatowane. Liczne, pozostałe 

po dawnym korycie Odry starorzecza, są w różnych fazach zarastania. Można tu obserwować 

kolejne stadia sukcesyjne zbiorowisk związanych z dynamicznym układem doliny rzecznej, 

w tym także zbiorowisk szuwarowych, związanych ze starorzeczami. W dolinie znajdują się 

też duże kompleksy wilgotnych łąk. Najbardziej na południe wysunięta część obszaru tworzą 

tzw. Zielone Łąki koło Miękini. Jest to rozległy kompleks wilgotnych i świeżych łąk, 

częściowo użytkowanych kośnie, oraz olsów i łęgów olchowych. 

Siedliska i gatunki stanowiące przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie 

PLH200018 (aktualność SDF 02-2017): 

 siedliska: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion; 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion 

fluitantis); 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis Festucion pallentis) 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium) 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 

 gatunki: 

1308 mopek Barbastella barbastellus; 

1188 kumak nizinny Bombina bombina; 

1337 bóbr europejski Castor fiber; 

1088 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo; 

                                                 
6
 Na podstawie Standardowego Formularza Danych  (02-2017). 
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1149 koza Cobitis taenia; 

1074 barczatka kataks Eriogaster catax; 

6169 przeplatka maturna Euphydryas maturna; 

1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis; 

1355 wydra Lutra lutra; 

1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar; 

1323 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii;; 

1318 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme; 

1324 nocek duży Myotis myotis; 

1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia; 

1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita 

6179 modraszek nausitous Phengaris nausithous; 

6177 modraszek telejus Phengaris teleius; 

5339 różanka pospolita Rhodeus amarus; 

6144 kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus; 

1106 łosoś Salmo salar; 

1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus. 

Podstawowym zagrożeniem dla obszaru (poziom H wysoki) jest ogólnie rozumiane 

leśnictwo. 

Dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018 obowiązuje Zarządzenie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018 

(Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4042) – zob. rozdz. 7.10.1. 

Obszar specjalnej ochrony „Łęgi Odrzańskie” PLB020008
7
 to ostoja ptasia o randze 

europejskiej. Występuje tu co najmniej 35 lęgowych gatunków ptaków z Załącznika I 

Dyrektywy Rady 79/409/EWG i 11 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gnieździ 

się ok. 100 gatunków ptaków. Poniżej wymieniono gatunki ptaków stanowiące przedmioty 

ochrony obszaru (pogrubiono wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej): 

 zimorodek zwyczajny Alcedo atthis; 

 cyranka zwyczajna Anas querquedula; 

 czapla siwa Ardea cinerea; 

 łabędź krzykliwy Cygnus Cygus; 

 dzięcioł średni Dendrocopos medius; 

 muchołówka białoszyja Ficedula albicollis 

 bielik Haliaeetus albicilla 

 nurogęś Mergus merganser 

 kania ruda Milvus milvus 

                                                 
7
 Na podstawie Standardowego Formularza Danych  (02-2017). 

http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/530
http://eunis.eea.europa.eu/species/316696
http://eunis.eea.europa.eu/species/581
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
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 dzięcioł zielonosiwy Picus canus. 

Dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008 obowiązuje Zarządzenie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008 

(Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2446) – zob. rozdz. 7.10.1. 

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt i grzybów 

W rejonie tras planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV i ich pasów 

technologicznych odnotowano występowanie (wg „Sprawozdania z inwentaryzacji …”, 2017) 

gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt  wymienionych w rozdz. 3.1.4.2. 

Wg „Sprawozdania z inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanej linii 

elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice” (2017) w rejonie przebiegów 

planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV i/lub ich pasów technologicznych 

występują siedliska przyrodnicze wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1713) (rys. 9a-9c):  

- 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie; 

- 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny. 

 

4.2.2. Planowane formy ochrony przyrody 

Trasy planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV przebiegają częściowo przez 

planowany Lubiąsko Głogowski Park Krajobrazowy (Park Doliny Odry) (rys. 14). Park ten, 

obejmować będzie obszar o powierzchni 16.462 ha wchodzący w skład gmin Wińsko, Wołów, Środa 

Śląska, Miękinia oraz niewielkich fragmentów gmin Brzeg Dolny i Malczyce  (wg „Studium …” 

2011). 

Wg informacji zawartych na stronie internetowej www.natura2000.gdos.gov.pl dla 

obszarów Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018 i Łęgi Odrzańskie PLB020008 

proponowana jest zmiana ich granic. Proponowane zmiany granic obszaru Natura 2000 „Łęgi 

Odrzańskie” PLH020018 w gminie Malczyce są nieznaczne – po zmianie granic trasy linii 

nadal znajdowałyby się w znacznej odległości od obszarów Natura 2000. 

 

http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
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Rys. 14. Położenie tras planowanej linii 400 kV i linii przeznaczonej do likwidacji na tle form ochrony przyrody w regionalnym otoczeniu. 
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5. DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Na trasie przebiegu planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV nie znajdują się 

obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. 

W obowiązującym „Studium …” (2011) gminy Malczyce wyznaczone zostały 

następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 

 „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej w miejscowościach Wilczków, Rachów, Chomiąża, 

Dębice, Zawadka, Chełm, Kwietno – poza trasami przebiegu planowanej i istniejącej (do 

likwidacji) linii 400 kV; 

 „B” ochrony konserwatorskiej w mieście Chomiąża – na trasie przebiegu istniejącej (do 

likwidacji) linii 400 kV; 

 „K” ochrony krajobrazu kulturowego: obejmuje tereny harmonijnego współistnienia 

krajobrazu przyrodniczego z historyczną zabudową lub obszary o wyglądzie 

ukształtowanym w wyniku działalności człowieka. Działania konserwatorskie obejmują 

restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ochronę krajobrazu 

naturalnego przestrzennie związanego z historycznym założeniem, ochronę form i 

sposobu użytkowania terenów takich jak: układ dróg, miedz, zadrzewień, alei, szpalerów, 

grobli, stawów, przebiegu cieków wodnych – w projekcie zmiany „Studium …” (2017) w 

rejonie miejscowości Rachów nieznacznie przesunięto granicę strefy, w taki sposób, że 

znajduje się ona poza pasem technologicznym planowanej linii (bezpośrednio do niego 

przylega); w miejscowości Rusko pas technologiczny planowanej linii 400 kV znajduje 

się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru „K” i ok. 50 m od linii istniejącej; w 

miejscowości Wilczków obszar ochrony krajobrazu kulturowego jest położony ok. 200 m 

od pasa technologicznego istniejącej linii 400 kV i 250 m od pasa linii planowanej. 

 „E” ochrony ekspozycji układu zabytkowego (widoki) - trasy planowanej i istniejącej (do 

likwidacji) linii 400 kV nie leżą na osiach ekspozycyjnych wyznaczonych w gminie 

Malczyce; 

 „W” ochrony konserwatorskiej wyznaczone dla stanowisk archeologicznych 

charakteryzujących się własną formą krajobrazową a także obszarów kościołów wraz 

z cmentarzami przykościelnymi - poza trasami przebiegu planowanej i istniejącej (do 

likwidacji) linii 400 kV; 

 „OW” ochrony konserwatorskiej - obejmuje obszary o stwierdzonej lub domniemanej 

zawartości ważnych reliktów archeologicznych - trasa przebiegu planowanej i istniejącej 

(do likwidacji) linii 400 kV w miejscowości Rusko, trasa przebiegu istniejącej linii w 

miejscowości Chomiąża, ponadto w jej zasięgu znajduje się planowana napowietrzna 

linia elektroenergetyczna 400 kV wraz z pasem technologicznym. 

W projekcie zmiany „Studium …” (2017) w rejonie miejscowości Rachów przesunięto 

strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego do granic pasa technologicznego planowanej linii 

400 kV. 
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6. ANALIZA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA 

SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM, KRAJOWYM I 

REGIONALNYM ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU ZMIANY 

STUDIUM 

Poziom międzynarodowy  

Instrumentem polityczno-strategicznym Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska 

jest strategia „Europa 2020”, a polityka w dziedzinie środowiska ma być koordynowana 

w ramach inicjatywy przewodniej tej strategii „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. 

Strategia ta tworzy długookresowe ramy działania w wielu obszarach polityki, jak walka ze 

zmianami klimatu, energia, transport, przemysł, surowce, rolnictwo, rybołówstwo, ochrona 

różnorodności biologicznej oraz rozwój regionalny. Wdrożenie strategii ma zwiększyć 

pewność prowadzenia inwestycji i działalności innowacyjnej oraz zapewnić uwzględnienie 

kwestii efektywnego korzystania z zasobów w sposób zrównoważony we wszystkich 

dziedzinach. Szczegółowe rozwiązania formalno-prawne Unii Europejskiej zapisane są 

w dyrektywach UE, które z zasady muszą być wdrożone do porządku prawnego państw 

członkowskich (poprzez ustawy i rozporządzenia wykonawcze do nich) oraz 

w rozporządzeniach i decyzjach wydawanych przez instytucje Unii, które wiążą w całości i są 

bezpośrednio stosowane, przy czym rozporządzenia mają zasięg ogólny, a decyzje wskazują 

i wiążą jedynie adresatów. 

Zobowiązania międzynarodowe Polski w zakresie środowiska wynikają również 

z ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów i konwencji międzynarodowych.  

Poziom krajowy  

Krajowe dokumenty strategiczne uwzględniają zobowiązania i cele ochrony środowiska 

przyjęte w dokumentach Unii Europejskiej i w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską 

umowach i konwencjach międzynarodowych. Dla projektu zmiany „Studium …” (2017) 

szczególne znaczenie mają:  

1)  „Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju” (2016) i Plan gospodarowania 

wodami dla obszaru dorzecza Odry (2016) 

„Rozporządzeniem z dnia 18 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. 2016, poz. 1967)”. Ustalenia 

dotyczące celów środowiskowych dla JCWP i JCWPd na trasach planowanej i istniejącej (do 

likwidacji) linii 400 kV (zob. rozdz. 3.1.2.2.), wynikające z „Planu gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry” (2016) zawierają tabele 4 i 5. 

Tabela 4 JCWP – stan wód i cele środowiskowe. 

PLRW600017137699 Średzka Woda 

Status silnie zmieniona część wód 

Prowadzenie monitoringu monitorowana 

Aktualny stan lub potencjał zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu zagrożona  
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środowiskowego  

Cel środowiskowy dla JCWP dobry potencjał ekologiczny; dobry stan chemiczny 

Typ odstępstwa przedłużenie terminu osiągnięcia celu:- brak możliwości 

technicznych 

Termin osiągnięcia dobrego stanu 2027 

PLRW600017137899 Cicha Woda 

Status sztuczna 

Prowadzenie monitoringu monitorowana 

Aktualny stan lub potencjał zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu 

środowiskowego  

zagrożona 

Cel środowiskowy dla JCWP dobry potencjał ekologiczny; dobry stan chemiczny 

Typ odstępstwa przedłużenie terminu osiągnięcia celu:- brak możliwości 

technicznych 

Termin osiągnięcia dobrego stanu 2027 

Źródło: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (2016). 

Tabela 5 JCWPd - stan wód i cele środowiskowe. 

JCWPd PLGW600095 

Prowadzenie monitoringu monitorowana 

Stan ilościowy  dobry  

Stan chemiczny  słaby 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu 

środowiskowego  

zagrożona  

Cel środowiskowy dla JCWpd dobry stan chemiczny; mniej rygorystyczny cel dla 

parametru Ni (ochrona stanu przed dalszym 

pogorszeniem), dobry stan  ilościowy 

Typ odstępstwa ustalenie celów mniej rygorystycznych: 

- brak możliwości technicznych 

Termin osiągnięcia dobrego stanu 2021 

Źródło: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (2016). 

2)  „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) przyjęty przez Radę Ministrów dnia 

29.10.2013 r. stanowi element szerszego projektu badawczego o nazwie KLIMADA, 

obejmującego okres do 2070 roku. W SPA 2020: 

 uwzględniono i przeanalizowano obecne i oczekiwane zmiany klimatu, w tym 

scenariusze zmian klimatu dla Polski do roku 2030. Wykazały one, że największe 

zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa będą stanowiły ekstremalne zjawiska 

pogodowe, takie jak deszcze nawalne, powodzie, podtopienia, osunięcia ziemi, fale 

upałów, susze, huragany, osuwiska itp. Zjawiska te będą występowały 

prawdopodobnie z coraz większą częstotliwością i natężeniem, obejmując coraz 

większe obszary kraju; 
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 wskazano cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć do roku 2020 

w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach: gospodarce wodnej, rolnictwie, 

leśnictwie, różnorodności biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, 

energetyce, budownictwie, transporcie, obszarach górskich, strefie wybrzeża, 

gospodarce przestrzennej i obszarach zurbanizowanych. 

Analizę zagadnienia globalnych zmian klimatu zawiera rozdz. 7.6. 

Poziom regionalny 

Dla projektu zmiany „Studium …” (2017) szczególnie istotne są cele ochrony środowiska 

zapisane w dokumentach regionalnych (spójne z celami ochrony środowiska dokumentów 

wyższego rzędu). Są to przede wszystkim:  

 „Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2017 z perspektywą do 2021 roku”, przyjęty Uchwałą Nr LV/2121/14 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014 r.; 

 „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2016-2022” (2016) przyjęty Uchwałą Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. 

„Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2017 z perspektywą do 2021 roku” 

„Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2017 z perspektywą do 2021 roku” (2014) zawiera cel nadrzędny: Nowoczesna gospodarka 

(efektywne wykorzystanie zasobów), harmonijny, zintegrowany rozwój przestrzenny oraz 

społeczno-gospodarczy w atrakcyjnym środowisku naturalnym. 

W „Programie …” wyznaczono sześć obszarów strategicznych, w obrębie których 

przyjęto priorytety ekologiczne: 

 Obszar strategiczny I – Zadania o charakterze systemowych; 

 Obszar strategiczny II – Poprawa jakości środowiska; 

 Obszar strategiczny III – Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych; 

 Obszar strategiczny IV – Ochrona przyrody i krajobrazu; 

 Obszar strategiczny V – Kształtowanie postaw ekologicznych; 

 Obszar strategiczny VI – Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) w zakresie planowanej linii 

400 kV Czarna-Pasikurowice wpisuje się ww. cele określone w „Wojewódzkim Programie 

Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 

2021 roku”, zwłaszcza w obrębie obszaru strategicznego II - Poprawa jakości środowiska, 

w zakresie realizacji jednego z jego priorytetów „Ochrona przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym”.  
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„Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2016-2022” (2016) 

Zgodnie z ustaleniami „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2016-2022” (2016) przyjętego Uchwałą Nr XXIX/934/16 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku, podstawowym założeniem 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest system rozwiązań 

regionalnych. Gmina Malczyce położona jest w regionie północno-centralnym, który 

obejmuje 25 gmin i obsługiwana jest przez RIPOK Kryniczno. 

Projekt zmiany „Studium …” (2017) nie dotyczy bezpośrednio ustaleń związanych 

z gospodarką odpadami. Wdrożenie zapisów projektu zmiany „Studium …” (2017) 

w zakresie gospodarki odpadami zrealizowane zostanie zgodnie z przepisami prawa 

powszechnego (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. 2016, poz. 1987 ze zm. 

i rozporządzenia wykonawcze do niej) oraz z  „Wojewódzkim Planem Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022” (2016). 
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7. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH, ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 

USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA ŚRODOWISKO 

7.1. Wprowadzenie 

W projekcie zmiany „Studium …” (2017) określono kierunki zmian w strukturze 

przestrzennej gminy wyłącznie w odniesieniu do lokalizacji dwutorowej linii 

elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice oraz likwidacji istniejącej jednotorowej 

linii 400 kV (zob. rozdz. 2). W pasie technologicznym planowanej dwutorowej linii 

elektroenergetycznej 400 kV Czarna Pasikurowice, zgodnie z zapisami projektu zmiany 

„Studium …” (2017) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków. Ponadto w projekcie zmiany 

„Studium …” (2017) z zasięgu pasa technologicznego wyznaczonego od projektowanego 

przebiegu napowietrznej dwutorowej linii 400 kV zostały usunięte tereny wskazane pod 

zabudowę mieszkaniową w miejscowości Rachów oraz zabudowę usługową 

w miejscowościach Wilczków i Rusko – na ich miejsce zostały wprowadzone tereny rolne. 

Ocenę skutków środowiskowych wdrożenia ustaleń projektu zmiany „Studium ...” (2017) 

przeprowadzono w związku z powyższym w zakresie oddziaływania na środowisko budowy 

nowej i likwidacji istniejącej linii elektroenergetycznej 400 kV (budowy planowanej 

i likwidacji istniejącej), w podziale na: 

 przypowierzchniową warstwę litosfery; 

 wody powierzchniowe i podziemne; 

 powietrze atmosferyczne i klimat; 

 warunki akustyczne (hałas); 

 roślinność; 

 zwierzęta; 

 różnorodność biologiczna; 

 formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000; 

 zasoby naturalne; 

 zabytki; 

 dobra materialne; 

 krajobraz; 

 ludzi. 

Oceniano oddziaływania bezpośrednie, pośrednie i wtórne, krótko-, średnio- 

i długoterminowe, chwilowe, okresowe i stałe. W podsumowaniu (w rozdz. 7.19.) 

przedstawiono klasyfikację oddziaływań, zgodną 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 (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.) 

Zgodnie z ww. ustawą: (…) 

Art. 52. 1. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których 

mowa w art. 51 ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy 

i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego 

dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów 



 

                                                                                                                                                      proeko 

_____________________________________________________________________          __ 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MALCZYCE” 

58 

dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 

W nawiązaniu do powyższego zapisu Ustawy, prognoza oddziaływania na środowisko 

ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) dostosowana jest do ogólności jego zapisów. 

W projekcie zmiany „Studium …” (2017), w nawiązaniu do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1073 ze zm), poza 

napięciem 400 kV, nie przesądzono parametrów technicznych planowanej linii (np. typy 

i liczba słupów, ich wysokość) jak i technologii jej budowy oraz technologii likwidacji linii 

istniejącej. 

7.2. Przypowierzchniowa warstwa litosfery  

Na etapie budowy oddziaływanie linii elektroenergetycznej 400 kV na litosferę dotyczyć 

będzie przede wszystkim realizacji fundamentów słupów podtrzymujących przewody. 

Wykonanie wykopów pod fundamenty spowoduje likwidację pokrywy glebowej 

i przekształcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych w związku z robotami 

ziemnymi oraz powstanie odpadu w postaci gleby i ziemi wydobytej z wykopów pod 

fundamenty.  

Przekształcenia fizyko-chemicznych właściwości gleb wystąpią również na terenach 

składowania materiałów budowlanych i w wyniku pracy sprzętu budowlanego, w tym na 

trasach dojazdu do miejsc lokalizacji słupów poza istniejącymi drogami oraz potencjalnie 

w przypadkach awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych. 

Skutkiem tych prac mogą być: 

 zmiany struktury litologicznej skały macierzystej (podglebia); 

 zniszczenie profilu glebowego; 

 zmiany fizycznej struktury gleby w wyniku ugniatania sprzętem budowlanym 

i składowanym materiałem. 

Przekształcenia te będą ograniczone do niewielkich powierzchni terenów lokalizacji 

słupów i ewentualnego miejsca składowania materiałów budowlanych oraz tras dojazdów. 

Analogiczne przekształcenia litosfery, jak na etapie budowy planowanej linii 400 kV, 

spowoduje docelowa likwidacja istniejącej linii elektroenergetycznej 400 kV – dotyczyć one 

będą pasa technologicznego linii, a zwłaszcza terenów posadowienia likwidowanych słupów 

w związku z likwidacją ich fundamentów. 

Rezygnacja z lokalizacji w pasie technologicznym planowanej linii 400 kV zabudowy 

mieszkaniowej (miejscowość Rachów) i usługowej (miejscowości Wilczków i Rusko) 

uniemożliwi wystąpienie przekształceń przypowierzchniowych warstw litosfery, związanych 

z realizacją zabudowy wraz z infrastruktura towarzyszącą. W ich miejscu, zgodnie 

z ustaleniami projektu zmiany „Studium …” (2017) realizowana będzie gospodarka rolna.  

Na etapie planowania właściwym dla projektu zmiany „Studium …” (2017) brak 

możliwości ilościowej analizy prognozowanych przekształceń litosfery i gleb. 

Potencjalne zagrożenie dla gleb może stanowić ich zanieczyszczenie w trakcie 

awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego i chemicznych, 
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płynnych substancji budowlanych na terenie ich składowania i użycia w czasie budowy nowej 

linii i likwidacji linii istniejącej. 

Na etapie eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV nie wystąpią oddziaływania na 

litosferę i gleby, z wyjątkiem ewentualnych, lokalnych przekształceń podłoża w trakcie 

dojazdów ekip technicznych poza istniejącymi drogami.  

Podsumowując, w wyniku budowy planowanej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV 

i docelowej likwidacji istniejącej jednotorowej linii elektroenergetycznej 400 kV wystąpią 

przekształcenia wierzchnich warstw litosfery w ich pasach technologicznych, głównie 

w miejscach posadowienia słupów nowej linii i likwidacji fundamentów linii istniejącej oraz 

w ich sąsiedztwie. Tereny przekształcone w wyniku prac budowlanych tymczasowych placów 

budowy, dróg i innych obiektów towarzyszących po zakończeniu odpowiednio etapów 

budowy i likwidacji linii elektroenergetycznych zostaną zrekultywowane i przywrócone do 

poprzedniego użytkowania. Na etapie eksploatacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 

400 kV nie wystąpią oddziaływania na litosferę i gleby, z wyjątkiem ewentualnych, lokalnych 

przekształceń podłoża w trakcie dojazdów ekip technicznych do słupów poza istniejącymi 

drogami. 

7.3. Gospodarka odpadami  

W trakcie budowy dwutorowej linii wysokiego napięcia 400 kV powstawać mogą 

odpady
8
 głównie z grupy o kodzie 15 (odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do 

wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach) i 17 (odpady 

z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej) oraz 

8 (odpady farb i lakierów), w tym odpady niebezpieczne. Docelowa likwidacja jednotorowej 

linii 400 kV spowoduje powstanie dużych ilości odpadów, głównie z grupy o kodzie 17. 

Eksploatacja planowanej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV spowoduje 

powstawanie okresowo niewielkich ilości odpadów wyłącznie w trakcie prac serwisowych, 

naprawczych i remontowych. Będą to zarówno odpady niebezpieczne (np. odpady z usuwania 

farb i lakierów) jak i odpady inne niż niebezpieczne (głównie opakowania oraz złom stali 

i aluminium). 

Na etapie planowania właściwym dla projektu zmiany „Studium …” (2017) brak 

możliwości ilościowej analizy prognozowanych ilości odpadów. 

W projekcie zmiany „Studium…” (2017) nie wprowadzono zmian zapisów dotyczących 

gospodarki odpadami w stosunku do obowiązującego „Studium …” (2011), gdyż nie stanowi 

to przedmiotu zmiany studium określonego w uchwale intencyjnej dotyczącej przystąpienia 

do sporządzenia zmiany studium. 

Uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

powstających w trakcie budowy i likwidacji linii należy do firmy wykonującej prace 

                                                 
8 Według klasyfikacji zawartej w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

katalogu odpadów - Dz. U. 2014, poz. 1923. 
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budowlane i rozbiórkowe. Gromadzenie odpadów do czasu odbioru przez specjalistyczne 

firmy lub przekazania do odzysku/unieszkodliwienia musi się odbywać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. 2016, poz. 1987 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do niej oraz 

z „Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-

2022” (2016) oraz decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - 

planowanej linii 400 kV. 

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa 

powszechnego i miejscowego, nie spowoduje powstania zagrożeń dla środowiska oraz nie 

spowoduje negatywnego oddziaływania na warunki życia (zdrowie) ludzi. 

7.4. Wody powierzchniowe i podziemne 

Nie przewiduje się wystąpienia istotnych przekształceń stosunków wodnych na obszarze 

budowy dwutorowej linii 400 kV. Budowa i eksploatacja napowietrznej dwutorowej linii 

elektroenergetycznej 400 kV oraz docelowa likwidacja jednotorowej linii 400 kV nie naruszy 

powierzchniowych obiektów hydrograficznych (przewody przebiegają i będą przebiegać nad 

nimi).  

Oddziaływanie na pierwszy poziom wód podziemnych na etapie budowy dwutorowej linii 

400 kV może wystąpić tylko w przypadku posadowienia fundamentów słupów poniżej 

pierwszego zwierciadła wody. Na etapie planowania właściwym dla projektu „Studium …” 

(2017) nie ma informacji nt. miejsc lokalizacji słupów i ich rozpoznania geotechnicznego. 

Na etapie eksploatacji wystąpi jedynie lokalne, znikome ograniczenie infiltracji wód 

opadowych do gruntu, w miejscach posadowienia fundamentów słupów.  

Podobnie jak w przypadku gleb, ewentualne zagrożenie dla wód powierzchniowych 

i pierwszego poziomu wód podziemnych może stanowić ich potencjalne zanieczyszczenie 

w trakcie awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego 

i chemicznych, płynnych substancji budowlanych na terenie ich składowania i użycia. 

Przy zachowaniu obowiązujących przepisów w zakresie ochrony wód, budowa 

dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV, jej eksploatacja oraz docelowa likwidacja 

jednotorowej linii 400 kV nie stworzą zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych. 

Odcinek planowanej, dwutorowej linii 400 kV znajduje się w zasięgu Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 319 Subzbiornik Prochowice – Środa Śląska. Zgodnie 

z zapisami obowiązującego „Studium …” w strefie zasilania Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 319 „Subzbiornik Prochowice - Środa Śląska” o projektowanym statusie 

wysokiej ochrony (OWO) obowiązuje ochrona przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami 

szczególnymi. Zgodnie z art. 60 Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. 2017, 

poz. 1121) obszar ochronny zbiornika oraz zakazy, nakazy lub ograniczenia na nim 

obowiązujące wymagają ustanowienia przez dyrektora RZGW we Wrocławiu – dotychczas 

(grudzień 2017 r.) nie zostały ustanowione. 
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Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (2016) 

W rozdz. 6 (tab. 4 i 5) scharakteryzowano stan i cele środowiskowe dla jednolitych części 

wód powierzchniowych: JCWP PLRW600017137699 „Średzka Woda” 

i PLRW600017137899 „Cicha Woda” oraz jednolitej części wód podziemnych nr 95 

PLGW600095 zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. 

U. 2016, poz. 1967). 

Przewidziana w projekcie zmiany „Studium …” (2017) budowa dwutorowej linii 

elektroenergetycznej 400 kV może spowodować jedynie lokalne odwadnianie wykopów 

budowlanych pod słupy. Analogiczne oddziaływania na wody podziemne mogą dotyczyć 

likwidacji jednotorowej linii 400 kV. Eksploatacja dwutorowej linii 400 kV nie będzie miała 

wpływu na występujące w otoczeniu obiekty hydrograficzne i wody podziemne. W związku 

z tym wdrożenie projektu zmiany „Studium …” (2017) będzie neutralne w aspekcie 

osiągnięcia celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry” (2016). 

Podsumowując, budowa i eksploatacja dwutorowej linii 400 kV i likwidacja istniejącej 

jednotorowej linii 400 kV nie spowodują negatywnego oddziaływania na wody 

powierzchniowe i podziemne oraz nie stworzą zagrożeń dla osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry” (2016)
 
dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

7.5. Powietrze atmosferyczne 

Na etapie inwestycyjnym ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) (budowa 

dwutorowej linii 400 kV i docelowa likwidacja jednotorowej linii 400 kV) źródłami 

zanieczyszczeń powietrza będą: 

 praca sprzętu budowlanego i transport materiałów budowlanych (lub demontowanych 

instalacji i odpadów) oraz ludzi (spaliny); 

 składowanie materiałów budowlanych (ewentualne źródło zapylenia); 

 prace ziemne (pylenie z powierzchni terenu pozbawionej roślinności, w zależności od 

warunków atmosferycznych).  

Wpływ ww. prac na warunki aerosanitarne w trakcie budowy będzie okresowy, 

ograniczony przestrzennie i jakościowo. Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter 

niezorganizowany, o zasięgu ograniczonym głównie do terenu budowy. Wobec dobrych 

warunków przewietrzania, nie spowoduje to istotnego wpływu na warunki aerosanitarne. Na 

etapie planowania właściwym dla projektu zmiany „Studium …” (2017) brak możliwości 

ilościowej analizy prognozowanych emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Na etapie eksploatacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV emisja 

zanieczyszczeń do atmosfery wystąpi tylko w efekcie dojazdów ekip serwisowo-

remontowych oraz w trakcie ewentualnych prac spawalniczych lub malarskich. Będą to 

oddziaływania sporadyczne i krótkookresowe. 

Rezygnacja z lokalizacji w pasie technologicznym planowanej linii 400 kV zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej ograniczy wystąpienie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na 
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etapie ich eksploatacji. 

Podsumowując, na etapie budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV i docelowej 

likwidacji istniejącej jednotorowej linii 400 kV oddziaływanie na warunki aerosanitarne 

będzie okresowe, ograniczone przestrzennie i jakościowo. Wobec ograniczonej skali 

inwestycji oraz dobrych warunków przewietrzania, nie spowoduje to istotnego wpływu na 

stan zanieczyszczenia atmosfery. Na etapie eksploatacji dwutorowej linii 400 kV, emisja 

zanieczyszczeń do atmosfery wystąpi tylko w efekcie dojazdów ekip serwisowo-

remontowych oraz w trakcie ewentualnych prac remontowo-serwisowych - spawalniczych lub 

malarskich. Będą to oddziaływania sporadyczne i krótkookresowe. 

7.6. Klimat 

7.6.1. Wprowadzenie 

Modyfikacje lokalnych warunków klimatycznych w wyniku realizacji ustaleń projektu 

zmiany „Studium ...” (2017), związanych z budową nowej linii 400 kV, wystąpią wyłącznie 

na terenach posadowienia słupów, w wyniku zmian charakteru powierzchni czynnej – 

granicznej między atmosferą i powierzchnią ziemi. Polegać one będą przede wszystkim na 

znikomych zmianach: 

 termicznych (większa pojemność cieplna sztucznych powierzchni w stosunku do 

powierzchni pokrytej roślinnością); 

 wilgotnościowych (spadek wilgotności na terenach ze sztucznymi nawierzchniami); 

 anemometrycznych (powstanie lokalnej cyrkulacji jako efekt oddziaływania obiektów 

budowlanych - konstrukcji słupów, budynków itp.). 

Odwrotne, też znikome zmiany wystąpią na terenach likwidacji słupów istniejącej linii 

400 kV.  

Rezygnacja z planowanej w obowiązującym „Studium …” (2017) zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej (w pasie technologicznym planowanej linii 400 kV) uniemożliwi 

wystąpienie dalszych modyfikacji lokalnych warunków klimatycznych. 

Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) spowoduje jedynie zmiany 

o charakterze mikroklimatycznym, bez wpływu na przyrodę ożywioną i na ludzi.  

7.6.2. Adaptacja do globalnych zmian klimatu i ich mitygacja 

W opracowaniu „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (2013) przedstawiono analizę 

trendów zmian klimatu w Polsce do 2030 r., stwierdzając, że: 

 w okresie 2010-2030 średnia roczna temperatura powietrza wykaże stopniowy, jednak 

niewielki wzrost, będzie on nieco większy w przypadku okresów zimowych; wystąpi wzrost 

liczby dni z temperaturą wysoką i systematyczny spadek liczby dni z temperaturą ujemną; 

 okres wegetacyjny (temperatura wyższą niż 5
o
C) będzie się wydłużać, w stosunku do roku 2010 

przyrost wyniesie 2-5 dni, co nie będzie mieć istotnego wpływu na produkcję roślinną; 
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  do roku 2030 suma roczna stopniodni dla progu temperatury <17
o
C. zmniejszy się o ok. 4,5%, 

co może wpłynąć na spadek zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło oraz obniżenie 

emisji dwutlenku węgla; 

 w przeciwieństwie do temperatury powietrza przewidywane sumy roczne opadów nie wykazują 

żadnego wyraźnego trendu zmian do 2030 r., należy się jednak liczyć ze wzrastającą częstością 

występowania opadów ulewnych; duża niestabilność intensywnych opadów może przyczyniać 

się do wywołania podtopień, jak i lokalnych gwałtownych powodzi; 

 w latach 2010-2030 tendencje malejące liczby dni z pokrywą śnieżną są niewielkie, natomiast 

trzeba się liczyć z dużymi wahaniami pomiędzy kolejnymi sezonami zimowymi; 

 przestrzenna analiza zmian wybranych elementów klimatycznych wskazuje na niewielkie 

zmiany uśrednionych warunków klimatycznych, z tendencją wzrostową temperatury powietrza. 

Pociągać może to za sobą wzrost zmienności i częstsze występowanie w badanym okresie 

zjawisk ekstremalnych: 

 wzrost okresów upalnych (t max >25
o
C) obejmuje cały kraj, podobnie jak spadek liczby dni 

z okresami mroźnymi (t min <-10
o
C), a największych zmian należy oczekiwać w Polsce 

południowo-wschodniej (w woj. zachodniopomorskim zmiany umiarkowane i najmniejsze): 

 wydłużenie okresów suchych (z sumą dobową opadu <1 mm) najbardziej we wschodniej 

i południowo-wschodniej Polsce, podobnie jak okresów mokrych (>10 mm/d);.  

 wzrost częstotliwości opadów ulewnych (>20mm/dobę) w Polsce południowej, zwłaszcza 

w rejonie Bieszczadów, i spadek takich opadów w środkowej Polsce, zwłaszcza w jej części 

zachodniej.  

Celem głównym SPA 2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 

funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu.  

Cele szczegółowe i kierunki działań określone w SPA 2020 to: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska.  

1.1. Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu - zapewnienie 

funkcjonowania w warunkach zarówno nadmiaru, jak i niedoboru wody. 

1.2. Adaptacja strefy przybrzeżnej do zmian klimatu - głównie dalsza rozbudowa i 

monitoring systemu ochrony przeciwpowodziowej, zapobieganie degradacji linii 

brzegowych oraz rozwój monitoringu stref przybrzeżnych. 

1.3. Dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu - m.in. poprzez wdrożenie 

stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Istotne będzie także wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, wiatrowej, biomasy i energii wodnej. 

1.4. Ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna - najistotniejsze jest: 

utrzymanie obszarów wodno-błotnych oraz ich odtwarzanie wszędzie tam, gdzie jest to 

możliwe, prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej w zmiennych warunkach oraz 

przygotowanie ekosystemów leśnych na m.in.: okresy suszy, fale upałów, gwałtowne 

opady deszczu, porywiste wiatry. 

1.5. Adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie - objęcie 

całego terytorium kraju skutecznym systemem planowania przestrzennego, 

zapewniającego właściwe i zrównoważone wykorzystanie terenów. 

1.6. Zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach 

zmian klimatu - stworzenie systemu monitoringu i ostrzegania przed zjawiskami 

klimatycznymi i pochodnymi, które mogą szkodliwie wpływać na zdrowie i jakość 



 

                                                                                                                                                      proeko 

_____________________________________________________________________          __ 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MALCZYCE” 

64 

życia. 

2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich, szczególnie wrażliwych na 

zmiany klimatu.  

2.1. Stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami. Ma 

to szczególnie znaczenie w produkcji rolniczej. Wyniki monitoringu powinny być 

elementem działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej i 

stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych. Natomiast monitorowanie 

nadzwyczajnych zagrożeń na terenach wiejskich ma kluczowe znaczenie dla ludności, 

infrastruktury i gospodarstw rolniczych i powinno być bezpośrednio związane z 

lokalnym systemem ostrzegania. 

2.2. Organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian 

klimatu - doradztwo i dostosowanie technologiczne, jak również adekwatne do 

wyzwań klimatycznych gospodarowanie zasobami. 

3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu. 

3.1. Wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu - w 

tym dotyczących infrastruktury transportowej na etapie projektowania i budowy. 

3.2. Zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu. 

4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 

klimatu.  

4.1. Monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania i reagowania w 

kontekście zmian klimatu (miasta i obszary wiejskie). 

4.2. Miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu - adaptacja instalacji 

sanitarnych i sieci kanalizacyjnych do zwiększonych o padów nawalnych, mała 

retencja miejska oraz zwiększenie obszarów terenów zieleni i wodnych w mieście.  

5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 

5.1. Promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych 

sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 

5.2. Budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających 

adaptacji do zmian klimatu. 

6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu.  

6.1. Zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami ekstremalnymi 

i metodami ograniczania ich wpływu. 

6.2. Ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych. 

Przejawem realizacji działań wskazanych w SPA 2020 jest planowana budowa 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna – Pasikurowice, której 

odcinka w gminie Malczyce dotyczy projekt zmiany „Studium …” (2017). Wchodzi to 

w zakres ww. celu 1.3. Dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu (…) – 

działanie adaptacyjne 1.3.4. Projektowanie sieci przesyłowych, w tym m.in. podziemnych 

oraz naziemnych z uwzględnieniem ekstremalnych sytuacji pogodowych, w celu ograniczenia 

ryzyka m.in. zalegania na nich lodu i śniegu, podtopień oraz zniszczeń w przypadkach 

silnego wiatru. 

Adaptacja do zmian klimatu 

Wg informacji zawartych na stronie internetowej projektu KLIMADA „Opracowanie 

i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu” (http://klimada.mos.gov.pl) (…) Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, 
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typu huragany czy intensywne burze, może doprowadzić do zwiększenia ryzyka uszkodzenia 

linii przesyłowych i dystrybucyjnych, a zatem ograniczenia w dostarczaniu energii do 

odbiorców. Najważniejsze zjawiska zwiększające ryzyko zniszczeń sieci przesyłowych to: 

burze, w tym burze śnieżne, oblodzenie  sieci przesyłowych i silny wiatr. Za istotne dla sieci 

przesyłowych i dystrybucyjnych uznano dwa parametry, które jako opisujące warunki 

atmosferyczne oddziałujące bezpośrednio na sieci napowietrzne, przyjęto za umowne 

kategorie „monitoringu” wpływu zmian klimatu: 

D1 – duża prędkość wiatru w porywach (porywistość wiatru); 

D2 – wahania temperatury około 0
o
C (oscylacje wokół temperatury 0

o
C). 

Wzrost wartości obu tych wskaźników zwiększa awaryjność systemu dystrybucji energii 

elektrycznej. Oblodzenie związane jest przede wszystkim z „przechodzeniem” temperatury 

powietrza przez próg 0
o
C przy jednoczesnym opadzie śniegu lub deszczu. Ze wzrostem 

średniej temperatury zimą związany jest wzrost częstotliwości tych „przejść”, tym samym 

wzrasta zagrożenie zerwania sieci przesyłowych. 

Prognozy zmian klimatu wskazują, że występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych 

będzie częstsze, co w konsekwencji może wpłynąć na warunki eksploatacji przewidzianej 

w projekcie zmiany „Studium …” (2017) napowietrznej linii 400 kV. Zmniejszenie 

prawdopodobieństwa i skutków ryzyka zmian klimatycznych wymaga zastosowania 

odpowiednich rozwiązań technicznych linii, co będzie przedmiotem projektu budowlanego 

linii. Likwidacja istniejącej linii 400 kV wyeliminuje wzrastające prawdopodobieństwo jej 

uszkodzeń, a nawet destrukcji, w warunkach dalszych, globalnych zmian klimatu. 

Mitygacja zmian klimatu  

Łagodzenie zmian klimatu obejmuje niwelowanie przyczyn powstawania globalnego 

ocieplenia, w tym działania zmierzające do zahamowania zmian klimatu, takie jak 

ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez redukcję spalania paliw 

kopalnych, podnoszenie efektywności energetycznej czy oszczędzanie energii.  

W związku z budową dwutorowej linii 400 kV przewidzianej w projekcie zmiany 

„Studium …” (2017) i docelową likwidacją istniejącej jednotorowej linii 400 kV, spośród 

gazów cieplarnianych wystąpi bezpośrednia emisja dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) 

i dwutlenku (ditlenku) azotu (N2O), wyłącznie ze spalania paliw (głównie oleju napędowego) 

przez maszyny budowlane i ze środków transportu samochodowego. Nie wystąpi emisja 

takich gazów cieplarnianych, uwzględnionych w „Poradniku przygotowania inwestycji 

z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz 

odporności na klęski żywiołowe” (2015), jak fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglo-

wodory (PFC), heksafluorek siarki (SF6) i trifluorek azotu (NF3). W związku z przewidywaną 

małą liczbą maszyn budowlanych i umiarkowanym natężeniem transportu samochodowego, 

bezpośrednia emisja zanieczyszczeń będzie również mała. Nie wystąpi emisja pośrednia 

związana z zapotrzebowaniem przedsięwzięcia na energię elektryczną. Realizacja nowej, 

dwutorowej linii 400 kV umożliwi m.in. dostosowanie sieci elektroenergetycznej dla potrzeb 

rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszy straty energii elektrycznej na jej 
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przesyle i tym samym przyczyni się pośrednio do ograniczania emisji gazów cieplarnianych 

do atmosfery z konwencjonalnych źródeł jej wytwarzania. 

Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) będzie stanowiło wkład 

w realizację „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) i pośrednio przyczyni się do 

mitygacji zmian klimatu. 

 

7.7.  Hałas  

Na etapie budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV, a następnie likwidacji 

jednotorowej linii 400 kV odczuwalny będzie okresowy wzrost natężenia hałasu w rejonie 

placów budów (demontażu i likwidacji), związany z pracą sprzętu budowlanego i transportem 

materiałów budowlanych i odpadów. Uciążliwości z tym związane mogą przede wszystkim 

dotyczyć najbliższych obiektów mieszkalnych i usługowych. Hałas powstający na etapie 

budowy jest krótkotrwały, o lokalnym charakterze i ustąpi po zakończeniu robót. Jego 

uciążliwość akustyczna zależna będzie od odległości od placu budowy oraz od czasu pracy 

poszczególnych urządzeń.  

Aktualnie źródłem hałasu jest istniejąca jednotorowa linia 400 kV (z pasem 

technologicznym 100 m – po 50 m w obie strony od osi linii). Źródłem hałasu jest ulot 

ładunków elektrycznych z przewodów i osprzętu. Wielkość tego ulotu, a więc i hałasu, zależy 

przede wszystkim od napięcia linii, warunków atmosferycznych (w warunkach dobrej pogody 

poziom hałasu jest znacznie niższy niż w warunkach opadu deszczowego czy mgły) oraz 

rozwiązań technicznych linii. W związku z realizacją ustaleń projektu zmiany „Studium …” 

(2017) linia istniejąca zostanie zastąpiona przez nowocześniejszą, dwutorową linię 

elektroenergetyczną 400 kV, o mniejszej emisji hałasu, dla której szerokość pasa 

technologicznego ma wynosić 70 m (po 35 m w obie strony od osi linii). 

Na etapie planowania właściwym dla projektu zmiany „Studium …” (2017) brak 

możliwości ilościowej analizy prognozowanej imisji hałasu od linii 400 kV, której lokalizacja 

jest przedmiotem zmiany projektu „Studium …” (2017).  

Zasięg ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego linii 400 kV, będącej przedmiotem 

projektu zmiany „Studium …” (2017), musi się zawierać w granicach pasa technologicznego 

planowanej linii 400 kV (po 35 m od osi linii), w której nie występuje zabudowa chroniona 

akustycznie. Ponadto w projekcie zmiany „Studium …” (2017) zrezygnowano z terenu  

wskazanego pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Rachów, w zasięgu pasa 

technologicznego planowanej linii 400 kV. 

7.8. Pole elektromagnetyczne 

Źródłem pola elektromagnetycznego będą pozostające pod napięciem 400 kV, 

aluminiowo-stalowe przewody linii 400 kV będącej przedmiotem projektu zmiany 

„Studium …” (2017). Występowanie pól elektromagnetycznych wokół przewodów 
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tworzących linie przesyłową energii wysokiego napięcia, jest typowym zjawiskiem 

fizycznym dla tego rodzaju antropogenicznej działalności. W otoczeniu przewodu, w którym 

płynie prąd, powstaje pole elektromagnetyczne, określane w wartościach fizycznych 

(składowa elektryczna; kV/m i składowa magnetyczna; A/m). Przyczyną powstawania pola 

elektrycznego jest napięcie istniejące pomiędzy poszczególnymi przewodami i ziemią, 

natomiast przyczyną powstawania pola magnetycznego, jest płynący przewodami prąd. 

Miejsca występowania przedmiotowych obszarów pól elektromagnetycznych, będą ściśle 

związane z umieszczeniem źródła ich emisji w przestrzeni (terenie) oraz parametrów 

fizycznych je charakteryzujących – istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska.  

Pole elektryczne  

Wartościami istotnymi są tu wartości określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, 

poz. 1883), które dla składowej elektrycznej wynoszą: 10 kV/m – dla miejsc dostępnych dla 

ludności i 1 kV/m – dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

Planowana linia 400 kV będąca przedmiotem projektu zmiany „Studium …” (2017) musi 

spełniać przepisy ww. Rozporządzenia – jej ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko 

w zakresie pole elektrycznego musi się zawierać w pasie technologicznym. 

Na etapie planowania właściwym dla projektu zmiany „Studium …” (2017) brak 

możliwości ilościowej analizy prognozowanego poziomu pola elektrycznego od linii 400 kV, 

której lokalizacja jest przedmiotem zmiany projektu „Studium …” (2017).  

Pole magnetyczne  

Dopuszczalne natężenie pola magnetycznego w środowisku, w miejscach dostępnych dla 

ludzi i dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, określone 

w ww. Rozporządzeniu, wynosi 60 A/m. 

Planowana linia 400 kV będąca przedmiotem projektu zmiany „Studium …” (2017) musi 

spełniać przepisy ww. Rozporządzenia – jej ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko 

w zakresie pola magnetycznego musi się zawierać w pasie technologicznym. 

Na etapie planowania właściwym dla projektu zmiany „Studium …” (2017) brak 

możliwości ilościowej analizy prognozowanego poziomu pola elektrycznego od linii 400 kV, 

której lokalizacja jest przedmiotem projektu zmiany „Studium …” (2017).  

Emisja pola elektromagnetycznego przez planowaną linię 400 kV, będącą przedmiotem 

projektu zmiany „Studium …” (2017), musi spełniać przepisy Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883). Zagadnienie to będzie przedmiotem prognoz 

obliczeniowych na etapach prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza na etapie sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia, gdy znane będą parametry techniczne planowanej linii.  
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7.9. Roślinność, grzyby, zwierzęta i różnorodność biologiczna 

7.9.1. Roślinność i grzyby 

Planowana linia elektroenergetyczna 400 kV przebiega głównie przez grunty użytkowane 

rolniczo (uprawy polowe) – likwidacja roślinności ograniczona tam będzie do roślinności 

agrocenoz. Planowana linia 400 kV przebiegać będzie przez tereny leśne - orientacyjna 

długość przebiegów przez lasy wyniesie łącznie ok. 300 m. Charakterystyka lasów została 

pokazana w rozdziale 3.1.3.1. w tabeli 2. 

Projekt zmiany „Studium …”  (2017) nie przesądza technologii przejścia linii przez tereny 

leśne. Może to nastąpić albo przecinkami leśnymi, albo na wysokich słupach nad lasami. 

W pierwszym przypadku wystąpi konieczność wycinki lasu na całej długości przebiegu linii. 

W drugim przypadku odlesienie dotyczyłoby miejsc posadowienia słupów i ewentualnych 

dojazdów do nich. Przejście linii nad lasami powoduje minimalizację strat w ekosystemach 

leśnych, ale jednocześnie powoduje wzrost oddziaływania krajobrazowego linii (zob. rozdz. 

7.10.) i wzrost potencjalnego oddziaływania na ptaki (zob. rozdz. 7.9.3). Na etapie 

planowania właściwym dla projektu zmiany „Studium …” (2017) brak możliwości 

szczegółowego wskazania powierzchni lasów, przez które przebiegać będzie planowana linia 

400 kV.  

Wg „Sprawozdania z inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanej linii 

elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice” (2017) na trasie planowanej linii 400 kV 

stwierdzono występowanie dwóch typów siedlisk przyrodniczych (leśnego i łąkowego, 

wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 

2000 (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1713) – zob. rys. 9a-9c w rozdz. 3.1.4.2. Podobnie jak w przypadku 

lasów, na etapie planowania właściwym dla projektu zmiany „Studium …” (2017), brak 

możliwości oceny oddziaływania na siedliska przyrodnicze. Zostanie ona przedstawiona na 

dalszym etapie - w prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, 

gdy znane będą lokalizacje słupów i parametry linii. 

Ewentualna wycinka drzew lub krzewów na terenach nieleśnych na trasie planowanej linii 

400 kV możliwa jest wyłącznie zgodnie z przepisami art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016, poz. 2134 ze zm.).  

Likwidacja istniejącej jednotorowej linii 400 kV może spowodować likwidację 

roślinności w otoczeniu miejsc likwidacji słupów oraz na trasach wywozu rozbiórki odpadów 

poza istniejącym drogami (w większości będzie to roślinność agrocenoz). 

Podsumowując, w związku z realizacją ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) 

znaczące oddziaływania na roślinność mogą być związane z wycinką lasów, w tym na 

chronionych siedliskach Natura 2000. Szczegółowa ocena oddziaływania na roślinność 

(w tym na lasy, chronione siedliska, rośliny i grzyby) zostanie sporządzona na etapie 

prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego, a zwłaszcza raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, gdy 

znane będą lokalizacje słupów i parametry techniczne linii 400 kV, będącej przedmiotem 

projektu zmiany „Studium …” (2017). 

 

7.9.2. Zwierzęta 

W związku z realizacją ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017), na etapie budowy 

planowanej linii 400 kV i likwidacji istniejącej linii 400 kV, fauna wyemigruje 

prawdopodobnie okresowo na sąsiednie tereny, z wyjątkiem gatunków łatwo podlegających 

synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych warunków 

środowiskowych. Obserwacje terenowe wykazują, że płoszenie fauny w trakcie prac 

budowlanych sięga kilkuset metrów od placów budowy. Jest to typowe oddziaływanie 

okresowe. Na terenach bezpośredniej lokalizacji słupów planowanej linii 400 kV, w związku 

z likwidacją pokrywy glebowej, wystąpi likwidacja fauny glebowej (edafon). Zagrożeniem dla 

zwierząt przemieszczających się po powierzchni ziemi (w tym głównie płazów i ssaków) może 

być okresowe pozostawianie otwartych wykopów pod fundamenty. Ograniczenie tego zagrożenia 

można osiągnąć m.in. przez odpowiednie wygradzanie wykopów. 

Na etapie eksploatacji planowana dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV może 

potencjalnie oddziaływać na zwierzęta fruwające. Dotyczy to głównie ptaków, gdyż 

nietoperze posiadają mechanizm echolokacyjny, pozwalający skutecznie unikać 

ewentualnych kolizji, a oddziaływanie na owady jest nierozpoznane naukowo.  

Elementy konstrukcyjne linii energetycznej, podobnie jak wszystkie wysokie budowle, 

mogą potencjalnie stanowić zagrożenie kolizyjne dla ptaków oraz mogą powodować 

zmniejszenie dostępności obszarów wykorzystywanych przez ptaki jako miejsca lęgowe, 

postoju i zimowiska. Na potencjalne zagrożenia narażone są zarówno ptaki lęgowe w pobliżu 

linii wysokiego napięcia, jak i ptaki w trakcie przelotów sezonowych, zatrzymujące się 

w czasie wędrówki, a także zalatujące. 

W odniesieniu do ptaków mogą występować
9
: 

 fizyczne oddziaływanie na zwierzęta fruwające w wyniku kolizji z elementami linii 

elektroenergetycznej, prowadzące do uszkodzeń ciała lub śmierci zwierząt; 

 porażenie prądem w przypadku dużych ptaków, powodujące śmierć zwierząt. 

Na potencjalne zagrożenia narażone są zarówno ptaki lęgowe w pobliżu linii wysokiego 

napięcia oraz ptaki, w trakcie przelotów, w tym w trakcie sezonowych wędrówek.  

 

Potencjalne kolizje  

Kolizje ptaków z liniami napowietrznymi są istotną przyczyną bezpośrednich strat 

                                                 
9
 Opracowano m. in. na podstawie „Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego 

napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki” (FPP Consulting 2013) i „Problemy i 

zagrożenia wynikające z wzajemnego oddziaływania ptaków i napowietrznych linii elektroenergetycznych 

(Chrzan, Wuczyński, Jakubiec 2008). 
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w populacjach ptaków. Śmiertelność spowodowana jest zderzeniem zarówno z przewodami, 

jak też konstrukcjami nośnymi - słupami. Kolizje ze słupami trakcji są w swej istocie bardzo 

zbliżone do kolizji ptaków z innymi wysokimi konstrukcjami. Zawieszone poziomo 

przewody linii elektroenergetycznych mogą być niezauważone przez ptaki lecące w kierunku 

prostopadłym do linii. Przewody mogą być także maskowane przez linię horyzontu. Na 

ryzyko wystąpienia kolizji wpływa szereg czynników związanych z terenem lokalizacji 

i parametrami technicznymi linii. Do najważniejszych należą rodzaj siedlisk i charakter 

użytkowania gruntów w sąsiedztwie linii, rozmieszczenie żerowisk, noclegowisk, położenie 

linii względem korytarzy migracyjnych i miejsc koncentracji, czy też parametry techniczne 

i układ przewodów linii. Na kolizje wpływ ma również szereg cech ptaków, jak morfologia 

i parametry lotu, specyfika widzenia, wiek, skłonność do tworzenia stad i inne. Ponadto, 

niekorzystne warunki pogodowe, takie jak mgła, deszcz, śnieg, ograniczają widoczność, 

a tym samym efektywność omijania przeszkód. Podczas silniejszych wiatrów przeciwnych do 

kierunku wędrówki, a także przy niskiej podstawie chmur, ptaki obniżają wysokość przelotu, 

co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji. 

Pochodzące z literatury światowej szacunki średniej liczby martwych ptaków na kilometr 

linii przesyłowej rocznie są bardzo zróżnicowane, od 0,3 do 154,07 ptaków zabitych na 

kilometr linii przesyłowej rocznie (Rioux i inni 2013). Shaw i inni (2000) podają z kolei 

współczynnik śmiertelności ptaków od linii elektroenergetycznych przesyłowych 

w południowej Afryce równy 0,2060 ptaków/km/rok. Jak wykazały badania Rioux’a i innych 

(2013) wskaźniki śmiertelności różnią się ze względu na położenie geograficzne. Ponadto 

wartość wskaźnika kolizyjności uzależniona jest od przebiegu linii względem kierunku 

migracji ptaków oraz rodzaju linii, w tym układu przewodów (sylwety słupów) i wysokości 

nad poziomem terenu. Największe ryzyko kolizji jest w środku rozpiętości linii 

energetycznych pomiędzy słupami, co sugeruje, że ptaki mogą dążyć do punktu, w równej 

odległości od bardziej widocznych biegunów (Rioux i inni 2013). Istotne jest gatunkowe 

zróżnicowanie kolizyjności z liniami elektroenergetycznymi. Wg danych „Kartoteki ptaków 

martwych i osłabionych” (dane gromadzone przez Komitet Ochrony Orłów od 1998 do 

2009 r.) najczęściej na liniach energetycznych giną ptaki o dużych rozmiarach. Wśród 

gatunków o największej kolizyjności w Polsce występują (Anderwald 2009): myszołów 26% 

ofiar kolizji, bielik – 9%, pustułka – 5%, jastrząb – 4%, rybołów – 4%, uszatka – 5% 

i puchacz – 3%. Zbliżone dane, w przypadku np. myszołowa, pustułki i puchacza, uzyskano 

podczas obserwacji linii średnich napięć w Niemczech w latach 1975-1981. Najczęstszymi 

ofiarami były ptaki średniej wielkości, z czego zdecydowaną większość stanowiły szponiaste 

(47,7%) i sowy (5,4%) oraz krukowate (38,6%). Pozostałe (tylko 8,3%) to drobne ptaki 

wróblowate (Anderwald 2009). Jak wskazuje wiele badań, śmiertelność ptaków w wyniku 

kolizji z liniami elektroenergetycznymi nie ma znaczącego wpływu dla populacji ptaków 

większości gatunków, jednak może być istotna dla wybranych gatunków i grup ptaków na 

niektórych terenach (Rioux i inni 2013). Kolizje są uważane za bardziej powszechne podczas 

ruchów migracyjnych (Morkill i Anderson 1991) niż podczas lokalnych przelotów. 

Generalnie można przyjąć za Chrzanem, Wuczyńskim i Jakubcem (2008), że w strefach 

o znacznej koncentracji ptaków liczba śmiertelnych zderzeń może być znacznie wyższa od 
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100/km linii/rok, natomiast w pozostałych, typowych lokalizacjach straty osiągają wartość około 

5 /km linii/rok. Tę wartość można przyjąć jako orientacyjną, prognozowaną dla linii 400 kV 

będącej przedmiotem projektu zmiany „Studium …”. Zbliżoną wartość wykazano w monitoringu 

śmiertelności ptaków na linii 400 kV Dobrzeń – Pasikurowcie/Wrocław (Wilniewczyc i in. 2014), 

gdzie w okresie od sierpnia 2013 do kwietnia 2014 na odcinku linii o długości 3,27 km, 

stwierdzono śmierć trzech łabędzi niemych Cygnus olor i jednej sierpówki Streptopelia decaocto. 

Wg „Sprawozdania z inwentaryzacji przyrodniczej …” (2017)  w rejonie planowanej linii 

400 kV w gm. Malczyce nie stwierdzono gatunków ptaków szczególnie zagrożonych kolizjami 

z liniami wysokiego napięcia. Pomimo tego, prewencyjnie, w celu ograniczenia potencjalnej 

śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z przewodami linii 400 kV, celowe może być 

zainstalowanie na nich znaczników ostrzegawczych dla ptaków. Oddziaływania na ptaki ustaną 

w wyniku likwidacji istniejącej linii 400 kV, przewidzianej w projekcie zmiany „Studium …” 

(2017). 

Porażenia prądem 

Do porażeń najczęściej dochodzi w chwili lądowania ptaków na szczycie słupów, gdy 

ptak łączy swymi kończynami elementy o różnych potencjałach (sytuacje takie nie występują 

na liniach o napięciu 400 kV). Zdarzają się też porażenia przez zwarcie powodowane przez 

ptaki przelatujące pomiędzy wiszącymi przewodami, jednak dzieje się tak nieporównywalnie 

rzadziej i głownie na liniach średniego napięcia. W odniesieniu do linii wysokiego napięcia 

zagrożenie porażeniem prądem zależy od zastosowanych rozwiązań technicznych - na całej 

długości planowanej linii 400 kV zastosować należy urządzenia, które eliminują zagrożenie 

porażenia ptaków prądem. 

Wpływ pola elektromagnetycznego 

Organizmy żywe wytworzyły pewien stopień adaptacji do naturalnych pól 

elektromagnetycznych, natomiast tolerancja w stosunku do źródeł sztucznych jest 

prawdopodobnie mniejsza. Spośród niewielkiej liczby opracowań podejmujących kwestię 

oddziaływania pola elektromagnetycznego na ptaki, większość wskazuje na jego negatywny 

wpływ. Ekspozycja na pole elektromagnetyczne może w pewnych warunkach zmieniać 

zachowania i fizjologię ptaków, odbijając się negatywnie na ich reprodukcji i rozwoju. Jednak 

oddziaływanie pola wydaje się np. nie mieć istotnego znaczenia np. dla gatunków 

gniazdujących na słupach linii przesyłowych. Generalnie zagadnienie to należy uznać za 

naukowo nierozwiązane w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych zwierząt.  

Wpływ hałasu 

Jakkolwiek brak opracowań dotyczących wpływu hałasu generowanego przez 

infrastrukturę elektroenergetyczną na ptaki, istnieją badania ukazujące reakcje ptaków na inne 

rodzaje hałasu pochodzenia antropogenicznego, np. powodowanego przez transport 

samochodowy, czy hałas miejski. Wykazały one m. in. że czynnikami wpływającymi na stan 

populacji bardziej niż podwyższony poziom hałasu są presja drapieżnicza i pogoda oraz że 

nawet wysoki poziom hałasu (np. związany z ruchem lotniczym) nie powoduje istotnie 

negatywnego oddziaływania na ptaki. Jest to m.in. efektem szybkiego przyzwyczajania się 

ptaków do hałasu. Ponadto poziom hałasu tzw. tła, a więc charakteryzujący np. otwarte tereny 
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rolnicze w Polsce, to około 40 dB i więcej. W przypadku linii o napięciu 400 kV poziom 

emitowanego hałasu poza jej pasem technologicznym nie przekroczy 45 dB w najgorszych 

warunkach atmosferycznych. Przy tak niskich wartościach hałasu ptaki nie będą wykazywały 

negatywnych reakcji, co częściowo związane jest również ze zjawiskiem habituacji. Zatem 

można wykluczyć negatywny wpływ hałasu związanego z linią 400 kV, będącą przedmiotem 

projektu zmiany „Studium …” (2017), na ptaki.  

Reasumując, linia elektroenergetyczna 400 kV, będącą przedmiotem projektu zmiany 

„Studium …” (2017), może potencjalnie na etapie eksploatacji spowodować negatywne 

oddziaływanie na ptaki. Oddziaływania na ptaki ustaną w wyniku likwidacji istniejącej linii 

400 kV. Zgodnie z zasadą przezorności, celowe jest zastosowanie konstrukcji planowanej linii 

400 kV, która w znaczący sposób ograniczy ryzyko porażeń ptaków prądem i zderzeń 

z przewodami. Dopuszczona w projekcie zmiany „Studium …” (2017) linia 400 kV nie będzie 

stanowić przeszkody w przemieszczaniu się fauny naziemnej i wodnej. 

 

7.9.3. Różnorodność biologiczna 

Oddziaływanie ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) na różnorodność 

biologiczną może być związane z planowaną linią 400 kV - z wycinką fragmentów lasów, 

z likwidacją lokalnych struktur przyrodniczych w zasięgu fundamentów słupów oraz 

z ewentualnym jej negatywnym wpływem na ptaki. Oddziaływania te w znacznym stopniu 

będą zrekompensowane przez likwidację istniejącej linii 400 kV i tym samym przez ustanie 

jej oddziaływania na przyrodę ożywioną oraz przez rekultywację terenów po jej słupach 

(np. na terenach leśnych). Szczegółowa analiza tego zagadnienia będzie możliwa po ustaleniu 

miejsc lokalizacji słupów planowanej linii 400 kV i określeniu technologii jej budowy.  

Potencjalne oddziaływania ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) na różnorodność 

biologiczną, związane z planowaną linią 400 kV, w znacznym stopniu będą 

zrekompensowane przez likwidację istniejącej linii 400 kV. 

7.10. Korytarze ekologiczne 

Korytarze ekologiczne w rejonie gminy Malczyce, której dotyczy projekt zmiany 

„Studium …” (2017), scharakteryzowano w rozdz. 3.2. Podstawowym elementem osnowy 

ekologicznej jest tam korytarz ekologiczny obejmujący dolinę rzeki Odry, przez który 

przebiegają niewielki odcinki planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV, 

w północno-wschodnim fragmencie gminy Malczyce (zob. rys. 10-12). 

Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Studium...” (2017) nie będzie negatywnie wpływać 

na utrzymanie funkcji korytarza ekologicznego w rejonie doliny Odry, gdyż planowana linia 

400 kV nie przerwie jego ciągłości i nie będzie stanowić bariery ekologicznej dla migracji 

roślin, grzybów i zwierząt, zarówno naziemnych jak i fruwających. Ewentualne 

oddziaływanie linii na ptaki w trakcie sezonowych przelotów będzie miało charakter 

jednostkowych kolizji i w takim zakresie może ograniczyć funkcjonalność korytarza. 
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Planowana linia 400 kV nie naruszy najważniejszej części korytarza ekologicznego, czyli 

międzywala Odry.  

Wraz z likwidacją istniejącej linii 400 kV ustaną ewentualne jej oddziaływania na ptaki 

w trakcie migracji. 

Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Studium...” (2017) nie będzie znacząco negatywnie 

wpływać na utrzymanie funkcji korytarza ekologicznego w rejonie doliny Odry. 

 

7.11. Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 

7.11.1. Ustanowione formy ochrony przyrody  

Obszary Natura 2000 

Trasy planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV nie przebiegają przez obszar 

mający znaczenie dla Wspólnoty „Łęgi Odrzańskie” PLH020018 i obszar specjalnej ochrony 

ptaków „Łęgi Odrzańskie” PLB020008 oraz przez tereny ich planowanego powiększenia. 

Dla obszaru Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” PLH02018 obowiązuje Zarządzenie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018 

(Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4042). W Zarządzeniu tym wymieniono działania ochronne dla 

siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt będących przedmiotem ochrony obszaru 

PLH020018 „Łęgi Odrzańskie”. Działania te nie odnoszą się do linii elektroenergetycznych 

400 kV, które stanowią przedmiot projektu zmiany „Studium …” (2017).  

Dla obszaru Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” PLB02018 obowiązuje Zarządzenie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008 

(Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2446). W Zarządzeniu tym wśród potencjalnych zagrożeń dla 

gatunków: łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, kania czarna Milvus migrans, kania ruda Milvus 

milvus i bielik Haliaeetus albicilla, zapisano: Potencjalny negatywny wpływ przyszłych linii 

energetycznych, których lokalizację zaplanowano w granicach lub sąsiedztwie granic obszaru 

Natura 2000. W efekcie: zwiększenie śmiertelności osobników oraz pogorszenie 

funkcjonalności międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny środkowej Odry 

(zagrożenie D02.01.01 pn. Napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne). Wymienionych 

gatunków ptaków nie stwierdzono w rejonie odcinka planowanej linii 400 kV w gm. 

Malczyce („Sprawozdanie z inwentaryzacji przyrodniczej …” 2017). 

Dla czapli siwej Ardea cinerea, cyranki Anas querquedula i nurogęsi Mergus merganser 

w Zarządzeniu jako potencjalne zagrożenie zapisano: Potencjalny negatywny wpływ 

przyszłych linii energetycznych lokalizowanych w granicach lub sąsiedztwie granic (do 

10 km) obszaru Natura 2000. W efekcie: zwiększenie śmiertelności osobników oraz 

pogorszenie funkcjonalności międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny środkowej 

http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4042-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustanowien
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Odry (zagrożenie D02.01.01 pn. Napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne). Również tych 

gatunków ptaków nie stwierdzono w rejonie odcinka planowanej linii 400 kV w gm. 

Malczyce („Sprawozdanie z inwentaryzacji przyrodniczej …” 2017). 

Niezależnie od braku stwierdzeń ww. gatunków ptaków w rejonie planowanej linii 

400 kV, czego nie można wykluczyć w przyszłości i w związku z tym, prewencyjnie, w celu 

ograniczenia potencjalnej śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z przewodami linii 400 kV, 

celowe może być zainstalowanie na nich znaczników ostrzegawczych dla ptaków. W „Planie 

zadań ochronnych …” nie zapisano propozycji działań ochronnych związanych z lokalizacją 

napowietrznych linii elektroenergetycznych. 

W odniesieniu do obszarów Natura 2000 zgodnie z ustawą ochronie przyrody z dnia 16 

kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2016, poz. 2134, ze zm.): 

Art. 33.  

1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w 

połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 

obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1)  pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

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

2000, lub 

3)  pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 może wystąpić, gdy:  

 nastąpi pogorszenie korzystnego stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków 

roślin i zwierząt stanowiących cel ochrony,  

 inwestycja wpłynie negatywnie na korzystny stan gatunków, dla których obszar został 

wyznaczony jako obszar Natura 2000,  

 inwestycja pogorszy integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 

obszarami (spójność sieci Natura 2000).  

Korzystny stan siedliska ma miejsce, gdy:  

 jego naturalny zasięg i powierzchnia w obrębie tego zasięgu są stałe lub zwiększają się,  

 specyficzna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania istnieją 

i prawdopodobnie będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości,  

 stan ochrony gatunków typowych dla tego siedliska jest korzystny.  

Korzystny stan gatunku wynika z sumy oddziaływań na jego liczebność i rozmieszczenie 

w obrębie naturalnego zasięgu i ma miejsce w sytuacji gdy: 

 nie zmienia się ich liczebność - dane o dynamice liczebności populacji rozpatrywanych 

gatunków wskazują, że same utrzymują się w skali długoterminowej jako zdolny do 

samodzielnego przetrwania składnik swoich siedlisk,  

 nie zmniejsza się zasięg ich naturalnego występowania ani nie ulegnie zmniejszeniu w 

dającej się przewidzieć przyszłości,  
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 istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć siedlisko wystarczająco duże, aby utrzymać 

swoje populacje przez dłuższy czas. 

Integralność obszaru Natura 2000 oznacza dobrą kondycję siedlisk i gatunków oraz ich dużą 

odporność i zdolności regeneracyjne, a także zachowanie tych struktur i procesów ekologicznych, 

które tę dobrą kondycję warunkują.  

Oceniając wpływ na spójność sieci Natura 2000, bierze się pod uwagę znaczenie, jakie ma 

dany obszar dla zachowania spójności sieci w stosunku do gatunków i siedlisk, które są na nim 

chronione. 

Na etapie planowania właściwym dla projektu zmiany „Studium …” (2017) można 

stwierdzić, że planowana linia 400 kV przy likwidacji po jej oddaniu do eksploatacji istniejącej 

linii 400 kV, nie spowoduje oddziaływania na stan chronionych siedlisk i gatunków obszaru 

PLH0200018, prawdopodobieństwo jej oddziaływania na gatunki ptaków stanowiących 

przedmioty ochrony obszaru PLB020008 jest małe, nie wpłynie na integralność obszarów Natura 

2000 „Łęgi Odrzańskie” PLH020018 i PLB020008 oraz nie pogorszy spójności sieci 

obszarów Natura 2000. 

Trasy planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV nie przebiegają przez obszary 

Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” PLH020018 i PLB020008 oraz przez tereny ich 

planowanych powiększeń. Linia nie spowoduje oddziaływania na stan chronionych siedlisk 

i gatunków obszaru PLH0200018, a prawdopodobieństwo jej oddziaływania na gatunki ptaków 

stanowiących przedmioty ochrony obszaru PLB020008 jest małe. W otoczenie trasy 

planowanej linii 400 kV w gminie Malczyce nie stwierdzono występowania gatunków 

ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru PLB020008, ale nie można tego 

wykluczyć w przyszłości. W związku z tym prewencyjnie, w celu ograniczenia potencjalnej 

śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z przewodami linii 400 kV, celowe może być 

zainstalowanie na nich znaczników ostrzegawczych dla ptaków. Planowana linia 400 kV nie 

wpłynie na integralność obszarów Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” PLH020018 i  PLB020008 

oraz nie pogorszy spójności sieci obszarów Natura 2000. 

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016, poz. 2134 ze zm.): 

1. Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i 

grzybów. 

2. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko 

występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych 

ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska 

jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie 

różnorodności gatunkowej i genetycznej. 

3. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub 

ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową 
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mogą być ustalane strefy ochrony.  

Szczegółowe przepisy w zakresie ochrony gatunkowej zawierają: 

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

gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 r., poz. 1408), 

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

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

3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 r. poz. 2183). 

Spis chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt stwierdzonych w rejonie 

przebiegu tras planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV i ich pasów 

technologicznych, stanowiących przedmioty projektu zmiany „Studium …” (2017) zawiera 

rozdział 3.1.4.2.  

Ewentualna likwidacja w związku z wdrożeniem ustaleń projektu zmiany „Studium …” 

(2017) stanowisk chronionych gatunków roślin oraz stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków 

chronionych zwierząt (nie stwierdzono gatunków chronionych grzybów) będzie wymagała 

zastosowania procedur przewidzianych ustawą o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016, poz. 

2134 ze zm.). Na etapie planowania właściwym dla projektu zmiany „Studium …” (2017) 

jednoznaczna analiza tego zagadnienia jest niemożliwa (brak lokalizacji słupów i technologii 

budowy linii 400 kV). 

Na etapie eksploatacji możliwe jest oddziaływanie planowanej linii 400 kV na chronione 

gatunki ptaków. Linia wymaga w związku z tym działań minimalizujących to oddziaływanie 

(zob. rozdz. 9). 

Ewentualna likwidacja w związku z wdrożeniem ustaleń projektu zmiany „Studium …” 

(2017) stanowisk chronionych gatunków roślin oraz stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków 

chronionych zwierząt (nie stwierdzono chronionych gatunków grzybów) będzie wymagała 

zastosowania procedur przewidzianych ustawą o ochronie przyrody. Na etapie planowania 

właściwym dla projektu zmiany „Studium …” (2017) jednoznaczna analiza tego 

zagadnienia jest niemożliwa. Na etapie eksploatacji możliwe jest oddziaływanie linii 

400 kV na chronione gatunki ptaków. Linia wymaga w związku z tym działań 

minimalizujących to oddziaływanie. 

 

7.11.2 Proponowane formy ochrony przyrody 

Zgodnie z zapisami obowiązującego „Studium …” trasy planowanej i istniejącej (do 

likwidacji) linii 400 kV przebiegają przez proponowany Lubiąsko Głogowski Park Krajobrazowy. 

W przypadku jego utworzenia (uchwałą sejmiku województwa), w jego zasięgu obowiązywać będą 

wybrane zakazy wymienione w art. 17. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. 

Dz. U. 2016, poz. 2134 ze zm.), które zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (t. j. 2016, poz. 2134 ze zm.) nie dotyczą: realizacji inwestycji celu publicznego w 

rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym – inwestycją celu publicznego jest planowana linia 400 kV, stanowiąca przedmiot 

zmiany „Studium …” (2017). 

7.12. Zasoby naturalne 

Zasoby agroekologiczne (glebowe) 

Projekt zmiany „Studium...” (2017) nie wprowadza nowych ustaleń dotyczących zasad 

zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Lokalizacja linii elektroenergetycznej 

400 kV na części obszarów projektu zmiany „Studium...” (2017) spowoduje wyłączenia 

terenów z produkcji rolnej – stałe na terenach lokalizacji słupów i okresowe na terenach 

prowadzących do nich dróg dojazdowych. Przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych 

kl. I-III wymagać będzie uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W projekcie zmiany „Studium …” (2017) zrezygnowano z terenów wskazanych 

w obowiązującym studium pod zabudowę mieszkaniową (miejscowość Rachów) i zabudowę 

usługową (miejscowości Wilczków i Rusko) w zasięgu pasa technologiczno planowanej linii 

400 kV. Na ich miejscu zostały wprowadzone tereny rolne. 

Po likwidacji istniejącej jednotorowej linii 400 kV, miejsca lokalizacji jej słupów po 

rekultywacji prawdopodobnie będą użytkowane rolniczo.  

Zasoby leśne  

Projekt zmiany „Studium...” (2017) nie wprowadza zmian w zakresie gospodarowania 

lasami w odniesieniu do dotychczas obowiązującego „Studium...”, ale wskazuje przebieg 

trasy linii 400 kV między innymi przez tereny leśne. W zależności od technologii przejścia 

linii przez tereny leśne (przecinką lub nad lasem) wystąpi wyłączenie gruntów leśnych 

z produkcji w zasięgu koniecznym do przecinki lub w miejscach posadowienia słupów. 

Projekt zmiany „Studium …” (2017) nie przesądza jakie będzie docelowe przeznaczenie 

gruntów leśnych, przez które przebiega istniejąca jednotorowa linia 400 kV, po jej likwidacji. 

Prawdopodobnie zostaną zalesione. 

Zasoby wodne 

Realizacja ustaleń projektu zmiany „Studium...” (2017) nie będzie negatywnie wpływać 

na zasoby wodne. Budowa i eksploatacja planowanej dwutorowej linii 400 kV i likwidacja 

istniejącej jednotorowej linii 400 kV nie będą miały wpływu na fizyczny stan wód 

powierzchniowych i podziemnych, w szczególności na ich zasoby.   

Zasoby surowców, tereny i obszary górnicze 

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego (baza MIDAS), oraz „Bilansu 

zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r.” (2017) w rejonie 

przebiegu tras planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV nie występują 

udokumentowane złoża surowców mineralnych, a w związku z tym nie wyznaczono terenów 

i obszarów górniczych. 

Przyrodnicze zasoby rekreacyjne 

Realizacja ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) nie wpłynie na umiarkowaną 
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atrakcyjność i przydatność rekreacyjno-turystyczną rejonu planowanej i istniejącej linii 400 kV. 

Istniejąca jednotorowa linia 400 kV (z pasem technologicznym po 50 m w obie strony od osi linii) 

zostanie zastąpiona w nieco innej lokalizacji przez dwutorową linię 400 kV, z pasem 

technologicznym po 35 m w obie strony od osi linii. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) spowoduje oddziaływania na zasoby 

naturalne w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej niewielkich powierzchni terenu.  

 

7.13. Krajobraz 

Podstawowe uwarunkowania oceny oddziaływania linii elektroenergetycznej 400 kV na 

krajobraz są następujące: 

 z bliskiej odległości słupy linii wysokiego napięcia stanowią elementy obce w krajobrazie, 

ze względu na jednoznacznie techniczny charakter i brak możliwości zamaskowania 

w związku z wysokością konstrukcji; 

 wraz ze wzrostem odległości obserwowania słupa jego dysonans krajobrazowy wyraźnie 

maleje, a z dwóch podstawowych typów konstrukcyjnych słupów linii 

elektroenergetycznych – kratowych i rurowych – generalnie mniej „agresywne” 

krajobrazowo są słupy kratowe, gdyż ze względu na ażurową konstrukcję słabiej 

zarysowują się one na tle nieba i dają szybszy efekt „rozmycia” wraz ze wzrostem 

odległości od obserwatora, zanikają w krajobrazie w odległości 2 – 3 km od obserwatora; 

 istotną cechą słupów kratowych wpływającą na ich postrzeganie w krajobrazie jest 

kolorystyka konstrukcji – słupy jasnoszare dają efekt zamaskowania w krajobrazie, 

zwłaszcza w warunkach pogody pochmurnej, słupy zielono-oliwkowe są lepiej 

zamaskowane krajobrazie w przypadku postrzegania na tle lasu lub w krajobrazie 

„zielonym: (łąki, pastwiska, lasy itp.,) sfalowanym lub pagórkowatym; itp.; 

 istotnym uwarunkowaniem postrzegania słupów, zmiennym w czasie, są warunki 

pogodowe, a przede wszystkim stan zachmurzenia, w tym kolor chmur i kierunek 

oświetlenia słupów w stosunku do obserwatora; 

 wiodący wpływ na postrzeganie słupów ma ukształtowanie terenu na obszarze 

otaczającym oraz jego pokrycie roślinnością - przebieg przez tereny rolne lub leśne; 

 na ekspozycję krajobrazową słupów i ich negatywne postrzeganie silnie wpływa 

lokalizacja na osi dróg lub wzdłuż ich przebiegu, gdy stanowią one dominantę 

krajobrazową i znajdują się długo w zasięgu widoczności obserwatorów jadących w ich 

stronę. 

Po wdrożeniu ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) największa ekspozycja 

krajobrazowa planowanej linii 400 kV będzie miała miejsce z terenów osadniczych wsi: 

Chomiąża (z odległości rzędu ok. 400 m) Rachów (ok. 100 m), Wilczków (ok. 600 m) oraz 

Rusko (ok. 400 m). W mniejszym stopniu linia będzie widoczna z miejscowości Malczyce, 

z odległości rzędu ponad 1,5 km. Planowana linia 400 kV będzie widoczna z drogi krajowej 
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nr 94 a także z lokalnych dróg powiatowych i gminnych na jej przebiegu i w otoczeniu. 

Z wału przeciwpowodziowego Odry planowana linia 400 kV będzie słabiej widoczna - 

odległości rzędu 2,5 km.  

Po wybudowaniu i włączeniu do sieci planowanej dwutorowej linii 400 kV, zlikwidowana 

zostanie istniejąca jednotorowa linia 400 kV – całkowicie ustanie jej oddziaływanie 

krajobrazowe.  

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. 2015, poz. 774 ze zm.) potencjalne 

uwarunkowania/ograniczenia w zakresie lokalizacji napowietrznych linii 

elektroenergetycznych mogą by określone w projekcie audytu krajobrazowego, który 

sporządza zarząd województwa a uchwala sejmik wojewódzki. Audyt taki dla woj. 

dolnośląskiego nie został dotychczas (grudzień 2017 r.) wykonany i uchwalony.  

Dopuszczona w projekcie zmiany „Studium …” (2017) planowana linia 400 kV będzie 

stanowić dominantę krajobrazową części gm. Malczyce. Ustanie oddziaływanie 

krajobrazowe istniejącej linii 400 kV, przewidzianej do likwidacji.  

 

7.14. Zabytki i dobra materialne 

W rejonie przebiegu planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV nie występują 

obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego 

Trasy planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV przebiegają poza strefami 

ochrony konserwatorskiej, z wyjątkiem: 

 odcinka linii istniejącej (do likwidacji), która przebiega przez strefę „B” ochrony 

konserwatorskiej w mieście Chomiąża. Likwidacja linii będzie korzystna w aspekcie 

pełnienia przez tę strefę funkcji ochronnych; 

 stref „OW” ochrony konserwatorskiej obejmujących obszary o stwierdzonej lub 

domniemanej zawartości ważnych reliktów archeologicznych (w tym w zasięgu strefy 

„OW” znajduje się planowana linia elektroenergetyczna 400 kV wraz z pasem 

technologicznym oraz fragmenty linii istniejącej) – prace ziemne w jej obrębie wymagają 

uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu i 

mogą wymagać wyprzedzających badań archeologicznych.  

W projekcie zmiany „Studium …” (2017) nieznacznie przesunięto granicę strefy „K” 

ochrony krajobrazu kulturowego wsi Rachów – aktualnie bezpośrednio przylega do pasa 

technologicznego planowanej linii 400 kV. 

Na trasach przebiegu planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV dobra 

materialne reprezentowane są głównie przez sieć drogową i infrastrukturę techniczną. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) nie spowoduje oddziaływania na 

wymienione dobra materialne, z wyjątkiem użytkowania dróg.  

Nowym dobrem materialnym będzie dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV 

o dużym znaczeniu dla systemu elektroenergetycznego woj. dolnośląskiego, w tym dla 
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gm. Malczyce. Istniejąca jednotorowa linia elektroenergetyczna 400 kV (m. in. ze względu na 

jej zły stan techniczny) po zbudowaniu nowej linii zostanie zlikwidowana. 

W pasie technologicznym planowanej linii 400 kV, zrezygnowano z projektowanych 

terenów zabudowy mieszkaniowej (w miejscowości Rachów) i usługowej 

(w miejscowościach Wilczków i Rachów). 

Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) nie spowoduje oddziaływania na 

zabytki. Spełnienie zapisów dotyczących stref „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków 

archeologicznych wymaga uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków we Wrocławiu. Nowym dobrem materialnym będzie dwutorowa linia 

elektroenergetyczna 400 kV, o dużym znaczeniu dla systemu elektroenergetycznego 

woj. dolnośląskiego, w tym dla gm. Malczyce. 

 

7.15. Sytuacje awaryjne 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć są potencjalnym 

źródłem zagrożenia dla najbliższego otoczenia, w tym ludzi, z uwagi na możliwość 

wystąpienia awarii mechanicznej jej elementów konstrukcyjnych.  

Polska Norma PN-E-05100-1 szczegółowo określa zasady projektowania i budowy 

w zakresie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń w miejscach zbliżenia lub krzyżowania 

obiektów przez linię lub częstego przebywania ludzi. Pomimo to awarie te w postaci zgięć, 

złamań lub przewrócenia się słupów, zerwania lub opadnięcia przewodów, zerwania lub 

połamania elementów izolacji i osprzętu na słupach, mogą wystąpić, szczególnie 

w katastrofalnych warunkach atmosferycznych, jak huragany i oblodzenia. W takich 

sytuacjach wystąpią zniszczenia i uszkodzenia drzew i innych roślin w zasięgu upadku słupa 

(słupów) i opadnięcia przewodów. Dalsze zniszczenia mogą wówczas wystąpić w wyniku 

działań związanych z usuwaniem skutków awarii, szczególnie w przypadku większych 

uszkodzeń, gdy wystąpi konieczność użycia sprzętu budowlanego, przy ich usuwaniu. 

Awarie elektryczne nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, zwierząt i roślin, 

gdyż w przypadku ich zaistnienia napięcie na linii jest natychmiast automatycznie wyłączane. 

Dotychczasowe doświadczenia z eksploatacji linii wysokiego napięcia w Polsce wykazują 

brak istotnych zagrożeń związanych z ich awariami, co można także odnieść do planowanej 

linii 400 kV będącej przedmiotem projektu zmiany „Studium …” (2017). 

7.16. Obszar ograniczonego użytkowania 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 

2017, poz. 519 ze zm.) (…) Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami 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, albo z analizy porealizacyjnej 

wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych 
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i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem 

zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, 

kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji 

radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego 

użytkowania. 

W projekcie zmiany „Studium …” (2017) wyznaczono dla planowanej dwutorowej 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pas technologiczny o szerokości 70 m (po 

35 m od osi linii). Linia ta nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

7.17.  Ludzie 

W związku z wdrożeniem ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017), na etapach 

budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV i likwidacji jednotorowej linii 400 kV, 

potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi może być związane wyłącznie z okresowymi 

uciążliwościami prac budowlanych i likwidacyjnych, w tym transportu, powodujących emisję 

do środowiska zanieczyszczeń atmosfery, hałasu i drgań podłoża. Uciążliwości te będą 

ograniczone przestrzennie i czasowo. Nie przewiduje się znaczącego, negatywnego 

oddziaływania na zdrowie ludzi.  

W projekcie zmiany „Studium …” (2017) wyznaczono pas technologiczny (2 x 35 m) dla 

planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV, w którym obowiązuje zakaz lokalizacji 

budynków. Ponadto w zasięgu pasa technologicznego planowanej linii 400 kV, 

zrezygnowano z terenów wskazanych w obowiązującym „Studium …” pod zabudowę 

mieszkaniową i usługową. Negatywne oddziaływanie planowanej linii 400 kV na środowisko, 

w tym na ludzi przy stałym ich pobycie, na etapie jej eksploatacji, będzie zawierać się 

w granicach wyznaczonego pasa technologicznego. 

Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) nie spowoduje pogorszenia 

środowiskowych warunków życia ludzi. Funkcjonowanie planowanej linii 

elektroenergetycznej 400 kV poprawi warunki życia mieszkańców regionu w zakresie 

dostaw energii elektrycznej. 

7.18.  Oddziaływanie skumulowane 

Planowana linia 400 kV częściowo przebiega „równolegle” (lub przecina) istniejąca linię 

400 kV. Ze względu na to, że istniejąca jednotorowa linia 400 kV po wybudowaniu 

planowanej dwutorowej linii 400 kV zostanie zdemontowana, oddziaływania skumulowane 

wystąpią tylko na etapie inwestycyjnym ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017). 

Ponadto trasa planowanej linii 400 kV przecina istniejącą napowietrzną linię wysokiego 

napięcia 110 kV w pobliżu miejscowości Rachów i Chomiąża.  

Kumulacja oddziaływań na środowisko może potencjalnie wystąpić przede wszystkim na 

etapie eksploatacji planowanej linii 400 kV z innymi obiektami elektroenergetycznymi 

w zakresie emisji hałasu i pola elektromagnetycznego, oddziaływania na ptaki oraz wpływu 

na krajobraz (lokalny wzrost antropizacji). Zagadnienia te zostaną poddane szczegółowej 
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analizie w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, po ustaleniu parametrów technicznych 

linii 400 kV.  

Kumulacja krajobrazowa linii 400 kV z drogą krajową nr 94 występuje w niewielkim 

zakresie, planowana linia będzie przebiegać prostopadle do drogi. Kumulacja dotyczy przede 

wszystkim osób poruszających się po drodze i jest krótkotrwała, natomiast jest mała lub 

żadna w przypadku obserwatorów zewnętrznych, ze względu na terenową formę dróg; brak 

kumulacji hałasu (dominuje hałas drogowy niezależnie od warunków pogodowych). 
 

7.19.  Klasyfikacja oddziaływań projektu zmiany „Studium...” (2017) na środowisko 

Klasyfikację oddziaływań ustaleń projektu zmiany „Studium ...” (2017) na poszczególne 

elementy środowiska w ich wzajemnym powiązaniu, w tym oddziaływania skumulowanego 

na zdrowie ludzi i na biosferę, zgodną 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 (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.) 

przedstawiono w tabeli 6. 
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Tabela 6 Klasyfikacja oddziaływań na środowisko ustaleń projektu zmiany „Studium…” (2017). 

 -  pogrubiono oddziaływania potencjalnie znaczące 

Oddziaływania na środowisko 
Rodzaje oddziaływania Czas oddziaływania 

Trwałość skutków 

oddziaływania 

Ocena oddziaływania 

bezpośrednie pośrednie wtórne 
krótko-

terminowe 

średnio-

terminowe 

długo-

terminowe 
chwilowe okresowe stałe pozytywne negatywne neutralne 

 ETAP BUDOWY 
Przekształcenia wierzchniej 

warstwy litosfery (wykopy) X   X     X  X  

Likwidacja pokrywy glebowej  X   X     X  X  

Oddziaływanie na wody gruntowe 

(odwadnianie wykopów) 
X   X    X    X 

Likwidacja roślinności, 

zwłaszcza  leśnej 
X   X     X  X  

Wpływ na faunę (głównie 

płoszenie) 
X X  X    X   X X 

    Emisja zanieczyszczeń do atmosfe-

ry (samochody i sprzęt budowlany) 
X   X    X    X 

Emisja hałasu (samochody i 

sprzęt budowlany) 
X   X    X    X 

Emisja drgań (samochody i sprzęt 

budowlany) 
X   X    X    X 

Powstanie odpadów (głównie w 

związku z likwidacją istniejącej 

linii 400 kV) 
X   X    X X  X X 

Postępujące wraz z budową 

przekształcenia krajobrazu 
X   X    X   X  

Oddziaływanie na ludzi 

(samochody i sprzęt budowlany) 
  X X    X    X 

Sytuacje awaryjne – rozlewy subs-

tancji ropopochodnych i innych 
X   X   X X   X  

ETAP EKSPLOATACJI 
Emisja hałasu  (bez przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów 

imisji poza pasem technologicz- 

nym linii 400 kV) 

X     X  X    X 
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Emisja pola elektromagnetycz-

nego (bez przekroczeń dopusz-

czalnych poziomów imisji poza 

pasem technologicznym linii 400 

kV) 

X     X   X   X 

Potencjalne oddziaływanie na 

ptaki 
X   X     X  X  

Korytarze ekologiczne X X    X   X   X 

Oddziaływanie na obszary 

Natura 2000 
X X    X   X   X 

Antropizacja krajobrazu  X    X  X   X X 

Sytuacje awaryjne – przewrócenia 

słupów linii 400 kV. 
X X  X   X X X  X  

Źródło: opracowanie własne. 
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8. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 

USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA ŚRODOWISKO 

Analiza skutków środowiskowych związanych z realizacją celów i kierunków rozwoju 

przestrzennego sformułowanych w projekcie zmiany „Studium ...” (2017), wskazuje, że ze 

względu na ich charakter i znaczną odległość do granicy Polski z Republiką Czeską 

(ok. 60 km), nie wystąpią niekorzystne oddziaływania transgraniczne. 

 

9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU 

STUDIUM, W SZCZEGÓLNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ NA CELE I PRZEDMIOT 

OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH 

OBSZARÓW 

Nieuniknione przekształcenia środowiska związane z realizacją ustaleń projektu zmiany 

„Studium…” (2017) – budowy i eksploatacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV 

oraz likwidacji istniejącej jednotorowej linii 400 kV, mogą zostać ograniczone poprzez 

wdrożenie odpowiednich działań, jak (dotyczą etapów projektowania i wdrażania ustaleń 

projektu zmiany „Studium …” 2017): 

 etap projektowania linii: 

- ograniczenie zajętości terenu, w szczególności w lasach; 

- zastosowanie rozwiązań technicznych eliminujących możliwość porażenia prądem 

ptaków; 

- zastosowanie znaczników ostrzegawczych, zwiększających widoczność dla ptaków 

przewodów planowanej, napowietrznej linii 400 kV, o ile taki wymóg zostanie 

określony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, którą 

wyda RDOŚ we Wrocławiu na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko; 

- zastosowanie maskującej w krajobrazie, zielono-oliwkowej kolorystyki słupów; 

 etap wdrażania ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017): 

- zdjęcie próchnicznych warstw gleby z wykopów budowlanych pod słupy planowanej 

linii 400 kV i ich wykorzystanie do rekultywacji terenów wykopów po fundamentach 

linii istniejącej, przeznaczonej do likwidacji; 

- wykorzystanie do dojazdów do miejsc budowy słupów i likwidacji słupów w jak 

największym stopniu istniejących dróg publicznych i prywatnych.; w przypadku ich 

braku okresowe dojazdy do stanowisk słupowych wyznaczyć na jak najkrótszych 

odcinkach; 

- minimalizacja ilości odpadów i gospodarka odpadami uwzględniająca ich segregację, 

selektywne gromadzenie i przechowywanie w miejscach do tego przeznaczonych i 

oznakowanych; 

- przekazywanie wszystkich odpadów z budowy i z rozbiórki istniejącej linii 400 kV 

uprawnionemu podmiotowi do wywozu do ZUO lub do obiektu gromadzenia złomu 
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metali; 

- rozwieszenie przewodów na słupach planowanej linii 400 kV metodą bezdotykową 

w stosunku do powierzchni terenu (zastosowanie wciągarek) w celu ochrony 

lokalnych struktur przyrodniczych; 

- prowadzenie prac budowlanych i rozbiórkowych z zachowaniem przepisów 

obowiązujących w zakresie ochrony drzew i krzewów w związku z ich ewentualną 

wycinką (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. - t. j. Dz. U. 2016, 

poz. 2134 ze zm.); 

- ochrona drzew i krzewów przewidzianych do zachowania w sąsiedztwie terenów prac 

budowlanych, nieprzewidzianych do wycinki przez: prowadzenie prac budowlanych 

bez naruszania koron, pni i korzeni drzew oraz zabezpieczenie drzew znajdujących się 

w  sąsiedztwie miejsc robót i dojazdów deskami lub matami słomianymi przed 

potencjalnymi uszkodzeniami; 

- w przypadku płytkiego występowania pierwszego poziomu wody podziemnej, 

odprowadzenie wód z okresowych odwodnień wykopów pod fundamenty obiektów 

budowlanych do gruntu (infiltracja) lub do rowów melioracyjnych, z wyłączeniem 

możliwości bezpośredniego odprowadzania wód do cieków; 

- prowadzenie prac budowlanych planowanej linii 400 kV pod nadzorem 

przyrodniczym, którego zakres zostanie określony w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia, którą wyda RDOŚ we Wrocławiu na podstawie 

raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Kompensacja przyrodnicza utraty części płatów chronionych siedlisk przyrodniczych 

(w przypadku jej wystąpienia) w zakresie zgodnym z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia, którą wyda RDOŚ we Wrocławiu na podstawie raportu 

o oddziaływaniu na środowisko.  

 

10.  ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W 

PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM  

W projekcie zmiany „Studium …” (2017) ustalono m.in. trasę przebiegu planowanej linii 

elektroenergetycznej 400 kV i szerokość jej pasa technologicznego 2 x 35 m. Ponadto 

istniejąca linia 400 kV zgodnie z zapisami projektu zmiany „Studium …” (2017) zostanie 

zdemontowana. 

Ze względu na znaczenie inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju 

gospodarczego Polski południowo-zachodniej, w szczególności województwa dolnośląskiego, 

nie może być brana pod uwagę rezygnacja z realizacji planowanej linii 400 kV. 

W związku z powyższym rozwiązania alternatywne mogą dotyczyć: 

1) przebiegu trasy linii, która jednak wynika z bardzo wielu uwarunkowań: własnościowych, 

infrastrukturowych, technicznych i środowiskowych; celowe jest w jak największym 

stopniu omijanie ekosystemów leśnych, bagiennych, wodnych i innych o dużej wartości 

ekologicznej – zagadnienie do uszczegółowienia w miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego; 

2) sposobu przejścia przez tereny leśne, który nie jest określony w projekcie zmiany 

„Studium …” (2017) – może być ono zrealizowane nad lasem (na wysokich słupach) lub 

przecinką leśną – decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na etapie projektu budowlanego 

i raportu o oddziaływaniu na środowisko; 

3) szczegółowej lokalizacji słupów linii, co wykracza poza zakres problematyki projektu 

zmiany „Studium …” (2017) - decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na etapie projektu 

budowlanego i raportu o oddziaływaniu na środowisko; 

4) parametrów technicznych linii (poza napięciem, które jest przesądzone), co wykracza poza 

zakres problematyki projektu zmiany „Studium …” (2017) - decyzja w tej sprawie zostanie 

podjęta na etapie projektu budowlanego i raportu o oddziaływaniu na środowisko; 

5) technologii budowy, co wykracza poza zakres problematyki projektu zmiany „Studium …” 

(2017) - decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na etapie projektu budowlanego i raportu 

o oddziaływaniu na środowisko. 

 

 

11. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM 

ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA  

Przewidziana w projekcie zmiany „Studium…” (2017) linia elektroenergetyczna 400 kV 

po oddaniu do eksploatacji, wymagać będzie kontroli w odniesieniu do oddziaływania na 

środowisko w zakresach: 

1) pomiarów poziomu pola elektromagnetycznego w otoczeniu (po oddaniu do eksploatacji) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883).; 

2) pomiarów poziomu hałasu w otoczeniu (po oddaniu do eksploatacji w warunkach 

deszczowej pogody i dużej wilgotności powietrza) w nawiązaniu do Rozporządzenia  

Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. 

U. 2014, poz. 112) i w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz 

pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542). 

Może być wymagane wykonanie przyrodniczego monitoringu porealizacyjnego 

w zakresie oddziaływania na ptaki, co przesądzone zostanie w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia.  
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12. WSKAZANIE NAPOTKANYCH W PROGNOZIE TRUDNOŚCI 

WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 

WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

Przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Studium...” 

(2017) nie napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki i luk we współczesnej 

wiedzy. 

Opracowując „Prognozę …” wykorzystano bogaty zestaw archiwalnych materiałów 

informacyjnych, zarówno dotyczących stanu środowiska i ochrony przyrody, jak i metod 

sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko. Lukę w stanie współczesnej wiedzy 

nt. chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, uzupełniła 

roczna inwentaryzacja przyrodnicza, wykonana na zamówienie inwestora planowanej linii 

400 kV („Sprawozdanie z inwentaryzacji przyrodniczej …” 2017). 

Luki we współczesnej wiedzy  dotyczą: 

 oddziaływania pola elektroenergetycznego emitowanego przez linie wysokich 

i najwyższych napięć na zwierzęta wszystkich grup systematycznych (przeważa pogląd, że 

oddziaływanie nie występuje, ale nie jest to udokumentowane empirycznie); 

 miarodajnych metod szacowania śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z liniami wysokich 

i najwyższych napięć; 

 oddziaływania linii elektroenergetycznych na fruwające bezkręgowce (całkowity brak 

informacji). 

Wobec ww. luk, zgodnie z zasadą przezorności, określono działania ograniczające 

oddziaływania na środowisko, w tym dla planowanej linii 400 kV o charakterze 

prewencyjnym (zob. rozdz. 9).  
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14. SPIS DOKUMENTACJI KARTOGRAFICZNEJ 

Spis rysunków: 

Rys. 1. Przebieg planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) w gminie 

Malczyce. 

Rys. 2 Planowana linia 400 kV i istniejąca linia 400 kV (do likwidacji) wraz z pasami 

technologicznymi – fragment rysunku projektu zmiany „Studium…” (2017). 

Rys. 3 Położenie planowanej i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) na tle "Mapy 

Geologicznej Polski 1:500000" (objaśnienia sygnatur występujących w rejonie linii 

400 kV). 

Rys. 4 Położenie planowanej i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) na tle "Przeglądowej 

Mapy Geomorfologicznej Polski 1:500000" (objaśnienia sygnatur występujących w 

rejonie przedsięwzięcia). 

Rys. 5 Położenie planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV na tle podziału na 

jednolite części wód powierzchniowych. 

Rys. 6 Położenie planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) na tle 

podziału na jednolite części wód podziemnych. 

Rys. 7 ab  Użytkowanie terenu w rejonie tras przebiegu planowanej linii 400 kV i istniejącej 

linii 400 kV przeznaczonej do likwidacji.  

Rys. 8 Siedliska przyrodnicze chronione w programie Natura 2000 w rejonie tras przebiegu 

planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (przeznaczonej do likwidacji) wg 

danych RDOŚ we Wrocławiu. 

Rys. 9 abc Trasy planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) na tle 

wyników inwentaryzacji przyrodniczej. 

Rys. 10 Położenie planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV na tle „Projektu 

korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000 

w Polsce” (Jędrzejewski i in. 2011). 

Rys. 11 Położenie planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV na tle rysunku Nr 1B 

do „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. 

Perspektywa 2020” (2014). 

Rys. 12 Położenie planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV na tle sieci lądowych 

korytarzy ekologicznych na terenie Polski wg www.geoserwis.gdos.gov.pl 

Rys. 13 Położenie planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV na tle obszaru 

zagrożenia powodziowego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału 

przeciwpowodziowego (www.mapy.isok.gov.pl). 

Rys. 14 Położenie tras planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV na tle form 

ochrony przyrody w regionalnym otoczeniu. 

Spis fotografii: 

Fot. 1 Widok na trasę istniejącej oraz planowanej linii 400 kV (planowana linia będzie 

przebiegać równolegle do istniejącej, po prawej stronie) z drogi łączącej 

miejscowości Malczyce i Wilków. 

Fot. 2 Widok na trasę istniejącej oraz planowanej (w głębi) linii 400 kV z drogi łączącej 

miejscowości Malczyce i Wilków 
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15. STRESZCZENIE PROGNOZY W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

1. Podstawy prawne prognozy i informacje o metodach zastosowanych przy jej 

sporządzaniu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko 

projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Malczyce” (2017) zwanego dalej projektem zmiany „Studium …” (2017), 

opracowana na podstawie 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. 

Celem prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska przyrodniczego, które 

mogą wyniknąć z realizacji projektowanej funkcji terenu oraz przedstawienie rozwiązań 

eliminujących lub ograniczających potencjalne negatywne wpływy na środowisko. 

W prognozie oddziaływania na środowisko projektu „Planu…” zastosowano następujące 

metody prognozowania: 

 indukcyjno-opisową (od szczegółowych analiz po uogólniającą syntezę); 

 analogii środowiskowych (na podstawie założenia o stałości praw przyrody); 

 diagnozy stanu środowiska, jako punktu wyjścia ekstrapolacji w przyszłość; 

 analiz kartograficznych; 

 dokumentacji fotograficznej. 

2. Charakterystyka ustaleń projektu studium i jego powiązania z innymi dokumentami 

Zmiana aktualnie obowiązującego dokumentu zmiany „Studium …” polega na 

uwzględnieniu nowego, projektowanego przebiegu napowietrznej dwutorowej linii 

elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice. Ponadto w projekcie zmiany 

„Studium …” (2017) istniejąca napowietrzna jednotorowa linia 400 kV Czarna – 

Pasikurowice została przeznaczona do demontażu (po uruchomieniu planowanej linii 

400 kV). Dodatkowo z zasięgu pasa technologicznego wyznaczonego od projektowanego 

przebiegu napowietrznej dwutorowej linii 400 kV zostały usunięte tereny wskazane pod 

zabudowę mieszkaniową w miejscowości Rachów oraz zabudowę usługową 

w miejscowościach Wilczków i Rusko – na ich miejsce zostały wprowadzone tereny rolne. 

Ponadto granica strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego w miejscowości Rachów została 

przesunięta do granic pasa technologicznego planowanej linii. Uzupełniono również 

informację nt. położenia linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym 

w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej. 

W projekcie zmiany „Studium …” (2017) wprowadzono również zmiany polegające na: 

korekcie granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 319 oraz usunięciu złoża węgla 

brunatnego „Ruja” WB753, które nie znajduje się w granicach administracyjnych gminy. 

Ponadto z tekstu studium wykreślono zagadnienie dotyczące kierunków rozwoju związanych 

z niekonwencjonalnym pozyskiwaniem energii (tj. możliwością lokalizowania na terenie 
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gminy farm wiatrowych), które nie dotyczy rejonu tras planowanej i istniejącej (do 

likwidacji) linii 400 kV.  

W projekcie zmiany „Studium …” (2017) ustalono m.in. pas technologiczny o szerokości 

70 m (po 35 m w obie strony od osi linii), w granicach którego zakazuje się lokalizacji 

budynków.  

Projekt zmiany „Studium ...” (2017) uwzględnia cele i kierunki działań polityki 

przestrzennej określone w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych, zwłaszcza 

z zakresu elektroenergetyki.  

3. Stan środowiska przyrodniczego i jego potencjalne zmiany 

3.1. Struktura środowiska przyrodniczego 

Planowana i istniejąca (do likwidacji) linia 400 kV znajdują się w zasięgu regionów 

Pradolina Wrocławska oraz Równina Wrocławska. Pradolinę Wrocławską wypełniają osady 

rzeczne, budujące terasy. Głównym elementem sieci hydrograficznej jest Odra. Równina 

Wrocławska podzielona jest na trzy mniejsze regiony, z czego przebieg istniejącej 

i planowanej linii 400 kV znajduje się w zasięgu Wysoczyzny Średzkiej. Jest to równina 

morenowo-sandrowa z ostańcami moren czołowych, charakteryzująca się licznymi 

wzniesieniami o wysokościach ponad 140 m n.p.m 

Na trasach przebiegu planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (przeznaczonej do 

likwidacji) przepływają cieki: Średzka Woda, Zbójno oraz Drążnik a także mniejsze cieki bez 

nazwy. Teren, przez który przebiegają planowana i istniejąca linia 400 kV (przeznaczona do 

likwidacji) jest częściowo zmeliorowany. Trasy planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 

400 kV przebiegają poza terenem obwałowanym doliny Odry. 

W rejonie przebiegu planowanej linii 400 kV i przeznaczonej do likwidacji linii 400 kV 

szatę roślinną reprezentują przede wszystkim: 

 uprawy na  gruntach ornych; 

 łąki i pastwiska; 

 zadrzewienia i zakrzewienia nadwodne, wzdłuż cieków i rowów melioracyjnych; 

 przydrożne szpalery drzew oraz pojedyncze drzewa i krzewy; 

 lasy; 

 szuwary; 

 roślinność chwastów, głównie wzdłuż poboczy dróg. 

Dla trasy przebiegu planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice 

oraz linii przeznaczonej do likwidacji, w zasięgu po 200 m od osi linii, wykonano roczną 

inwentaryzację przyrodniczą. Wyniki inwentaryzacji zawiera opracowanie pt. „Sprawozdanie 

z inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna 

- Pasikurowice” (2017). Inwentaryzacja objęła chronione: siedliska przyrodnicze, rośliny, 

grzyby wielkoowocnikowe, porosty, bezkręgowce, płazy, gady, ptaki, ssaki. 
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3.2. Procesy przyrodnicze i powiązania przyrodnicze z otoczeniem 

Trasy przebiegu planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) 

prowadzą przez tereny o umiarkowanym zróżnicowaniu morfologicznym. Procesy 

geodynamiczne związane są z korytami cieków: Średzka Woda, Zbójno oraz Drążnik 

i występują w postaci erozji brzegów i dna oraz akumulacji materiału skalnego.  

Procesy hydrologiczne w rejonie planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV 

polegają głównie na drenażu podłoża i grawitacyjnym spływie (podziemnym 

i powierzchniowym) do rzek. Planowana i istniejąca (do likwidacji) linie 400 kV częściowo 

położone są w zasięgu obszarów zagrożenia powodzią, w przypadku przerwania wału 

przeciwpowodziowego  

Trasy planowanej linii 400 kV i istniejącej linii 400 kV (do likwidacji) znajdują się poza 

zasięgiem obszarów chronionego krajobrazu. 

3.3. Walory zasobowo-użytkowe środowiska 

Na terenie gminy Malczyce występują w większości dobre gleby zaliczane do kompleksu 

pszennego dobrego i wadliwego, stanowiące II, III i IVa i IVb klasę gruntów ornych. Grunty 

orne klas I-III podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych.  

Trasa planowanej linii 400 kV przebiegać będzie przez tereny leśne na odcinkach 

o łącznej długości ok. 500 m, największy fragment we wschodniej części gminy Malczyce. 

Projektowana linia 400 kV na tym obszarze będzie przebiegać ok. 50 m na północ od 

istniejącej linii. Jej pas technologiczny będzie przebiegał przez fragment lasu mieszanego 

świeżego, uznanego za wodochronny. 

Trasy przebiegu planowanej i przeznaczonej do likwidacji linii 400 kV leżą częściowo 

w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 319 „Subzbiornik Prochowice – Środa 

Śląska”. 

Na trasach przebiegu planowanej i istniejącej linii 400 kV (przeznaczonej do likwidacji) 

nie występują złoża surowców naturalnych. W projekcie zmiany „Studium …” (2017), 

zarówno z części tekstowej jak i graficznej usunięte zostało złoże węgla brunatnego „Ruja” 

WB 753, które nie znajduje się w granicach administracyjnych gminy Malczyce. 

3.4. Zagrożenia przyrodnicze 

Trasy planowanej i istniejącej (przeznaczonej do likwidacji) linii 400 kV leżą poza 

obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Położone są natomiast w obrębie tzw. obszarów 

narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. 

W rejonie przebiegu planowanej i istniejącej (przeznaczonej do likwidacji) linii 400 kV 

nie występują zarejestrowane osuwiska oraz nie znajdują się tu obszary predysponowane do 

występowania ruchów masowych. 
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3.5. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu 

studium 

W przypadku braku realizacji ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) na trasie 

planowanej linii 400 kV utrzymane byłoby dotychczasowe rolnicze i leśne użytkowanie 

ziemi, z kontynuacją typowych dla tych sposobów użytkowania ziemi zmian środowiska 

przyrodniczego, głównie gleb, szaty roślinnej i zwierząt. Obowiązywałyby tereny 

dopuszczonego rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej w pasie technologicznym 

planowanej linii 400 kV (w rejonie miejscowości Rachów, Wilczków i Rusko). Nadal 

użytkowana byłaby istniejąca linia 400 kV, której stan techniczny został określony jako zły, 

z konsekwencjami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi (większe oddziaływanie 

na środowisko  przestarzałej technicznie linii niż nowoczesnej). 

Brak realizacji ustaleń projektu zmiany „Studium...” (2017) wyeliminowałby przede 

wszystkim wszelkie zmiany środowiska związane z lokalizacją napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400 kV i z demontażem obecnie funkcjonującej linii 400 kV. Brak 

budowy nowej linii 400 kV stanowiłby jednak zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego 

południowo-zachodniej części Polski, w szczególności województwa dolnośląskiego, 

w związku z tym zaniechanie budowy linii 400 kV Czarna Pasikurowice, z punktu widzenia 

społeczno–gospodarczego, jest niepożądane.  

4. Analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia 

realizacji projektu studium, w szczególności na obszarach form ochrony przyrody 

4.1. Stan antropizacji środowiska  

W rejonie tras przebiegu planowanej i istniejącej (przeznaczonej do likwidacji) linii 

400 kV przeważają grunty orne. Główne przejawy przekształceń środowiska przyrodniczego 

w rejonie ich przebiegu to: 

 dominacja intensywnego rolniczego użytkowania ziemi, czego efektem są 

m.in. synantropizacja roślinności, zubożenie struktury ekologicznej terenu i specyfika 

krajobrazu o cechach kulturowego krajobrazu rolniczego; 

 osadnictwo wiejskie w otoczeniu tras linii, w tym tereny zabudowy wiejskiej w obrębach 

ewidencyjnych: Chomiąża, Rachów, Wilczków, Rusko – źródła zanieczyszczeń do 

atmosfery ścieków komunalnych i gospodarczych oraz odpadów komunalnych 

i gospodarczych; 

 jednotorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV – jednym z ustaleń projektu 

zmiany „Studium …” (2017) jest jej docelowa likwidacja (po wybudowaniu 

i uruchomieniu planowanej linii 400 kV Czarna-Pasikurowice); 

 droga krajowa nr 94 – odcinek Środa Śląska – Prochowice; 

 lokalne drogi powiatowe i gminne; 

 napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia. 
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4.2. Formy ochrony przyrody  

W otoczeniu planowanej i istniejącej (przeznaczonej do likwidacji) linii 400 kV (poza 

trasami ich przebiegu) spośród form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie 

przyrody występują: 

 obszary Natura 2000: 

 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - „Łęgi Odrzańskie” PLH020018 – trasy 

planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV przebiegają poza jego zasięgiem 

w najbliższej odległości około 0,5 km od obszaru Natura 2000; 

 obszar specjalnej ochrony ptaków „Łęgi Odrzańskie”  i  PLB020008 – trasy 

planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV przebiegają w minimalnej 

odległości ok. 1,3 km od obszaru Natura 2000; 

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.  

Trasy planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV przebiegają częściowo przez 

planowany Lubiąsko Głogowski Park Krajobrazowy (Park Doliny Odry). 

5. Dziedzictwo kulturowe 

Na trasie przebiegu planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV nie znajdują się 

obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Występują 

strefy ochrony konserwatorskiej: 

 „B” ochrony konserwatorskiej w mieście Chomiąża – na trasie przebiegu istniejącej (do 

likwidacji) linii 400 kV; 

 „K” ochrony krajobrazu kulturowego: – w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 

technologicznego planowanej linii 400 kV oraz w sąsiedztwie trasy istniejącej (do 

likwidacji) linii 400 kV  

 „OW” ochrony konserwatorskiej (obszary o stwierdzonej lub domniemanej zawartości 

ważnych reliktów archeologicznych) - trasa przebiegu planowanej i istniejącej (do 

likwidacji) linii 400 kV w miejscowości Rusko, trasa przebiegu istniejącej linii w 

miejscowości Chomiąża, ponadto w jej zasięgu znajduje się planowana napowietrzna 

linia elektroenergetyczna 400 kV wraz z pasem technologicznym. 

6. Analiza celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym, krajowym i regionalnym istotnych z punktu widzenia projektu 

studium 

Projekt zmiany „Studium …” (2017) uwzględnia uwarunkowania wynikające z prawa 

Unii Europejskiej oraz z ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów i konwencji 

międzynarodowych oraz nie narusza celów ochrony środowiska zapisanych w dokumentach 

regionalnych dla województwa dolnośląskiego. 

7. Analiza i ocena przewidywanych, znaczących oddziaływań ustaleń projektu studium 

na środowisko 

W projekcie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego miasta i gminy Malczyce” (2017) określono kierunki zmian w strukturze 

przestrzennej gminy w odniesieniu do lokalizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 

kV Czarna – Pasikurowice oraz likwidacji istniejącej jednotorowej linii 400 kV. W pasie 

technologicznym planowanej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna 

Pasikurowice, zgodnie z zapisami projektu zmiany „Studium …” (2017) obowiązuje zakaz 

lokalizacji budynków. Ponadto w projekcie zmiany „Studium …” (2017) z zasięgu pasa 

technologicznego wyznaczonego od projektowanego przebiegu napowietrznej dwutorowej 

linii 400 kV zostały usunięte tereny wskazane pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości 

Rachów oraz zabudowę usługową w miejscowościach Wilczków i Rusko – na ich miejsce 

zostały wprowadzone tereny rolne. 

Przypowierzchniowa warstwa litosfery 

W wyniku budowy planowanej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV i docelowej 

likwidacji istniejącej jednotorowej linii elektroenergetycznej 400 kV wystąpią przekształcenia 

wierzchnich warstw litosfery w ich pasach technologicznych, głównie w miejscach 

posadowienia słupów nowej linii i likwidacji fundamentów linii istniejącej oraz w ich 

sąsiedztwie. Tereny przekształcone w wyniku prac budowlanych tymczasowych placów 

budowy, dróg i innych obiektów towarzyszących po zakończeniu odpowiednio etapów 

budowy i likwidacji linii elektroenergetycznych zostaną zrekultywowane i przywrócone do 

poprzedniego użytkowania. Na etapie eksploatacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 

400 kV nie wystąpią oddziaływania na litosferę i gleby, z wyjątkiem ewentualnych, lokalnych 

przekształceń podłoża w trakcie dojazdów ekip technicznych do słupów poza istniejącymi 

drogami. 

Gospodarka odpadami 

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami, zgodna z obowiązującymi przepisami 

prawa powszechnego i miejscowego, nie spowoduje powstania zagrożeń dla środowiska oraz 

nie spowoduje negatywnego oddziaływania na warunki życia (zdrowie) ludzi. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Budowa i eksploatacja dwutorowej linii 400 kV i likwidacja istniejącej jednotorowej linii 

400 kV nie spowodują negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne 

oraz nie stworzą zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (2016)
 
dla jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

Powietrze atmosferyczne 

Na etapie budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV i docelowej likwidacji 

istniejącej jednotorowej linii 400 kV oddziaływanie na warunki aerosanitarne będzie 

okresowe, ograniczone przestrzennie i jakościowo. Wobec ograniczonej skali inwestycji oraz 

dobrych warunków przewietrzania, nie spowoduje to istotnego wpływu na stan 

zanieczyszczenia atmosfery. Na etapie eksploatacji dwutorowej linii 400 kV, emisja 

zanieczyszczeń do atmosfery wystąpi tylko w efekcie dojazdów ekip serwisowo-
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remontowych oraz w trakcie ewentualnych prac remontowo-serwisowych - spawalniczych lub 

malarskich. Będą to oddziaływania sporadyczne i krótkookresowe. 

Klimat 

Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) spowoduje jedynie zmiany 

o charakterze mikroklimatycznym, bez wpływu na przyrodę ożywioną i na ludzi.  

Przejawem realizacji działań wskazanych w SPA 2020 jest planowana budowa 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna – Pasikurowice, której odcinka 

w gminie Malczyce dotyczy projekt zmiany „Studium …” (2017). Wchodzi to w zakres ww. 

celu 1.3. Dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu (…) – działanie adaptacyjne 

1.3.4. Projektowanie sieci przesyłowych, w tym m.in. podziemnych oraz naziemnych 

z uwzględnieniem ekstremalnych sytuacji pogodowych, w celu ograniczenia ryzyka 

m.in. zalegania na nich lodu i śniegu, podtopień oraz zniszczeń w przypadkach silnego 

wiatru. 

Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) będzie stanowiło wkład 

w realizację „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) i pośrednio przyczyni się do 

mitygacji zmian klimatu. 

 

Hałas 

Zasięg ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego linii 400 kV, będącej 

przedmiotem projektu zmiany „Studium …” (2017), musi się zawierać w granicach pasa 

technologicznego planowanej linii 400 kV (po 35 m od osi linii), w której nie występuje 

zabudowa chroniona akustycznie. W projekcie zmiany „Studium …” (2017) zrezygnowano 

z terenu  wskazanego pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Rachów, w zasięgu pasa 

technologicznego planowanej linii 400 kV. Na etapie planowania właściwym dla projektu 

zmiany „Studium …” (2017) brak możliwości ilościowej analizy prognozowanej imisji hałasu 

od linii 400 kV, której lokalizacja jest przedmiotem zmiany projektu „Studium …” (2017).  

Pole elektromagnetyczne 

Emisja pola elektromagnetycznego przez planowaną linię 400 kV, będącą przedmiotem 

projektu zmiany „Studium …” (2017), musi spełniać przepisy Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów. Zagadnienie to będzie przedmiotem szczegółowych prognoz obliczeniowych na 

etapach prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a zwłaszcza na etapie sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko 

dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, gdy 

znane będą parametry techniczne planowanej linii.  

Roślinność, grzyby, zwierzęta i różnorodność biologiczna 

W związku z realizacją ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) znaczące 

oddziaływania na roślinność mogą być związane z wycinką lasów, w tym na chronionych 
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siedliskach Natura 2000. Szczegółowa ocena oddziaływania na roślinność (w tym na lasy, 

chronione siedliska, rośliny i grzyby) zostanie sporządzona na etapie prognozy oddziaływania 

na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza raportu 

o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, gdy znane będą lokalizacje słupów 

i parametry techniczne linii 400 kV, będącej przedmiotem projektu zmiany „Studium …” 

(2017). 

Linia elektroenergetyczna 400 kV, będącą przedmiotem projektu zmiany „Studium …” 

(2017), może potencjalnie na etapie eksploatacji spowodować negatywne oddziaływanie na ptaki. 

Oddziaływania na ptaki ustaną w wyniku likwidacji istniejącej linii 400 kV. Zgodnie z zasadą 

przezorności, celowe jest zastosowanie konstrukcji planowanej linii 400 kV, która w znaczący 

sposób ograniczy ryzyko porażeń ptaków prądem i zderzeń z przewodami. Dopuszczona w 

projekcie zmiany „Studium …” (2017) linia 400 kV nie będzie stanowić przeszkody 

w przemieszczaniu się fauny naziemnej i wodnej. 

Potencjalne oddziaływania ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) na różnorodność 

biologiczną, związane z planowaną linią 400 kV, w znacznym stopniu będą 

zrekompensowane przez likwidację istniejącej linii 400 kV. 

Korytarze ekologiczne 

Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Studium...” (2017) nie będzie znacząco negatywnie 

wpływać na utrzymanie funkcji korytarza ekologicznego w rejonie doliny Odry. 

Formy ochrony przyrody 

Trasy planowanej i istniejącej (do likwidacji) linii 400 kV nie przebiegają przez obszary 

Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” PLH020018 i PLB020008 oraz przez tereny ich planowanych 

powiększeń. Linia nie spowoduje oddziaływania na stan chronionych siedlisk i gatunków 

obszaru PLH0200018, a prawdopodobieństwo jej oddziaływania na gatunki ptaków stanowiących 

przedmioty ochrony obszaru PLB020008 jest małe. W otoczenie trasy planowanej linii 400 kV 

w gminie Malczyce nie stwierdzono występowania gatunków ptaków stanowiących 

przedmioty ochrony obszaru PLB020008, ale nie można tego wykluczyć w przyszłości. 

W związku z tym prewencyjnie, w celu ograniczenia potencjalnej śmiertelności ptaków 

w wyniku kolizji z przewodami linii 400 kV, celowe może być zainstalowanie na nich 

znaczników ostrzegawczych dla ptaków. Planowana linia 400 kV nie wpłynie na integralność 

obszarów Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” PLH020018 i  PLB020008 oraz nie pogorszy 

spójności sieci obszarów Natura 2000. 

Ewentualna likwidacja w związku z wdrożeniem ustaleń projektu zmiany „Studium …” 

(2017) stanowisk chronionych gatunków roślin oraz stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków 

chronionych zwierząt (nie stwierdzono chronionych gatunków grzybów) będzie wymagała 

zastosowania procedur przewidzianych ustawą o ochronie przyrody. Na etapie planowania 

właściwym dla projektu zmiany „Studium …” (2017) jednoznaczna analiza tego zagadnienia 

jest niemożliwa. Na etapie eksploatacji możliwe jest oddziaływanie linii 400 kV na chronione 

gatunki ptaków. Linia wymaga w związku z tym działań minimalizujących to oddziaływanie. 
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Zasoby naturalne 

Realizacja ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) spowoduje oddziaływania na zasoby 

naturalne w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej niewielkich powierzchni terenu.  

Krajobraz 

Dopuszczona w projekcie zmiany „Studium …” (2017) planowana linia 400 kV będzie 

stanowić dominantę krajobrazową północnej części gm. Malczyce. Ustanie oddziaływanie 

krajobrazowe istniejącej linii 400 kV, przewidzianej do likwidacji.  

Zabytki i dobra materialne 

Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) nie spowoduje oddziaływania na 

zabytki. Spełnienie zapisów dotyczących stref „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków 

archeologicznych wymaga uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków we Wrocławiu.  

Nowym dobrem materialnym będzie dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV, 

o dużym znaczeniu dla systemu elektroenergetycznego woj. dolnośląskiego, w tym dla 

gm. Malczyce. 

 

Sytuacje awaryjne 

Dotychczasowe doświadczenia z eksploatacji linii wysokiego napięcia w Polsce wykazują 

brak istotnych zagrożeń związanych z ich awariami, co można także odnieść do planowanej 

linii 400 kV będącej przedmiotem projektu zmiany „Studium …” (2017). 

Obszar ograniczonego użytkowania 

W projekcie zmiany „Studium …” (2017) wyznaczono dla planowanej dwutorowej 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pas technologiczny o szerokości 70 m (po 

35 m od osi linii). Linia ta nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

Ludzie 

Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) nie spowoduje pogorszenia 

środowiskowych warunków życia ludzi. Funkcjonowanie planowanej linii 

elektroenergetycznej 400 kV poprawi warunki życia mieszkańców regionu w zakresie 

dostaw energii elektrycznej. 

Oddziaływanie skumulowane 

Kumulacja oddziaływań na środowisko może potencjalnie wystąpić przede wszystkim na 

etapie eksploatacji planowanej linii 400 kV z innymi obiektami elektroenergetycznymi 

w zakresie emisji hałasu i pola elektromagnetycznego, oddziaływania na ptaki oraz wpływu 

na krajobraz (lokalny wzrost przekształceń). Zagadnienia te zostaną poddane szczegółowej 

analizie w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, po ustaleniu parametrów technicznych 

linii 400 kV.  

Kumulacja krajobrazowa linii 400 kV z drogą krajową nr 94 występuje w niewielkim 

zakresie, planowana linia będzie przebiegać prostopadle do drogi. Kumulacja dotyczy przede 

wszystkim osób poruszających się po drodze i jest krótkotrwała, natomiast jest mała lub 
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żadna w przypadku obserwatorów zewnętrznych, ze względu na terenową formę dróg; brak 

kumulacji hałasu (dominuje hałas drogowy niezależnie od warunków pogodowych). 

Klasyfikacja oddziaływań projektu planu na środowisko 

Klasyfikację oddziaływań ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017) na poszczególne 

elementy środowiska w ich wzajemnym powiązaniu, w tym oddziaływania skumulowanego 

na zdrowie ludzi i na biosferę, zgodną z art. 51 Ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko zawiera tabela 6 w rozdz. 7.19. „Prognozy …”. 

8. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu ustaleń projektu studium 

na środowisko 

Analiza skutków środowiskowych związanych z realizacją celów i kierunków rozwoju 

przestrzennego sformułowanych w projekcie zmiany „Studium ...” (2017), wskazuje, że ze 

względu na ich charakter i znaczną odległość do granicy Polski z Republiką Czeską 

(ok. 60 km), nie wystąpią niekorzystne oddziaływania transgraniczne. 

9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektu studium, w szczególności oddziaływań na cele i przedmiot ochrony 

obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów 

Przekształcenia środowiska i krajobrazu, związane z realizacją ustaleń projektu zmiany 

„Studium …” (2017) w zakresie budowy i eksploatacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 

400 kV oraz likwidacji istniejącej jednotorowej linii 400 kV, mogą zostać ograniczone 

poprzez wdrożenie odpowiednich działań dotyczących etapów projektowania i wdrażania 

ustaleń projektu zmiany „Studium …” (2017). Ich wykaz zawiera „Prognoza …” . 

Wymagana może być kompensacja przyrodnicza utraty części płatów chronionych 

siedlisk przyrodniczych (w przypadku jej wystąpienia) w zakresie zgodnym z decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, którą wyda RDOŚ we Wrocławiu na 

podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie studium  

W projekcie zmiany „Studium …” (2017) ustalono orientacyjną trasę przebiegu 

planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV i szerokość jej pasa technologicznego 2 x 35 m. 

Ponadto istniejąca linia 400 kV zgodnie z zapisami projektu zmiany „Studium …” (2017) 

zostanie zdemontowana. 

Ze względu na znaczenie inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju 

gospodarczego Polski południowo-zachodniej, w szczególności województwa dolnośląskiego, 

nie może być brana pod uwagę rezygnacja z realizacji planowanej linii 400 kV. 

W związku z powyższym rozwiązania alternatywne mogą dotyczyć: 

1) przebiegu trasy linii, która jednak wynika z bardzo wielu uwarunkowań: własnościowych, 

infrastrukturowych, technicznych i środowiskowych;  
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2) sposobu przejścia przez tereny leśne, który nie jest określony w projekcie zmiany 

„Studium …” (2017) – może być ono zrealizowane nad lasem (na wysokich słupach) lub 

przecinką leśną, 

3) szczegółowej lokalizacji słupów linii, co wykracza poza zakres problematyki projektu 

zmiany „Studium …” (2017) , 

4) parametrów technicznych linii (poza napięciem, które jest przesądzone), co wykracza poza 

zakres problematyki projektu zmiany „Studium …” (2017), 

5) technologii budowy, co wykracza poza zakres problematyki projektu zmiany „Studium …” 

(2017). 

11. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektu studium oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Przewidziana w projekcie zmiany „Studium …” (2017) linia elektroenergetyczna 400 kV 

po oddaniu do eksploatacji wymagać będzie kontroli w odniesieniu do oddziaływania na 

środowisko w zakresach: 

1) pomiarów poziomu pola elektromagnetycznego w otoczeniu (jednorazowo po oddaniu do 

eksploatacji), 

2) pomiarów poziomu hałasu w otoczeniu (po oddaniu do eksploatacji); 

Może być wymagane wykonanie przyrodniczego monitoringu porealizacyjnego 

w zakresie oddziaływania na ptaki, co przesądzone zostanie w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia.  

12. Wskazanie napotkanych w prognozie trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

Przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Studium …” 

(2017) nie napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki i luk we współczesnej 

wiedzy. 

Lukę w stanie współczesnej wiedzy nt. chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt 

oraz siedlisk przyrodniczych, uzupełniła roczna inwentaryzacja przyrodnicza, wykonana na 

zamówienie inwestora planowanej linii 400 kV („Sprawozdanie z inwentaryzacji 

przyrodniczej …” 2017). 

Luki we współczesnej wiedzy  dotyczą: oddziaływania pola elektroenergetycznego 

emitowanego przez linie wysokich i najwyższych napięć na zwierzęta wszystkich grup 

systematycznych, miarodajnych metod szacowania śmiertelności ptaków w wyniku kolizji 

z liniami wysokich i najwyższych napięć, oddziaływania linii elektroenergetycznych na fruwające 

bezkręgowce.  

- . - . - 

 


