Polanów, dnia 12 czerwca 2019 r.

Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
PA.IV.6220.2.2019.3.AM

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), kierując się kryteriami, o których mowa w tym artykule
oraz biorąc pod uwagę opinię odpowiednich organów zgodnie z art. 64 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 pkt. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz .71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) po zasięgnięciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie ,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz
Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w związku z
wnioskiem Pani Magdaleny Ciesielskiej Pełnomocnika PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą
ul. Warszawska 165,05-520 Konstancin-Jeziorna z dnia 18.04.2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Burmistrz Polanowa
postanawia
Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla planowanego
przedsięwzięcia pn. „Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła
Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo”.

UZASADNIENIE
W dniu 18.04.2019 r. Pani Magdalena Ciesielska Pełnomocnik PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących
przedsięwzięcia pn. „Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła
Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo. Zawiadomieniem z dnia 30.04.2019 r. (data wpływu
02.05.2019 r.) znak WST-K.420.17.2019.MK.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Szczecinie zgodnie z właściwościami przekazał w/w wniosek Burmistrzowi Polanowa.
Do wniosku zostały załączone dokumenty, o których mowa w cytowanej na wstępie ustawie o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, realizacja planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek tej oceny został stwierdzony na podstawie
art. 63 ust. 1.
W myśl art. 64 ust. 1 w/w ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
− uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1,
− po zaciągnięciu opinii: organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, o której mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1- 3, 10,11 i 13 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania
decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy jest Burmistrz Polanowa .
W dniu 15.05.2019 r. tut. organ wszczął postępowanie administracyjne, zawiadamiając strony w
formie obwieszczenia, o możliwości składania na piśmie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Polanowie ul. Wolności 4 , 76-010 Polanów . Strony postępowania nie wniosły uwagi
co do planowanej inwestycji.
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Działając na podstawie art. 64 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4, w związku
z art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 w/w ustawy Burmistrz Polanowa zwrócił się pismami o sygn. akt
PA.IV.6220.2.2019.2.AM z dnia 15.05.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z prośbą
o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w dniu 20.05.2019 r. (data wpływu
23.05.2019 r.). w zawiadomieniu znak: PS.ZNS.075.10.2019.1 przekazał wniosek według właściwości
do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie który
w dniu 05.06.2019 r. znak: NZNS.7040.4.17.2019 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w
Koszalinie w piśmie znak: WST-K.4220.109.2019.MK stwierdził że, nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w dniu w 30.05.2019 r. (data wpływu 03.06.2019 r.) znak: SZ.RZŚ.436.1.210.2019.DL
wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko
Rozpatrując sprawę Burmistrz Polanowa stwierdził, że zgodnie z art. 64 ust. 1 cytowanej na
wstępie ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga zasięgnięcia opinii
w/w organów. Zatem podjęcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: ,, Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina
w kierunku SE Żydowo Kierzkowo” wymaga współdziałania organów administracji w niniejszym
przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskiego
Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, wobec powyższego Burmistrz Polanowa ustalił i zauważył co
następuje, przedsięwzięcie polegać ma na wykonaniu połączenia linii elektroenergetycznych 220 kV
poprzez zawieszenie przewodów fazowych i odgromowych pomiędzy istniejącym słupem nr 135
(z kier. SE Dunowo) a istniejącym słupem nr 1 - tor I (z kier. SE Żydowo Kierzkowo) o długości ok.
250 m oraz pomiędzy istniejącym słupem nr 268 (z kier. SE Piła Krzewina) a istniejącym słupem nr 1
- tor IV (z kier. SE Żydowo Kierzkowo) o długości ok. 230 m. Przewody zlokalizowane będą nad
terenem istniejącej rozdzielni 220 kV stacji Żydowo, bez konieczności jej rozbiórki. Istniejące słupy
zlokalizowane są poza terenem stacji. Projektowana inwestycja będzie realizowana na terenie działek
nr: 557/6, 557/35, 557/36, 557/37, 557/50, 557/51, 616/1, 616/2, 616/3 obręb Żydowo, gm. Polanów.
W ramach projektowanego zadania nie planuje się posadowienia nowych słupów. Zakres prac
realizowanych w ramach przedsięwzięcia obejmować będzie podwieszenie przewodów linii 220 kV
pomiędzy istniejącymi słupami na długości ok. 250 m. Przedmiotowe czynności nie będą skutkować
podniesieniem napięcia linii, jakim jest poziom 220 kV.
Na istniejących stacjach SE Dunowo, SE Piła Krzewina i SE Żydowo Kierzkowo nie będą
wykonywane żadne prace budowlane. Stacje te zostaną dostosowane do nowego układu pracy sieci,
poprzez odpowiednią konfigurację istniejących urządzeń. Ogólny zakres prac na istniejących liniach
220 kV będzie obejmował:
− demontaż przewodów fazowych i odgromowych pomiędzy istniejącymi słupami linii a
bramkami na stacji Żydowo,
− montaż przewodów fazowych i odgromowych pomiędzy słupem nr 135 (z kierunku SE
Dunowo) i słupem 1 (z kierunku SE Żydowo),
− montaż przewodów fazowych i odgromowych pomiędzy słupem nr 268 (z kierunku SE Piła
Krzewina) i słupem 1 (z kierunku SE Żydowo).
W celu wykonania połączenia liniowego między słupami 135 i 1 oraz 268 i 1, zostaną zainstalowane
nowe przewody fazowe typu AFL-8 525 mm2 (lub jego odpowiednik) dla linii z kierunku SE Dunowo
oraz AFL-8 400 mm2 (lub jego odpowiednik) dla linii z kierunku SE Piła Krzewina. W celu
zachowania połączenia światłowodowego oraz zapewnienia ochrony odgromowej między ww.
słupami, planuje się montaż nowych przewodów odgromowych stalowo-aluminiowych oraz OPGW.
Zainstalowane przewody fazowe i odgromowe będą miały analogiczną konstrukcję, jak obecnie
zamontowane na istniejących liniach.
Obszar prowadzonych prac zostanie maksymalnie ograniczony do terenu okolicy istniejących słupów
oraz terenu rozdzielni 220 kV. Nie przewiduję się prowadzenia prac ziemnych, polegających na
wykonywaniu wykopów. Montaż przewodów (fazowych oraz odgromowych) wykonywany będzie na
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odcinku pomiędzy dwoma istniejącymi słupami mocnymi/załomowymi danej linii, co stanowi dwie
pojedyncze sekcje naciągowe. Rozwijanie przewodów odbędzie się za pomocą wciągarki, bębna
hamulcowego i linki wstępnej. Przewiduje się udział około 5 maszyn/pojazdów - wciągarka,
samochody z dźwigiem, dwa bębny hamulcowe itp. Rozwijanie przewodu rozpocznie się od
rozwinięcia i zawieszenia na rolkach linki wstępnej. Jeden jej koniec łączy się z wciągarką, a drugi z
przewodem fazowym. Wciągarka przy udziale linki wstępnej rozwijać będzie przewód w całej sekcji.
Przewód przeciągany, będzie cały czas naprężony i nie będzie dotykał ziemi. Przejazd sprzętu
ciężkiego będzie odbywał się jedynie w okolicach istniejących słupów. Planowane przedsięwzięcie nie
będzie wykraczać poza standardowe prace budowlano-montażowe.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż uciążliwość planowanego przedsięwzięcia w fazie
realizacji inwestycji związana będzie z możliwością wystąpienia chwilowej, ograniczonej do obszaru
prowadzonych prac, emisji pyłów i gazów oraz emisji hałasu spowodowanych pracami
realizacyjnymi. Jednakże oddziaływania te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i będą
ograniczone przez odpowiednią organizację pracy na placu budowy. Na podstawie przedłożonej
dokumentacji stwierdza się również, że podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia
dopuszczalne poziomy natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku będą zachowane.
W celu określenia oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia wykonano
obliczenia prognozowanych poziomów hałasu w oprogramowaniu SoundPLAN 7.3. Obliczenia
przeprowadzono w oparciu o normę PN-ISO 9613-2 Akustyka Tłumienie dźwięku podczas propagacji
w przestrzeni otwartej. Analizując oddziaływanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia
stwierdzono, że prognozowane poziomy hałasu nie przekroczą wartości dopuszczalnych 50 dBA w
porze dnia i 45 dBA w porze nocy przy najbliżej zlokalizowanej zabudowie mieszkalnej, usytuowanej
w odległości około 130 m na północ od słupa nr 1 linii Żydowo - Żydowo Kierzkowo. Biorąc
powyższe pod uwagę stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na spięciu linii 220
kV nie będzie powodować przekroczeń normatywów dotyczących ochrony przed hałasem na
pobliskich terenach chronionych akustycznie.
Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi przedsięwzięciami, tj. z
przedsięwzięciem polegającym na budowie czterotorowej napowietrznej linii 2x400 kV i 2x110 kV
Żydowo - Żydowo Kierzkowo, w tym likwidacji istniejącej linii 220 kV Żydowo-Gdańsk I oraz
z przedsięwzięciem pn. „Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I
i II". Jednakże z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia przewidywana kumulacja nie będzie
powodowała istotnych oddziaływań.
Realizacja przedsięwzięcia nie jest związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej
technologii. Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania
oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znacznych uciążliwości dla otoczenia. Teren objęty
wnioskiem zlokalizowany jest poza: obszarami górskimi, obszarami wybrzeża morskiego i środowiska
morskiego, obszarami siedlisk łęgowych, strefą ochronną ujęć wód i obszarami ochronnymi
zbiorników wód śródlądowych, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarami o krajobrazie mającym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior.
Projektowane przedsięwzięcie położone jest w granicach powołanych form ochrony przyrody
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614,
z późn. zm.), tj. w granicach obszaru objętego programem Natura 2000, pn. „Dolina Radwi, Chocieli i
Chotli" (kod PLH320022), wyznaczonego w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierząt wyszczególnionych w załączniku I i II dyrektywy siedliskowej oraz w granicach
obszaru chronionego krajobrazu pn. „Okolice Żydowo - Biały Bór".
Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla gatunków i siedlisk stanowiących przedmiot
ochrony ww. obszaru Natura 2000. O powyższym świadczyć może również stosunkowo niewielki
zasięg oddziaływania prac inwestycyjnych. Analizując zakres projektowanych prac inwestycyjnych
oraz lokalizację przedsięwzięcia, tut. organ uznał, iż przedmiotowe przedsięwzięcie:
− nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i
zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000,
− nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony,
− nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru chronionego krajobrazu pn. „Okolice
Żydowo-Biały Bór" jest uchwała Nr XI/222/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia
26 kwietnia 2016 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.
Urz. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 2239). Ww. uchwała określa szereg zakazów, w tym
zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy ooś. Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji celu publicznego, tym
Strona 3 z 5

samym zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1614), zakaz o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego
krajobrazu, nie dotyczy realizacji projektowanej inwestycji. W granicach ww. obszaru obowiązuje
ponadto : zakaz zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; zakaz
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają
one zpotrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; zakaz
wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; a także zakaz dokonywania zmian
stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone
wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; zakaz
likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. Na
analizowanym obszarze zakazuje się również lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń
wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w min. odległości ok. 280 m od linii
brzegowej jeziora Kwiecko. Na terenie przeznaczonym pod przedmiotowe zainwestowanie nie
występują zadrzewienia śródpolne, brak jest również zadrzewień związanych z pasem
komunikacyjnym (zadrzewień przydrożnych), czy zadrzewień nadwodnych (znajdujących się wzdłuż
cieków i zbiorników wodnych). W oparciu o informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedsięwzięcia, tut. organ ustalił, iż w związku z realizacją inwestycji nie nastąpi trwała zmiana
stosunków wodnych. Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje zniszczenia nor, legowisk,
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry dziko występujących zwierząt oraz nie
spowoduje zlikwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.
Uwzględniając powyższe należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje
naruszenia zakazów ustalonych uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15
września 2009 r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Zachodniopomorskiego z
2016 r., poz. 2239), a obowiązujących na terenie obszaru chronionego krajobrazu pn. „Okolice
Żydowo-Biały Bór". Ponadto, przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na krajobraz, w tym
nie wprowadzi dysharmonii w krajobrazie już poddanym przekształceniom antropogenicznym.
W granicach bezpośredniego i pośredniego oddziaływania inwestycji nie stwierdza się
obszarów, na których w związku z planowaną inwestycją, przekroczone by zostały standardy jakości
środowiska. Planowana inwestycja nie obejmuje obszarów o przekroczonych normach jakości
środowiska, a także obszarów, na których istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia ww.
standardów.
W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się znaczących emisji gazów cieplarnianych
z terenu projektowanego przedsięwzięcia. Projektowana inwestycja, w ocenie tutejszego organu, nie
wpłynie znacząco negatywnie na klimat i jego zmiany, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji
przedmiotowej inwestycji. Przedmiotowe przedsięwzięcie charakteryzuje się wysokim poziomem
odporności na zmiany klimatu, w tym nie znajduje się na obszarze istotnie narażonym na jego zmiany.
Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju Rzeczypospolitej
Polskiej. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa, należy
wykluczyć ewentualne transgraniczne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na poszczególne
elementy przyrodnicze
Uwzględniając zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas
trwania, częstotliwość i odwracalność, ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie
pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.
Realizacja przedsięwzięcia nie jest związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej
technologii. Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania
oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znacznych uciążliwości dla otoczenia. Teren objęty
wnioskiem zlokalizowany jest poza: obszarami górskimi, obszarami wybrzeża morskiego i środowiska
morskiego, obszarami siedlisk łęgowych, strefą ochronną ujęć wód i obszarami ochronnymi
zbiorników wód śródlądowych, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarami o krajobrazie mającym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) analizując
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dokumenty zawarte w przedłożonej dokumentacji stwierdzają brak możliwości wystąpienia
oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie
zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji. W związku z powyższym,
mając na uwadze skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z
realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione. Wobec
powyższego Burmistrz Polanowa uznał, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie,
strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 Kpa).

Burmistrz Polanowa
/-/ Grzegorz Lipski

Otrzymują:
1.
2.

Wnioskodawca
a/a

Prowadzący sprawę: Adriana Michno – pomoc administracyjna Polanów ul. Wolności 4, pokój 14, Budynek B, I piętro, tel. 94 34 80 783
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