Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
PA. IV.6220.2.2019.7.AM

Polanów, dnia 10 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 108 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 )
Burmistrz Polanowa
postanawia
nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji znak PA.IV.6220.2.2019.5.AM z dnia
03 lipca 2019 r., na realizację przedsięwzięcia pn.: „Spięcie linii elektroenergetycznych 220
kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo" wydanym
dla: PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie,
reprezentowanych przez Pełnomocnika Panią Magdalenę Ciesielską
UZASADNIENIE
Pani Magdalena Ciesielska Pełnomocnik PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, złożył w tutejszym organie wniosek z dnia 18 kwietnia
2019 r. (znak: CJI-PP- WD.712.16.2019.1) o wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności
dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn. „Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w
kierunku SE Żydowo Kierzkowo”.
Inwestor wnioskując o nadanie decyzji jw. rygoru natychmiastowej wykonalności
wskazał, iż kieruje się pilną potrzebą zapewnienia niezawodności zasilania tej części
Krajowego
Systemu
Elektroenergetycznego.
Obecnie
funkcjonująca
stacja
elektroenergetyczna 220/110 kV Żydowo została wybudowana w latach 60 minionego wieku,
zaś parametry rozdzielni 220 kV są niewystarczające dla zapewnienia niezawodności dostaw
energii . Z tego względu w pobliżu istniejącej stacji, w miejscowości Głusza, została
wybudowana nowa stacja elektroenergetyczna 400/100 kV Żydowo Kierzkowo o wyższych
parametrach technicznych , zapewniających większą niezawodność . Stacja ta posiada
wydzielony fragment rozdzielni 400 kV pracujący na 220 kV, zaś układ przygotowano
w sposób umożliwiający wprowadzenie linii 220 kV ze stacji Dunowo i Piła Krzewina
z pominięciem stacji Żydowo- zostanie to wykonane po przez spięcie linii 220 kV, których
dotyczył wniosek . Natomiast rozdzielnia 220 kV istniejącej stacji Żydowo przeznaczona jest
w przyszłości do rozbiórki.
Zgodnie z art. 108 § 1 Kpa- decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany
rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia
lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi
stratami bądź też na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony i dalej
zgodnie z § 2 rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej
wydaniu .
Z powyższego jednoznacznie wynika, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalności jest podyktowane ważnym interesem społecznym.
Zważając na powyższe organ uznał, że wniosek inwestora spełnia przesłanki art. 108 § 1
ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego a zatem postanowiono jak w sentencji.
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POUCZENIE
Zgodnie z art. 141 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego na niniejsze
postanowienie służy stronom zażalenie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia
postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia
stronie.

Z up. BURMISTRZA
/-/ Piotr Górniak

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:
Pełnomocnik Inwestora Magdalena Ciesielska PSE SA: Centralna Jednostka Inwestycyjna Wydział Planistyki ul. Jordana 25,
40-056 Katowice
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.polanów.pl , na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz tablicy
ogłoszeń Sołectwa Żydowo
3. a/a
Do wiadomości:
1.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział. Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 75004 Koszalin
2.
Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin
3.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama
Pomorzańska 13A , 70-030 Szczecin
1.
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