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POSTANOWIENIE
Na podstawie art, 63 ust. 1 ust. 2, art. 64 ust. 1, art, 65 ust. 1 ust. 3, art, 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1
pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm./, art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./, kierując się
kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z 3 października 2008 r. oraz po zasięgnięciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - pismo z 6 czerwca 2019 r.,
znak: WOOS.4220.219.2019.IL, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego —
opinia sanitarna z 6 czerwca 2019 r. znak: NS-NZ.7040,21.2019 Zastępcy Dyrektora Państwowego
'—
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
opinia z 9 lipca 2019 r., znak: GL.ZZS,2.435.98.2019.MRI19935
i
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Prezydent Miasta Jaworzna postanawia
stwierdzic brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
SA Oddzial Elektrownia
pn: Przyłączenie bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe Tauron Wytwarzanie
Łagisza w Będzinie do sieci przesyłowej 220 kV.

Uzasadnienie
Wnioskiem z 1 kwietnia 2019 i. Pan Grzegorz Dobrut dzrałający z pełnomocnictwa udzielonego przez
Miasta
TAURON Wytwarzanie SA, ul. Promienna 51, 43-600 Jaworzno zwrócił się do Prezydenta
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Będzina o wydanie decyzji o środowiskowych
MWe
Tauron Wytwarzanie SA Oddzial Elektrownia
413
pn, Przyłączenie bloku gazowoparowego klasy
wniosek został przekazany do tut. organu
Łagisza w Będzinie do sieci przesyłowej 220 kV. Przedmiotowy
Miasta Będzina z 16 kwietnia
pismem Wiceprezydenta Miasta, działającego z upoważnienia Prezydenta
Kolegium
2019 r. znak: WOŚ.RZM.6220.2.2019, zgodnie z postanowieniem Samorządowego
SK0.0SW/41.9/171/2019/5736/BL, którym
Odwoławczego w Katowicach z 12 kwietnia 2019 r., znak:
w powyższej sprawie
wylączylo Prezydenta Miasta Będzina od prowadzenia postępowania
wyznaczyło do jej załatwienia Prezydenta Miasta Jaworzna.
i

1
ustawy z dnia 3 października 2008 r.
Wniosek spełniał wymogi określone w art. 74 ust.
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie,
Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm./.
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity:
i

2010 r. w sprawie przedsięwzięć
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zdnia 9Iistopada
Dz. U. z 2016 r. poz. 71/, planowaną
mogących znacząco oddziaływać na środowisko /tekst jednolity:
znacząco oddziaływać
inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie
lub montazu
rozbudowie,
1
przebudowie
na środowisko wymienionych w 5 3 ust, 2 pkt - „polegające na
1
niespełniające
w 5 2 ust.
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego
1 pkt 7 - „stacje elektroenergetyczne
3
ust.
kryteriów, o których mowa w 5 2 ust. 2 pkt 1", w związku z 5
nie mniejszym niż 110 kV, inne
lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym
71 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy z dnia
w @ 2 ust. 1 pkt 6” o których mowa wart,
i

niż wymienione
3

,

pazdziernika 2008 r,

ustawy z 3 października 2008 i. brak potrzeby
przedsięwzięcia stwierdza
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego
„ Stagg/310851

Na podstawie art. 63 ust.
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uwarunkowaniach
drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
środowiska, państwowego powiatowego
po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony
zintegrowanego oraz organu
inspektora sanitamego, organu właściwego do wydania pozwolenia
właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.
1
ust. 2 ww. ustawy z 3 pażdziernika 2008 r, Wniosek
Zgodnie z cytowanym art. 84 ust.
pełnomocnictwa udzielonego przez
z 1 kwietnia 2019r, Pana Grzegorza Dobruta działającego z
m.in. kartą
TAURON Wytwarzanie SA, ul. Promienna 51, 437600 Jaworzno, wraz z załącznikami,
2019 r. do Regionalnego Dyrektora
informacyjną przedsięwzięcia przesłano pismem z 25 kwietnia
Inspektora Sanitarnego
Ochrony Środowiska w Katowicach, do Państwowego Powiatowego
do Dyrektora Państwowego
w Dąbrowie Górniczej, do Marszałka Województwa Śląskiego oraz
Wodnej w Gliwicach celem
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki
oddziaływania na środowisko
wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
przedsięwzięcia na środowisko,
ww, przedsięwzięcia oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu
Państwowy Powiatowy
jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowrsko byłoby wymagane,
30 kwietnia 2019 r. znak'
Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej pismem z
NS/ZNS.523.228.1781/2019przekazal sprawę do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach.
Organy te wydały:
— pismo z 6 czerwca 2019 r..
«
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
znak: WOOS.4220,219.2019.IŁ - wyrażające opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia
na środowisko,
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
— opinię sanitarną z 6 czerwca
Katowicach
Sląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w
2019 r. znak: NS-NZ.7040,21.2019 » stwierdzającą koniecznośc przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko,
OS-OOS.7030.25.2019 — stwierdzające,
~
Marszałek Woj. Śląskiego — pismo z 13 maja 209 r. znak:
przedmiotowej opinii,
że Marszalek Woj. Slaskiego nie jest organem właściwym do wydania
Regionalnego Zarządu
Polskie,
Wody
Zastępca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego
GL.ZZŚ.2.435.98.2019.TH/19935,
znak:
Gospodarki Wodnej w Gliwicach — opinię 2 9 lipca 2019 r.,
przeprowadzenia oceny oddziaływania
nie
obowiązku
ma
że dla przedmiotowego przedsięwzięcia
w decyzji o środowiskowych
określenia
do
na środowiska oraz wskazał warunki konieczne

w

i

uwarunkowaniach.

Z

że cechy przedsięwzięcia takie
załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika,
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rodzaj i charakterystyka:
220 kV oraz linii
Planowana inwestycja polegac będzie na budowie słupa energetycznego
liniową rozdzielni 220 kV stacji
napowietrznej 220 kV pomiędzy tym słupem, a bramką

linii napowietrznej
eiektroenergetycznej 400/220/110 kV Łagisza. Dlugosc projektowanego przęsła
linii napowietrznej
220 kV wynosi ok. 80 m, Wysokość słupa wynosić będzie okolo 25 m. Przęsła
Obecnie
na terenie
220 kV wykonane zostanie za pomocą linek stalowo-aluminiowych.
220 kV pomiędzy bramką liniową
planowanego przedsięwzięcia znajduje się linia napowietrzna
400/220/110 kV Łagisza, a bramką
pola nr 5 rozdzrelnicy 220 kV stacji elektroenergetycznej
bloku gazowo — parowego
istniejącego bloku nr 6 Elektrowni Łagisza. Przyłączenie projektowanego
6 od sreci przesyłowej.
będzie możliwe po odłączeniu istniejącego bloku nr

.

usytuowanie:
Elektrowni Łagisza na działkach
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie
1902/33, 190248, 1902/61, 1902/64 w obrębie
o numerach ewidencyjnych: 1902/12, 1902/32
— własność oraz użytkowanie
Łagisza rn. Będzina, do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny
wieczyste.

—
z terenem kościelnym, terenami
Elektrownia Łagisza graniczy: od strony północnej
A. oraz łąkami-, tereny te nie podlegają ochronie, następnie
przemysłowymi, rozdzielniami PSE 8
kilka budynków mieszkalnych jednorodzinnych, od strony
w sąsredztwie północnym znajduje się
z łąkami oraz luźną
od strony południowej
wschodniej — z łąkami oraz terenem przemysłowym,
wielorodzinną (pojedyncze budynki mieszkalne jednozabudową mieszkaniową jedno—
jedno- wielorodzinną przy
dwupiętrowe), od strony zachodniej _ z zabudową mieszkaniową
do elektrowni
ul. Pokoju w Będzinie, rozdzielniami nienależącymi
ok. 90 m od zabudowy
Planowana do realizacji inwestycja znajdować się będzie w odległości
na zachód od inwestycji przy
'
mieszkalnej. Najbliżej położona zabudowa mieszkalna znajduje się
16
w Będzinie
ul, Pokoju
nie jest objęty miejscowym planem
Teren, na ktorym przewiduje się realizację przedsięwzręcia

,

i

I

i

zagospodarowania przestrzennego.
nie występują obszary obiekty
W granicach terenu inwestycji oraz w bezpośrednim sąsiedztwie
ochronie przyrody Teren inwestycji leży poza
podlegające ochronie w myśl przepisów ustawy o
nie jest chroniony ze względu na występowanie
granicami ustanowionych obszarów NATURA 2000,
zakładu nie występują
roslin lub zwierząt chronionych W zasięgu oddziaływania planowanego
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
również zabytki podlegające ochronie, zgodnie z ustawą z
zabytków i opiece nad zabytkami;
rodzaj skala możliwego oddziaływania na środowisko:
nie będzie kumulowac się w zakresie pola
Oddziaływanie związane z przedmiotową inwestycją
ponieważ zostanie zlikwidowana
eiektromagnetycznego od istniejącej sieci elektroenergetycznej,
moc z istniejącego bloku nr 6, a na jej
istniejąca linia napowietrzna 220 kV wyprowadzająca
rozdzielni.
miejsce — powstanie linia dla nowego bloku do tej samej
nie wytwarza jakichkolwiek scieków
Napowietizna linia elektroenergetyczna w czasie eksploatacji
zanieczyszczeń w postaci gazów
ani odpadow technologicznych. Nie emituje do powietrza
skutki eksploatacji linii wiążą się z emisją pola
lub pyłów, nie wymaga dostarczenia energii. Jedyne
natężenie pola elektrycznego
informacyjną,
eiektromagnetycznego. Zgodnie z kartą
terenów
linii nie przekroczą wartości dopuszczalnych dla
i
magnetycznego od projektowanej
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
uciążliwości będą dotyczyły glownie
Możliwe do wystąpienia w trakcie realizacji przedsięwzięcia
narzędzi mechanicznych itp. Hałas
emisji hałasu w wyniku pracy maszyn, koparek, dźwigów,
te będą miały charakter okresowy
wywoływany będzie również ciężkim transportem. Oddziaływania
i
ustąpiąz chwilą zakończenia budowy.
uwarunkowania zawarte
Ponadto, w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegolowe
2008 r. Analizowane przedsięwzięcie, ze względu
w art. 63 ust. 1 ww, ustawy z 3 października
niż dotychczas oddziaływań skumulowanych
na swój charakter nie będzie generować większych
i zrealizowanymi
przedsięwzięciami na tym terenie. Przedsięwzięcie
z innymi realizowanymi
Psarka o kodzie:
zlokalizowane jest w zasięgu jednolitej częsci wód powierzchniowych
PLGW2000112
PLRW2000521256 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o numerze
celow środowiskowych,
Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia
wodne,
a ustanowionych
r.
Prawo
2017
i
20 lipca
o których jest mowa w art. 56 59 ustawy z
dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady
w „Planie gospodarowania wodami na obszarze
i
użytkowanie
Ministrów z 18 pażdziemika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, 1958). Realizacja jak
awarii
poważnej
wystąpienia
przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowaly zagrożenia
Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia
oraz wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej.
oddziaływania transgranicznego;
w znacznej odległości od granicy państwa wyklucza wystąpienie
postępowanie przeprowadzenie oceny
wskazują że dla przedsięwzięcia, którego dotyczy
oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.
w art. 63 ust. 1 ww. ustawy
Tut. organ uwzględniając lącznie kryteria, o których mowa
przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj,
z 3 pażdziernika 2008 r., szczególnie rodzaj charakter
i
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cechy
skalę możliwego oddziaływania na środowisko oraz przychylając się do stanowrska
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Zastępcy Dyrektora Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Potskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodne; w Głiwrcach
niniejszym postanowieniem odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko ww przedsięwzięcia,
i

P
1

2

a u c z e n i e:

Na ninieisze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Postanowienie, na które nie przysługuie zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu
od decyzji (art. 142 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
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Otrzymu'g:
1.
Pan Grzegorz Dobrut (pełnomocnik Kawan Wytwarzanie SA
ILF Consulting Engineers Polska Sp z 0.0
uł. Osmańska 12, 02-823 Warszawa
2. Strony przez obwieszczenie
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