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OPINIA
Na podstawie art. 64 ust. 3 i 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm., zwanej
dalej „„ustawą coś”), po uwzględnieniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,
znak: OŚ. 6220262018, data wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Warszawie (zwanej dalej „RDOŚ”) w dniu 31 sierpnia 2018 r., o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uzupełnionego pismem, znak: OŚ.6220.6.2018,
data wpływu do RDOS w dniu 17 września 2018 r.,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa GPZ Glinojeck na gruntach oz. nr dz. 31/5 polożonych w
miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski”, nie istnieje konieczność
przeprowadzeniaoceny oddziaływaniana środowisko.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynął wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy Glinojeck, o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko
WW. przedsięwzięcia wraz z wymaganą dokumentacją, tj.: wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 lipca 2018 r., kartą informacyjną przedsięwzięcia.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu.
na którym realizowana będzie planowana inwestycja został przesłany przy piśmie z dnia 1 1 września
2018 r.

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej
inwestycji kwalifikują ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w 5 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ
Glinojeck o górnym napięciu 110 kV. Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce o nr ew. 31/5
obręb Zygmuntowo, gmina Glinojeck, o powierzchni 0,62 ha.

Teren planowanej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
części gminy Glinojeck, zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia
28 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 201, poz. 5703 z dnia 5 października 2007 r.). Zgodnie
z ww. dokumentem planistycznym, działka inwestycyjna położona jest na terenie o przeznaczeniu
podstawowym pod obiekty i urządzenia produkcji, składów i magazynów.



Najbliższe otoczenie planowanej inwestycji stanowią: zakład przemysłowy — cukrownia oraz droga.
Najbliższe teren chroniony akustycznie znajduje się w bezpośredniej bliskości rozdzielni (teren
obecnie niezabudowany, lecz przeznaczony w mpzp pod zabudowę mieszkaniową).

Budowa planowanej stacji zostanie zrealizowana w dwóch głównych etapach:
— etap 1 — budowa rozdzielni w układzie H3, tj. budowa dwóch pól liniowych „GPZ Raciąż"
i „GPZ Niechodzin”, pola łącznika szyn orazjednego pola transformatorowego;
— etap 2 _ rozbudowa rozdzielni do układu H5+2, tj. doposażenie łącznika szyn w wyłącznik
i przekładniki, budowa drugiego pola transforrnatorowego z rezerwą pod dwa pola liniowe.
Dodatkowo w ramach inwestycji na terenie stacji wybudowany zostanie murowany budynek,
w którym zlokalizowana zostanie infrastruktura techniczna.

Budowa przedmiotowej stacji wynika z konieczności umożliwienia przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej odbiorców energii elektrycznej na obszarze gmin Glinojeck, Ciechanów,
Strzegowo, Raciąż, Baboszewo, Ojrzeń. W obecnym stanie, ze względu na obciążenie sieci, brak jest
możliwości zasilania energią elektryczną obiektów podmiotów wnioskujących o przyłączenie
z istniejącej sieci SN przy spełnieniu wymaganych parametrów energii. Większość linii SN nie jest
w stanie przejąć zasilania innych zasilaczy w układzie awaryjnym, zarówno ze względu
na przekroczenie dopuszczalnej obciążliwości, jak również ze względu na przekroczenie granicznej
wartości poziomu napięcia w linii SN.

Etap realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstaniem uciążliwości typowych dla procesu
budowy, tj. z emisją substancji do powietrza oraz hałasu. Uciążliwości te będą miały charakter
krótkotrwały, ograniczony zasięg i będą minimalizowane poprzez odpowiednią organizację pracy
na placu budowy, m.in. prowadzenie robót budowlanych w godzinach od 6.00 do 22.00.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że gospodarka wodno—ściekowa oraz gospodarka odpadami,
zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, prowadzona będzie zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami. Odpady, powstałe zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji
inwestycji, będą gromadzone selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku bądź unieszkodliwienia.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się przede wszystkim z niewielkimi emisjami hałasu
oraz pola elektromagnetycznego towarzyszącymi pracy urządzeń elektroenergetycznych o napięciu
110 kV. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w trakcie funkcjonowania planowanej inwestycji
dopuszczalne poziomy hałasu oraz wartości pola magnetycznego zostaną dotrzymane.
Ze względu na bezobsługowy charakter obiektu, wjazd na teren stacji elektroenergetycznej będzie
miał miejsce sporadycznie, jedynie w przypadku kontroli obiektu i prac konserwacyjnych. Planowany
remont szczelnych mis olejowych dla stanowisk transformatorów mocy wyeliminuje możliwość
wycieku poza stanowisko transformatora oleju w przypadkach awaryjnych — a tym samym
zanieczyszczenia środowiska gruntowo—wodnego. Wody roztopowe i opadowe będą odprowadzone
powierzchniowo do gruntu w sposób nie zmieniający kierunku i natężenia odpływu ww. wód. Ścieki
sanitarne będą odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej, bądź szczelnego bezodpływowego
zbiornika i dalej zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Teren pod w. inwestycję, położony jest poza obsmrami objętymi ochroną na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614). Najbliżej położony
obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mlawki PLB140008, znajduje
się w odległości ok. 14,6 km w kierunku północno-zachodnim od planowanej inwestycji.
Obszar inwestycyjny, znajduje się również poza granicami lasów lęgowych i korytarzy ekologicznych.
Z uwagi na fakt, iż inwestycja zostanie zlokalizowana w sąsiedztwie cukrowni, nie nastąpi ograniczeni
rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej
terenu.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając
łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.



Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi
przepisamidecyzji, uzgodnień |ub zezwoleń.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony
z wylączeniami wskazanymiw przedmiotowymprzepisie.

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, mając na uwadze zasady
postępowania uregulowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., zwanej dalej „k.p.a.”), w tym art. 9 i 10 kpa.,
o poinformowanie stron postępowania o wydaniu niniejszej opinii.
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