
PODSUMOWANIE   
 

strategicznej  oceny  oddziaływania  na środowisko  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  dla  części  obszaru  gminy  Rzekuń, obejmującego  tereny  w  obrębach wsi : 
Ołdaki, Laskowiec, Przytuły Stare, Rozwory, Przytuły Nowe, uchwalonego uchwałą  
Nr XLIV/285/2013 Rady Gminy Rzeku ń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeku ń w zakresie 
związanym ze zmian ą przebiegu cz ęści trasy linii elektroenergetycznej 400kV Narew-
Ostroł ęka. 
 

1. Podstawa Prawna:    
 
Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, ze zm, w szczególności art. 55 ust.3, który 
określa zakres Podsumowania. 
 

1. Uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie (znak Nr 
WOOŚ-I..411.159.2011.ARM  z dnia 02 czerwca 2011r.) 

2. Uzgodnienie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrołęce (znak 
PPIS/ZNS.717/5/2011 z dnia 12 maja 2011r.) 

 
2. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

 
Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy zmiany obowiązujących planów 
zagospodarowania, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/39/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 marca 
2011r. Prognoza obejmuje teren objęty planem – w granicach oznaczonych na rysunku planu 
oraz ich bezpośrednie otoczenie, w zasięgu potencjalnych wzajemnych wpływów. 
Obszar objęty miejscowym planem moŜna podzielić na tereny (pas o szerokości 100m) na 
którym będzie przebiegała planowana linia elektroenergetyczna 400 kV gdzie wyznaczono dla 
tej linii pas technologiczny o szerokości 70 m, oraz tereny (pas szerokości 100 m) gdzie 
zrezygnowano z usytuowania linii elektroenergetycznej 400 kV i wyznaczenia pasa 
technologicznego. W pasie,  przez który nie będzie przebiegała linia ustalenia planu nie 
zmieniają się w stosunku do obowiązującego planu (Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Gminy 
Rzekuń z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rzekuń.) 
Obszar opracowania, przez które będzie poprowadzona projektowana linia 400kV, to pas 
gruntu o długości około 4,7 km i szerokości 100 m, z pasem technologicznym o szerokości 70 
m, przebiegający w większości przez grunty rolne i leśne. 
Oceniana budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka, jest zaliczana do 
inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko planu miejscowego ma na celu 
eliminowanie rozwiązań, które powodowałyby niekorzystne skutki w środowisku oraz znaczące 
zagroŜenie zdrowia ludzi, a takŜe wprowadzenie ustaleń  do planu miejscowego, które słuŜyłyby 
utrzymaniu elementów środowiska na obszarze zainwestowania i terenach przyległych na 
poziomie dopuszczonym prawem. 
W prognozie przeanalizowano wpływ zmian w planie na poszczególne elementy środowiska 
przyrodniczego, oraz miejscową ludność.  
Do głównych zagroŜeń na etapie realizacji inwestycji naleŜą: 

1. zajęcie terenu pod inwestycję, 
2. wycinka drzew w 70 m pasie technologicznym,  
3. składowanie materiałów i maszyn w trakcie budowy,  
4. zwiększona penetracja terenu-wydeptywanie, zaśmiecanie. 

Do potencjalnych głównych zagroŜeń na etapie eksploatacji naleŜy: 
1. efekt barierowy, 
2. bezpośrednią utratę siedliski w obrębie pasa technologicznego, 
3. degradację i utratę siedlisk w sąsiedztwie pasa technologicznego, 
4. wzrost śmiertelności zwierząt na skutek kolizji z nowopowstałą linią 
5. oddziaływanie pola elektromagnetycznego i hałasu. 

 



MoŜna uznać, Ŝe przyjęte rozwiązania, słuŜą ograniczeniu negatywnych oddziaływań na 
środowisko poszczególnych sposobów zagospodarowania i zainwestowania terenów 
przewidzianych planem i pozwalają na stwierdzenie, Ŝe w zakresie polityki przestrzennej i 
kierunków rozwoju, generalnie są one spójne ze ,,Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń”. 
Prognoza nie przewiduje negatywnego wpływu realizacji ustaleń planu na obszar Natura 2000 i 
inne formy ochrony przyrody. (Linia nie przebiega przez obszar Natura 2000.) 
Budowa linii nie spowoduje negatywnych zagroŜeń w odniesieniu do gleby. Nie będzie miała 
negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. 
Realizacja linii 400kV, nie powinna doprowadzić do uszczuplenia areału występowania 
populacji gatunków roślinnych. W granicach opracowania miejscowego planu nie stwierdzono 
występowania gadów i płazów, nie stwierdzono występowania gatunków chronionych ssaków.  
Odcinek linii 400kV Narew-Ostrołęka na terenie gminy Rzekuń przebiega przez tereny 
uŜytkowane na cele rolnicze i leśne, dla których poziom hałasu nie jest normowany. Nie 
przewiduje się szkodliwego oddziaływania pół elektroenergetycznych na człowieka i tereny 
otaczające, przy zachowaniu pasów technologicznych .  
Budowa i eksploatacja linii nie spowoduje znaczących, szkodliwych oddziaływań na środowisko. 
Z prognozy wynika, Ŝe budowa tej linii i jej eksploatacja, przy zastosowaniu się do warunków 
zagospodarowania terenu i zasad ochrony poszczególnych elementów środowiska, ustalonych 
dla powyŜszego projektu planu, nie będzie znacząco oddziaływać na zidentyfikowane elementy 
środowiska przyrodniczego obszaru objętego planem i jego sąsiedztwa. 
 
     3.  Uzasadnienie wyboru przyj ętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwi ązań alternatywnych  
 
Projekt zmiany Planu został opracowany w jednym wariancie i jest efektem prowadzonych 
przez inwestora linii konsultacji społecznych i kilkakrotnie zmienianego przebiegu trasy linii. 
KaŜdy zaproponowany  wariant trasy budził kontrowersje wśród mieszkańców. Linia 400kV jest 
pierwszą linia o takiej mocy w okolicy i  samo jej zakwalifikowanie do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko budzi wśród mieszkańców obawy a często teŜ 
irracjonalne, niechętne nastawienie do inwestycji. Najczęściej skutkuje to koniecznością 
prowadzenia trasy linii w odległości od zabudowy mieszkaniowej wielokrotnie przekraczającej 
odległości wynikające z rzeczywistego oddziaływania linii i związanych z tym uwarunkowań 
prawnych. 
W granicach gminy Rzekuń linia będzie przebiegała w znacznej większości przez grunty rolne i 
leśne w obrębach wsi: Ołdaki, Laskowiec, Przytuły Stare. Natomiast w obrębach wsi Rozwory i 
Przytuły Nowe  zrezygnowano z  przebiegu linii. W pasie,  przez który nie będzie przebiegała 
linia,  ustalenia planu nie zmieniają się w stosunku do obowiązującego planu (Uchwała Nr 
IV/19/2006 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń.) 
 

4. Opinie wła ściwych organów 
 
Organami właściwymi w sprawie opiniowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego są: 

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Ostrołęce 

 
Wójt  Gminy Rzekuń pismem Nr BGK.6722-1.2.2011 z dnia 29.04.2011r. wystąpił o ustalenie 
zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie oraz do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem Nr WOOŚ-I..411.159.2011.ARM z dnia 
02.06.2011r. uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce pismem  
Nr PPIS/ZNS.717/5/2011 z dnia 12.05.2011r. uzgodnił zakres prognozy. 
 
Wójt Gminy Rzekuń  wystąpił o uzgodnienie projektu planu. Do wniosku załączono Prognozę 
oddziaływania na środowisko. 



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem  Nr WST I-O.610.10.2011.IM z 
dnia 10.11.2011r.  uzgodnił projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz 
pismem WOOŚ-I.410.637.2011.DC z dnia 07.11.2011r. pozytywnie zaopiniował projekt planu. 
 
Wójt Gminy Rzekuń wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Ostrołęce o uzgodnienie i zaopiniowanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce ul. Targowa 4,07-412 Ostrołęka, 
Postanowieniem  PPIS/.ZNS.711/102011 z dnia 13.10.2011r. uzgodnił w zakresie wymagań 
sanitarnohigienicznych projekt planu, oraz pismem PPIS/ZNS.7110/8/2011 z dnia 13.10.2011r. 
pozytrywnie zaopiniował projekt planu. 
 

5. Zgłoszone uwagi i wnioski 
 
Prace nad opracowaniem zmiany planów rozpoczęto po podjęciu przez Radę Gminy Rzekuń 
Uchwały Nr VII/39/2011  z dnia 31 marca 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń w zakresie 
związanym ze zmianą przebiegu części trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka 
W wyniku zawiadomienia organów i instytucji właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu 
planu wpłynęły wnioski, które zostały uwzględnione w projekcie planu. 
Projekt zmiany planów wraz z prognozą oddziaływania na środowiska był wyłoŜony do 
publicznego wglądu w terminie od dnia 12 sierpnia 2013r. do 10 września 2013r. w tym czasie 
zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko, zapewniono moŜliwość udziału społeczeństwa w tworzeniu dokumentu w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Informacja o wyłoŜeniu projektu zmiany 
planów  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko była podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
Obwieszczenie w ,,Kurierze Ostrołęckim”, który ukazał się w dniu 31.07.2013r , na tablicy 
ogłoszeń w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Szkolnej 1, na stronie 
internetowej Urzędu Gminy oraz poprzez zamieszczenie Obwieszczenia w miejscowościach, 
których zmiana planu dotyczy.  
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
moŜna było składać w terminie do dnia 30 września 2013r. 
W trakcie wyłoŜenia do publicznego wglądu w dniu 29 sierpnia 2013r. przeprowadzono 
publiczną dyskusję nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. 
W trakcie wyłoŜenia i po wyłoŜeniu projektu planu nie wpłynęły do Urzędu Ŝadne wnioski ani 
uwagi dotyczące wyłoŜonych dokumentów. 
 

6. Wyniki post ępowania dotycz ącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko 

 
Zapisy projektu ,,zmiany miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego gminy Rzekuń, 
w zakresie związanym ze zmianą przebiegu części trasy linii elektroenergetycznej 400kV Narew 
– Ostrołęka” nie wywołują negatywnych skutków transgranicznych. 
 

7. Propozycje dotycz ące metod i cz ęstotliwo ści przeprowadzania monitoringu 
skutków realizacji postanowie ń dokumentu 

 
W czasie budowy linii nie przewiduje się prowadzenia monitoringu oddziaływania na 
środowisko, w zakresie większym niŜ wymagany prawem budowlanym monitoring prac 
budowlano-montaŜowych. W czasie pracy linia objęta jest stałym monitoringiem, poprzez 
system sterowania i nadzoru. Systemy monitoringu przyjęte dla sieci przesyłowej 400kV są 
wystarczające do zapewnienia bezpiecznej dla środowiska pracy linii. Nie ma zatem potrzeby 
przewidywania, na etapie prognozy, dodatkowego monitoringu. 
 
 
 
Rzekuń, dnia 04.12.2013r. 


