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I. ZAKRES, CEL, PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
EKOFIZJOGRAFICZNEGO, POWIĄZANIA Z INNYMI 
DOKUMENTAMI FAKTOGRAFICZNYMI, 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
ORAZ METODYKA PRAC 

 

1.  Zakres merytoryczny 
 

Zgodny z art. 52 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji              

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko1. W niniejszym opracowaniu ekofizjograficznym 

uwzględniono zakres i szczegółowość wynikającą z rozporządzenia2 w sprawie 

opracowań ekofizjograficznych oraz zakresu technicznego budowy dwutorowej 

napowietrznej linii elektrotechnicznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina3, której 

lokalizację zawiera zał. graf. 2. 

 

2. Cel 
 

Głównym celem opracowania ekofizjograficznego jest ustalenie projektu przebiegu trasy 

dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV przez obszar 

administracyjny gminy Wysoka z uwzględnieniem zaprojektowanych trzech wariantów 

linii (na terenie gminy posiadających identyczny przebieg), których lokalizację 

przedstawia  zał. graf. (zał. 2). 

Zwrócono uwagę na zapisy w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka w związku z celowością dokonania 

niezbędnej zmiany w cytowanym Studium – Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miasta i 

Gminy Wysoka z dnia 30 stycznia 2015 r.  

Zasady przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka, dotyczą Studium uchwalonego 
uchwałą Nr XXXII/221/01 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 13.02.2001r. 

                                                 
1
 – Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm. 

2
 – Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 9.IX.2002r. 

3
 – Karta informacyjna Przedsięwzięcia dla linii elektroenergetycznej 400 kV. 
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Obok zapisów dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego szczególne znaczenie będą 
miały zapisy dotyczące ochrony lokalnych walorów przyrodniczych. 
  

3. Podstawa prawna 
 

a. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.). 

b. Ustawa z dnia 27 marca 2008 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.);  

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w/s w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1597). 

d. Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 stycznia 2015 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka (zał. tekst. 1). 

 

4. Zakres terytorialny 
 

4.1. Uwagi ogólne 

 

Inwestor – planując inwestycję o charakterze ponadregionalnym na terenie 10 gmin, 

trzech powiatów i dwóch województw o łącznej długości 82,8 km przeprowadził szereg 

analiz – wariantowego przebiegu: W1, W2, W3 . 

Uwzględniając warunki środowiskowe, techniczne, ekonomiczne i społeczne 

inwestor wybrał wariant optymalny W1, zachowując jeszcze możliwość przebiegu innym 

wariantem (W2 lub W3). 

Na omawianej długości 82,8 km wariantu W1, planuje się przebieg „pasem 

technologicznym” o szerokości 70 m, co daje zajętość terenu ok. 5 800 ha, w której 

obowiązuje zakaz zabudowy z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi. W przebiegu linii 

ok. 13 km będzie prowadzona przez tereny leśne. 
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Czynnikiem technicznym ograniczającym radykalnie lokalizację tras przebiegu 

projektowanej linii było usytuowanie podstawowych stacji elektroenergetycznych: 

Bydgoszcz Zachód i Piła Krzewina. 

 

4.2. Przebieg linii WN w gminie Wysoka 

 

W obrębie gminy Wysoka trasa napowietrznej linii WN będzie miała długość 3,2 km i 

zajętość terenu wraz z pasem technologicznym – 22,4 ha. 

 

5. Charakterystyka techniczna przedsięwzięcia 
 

5.1. Rodzaj przedsięwzięcia 

 

a. Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu dwutorowej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji: Bydgoszcz Zachód – Piła 

Krzewina. Zgodnie z zapisami § 2, ust. 1 pkt. 6, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko4, przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

analizowanej inwestycji wydawać będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy. 

b. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła 

Krzewina stanowi realizację celów publicznych, wskazanych w art. 6 pkt. 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami5 i jest zaliczona do inwestycji o 

znaczeniu ponadlokalnym. 

c. W planie zagospodarowania województwa wielkopolskiego (powiat pilski), w pkt. 40.1 

dotyczącym rozwoju sieci elektroenergetycznych układu najwyższych napięć, w 

zakresie przebudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) na terenie 

województwa wielkopolskiego przewiduje się m.in. budowę ciągu liniowego 400 kV 

                                                 
4
 – Dz. U. Nr 213, poz. 1309 z późn. zm; 

5
 – Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r nr 102 poz. 518 z późn. zm; 
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Grudziądz-Bydgoszcz-Piła (Krzewina)-Poznań (Plewiska), która przebiega m. in. przez 

teren gminy Wysoka. 

d. Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wysoka, ma związek z wyznaczeniem przebiegu linii 

elektroenergetycznej 400 kV w obrębie gminy na podstawie Uchwała Nr IV/16/2015 

Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 stycznia 2015 r. zgodnie z załącznikiem 

graficznym do uchwały: 

 długość odcinka przelotowego linii w granicach gminy – 3,2 km, 

 całkowita długość projektowanej linii w granicach 2 powiatów woj. kujawsko-

pomorskiego i 5 gmin woj. wielkopolskiego – 82,7 km. 

 

5.2. Opis i usytuowanie przedsięwzięcia 

 

5.2.1. Skala przedsięwzięcia 

 

Przedsięwzięcie należy do inwestycji o skali ponadregionalnej. Polega na 

wybudowaniu dwutorowej linii napowietrznej 400 kV łączącej stacje 

elektroenergetyczne Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina o łącznej długości 82,8 km. 

Powierzchnia „pasa technologicznego” w gminie na długości przebiegu 3,2 km wyniesie 

ok. 22,4 ha. W ramach całej trasy linii – 82,7 km całkowita powierzchnia „pasa 

technologicznego” wyniesie ok. 5 800 ha. Łączna powierzchnia terenu zajętego pod 

planowane fundamenty słupów w gminie Wysoka to ok. 16 arów, a dla całej 

projektowanej linii ok.  560 arów.  Odcinek dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV, 

Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina w granicach administracyjnych gminy, stanowi 3,2 

km odcinek przelotowy pomiędzy gminami Białośliwie (4,8 km) i Miasteczko Krajeńskie 

(8,9 km) położonych w powiecie pilskim, woj. wielkopolskiego. 

Inwestycja stanowi fragment Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a 

budowa analizowanego fragmentu linii 400 kV jest niezbędna dla zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców – w tym okręgu gdańskiego, 

a także zapewnienie wielostronnego zasilania napięciem 400 kV stacji 

elektroenergetycznych: Bydgoszcz, Jasieniec, Grudziądz oraz Żydowo, co nastąpi po 
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wybudowaniu pozostałych linii napowietrznych 400 kV relacji: Jasiniec-Grudziądz-

Pelplin-Gdańsk oraz Piła Krzewina – Żydowo i przebudowie linii 220 kV relacji Gdańsk – 

Żydowo na napięcie 400 kV. Niezawodność pracy całego systemu zasilania aglomeracji 

koszalińskiej i gdańskiej, wymaga przesłania 70 % energii z elektrowni z Polski 

południowej do aglomeracji północnych; np. brak połączenia pomiędzy stacjami Piła 

Krzewina i Bydgoszcz powoduje, że niemożliwe staje się wyłączenie linii 220 kV Piła – 

Żydowo, na czas jej przebudowy na napięcie 400 kV. 

Inwestor z trzech wariantów: W1, W2, W3 wskazał na wariant W1 jako 

preferowany. Dokładna lokalizacja planowanego przedsięwzięcia będzie znana po 

przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko i wymaganych prawem 

decyzji administracyjnych. 

 

5.2.2. Rodzaj technologii i parametry techniczne projektowanej linii 

 

5.2.2.1. Pas technologiczny 

 

a. Przebieg trasy napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV 

wyznacza w terenie „pas technologiczny” o szerokości 70 m tj. 2 x 35 m od osi linii. 

Biorąc pod uwagę, że linia przecina teren gminy na odcinku o długości 3,2 km, 

powierzchnia „pasa technologicznego” wyniesie ok. 22,4 ha. 

b. Użytkowania „pasa technologicznego” w okresie eksploatacji linii 

elektroenergetycznej będzie miało następujące skutki: 

 zakaz realizacji zabudowy z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi; 

 brak innych szczególnych zakazów, poza miejscami usytuowania słupów 

wsporczych pod sieć elektroenergetyczną; 

 możliwe będzie prowadzonej uprzednio gospodarki rolnej, hodowlanej czy 

pasterskiej; 

 dopuszczona będzie możliwość użytkowania terenów zalesionych w przypadku 

zastosowania słupów nadleśnych; 

 w przypadku ograniczonego przebiegu „pasa technologicznego” na terenie 

zalesionym, który wymaga odlesienia terenu, nie wyklucza się zakładania w „pasie 
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technologicznym” szkółek drzew iglastych – do sprzedaży o wysokości handlowej do 

3m lub pozostawiania niskich krzewów w celu ochrony stanowisk lęgowych 

niektórych gatunków ptaków lub korytarzy migracji dobowych nietoperzy.  

 

5.2.2.2. Konstrukcje wsporcze (słupy) 

 

a. Celem użytkowania sieci elektroenergetycznej o mocy 400 kV na terenie gminy 

Wysoka będą stosowane następujące typy słupów: 

 słupy przelotowe na prostych odcinkach trasy linii elektroenergetycznej – typ 

standardowy w ilości – 5 szt.; 

 słupy mocne na odcinkach załomowych – 2 szt.; 

 słupy będą wykonane zgodnie z normą europejską PN-EN 50341 – 1:2005, która 

nakłada wymóg aby elementy stalowe słupów i połączeń były wykonane w 

technologii ocynkowanej; 

 konstrukcyjnie słupy będą przystosowane do montażu naziemnego jak i 

wysokościowego (np. przy użyciu helikoptera), a ich parametry techniczne nie będą 

odbiegały od rozwiązań europejskich; 

b. Przewody sieci elektromagnetycznej przystosowane pod wysokie napięcie – 400 kV: 

 przewody robocze, rozciągnięte będą pomiędzy słupami wsporczymi, przez które 

przepływa prąd elektryczny o wysokim napięciu 400 kV, o stosowanej średniej 

rozciągłości – 600 m, co pozwali na korygowanie ich rozciągłości w zależności np. 

od warunków gruntowo-wodnych, warunków przyrodniczych czy ograniczanie 

wycinki leśnej itp. 

 przewody prądowe będą zamontowane w układzie technologicznym jako wiązka 

przewodów stalowo-aluminiowych 3 x AFL – 8350 mm2; 

c. Zastosowane zostaną izolatory długopniowe porcelanowe lub kołpakowe szklane; 

d. Zastosowane zostaną przewody odgromowe – zabezpieczające linię przed skutkami 

uderzenia pioruna, a użycie przewodów odgromowych wyposażonych w wiązkę 

światłowodową, np. typu OPGW umożliwi transmisję sygnałów pomiędzy stacjami 

elektroenergetycznymi; 

e. Zastosowany zostanie osprzęt liniowy – odstępniki utrzymujące stałą odległość w 

przypadku zastosowania przewodów wiązkowych; 
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f. Techniczne założenia fundamentów pod słupy wsporcze: 

 zakłada się zastosowanie określonych typów fundamentów w zależności od 

warunków gruntowo-wodnych podłoża: typu prefabrykowanego lub wylewane, z 

materiału dostarczanego z wytwórni certyfikowanej; 

 powierzchnia zajmowana przez fundamenty będzie uzależniona od rodzaju słupa: 

słup standardowy przelotowy – 1,8 ara, słup mocny standardowy – 3,5 ara. 

 Łączna powierzchnia terenu zajętego pod planowane fundamenty słupów w gminie 

Wysoka to ok. 16 arów, a dla całej projektowanej linii ok.  560 arów. 

 

5.2.3. Oddziaływanie na środowisko linii elektroenergetycznej 400 kV6
 

 

W rozdziale określono oddziaływanie pracującej napowietrznej linii elektroenergetycznej 

w zakresie emisji pola elektromagnetycznego – składowa elektrycznego i 

magnetycznego, hałasu oraz oddziaływanie na przyrodę ożywioną. 

1. Wielkość natężenia pola elektrycznego7: 

 natężenie mierzalne pola elektrycznego w bliskim sąsiedztwie krajowych linii o 

napięciu 400 kV wynosi 8 kV/m; 

 dopuszczalna wartość natężenia dla miejsc dostępnych dla ludzi wynosi – 10 kV/m, 

 wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego na terenach przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową nie może przekraczać wartości 1 kV/m, 

 cytowana wartość wyklucza lokalizowanie w „pasach technologicznych” obiektów z 

przeznaczeniem na stały pobyt ludzi. 

2. Wielkość natężenia pola magnetycznego8: 

 w krajowych sieciach linii o napięciu 400 kV maksymalne natężenie pola 

magnetycznego w bliskim sąsiedztwie nie przekracza wartości 40 A/m, 

 wartość dopuszczalna określona w przepisach wynosi – 60 A/m. 

                                                 
6
 – Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003 r. 

7
 – Tekst jednolity: Dz. U. Nr 2014.112. 

8
 – Tekst jednolity: Dz. U. Nr 2014.112. 
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 technicznie można osiągać optymalne (najmniejsze) wartości pola elektrycznego i 

magnetycznego poprzez dobór odpowiednich parametrów linii w postaci konfiguracji 

przewodów na słupach. 

3. Hałas: 

 wartość maksymalną hałasu linii elektroenergetycznej określono w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku9; 

 hałas wytwarzany przez linie elektryczne o napięciu 400 kV w postaci efektu 

klatowego zaczyna być słyszalny wyłącznie podczas złej pogody tj. mżawki, szadzi, 

stały deszcz, co jest wyrażane w postaci „szumu” na odcinkach przewodów 

zamoczonych, 

 emisja hałasu w porze nocnej nie może przekraczać 40 dB na terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej10, 

 efektem ubocznym linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia po deszczach i 

wilgoci jest efekt jarzenia światłem j. fioletowego koloru, efekt ten znika w chwili 

wyschnięcia przewodów. 

 w „pasie technologicznym” w fazie budowy m.in. może wystąpić chwilowe 

podwyższenie emisji hałasu w trakcie maszynowego wykonywania wykopów pod 

fundamenty konstrukcji słupów, ale będą miały charakter zanikający. 

4. Przyroda: 

 Linie elektroenergetyczne należą do przedsięwzięć umiarkowanie lub nieznacznie 

wpływających na przyrodę ożywioną. Zajętość siedlisk w przypadku linii jest 

niewielka, a ażurowy charakter instalacji zbudowanej na słupach kratowych nie 

blokuje w sposób istotny możliwości przemieszczania się zwierząt.  

 Nawet pod konstrukcjami wsporczymi, często wliczanymi do „zajętości terenu”, 

rozwija się zwykle intensywna wegetacja.  

 Pewnym zagrożeniem, na które należy zwrócić uwagę przy projektowaniu i realizacji 

inwestycji jest jej przebieg przez przyrodniczo cenne tereny leśne, gdzie zachodzi 

ryzyko przeprowadzenia dużej powierzchniowo wycinki drzew, co mogłoby 

skutkować rozległymi zmianami siedliskowymi.  

                                                 
9
 – Dz. U. Nr 120, poz. 826 z 2007 r.  

10
 – Tekst jednolity: Dz. U. Nr 2014.112. 
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 Istotne jest unikanie wpływu linii na punktowe stanowiska najcenniejszych 

organizmów. Zwykle za pomocą odpowiednich działań minimalizujących możliwe 

jest uniknięcie niekorzystnego wpływu związanego z przekształceniem lub zajęciem 

siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków.  

 Duże znaczenie ma też odpowiednie zlokalizowanie linii, w sposób by omijały one 

tereny o unikalnych walorach przyrodniczych.  

 Oprócz zagrożeń, linie elektroenergetyczne mogą generować również korzyści dla 

przyrody. Na terenach otwartych linie te, ze względu na konieczność wykonywania 

zabiegów powstrzymujących sukcesję zadrzewień, sprzyjają zachowaniu np. siedlisk 

łąkowych i murawowych oraz przyczyniają się do zahamowania ekspansji zabudowy 

w miejscach, gdzie jest ona niepożądana ze względu na ochronę lokalnych wartości 

przyrodniczych. Słupy i linie elektroenergetyczne są też wykorzystywane przez ptaki 

jako miejsca odpoczynku lub gniazdowania. 

 Kwestia oddziaływania inwestycji na przyrodę ożywioną w fazie eksploatacji jest 

złożona i dość słabo rozpoznana. W literaturze przedmiotu występują wyraźne 

rozbieżności, ale również poważne luki w wiedzy.  

5. Podsumowanie rozdziału: 

 W „pasie technologicznym” linii elektroenergetycznych obowiązuje zakaz 

lokalizowania obiektów mieszkalnych i innych całodobowego przebywania ludzi. W 

gminie Wysoka najbliższy obiekt mieszkalny usytuowany jest w odległości nie 

mniejszej niż 50 m od „pasa technologicznego” projektowanej linii 

elektroenergetycznej. Obiekty zlokalizowane poza granicami „pasa 

technologicznego” – 70 m nie są narażone na ponadnormatywne zagrożenia w 

zakresie emisji pola elektrycznego i magnetycznego oraz hałasu akustycznego – w 

tym w porze nocnej, 

 pozytywnym efektem ustanowienia „pasa technologicznego” w dokumentach 

planistycznych gminy jest wykluczenie takich obszarów z zapędów ich zabudowy 

obiektami budowlanymi. 

 w fazie eksploatacji linii elektroenergetycznej w „pasie technologicznym” możliwe 

jest użytkowanie rolnicze, hodowlane i prowadzenie upraw leśnych w zakresie 

szkółkarstwa. 
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 Linie elektroenergetyczne nie należą do obiektów najsilniej oddziałujących na 

przyrodę ożywioną. Zwykle dzięki dobremu zaplanowaniu linii możliwe jest 

wypracowanie rozwiązań odpowiednio minimalizujących negatywne konsekwencje 

wdrażania tego typu inwestycji.  

 Obecnie preferowany wariant linii na odcinku przebiegającym przez gminę Wysoka 

jest wariantem korzystnym zarówno pod względem oddziaływania na ludzi (linia 

zlokalizowana jest w odpowiedniej odległości od osiedli ludzkich), jak i korzystnym 

pod względem oddziaływania na przyrodę ożywioną (linia przebiega w większości 

przez tereny rolnicze, omijając na ile to możliwe lasy i tereny podmokłe, które 

koncentrują wartości przyrodnicze). 

 

6. Metody zastosowane przy sporządzaniu ekofizjografii 
 

a. Ustalono zakres i stopień szczegółowości opracowania. 

b. Zapoznano się z materiałami graficznymi, podstawą i zapisami do Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka 

uchwalonego Uchwałą uchwałą Nr XXXII/221/01 Rady Miasta i Gminy Wysoka z 

dnia 13.02.2001r. 

c. Zapoznano się z Uchwałą Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z 

dnia 30 stycznia 2015 r. Rady Gminy Wysoka w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany wzmiankowanego Studium;  

d. Zapoznano się z granicami obszaru objętego zmianą Studium zamieszczono na 

załączniku graficznym do Uchwały; 

e. Wykorzystano materiały przyrodnicze zamieszczone na wstępnych mapach 

wynikowych do raportu o oddziaływaniu na środowiska przedmiotowej inwestycji, 

której inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne; 

f. Wykorzystano materiały źródłowe sporządzane dla inwestycji związanych z sieciami 

przesyłowymi wysokich napięć (110, 220, 440 kV) w innych regionach kraju, 

wykonywanych dla inwestora; 

g. Zapoznano się z wytycznymi do projektowania pt. Linie i stacje elektroenergetyczne 

w środowisku człowieka wydane w W-wie  w 2008 r., aktualizowane w 2009 r. 
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h. Zapoznano się z planem zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego pkt. 40.1 dotyczącym rozwoju sieci elektroenergetycznych układu 

najwyższych napięć w zakresie przebudowy Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego (KSE) na terenie województwa wielkopolskiego do 2020 r.; 

i. Zapoznano się z aktualizacją programu ochrony środowiska dla gminy Wysoka na 

lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020; 

j. Zapoznano się z prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji programu 

ochrony środowiska dla gminy Wysoka na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 

2017-2020 

 

II. ROZPOZNANIE I CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO 
STANU ŚRODOWISKA 
 

1. Wprowadzenie  
 

O przydatności danego terenu dla różnych potrzeb m.in. budownictwa specjalnego, w 

tym przypadku – elektroenergetycznego wysokich napięć (110, 220 i 440 kV) stanowią 

warunki gruntowo-wodne podłoża gruntowego, rzeźba powierzchni terenu, czynniki 

związane z hydrosferą elementy środowiska przyrody ożywionej w postaci flory i fauny i 

inne. Istniejący stan środowiska przyrodniczego określony w niniejszej ekofizjografii, 

sporządzono na podstawie materiałów faktograficznych z dostępnych materiałów 

źródłowych z gminy tj.: 

 Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Wysoka na lata 2013-2016 z 

perspektywą na lata 2017-2020 

 Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska 

dla gminy Wysoka na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020. 

Zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wysoka uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy Wysoka uchwałą Nr 
XXXII/221/01 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 13.02.2001r. 

 Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby tworzonego raportu OOŚ dla analizowanej 

inwestycji. 
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2. Położenie administracyjne i fizyczno – geograficzne 
 

2. 1. Położenie administracyjne 

 

Gmina Wysoka zlokalizowana jest w północnej części województwa 

wielkopolskiego, w powiecie pilskim. 

Powierzchnia gminy zajmuje obszar 123,1 km2, co stanowi 9,8 % powierzchni 

powiatu pilskiego – 1262,5 km2.  Miasto Wysoka zajmuje 4,9 km2. 

W końcu 2012 roku ludność gminy Wysoka wynosiła 6 876 osób - w tym 2 771 

osób zamieszkałych w miastach, co stanowiło 40,3 % ogólnej liczby mieszkańców. W 

okresie wielolecia obserwuje się tendencję spadkową liczby mieszkańców. 

Urząd władz samorządowych gminy zlokalizowany jest w mieście Wysoka, w 

odległości 26 km od siedziby powiatu w Pile, a od siedziby województwa w Poznaniu – 

105 km. 

Gmina Wysoka graniczy z następującymi gminami: 

- od północy z gminami Krajenka, Złotów, Łobżenica, 

- od wschodu z gminą Wyrzysk, 

- od południa z gminami Białośliwie i Miasteczko Krajeńskie, 

- od zachodu z gminą Kaczory. 

Gmina podzielona jest na 11 jednostek pomocniczych – sołectw: Bądecz, 

Czajcze, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, Młotkowo, Mościska, Rudna, Stare, 

Tłukomy, Wysoczka i Wysoka Mała. 

Osią komunikacyjną gminy jest droga wojewódzka nr 190 (DW190), łącząca 

DW188 w mieście Krajenka z miastem Gniezno. Miejscowości gminy są połączone 

niezbyt gęstą siecią dróg gminnych i lokalnych.  

 

2.2. Położenie fizycznogeograficzne 

 

Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym wg J. Kondrackiego gmina 

znajduje się na obszarze Pojezierza Południowopomorskiego, obejmującego główne 

fragmenty mezoregionu Pojezierza Krajeńskiego. Gmina w całości leży na wysoczyźnie, 

którą stanowi pas wzgórz morenowych. 
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2.3. Klimat 

 

a. Klimat w gminie Wysoka należy do strefy klimatu umiarkowanego, w obszarze 

wzajemnego przenikania się wpływów morskich i kontynentalnych. Przejściowość 

wpływów uwidacznia się zmiennymi stanami pogody, które są rodzajem napływających 

mas powietrza z dominującymi wiatrami z kierunków zachodnich. Klimat lokalny 

uzależniony jest przede wszystkim od ukształtowania terenu, obecności zbiorników 

wodnych, poziomu zalegania wód gruntowych i rodzaju podłoża. 

b. W obrębie gminy wyróżnia się jeden rodzaj topoklimatu - klimat obszarów 

wysoczyznowych – płaskich i lekko falistych z przeciętnymi warunkami klimatycznymi; 

tereny te są z reguły dobrze nasłonecznione i przewietrzane wskutek braku większych 

kompleksów leśnych i małego zróżnicowania hipsometrycznego. Tutejszy topoklimat 

jest średnio korzystny dla prowadzenia produkcji rolniczej i innych gałęzi gospodarki 

zależnej od warunków klimatycznych. 

c. Zgodnie z określeniem warunków klimatycznych w stacji meteorologicznej w Pile 

ustalono następujące parametry: 

 opad średnioroczny: 550 mm, 

 średnioroczna temp. powietrza: 7,5-8ºC, 

 ilość dni z przymrozkami: 100-110 dni, 

 ilość dni mroźnych; 30-35, 

 ilość dni z pokrywą śnieżną; 38-50. 

d. Regionalizacja rolniczo – klimatyczna: 

 obszar gminy wg podziału rolniczo – klimatycznego położony jest w Dzielnicy 

Nadnoteckiej, a wg Gumińskiego – Dzielnicy Bydgoskiej – przedstawione poniżej 

parametry klimatyczne są typowe dla tej dzielnicy. 

e. Długość okresu wegetacyjnego wynosi: 210-215 dni. 
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2.4. Powierzchnia ziemi 

 

2.4.1. Użytkowanie ziemi i warunki glebowe 

 
a. Zgodnie z informacjami podanymi w studium ogólna powierzchnia gruntów wynosiła 

12304 ha, w tym: 

 użytki rolne: 9710 ha, 

 grunty orne: 8402 ha, 

 sady: 180 ha, 

 pastwiska: 666 ha, 

 łąki trwałe: 462 ha, 

 lasy i grunty leśne: 1679 ha, 

 zadrzewienia i zakrzewienia: 21 ha,  

 grunty zabudowane i zurbanizowane: 516 ha, 

 wody: 127 ha, 

 pozostałe grunty: 251 ha. 

b. Klasyfikacja klas bonitacyjnych gruntów. Na obszarze gminy występuje duże 

zróżnicowanie warunków glebowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w 

aktualizacji POŚ dla gminy materiałem glebotwórczym na przeważającym obszarze 

są gliny zwałowe, a w mniejszym stopniu utwory fluwioglacjalne. Na terenie gminy 

przeważają gleby bielicowe powstałe na podłożu piaszczystym i gliniasto – 

piaszczystym, a także brunatne powstałe na glinach mocnych i iłach. Ponadto 

występują czarne ziemie właściwe i zdegradowane, gleby murszowe i torfowe. 

Najliczniej występują gleby wytworzone z glin zwałowych lekkich i średnich. 

Najlepsze gleby o dobrze rozwiniętym poziomie próchnicznym zaliczane do 

kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, zajmują niewielkie powierzchnie i 

występują w rejonie wsi: Sędziniec, Czajcze, Wysoczka. Młotkowo, Jeziorki 

Kosztowskie, Bądecz i Stare. Największe powierzchnie na terenie gminy zajmują 

gleby wytworzone z glin lekkich i średnich zaliczone do gleb pszenno - żytnich 

kompleksu 4-go. Występują w rejonie miejscowości: Sędziniec, Czajcze, Wysoka 

Mała, Wysoczka, Gmurowo, Młotkowo, Mościska, Jeziorki Kosztowskie, Bądecz, 

Kijaszkowo, Stare, Rudna, Tłukomy. Licznie występują na terenie Miasta i Gminy  
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gleby kompleksu 5-go i 6-go. Na małych powierzchniach występują w gminie gleby 

należące do kompleksu żytniego bardzo słabego. Najczęściej w sąsiedztwie 

trwałych użytków zielonych występują gleby kompleksu 8-go i 9-go. 

2.4.2. Budowa geologiczna podłoża 

 

 Cały obszar gminy leży w obrębie jednostki tektoniczno-strukturalnej zwanej 

antyklinorium pomorskim. 

 Antyklinę Piły budują utwory: triasu, permu i jury. Jej oś ma kierunek północny 

zachód – południowy wschód. Na południu występują osady kredowe – piaski, 

piaskowce i mułowce tworzące strukturę synklinalną. Miąższość osadów kredowych 

na opisywanym obszarze oceniana jest na około 1000 m. 

 W gm. Wysoka na podstawie wierceń stwierdzono  utwory jurajskie, trzeciorzędowe i 

czwartorzędowe, reprezentowane przez: 1) piaskowce, mułowce oraz łupki ilaste liasu 

osiągające prawdopodobnie miąższość 1000 m, 2) piaskowce i serie mułowo - ilaste 

doggeru osiągające miąższość maksymalną 200 - 300 m, 3) margle i wapienie szare malmu 

o miąższości do 300 m. Utwory trzeciorzędowe wykształcone były następująco: 1)eocen - 

iły toruńskie z piaskami i łupkami o średniej miąższości 15 - 20 m, 2)oligocen - piaski i żwiry 

o zmiennej miąższości dochodzącej do 40 m, miejscami brak, 3) miocen - piaski o zmiennej 

granulacji z domieszką pyłu węglowego i z wkładami węgla brunatnego o miąższości od 22 

do 96 m, 4) pliocen - iły poznańskie i mułki o różnej miąższości, w rejonie Czajcza i 

Wysokiej. Natomiast plejstocen budują utwory glacjalne i interglacjalne w postaci 

nawzajem przewarstwiających się glin, piasków i iłów warwowych akumulacji wodno - 

lodowcowej i lodowcowej. Cechą charakterystyczną czwartorzędu w gminie Wysoka jest 

częste występowanie „porwaków", czyli  skał trzeciorzędowych, których wychodnie 

spotykane są także na powierzchni, głównie w postaci iłów plioceńskich. np. w rejonie 

Wzgórz Wysockich i Czajcza. 

 

2.4.3. Surowce naturalne 

 

Na obszarze gminy wysoka zlokalizowane są zasoby kruszywa naturalnego związane 

z występowaniem złóż piasków budowlanych oraz surowców ilastych ceramiki 

budowlanej. Wydane koncesje: 
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- złoże kruszywa naturalnego „Wysoka I” – koncesja ŚR-III-7512/06/04 z dnia 

16.11.2004 r. przez Starostę Pilskiego, 

- złoże kruszywa naturalnego „Wysoka II” – koncesja GIP.7510-9/08 z dnia 

23.02.2009 r. przez Starostę Pilskiego, 

- kopalnia „Wysoka Wielka” – koncesja OŚ-IX/7515-K/24/96 z dnia 16.09.1996 r. 

wydana przez Wojewodę Pilskiego, 

- kopalnia „Czajcze” – koncesja OŚ-IX/7515-K/1/97 z dnia 14.04.1997 r. wydana przez 

Wojewodę Pilskiego. 

Ponadto na terenie gminy zlokalizowane jest zrekultywowane wyrobisko – 

Żwirownia w Wysokiej Małej, złoże „Wysoka Wielka II”. 

2.4.4. Szata roślinna 

 

Grunty pokryte trwale roślinnością zajmują ok. 24 % powierzchni gminy: 

 tereny leśne – 1679 ha, 

 tereny zadrzewione i zakrzewione – 21 ha, 

 łąki – 462 ha, 

 pastwiska – 666 ha, 

 sady – 180 ha 

W części północnej i zachodniej gminy występują kompleksy leśne, stanowiące 

łącznie 13,6% powierzchni gminy. W części zachodniej w drzewostanie dominuje 

sosna; tam większość lasów jest na siedlisku lasu świeżego. W części północnej 

zaznacz się większy udział drzewostanów liściastych i mieszanych, z największym 

udziałem: dębu, sosny, olchy i brzozy.  

Trwałe użytki zielone występują niezbyt powszechnie i zajmują łączną 

powierzchnię 1128 ha, co stanowi ok. 9,2% powierzchni. 
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2.5. Hydrosfera 

 

2.5.1. Wody powierzchniowe 

 

 

Obszar objęty opracowaniem w całości należy do zlewni rzeki Noteci. 

Pozbawiony jest większych jezior i cieków wodnych, stanowiąc strefę wododziałową. 

Sieć rzeczną stanowi system niewielkich cieków wodnych, w większości silnie 

zmienionych pod względem morfologicznym, przy niskich stanach wód nie niosą wody. 

Cieki te mają śnieżno-deszczowy reżim zasilania, z okresami maksimum na wiosnę i w 

czerwcu-lipcu oraz minimum w okresie jesiennym. Duże obszary gminy zostały objęte 

systemem drenarskim i melioracjami. Według danych Wielkopolskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych, powierzchnia obszarów zmeliorowanych wynosi ponad 

5200 ha, a rowy melioracyjne posiadają łączną długość 170,39 km. Na obszarze przez 

który przebiega inwestycja występuje kilka niewielkich jezior, przeważnie o charakterze 

eutroficznym, z których największe to: Jez. Lipa (5,1 ha) i Jez. Głęboczek (2,0 ha). Są 

to jeziora małe i płytkie, o wolnej wymianie wód, co wynika z niewielkich przepływów 

cieków do nich dopływających. Jeziora te szybko tracą powierzchnię, co związane jest z 

nasileniem procesu lądowacenia zbiorników w wyniku ich zamulania i zarastania, a 

ponadto z obniżania się zwierciadła wód gruntowych. Na przedmiotowym obszarze 

zlokalizowanych jest 5 zbiorników retencji wodnej, w miejscowościach: Stare (1 zb.), 

Gmurowo (2 zb.), Tłukomy (2 zb.) o łącznej powierzchni ok. 4,2 ha i objętości 37,1 tys. 

m3. Dość licznie występują tu także małe zbiorniki na obszarach bezodpływowych, 

powstałych na skutek eksploatacji żwiru i torfu. Na obszarze gminy brak jest punktów 

wodowskazowych. Najbliższe znajdują się w Wyrzysku na Łobżonce i w Białośliwiu na 

Noteci. Z budowli hydrotechnicznych na ciekach i rowach gminy Wysoka są zastawki i 

stopnie wodne oraz budowla upustowa (przepust z zastawką) na Jez. Starym. 
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2.5.2. Wody podziemne 

 

 

Zgodnie z podziałem hydrogeologicznym gmina Wysoka należy do regionu pomorsko – 

kujawskiego (III), w tym do podregionu pomorskiego (III,1) z wydzielonym rejonem 

obżonki. W ramach podregionu pomorskiego – na obszarach wysoczyznowych, 

głównym poziomem użytkowym jest poziom czwartorzędowy, podrzędnym 

trzeciorzędowy. Główny poziom występuje na głębokości 40-60 m, a wydajność osiąga 

70-120 m3/godz., ale lokalnie spada nawet do wartości 2-10 m3/godz. Inny jest poziom 

w rejonie Łobżonki główny poziom w utworach miocenu zalegają na głębokości 90-100 

m, a uzyskiwane wydajności wahają się w granicach 30-70 m3/godz. Obszar gminy 

położony jest w zasięgu następujących Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP): 1) „125” - Zbiornik międzymorenowy Wałcz-Piła o powierzchni 1712 km2, 2) 

„127” - Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie o powierzchni 3876 km2, 3) „133” - 

Zbiornik międzymorenowy Młotkowo o powierzchni 68 km2, przy czym teren inwestycji 

na terenie gminy przecina ostatni z wymienionych zbiorników. Miasto i Gmina Wysoka 

położone są na obszarze jednolitych części wód podziemnych, JCWPd nr 28 i 36. 

JCWPd nr 28 o powierzchni 4 944 km2, charakteryzuje się występowaniem w utworach 

czwartorzędowych jednego lub dwóch poziomów wodonośnych. Poziom mioceński 

występuje na całym obszarze i lokalnie jest w kontakcie z dolnym poziomem 

czwartorzędowym. Poziom oligoceński i jurajski występuje głównie w południowej 

części. JCWPd 36 ma powierzchnię 5 037 km2. W utworach czwartorzędowych 

występuje jeden poziom wodonośny związany z pradoliną toruńsko - eberswaldzką. 

Poziom mioceński stanowi jedna warstwa wodonośna dobrze izolowana od poziomu 

czwartorzędowego. 

 

2.6. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i zasobów przyrody 

 

Teren gminy Wysoka stanowi przeciętną w skali kraju wartość pod względem 

występowania walorów przyrodniczych. Wynika to z braku dużych rzek i kompleksów 

leśnych, które najsilniej wpływają na różnorodność biologiczną. Teren gminy jest silnie 

zdominowany przez uprawy rolne, z których tylko nieznaczny odsetek stanowią łąki. 
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Walory przyrodnicze koncentrują się głównie wokół jezior, dlatego dla zachowania 

lokalnej różnorodności biologicznej wskazane jest ich utrzymywanie w dobrym stanie. 

Obszarowe formy ochrony przyrody stanowią znikomy udział powierzchni gminy i 

rozmieszczone są one na jej obrzeżach: Obszar Natura 2000 Ostoja Pilska 

PLH300045, Obszar Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012 oraz Obszar 

Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci. Projektowana linia na trasie przebiegu przez 

teren gminy nie przecina ww. obszarów chronionych. Tereny gminy nadają się do 

prowadzenia zróżnicowanej działalności, rolniczej i pozarolniczej. Przy zachowaniu 

odpowiednich środków bezpieczeństwa tereny te nadają się do zagospodarowania 

pod linię. 

 

2.6.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 

 

Na terenie gminy Wysoka prawną ochroną objęto powierzchnię ok. 400 ha, co stanowi 

3,2 % obszaru gminy. Prawną ochroną objęto: 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012, 

zajmujący w obrębie gminy powierzchnię ok. 1,5 ha. Zgodnie z opisem 

przedstawionym w Standardowym Formularzu Danych w obszarze występuje co 

najmniej 31 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 

2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywy Ptasiej), z czego co najmniej 

25 gatunków zaliczanych jest do lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych. 

Występuje tu również 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (PCK). Jest 

to bardzo ważna ostoja lęgowa lelka Caprimulgus europaeus, lerki Lullula arborea i 

włochatki Aegolius funereus. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% 

populacji krajowej gągoła Bucephala clangula, nurogęsia Mergus merganser, 

włochatki, kani czarnej Milvus migrans, kani rudej Milvus milvus, lelka, lerki, 

puchacza Bubo bubo, rybołowa Pandion haliaetus i zimorodka Alcedo atthis. 

Inwestycja na terenie gminy nie przebiega przez obszar, ani w jego bliskim 

sąsiedztwie.  

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Pilska PLH300045, który w granicach 

gminy zajmuje obszar ok. 20 ha. Zgodnie z opisem przedstawionym w 

Standardowym Formularzu Danych Ostoja Pilska chroni zespół najcenniejszych 
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obszarów przyrodniczych położonych w północnej Wielkopolsce, szczególnie 

bogatych w siedliska Natura 2000. Cechą ostoi Pilskiej jest duża zmienność 

typologiczna siedlisk hydrogenicznych, zwłaszcza jezior ramieniowych i 

dystroficznych) i torfowisk (przejściowych i wysokich), siedlisk lasów łęgowych 

usytuowanych w dolinach strumieni oraz siedlisk towarzyszących dużej rzece 

nizinnej - Gwdzie. Całości dopełniają ubogie bory skupione głównie na obszarze 

śródlądowego pola wydmowego położonego na południowy-zachód od Piły oraz 

nieco żyźniejsze typy lasów, w tym kwaśne dąbrowy i buczyny, także bory i lasy 

bagienne. Spośród zwierząt ostoja zabezpiecza silne populacje: bobra Castor fiber, 

wydry Lutra lutra, kumaka nizinnego Bombina bombina, zalotki większej 

Leucorrhinia pectoralis, nocka dużego Myotis myotis, a spośród roślin – sierpowca 

błyszczącego Drepanocladus vernicosus.  Inwestycja na terenie gminy nie 

przebiega przez obszar, ani w jego bliskim sąsiedztwie. 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci, ustanowiony rozporządzeniem Nr 25/07 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2007 r., położony jest w całości w 

makroregionie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i mezoregionie Doliny Środkowej 

Noteci który cechuje krajobraz łąkowo-polno-osadniczy, fragmentarycznie jeziorno-

leśno-łąkowy.  

 11 pomników przyrody. Na pomniki przyrody ożywionej składają się pojedyncze drzewa, 

grupy drzew oraz aleje. Wśród okazów drzew podlegających ochronie są: świerk 

pospolity, dąb szypułkowy, modrzew europejski, dąb bezszypułkowy, dąb czerwony, 

lipa drobnolistna, jesion wyniosły, kasztanowiec, wiąz szypułkowy, topola biała. Linia 

nie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie żadnego z pomników przyrody. 

 4 użytków ekologicznych: 1) „Stare Bagno” o powierzchni 10,96 ha, utworzony 

31.05.2007 roku, zlokalizowany w miejscowości Stare. Ochronie podlega bagno, 

porośnięte przez: ols z roślinnością turzycowo – trawiastą w formie kęp; łozowisko – 

zespół wierzby szarej i pięciopręcikowej; szuwary trzcinowe oraz pałki szerokolistnej, 

zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespołu situ skupionego. Bagno 

stanowi ostoję bobra, jest miejscem lęgowym żurawi oraz masowego rozrodu żaby 

moczarowej, ropuchy szarej i żaby trawnej, 2)  „Bobrowe Bagno” o powierzchni 5,54 

ha, utworzony 31.05.2007 roku, zlokalizowany w miejscowości Czajcze. Ochronie 

podlega bagno, porośnięte przez: roślinność turzycowo – trawiastą w formie kęp, 
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łozowisko – zespół wierzby szarej i pięciopręcikowej i fragmentami ols porzeczkowy; 

szuwar trzcinowy oraz pałki szerokolistnej, zespół kosaćca żółtego, rzepichy 

ziemnowodnej oraz zespół situ skupionego. Bagno jest ostoją bobra, miejscem 

lęgowym żurawia, masowego rozrodu żaby moczarowej, ropuchy szarej i żaby 

trawnej, a także kumaka nizinnego, 3) „Żuraw” o powierzchni 4,20 ha, utworzony 

31.05.2007 r., zlokalizowany w miejscowości Czajcze. Ochronie podlega bagno, 

porośnięte przez roślinność turzycowo – trawiastą w formie kęp, łozowisko - zespół 

wierzby szarej i pięciopręcikowej i fragmentami ols porzeczkowy; szuwar trzcinowy 

oraz pałki szerokolistne, zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespół 

situ skupionego. Bagno jest ostoją bobra, miejscem lęgowym żurawia, masowego 

rozrodu żaby moczarowej, ropuchy szarej i żaby trawnej, a także kumaka nizinnego, 

4) „Linki” - o powierzchni 3,15 ha, utworzony 31.05.2007 r., zlokalizowany  w 

miejscowości Bądecz. Ochronie podlega bagno, porośnięte przez roślinność 

turzycowo – trawiastą w formie kęp, łozowisko - zespół wierzby szarej i 

pięciopręcikowej i fragmentami ols porzeczkowy; szuwar trzcinowy oraz pałki 

szerokolistnej, zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespół 

situskupionego. Bagno jest ostoją bobra, miejscem lęgowym żurawia, masowego 

rozrodu żaby moczarowej, ropuchy szarej i żaby trawnej, a także kumaka nizinnego i 

traszki zwyczajnej. Projektowana linia nie przebiega przez żaden z ww. uzytków 

ekologicznych. 

 

2.6.2. Inwentaryzacja przyrodnicza  

 

Inwentaryzacja przyrodnicza została przeprowadzona w latach 2013-2014 w „pasie 

technologicznym” i ok. 200 m po obu skrajach linii pasa. W niniejszym opracowaniu 

wykorzystano materiały które będą zamieszczone w „Raporcie o oddziaływaniu na 

środowisko…”, sporządzanej dla Inwestora PSE, za zgodą autorów. Inwentaryzacja 

objęła wszystkie elementy przyrody ożywionej.  

 Na trasie przebiegu inwestycji przez obszar gminy Wysoka wszystkie warianty 

mają identyczny przebieg, stąd przedstawiony opis przyrodniczy dla terenu gminy jest 

jednakowy dla każdego z nich. O wyborze najkorzystniejszego wariantu decydują 

wartości zlokalizowane poza terenem gminy.  
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Inwestycja przebiega przez fragmenty gminy, w których koncentracje walorów 

przyrodniczych występują bardzo lokalnie np. w okolicy miejscowości Jeziorki 

Kosztowskie, gdzie nad jeziorami występują chronione, na ogół nieliczne w Polsce, 

gatunki ptaków (żuraw Grus grus, kokoszka Gallinula chloropus, błotniak stawowy 

Circus aeruginosus, jarzębatka Sylvia nisoria, dzięciołek Dendrocopos minor, dudek 

Upupa epops itp.), płazów i gadów (zaskroniec Natrix natrix, żaba śmieszka Pelophylax 

ridibundus, żaba wodna Pelophylax esculentus, ropucha szara Bufo bufo), nietoperzy 

(karlik mniejszy Pipistrellus pipistrellus, borowiec wielki Nyctalus noctula) i owadów 

(zalotka większa Leucorrhinia pectoralis). Żadnego z ww. gatunków nie można określić 

jako szczególnie cenny. Spośród chronionych siedlisk przyrodniczych występowały 

lokalnie niewielkie płaty łąk świeżych 6510. 

 

2.6. Powietrze atmosferyczne 

 

2.6.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 

 

Gmina charakteryzuje się niskim stopniem zainwestowania przemysłowego. Stąd 

emisja zanieczyszczeń powietrza związana jest głównie z zaopatrzeniem w ciepło 

(emisja niska) oraz emisją komunikacyjną. Oba źródła nie posiadają jednakże dużego 

znaczenia ze względu na niewielką gęstość zaludnienia na terenie analizowanej gminy. 

Emisja odorów nie jest aktualnie prawnie unormowana. 

 

2.6.1.1. Emisja niska 

 

Dominującym źródłem energetycznego opalania w gminie jest węgiel kamienny i 

drewno, które użytkują mieszkańcy w trzonach kuchennych. Na terenie Miasta i Gminy 

Wysoka istnieje sieć gazowa wysokiego i średniego ciśnienia o łącznej długości ok. 82 

km. Ponadto wyprowadzonych jest 341 przyłączy. Paliwo gazowe dostarczane jest do 

następujących miejscowości gminy: Bądecz, Czajcze, Jeziorki Kosztowskie, 

Kostrzynek, Młotkowo, Sędziniec, Wysoka. Jednym z celów strategicznych gminy jest 
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zwiększenie gazyfikacji. W gminie brak jest punktu pomiaru zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego. 

2.6.1.2. Emisja komunikacyjna 

 

Zanieczyszczenia komunikacyjne występują głównie w związku z ruchem kołowym na 

drodze wojewódzkiej nr 190. Zanieczyszczenia te są relatywnie niskie, ze względu na to, 

że ruch pojazdów nie jest intensywny. 

 

2.7. Hałas akustyczny 

 

Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu i wibracji, mającymi silny wpływ na klimat 

akustyczny środowiska, są: trasy komunikacyjne (pojazdy samochodowe, motocykle, 

ciągniki, pociągi), zakłady produkcyjne, place budowy oraz miejsca zbiorowego 

gromadzenia się ludności. Hałas jest traktowany jako jeden z czynników 

zanieczyszczających środowisko. Do oceny akustycznej stosuje się poziom 

równoważny dźwięku (LAeq), który jest uśrednionym poziomem dźwięku w funkcji 

czasu. Natężenie hałasu mierzone jest w decybelach. Dopuszczalne poziomy hałasu w 

środowisku uzależnione są od jego źródła, pory dnia oraz przeznaczenia terenu. Na 

terenach zabudowy zagrodowej dopuszczalny poziom dźwięku za dnia wynosi wzdłuż 

dróg 65 dB (w porze nocnej 56 dB), a od pozostałych obiektów w porze dziennej 61 dB, 

a w porze nocnej 56 dB. Na klimat akustyczny na terenie gminy Wysoka, w 

największym stopniu wpływają źródła komunikacyjne - główne trasy ruchu 

samochodowego. Układ drogowy w Gminie tworzą: drogi wojewódzkie, drogi powiatowe 

i drogi gminne. Badania natężenia ruchu przeprowadzone były na dogach 

wojewódzkich, gdyż dla dróg gminnych nie prowadzi się badań monitoringowych. 

Według dokonywanych pomiarów monitoringowych droga wojewódzka nr 190 nie 

została zaliczona do dróg o największym średnim dobowym ruchu (powyżej 10 000 

pojazdów na dobę) na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce, co sprawia, że gmina nie 

jest narażona na szczególnie uciążliwe oddziaływanie hałasu komunikacyjnego. 

Głównym powodem uciążliwej emisji hałasu jest wysokie natężenie ruchu pojazdów, jak 

i wysoki udział w potoku ruchu pojazdów ciężkich, szczególnie niekorzystnie oddziałuje 

na terenach zwartej zabudowy. 



 28 

2.8. Pola elektromagnetyczne (PEM) 

 

Punkty pomiarowo – kontrolne zostały zlokalizowane w Pile w 2-ch punktach: w żadnym 

z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego 

promieniowania 7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz. Wyniki te 

można odnieść do poziomu gminy. 

 

III. EKOFIZJOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA 
INWESTYCJI 

 

Na podstawie przeglądu poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego 

oraz dokonania wstępnej oceny lokalizacji linii należy stwierdzić, że na terenie gminy 

Wysoka projektowana linia elektroenergetyczna jest właściwie zlokalizowana. Linia 

przebiega przez słabo zaludnione tereny rolnicze, o przeciętnych walorach 

przyrodniczych. Na terenie gminy wszystkie warianty mają identyczny przebieg więc w 

odniesieniu do tych terenów nie dokonuje się porównania wariantów. Wdrożenie 

inwestycji pod warunkiem zachowania opisanych w opracowaniu ekofizjograficznym 

działań minimalizujących nie powinno wywrzeć istotnego, negatywnego wpływu na 

środowisko biotyczne, ani abiotyczne.  

 

1. Dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania 
przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych 

 

 
Projektowania linia elektroenergetyczna przebiega przez tereny nie posiadające 

rozwiniętej sieci elektroenergetycznej, co jest wynikiem słabego zaludnienia, braku 

dużych miast i ośrodków przemysłowych. Równocześnie większość gminy nie należy 

do terenów o wybitnych walorach przyrodniczych, na co wskazuje relatywnie niewielki 

udział powierzchniowy i niewielka liczba obszarowych form ochrony przyrody. Na 

wycinku obszaru gminy, przez który przebiega inwestycja, prowadzona jest głównie 

gospodarka rolna, aktualnie nie ma wskazań na przeznaczenie tych terenów na inne 

cele. Stwarza to dobre warunki do lokalizowania na terenie gminy linii 

elektroenergetycznej. Szczególnie w południowej części gminy, uboższej pod względem 
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nagromadzenia walorów przyrodniczych, gdzie przebiega inwestycja. Ze względu na 

istniejące ograniczenia w lokalizowaniu linii elektroenergetycznych (np. w rejonie osiedli 

ludzkich ze względu na zdrowie ludzi), obiekty tego typu najczęściej lokalizowane są na 

terenach rolnych i leśnych. Ocenia się, że zagospodarowanie terenu pod linię 

elektroenergetyczną na terenach użytkowanych rolniczo, słabo zaludnionych i 

umiarkowanie atrakcyjnych przyrodniczo jest dobrze dostosowane pod względem 

funkcji, struktury i intensywności. 

 

2. Zapewnienie podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze 
objętym planem zagospodarowania przestrzennego 

 

Projektowania linia elektroenergetyczna nie jest instalacją mogącą mieć znaczący 

wpływ na podstawowe procesy przyrodnicze (fizyczne, chemiczne i biotyczne). Nie 

ingeruje w struktury geologiczne, ponieważ wykopy pod fundamenty są płytkie i 

punktowe. Z uwagi na powyższe nie ingeruje w zasoby wód podziemnych, nie 

ogranicza migracji wód. Linia nie ingeruje istotnie w produkcję masy organicznej przez 

zbiorowiska roślinne, ponieważ zajętość terenu po linię i ingerencja w środowisko 

gruntowo-wodne jest bardzo niewielka. Linia elektroenergetyczna jest konstrukcją 

ażurową, nie stwarzającą barier migracyjnych (np. dla wód opadowych, populacji 

zwierząt). Nie wpływa na topoklimat, nie podnosząc w stopniu istotnym temperatury i 

nie wpływając na wiatr i opady. Nie emituje stałych, ani ciekłych zanieczyszczeń do 

środowiska gruntowo-wodnego. Towarzyszące liniom pola elektromagnetyczne i hałas 

są na bardzo niskim poziomie i tym samym również nie wpływają w sposób istotny na 

podstawowe procesy przyrodnicze. 

 

3. Zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska 

 

Projektowania linia elektroenergetyczna prowadzi do bardzo małej zajętości siedlisk w 

przypadku terenów rolnych (punktowo pod konstrukcje wsporcze). W odniesieniu do 

obszaru całej gminy uszczuplenie tych zasobów jest znikome w przypadku terenów 

rolniczych. Na terenie gminy istnieją dobre warunki do odnawiania się tych zasobów 

przyrodniczych. Dominują gleby o umiarkowanej wartości z punktu widzenia 
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prowadzenia gospodarki rolnej. Linia nie powoduje degradacji obszaru i po zakończeniu 

jej eksploatacji teren może być użytkowany w dowolny sposób. 

 

4. Eliminowanie i ograniczanie zagrożeń i negatywnego wpływu na 
środowisko 

 

Ze względu na planowany przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV przez tereny w 

większości silnie przekształcone w wyniku działalności człowieka o umiarkowanych 

walorach krajobrazowych nie zaleca się podejmowania dużych działań w celu ochrony 

krajobrazu. Jedynym działaniem minimalizującym jest zalecenie malowania konstrukcji 

wsporczych kolorem wtapiającym się w tło krajobrazu.  

W miejscach krzyżowania się projektowanej linii z wartościowymi siedliskami 

nieleśnymi może nastąpić krótkotrwałe i nieznaczne ich zaburzanie etapie trakcie 

prowadzenia prac budowlano-montażowych. Toteż w trakcie wykonywania prac należy 

zwrócić uwagę, by w płatach siedlisk niżowych łąk świeżych Arrhenatherion elatioris 

koło Wysoczki oraz w strefie jezior koło miejscowości Jeziorki Kosztowskie nie 

składować materiałów budowlanych, ani odpadów, minimalizować ingerencję w 

strukturę roślinności, a prace prowadzić w asyście nadzoru przyrodniczego.  

W odniesieniu do populacji płazów na etapie prac montażowo-budowlanych 

należy zapewnić stały nadzór przyrodniczy, który w razie zaistnienia takiej konieczności, 

wskaże na potrzebę zastosowania tymczasowych ogrodzeń, uniemożliwiających 

przedostanie się migrujących płazów w miejsce, gdzie odbywa się aktualnie intensywny 

ruch pojazdów budowy. Ma to szczególne znaczenie w strefie jezior koło wsi Jeziorki 

Kosztowskie, gdzie koncentrują się płazy. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia wskazuje się potrzebę podjęcia działań 

minimalizujących potencjalne, niekorzystne oddziaływanie planowanego 

przedsięwzięcia na ptaki lęgowe, w postaci wykonywania prac związanych z wycinką 

płatów drzew i krzewów, poza okresem od 1 marca do 1 sierpnia. W przypadku drzew 

pojedynczych dopuszczalne jest przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, pod 

warunkiem stwierdzenia przez nadzór przyrodniczy braku negatywnego oddziaływania 

na gatunki chronione.  
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Ze względu na położenie projektowanej linii elektroenergetycznej w sąsiedztwie 

doliny Noteci, która jest istotnym węzłem migracyjnym ptaków, mogących 

przemieszczać się w kierunku doliny z różnych kierunków, należy rozważyć na odcinku 

linii przebiegającym przez teren gminy możliwość zastosowania ostrzegaczy w celu 

zminimalizowania ryzyka kolizji ptaków z liniami elektroenergetycznymi. Prace 

montażowo-budowlane na ww. odcinku również sugeruje się wykonywać w asyście 

nadzoru przyrodniczego. Środkami minimalizującymi ryzyko kolizji ptaków z  linią 

elektroenergetyczną mogą być ostrzegacze w postaci spiral ostrzegawczych koloru 

pomarańczowego, montowane na przewodach odgromowych co 100 m z 

przesunięciem 50 m w stosunku do położenia na przewodzie sąsiednim, co da efekt 

montażu naprzemiennie co 50 m. Spirale ostrzegające oprócz bodźców wzrokowych, 

oddziałują również na awifaunę poprzez nieznaczną emisję akustyczną oraz ruch 

wirowy powstały w wyniku drgań urządzenia. Powoduje to również korzystne 

oddziaływanie spiral ostrzegających w porze nocnej, czego nie mogą zapewnić inne 

środki ostrzegające. Zastosowania spirali na obu przewodach odgromowych może 

zwiększyć pozytywne ich oddziaływanie w zakresie ostrzegania awifauny w stosunku do 

ewentualnego ich montażu na 1 przewodzie.  

Na etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych należy minimalizować 

wycinkę drzew i krzewów. Szczególnie istotne jest unikanie prowadzenia wycinki drzew 

wzdłuż liniowych zadrzewień, które stanowią korytarze migracyjne nietoperzy. Na 

terenie gminy, na trasie przebiegu linii, nietoperze koncentrują się nad jeziorami w 

rejonie miejscowości Jeziorki Kosztowskie. 

Ze względu na znaczną ilość działań minimalizujących, zalecane jest 

zorganizowanie nadzoru przyrodniczego, do którego obowiązków będzie należało: 

obserwacja stanu środowiska w miejscu realizacji robót, a także wskazywanie 

rozwiązań chroniących przyrodę w przypadku zaistnienia ewentualnych, 

nieprzewidzianych zmian w środowisku lub zauważenia chronionych gatunków w 

zasięgu oddziaływania prac. Ponadto, w razie zaistnienia takiej potrzeby, dawanie 

zaleceń do modyfikacji przebiegu dróg technologicznych i dojazdowych. Do 

szczególnych zadań nadzoru przyrodniczego powinno należeć prowadzenie 

intensywnych obserwacji budowy i w razie potrzeby zabezpieczanie szlaków migracji 

płazów, kontrolowanie prawidłowości gospodarowania odpadami i stanu technicznego 
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pojazdów budowy, kontrolowanie przestrzegania wyznaczonych miejsc składowania 

materiałów budowlanych i przestrzegania dróg dojazdowych oraz prac związanych z 

wycinką drzew (ze względu na ochronę ptaków i nietoperzy).  

 

IV. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM I 
WYKORZYSTANA BIBLIOGRAFIA 

 

1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 

Głównym celem opracowania jest ustalenie projektu przebiegu trasy dwutorowej 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz – Piła (Krzewina) przez 

obszar administracyjny gminy Wysoka.  

Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu dwutorowej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji: Bydgoszcz Zachód – Piła 

Krzewina. Przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, będąc zarazem inwestycją celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym.  

Linia stanowi fragment Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a budowa 

analizowanego fragmentu linii 400 kV jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa 

dostaw energii elektrycznej do odbiorców. 

Powierzchnia „pasa technologicznego” w gminie na długości przebiegu 3,2 km 

wyniesie ok. 22,4 ha. W ramach całej trasy linii – 82,7 km całkowita powierzchnia „pasa 

technologicznego” wyniesie ok. 5 800 ha. Łączna powierzchnia terenu zajętego pod 

planowane fundamenty słupów w gminie Wysoka to ok. 16 arów, a dla całej 

projektowanej linii ok.  560 arów.  Odcinek dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV, 

Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina w granicach administracyjnych gminy, stanowi 3,2 

km odcinek przelotowy pomiędzy gminami Białośliwie (4,8 km) i Miasteczko Krajeńskie 

(8,9 km) położonych w powiecie pilskim, woj. wielkopolskiego. Celem użytkowania sieci 

elektroenergetycznej o mocy 400 kV na terenie gminy Wysoka będą stosowane 

następujące typy słupów: słupy przelotowe na prostych odcinkach trasy linii 
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elektroenergetycznej – typ standardowy w ilości – 5 szt. i słupy mocne na odcinkach 

załomowych – 2 szt. 

Ze względu na realizację przedsięwzięcia będą występowały ograniczenia w 

osadnictwie w bezpośrednim sąsiedztwie linii ze względu na oddziaływanie pola 

elektromagnetycznego i hałasu.  

Linie elektroenergetyczne należą do przedsięwzięć umiarkowanie lub 

nieznacznie wpływających na przyrodę ożywioną. W wielu przypadkach za pomocą 

odpowiednich działań minimalizujących możliwe jest akceptowalne zredukowanie 

niekorzystnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska 

przyrodniczego.  

Aktualny przebieg linii przez gminę Wysoka jest korzystny zarówno pod 

względem oddziaływania na ludzi (linia zlokalizowana jest w odpowiedniej odległości od 

osiedli ludzkich), jak i korzystnym pod względem oddziaływania na przyrodę ożywioną 

(linia przebiega w większości przez tereny rolnicze, omijając lasy i tereny podmokłe, 

które koncentrują wartości przyrodnicze). 

Gmina Wysoka zlokalizowana jest w północnej części województwa 

wielkopolskiego, w powiecie pilskim. 

Powierzchnia gminy zajmuje obszar 123,1 km2, co stanowi 9,8 % powierzchni 

powiatu pilskiego – 1262,5 km2.  Miasto Wysoka zajmuje 4,9 km2. 

W końcu 2012 roku ludność gminy Wysoka wynosiła 6 876 osób - w tym 2 771 

osób zamieszkałych w miastach, co stanowiło 40,3 % ogólnej liczby mieszkańców. W 

okresie wielolecia obserwuje się tendencję spadkową liczby mieszkańców. 

Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym wg J. Kondrackiego gmina 

znajduje się na obszarze makroregionu  Pojezierza Południowopomorskie, 

obejmującego główne fragmenty mezoregionu Pojezierza Krajeńskiego. Obszar gminy 

stanowi wysoczyzna morenowa.   

Klimat w gminie Wysoka należy do strefy klimatu umiarkowanego, w obszarze 

wzajemnego przenikania się wpływów morskich i kontynentalnych. Generalnie 

oceniając tutejszy topoklimat jest średnio korzystny dla prowadzenia produkcji rolniczej i 

innych gałęzi gospodarki zależnej od warunków klimatycznych. 

Ogólna powierzchnia gruntów w gminie wynosi 12304 ha, w tym: użytki rolne: 

9710 ha, grunty orne: 8402 ha, sady: 180 ha, pastwiska: 666 ha, łąki trwałe: 462 ha, 
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lasy i grunty leśne: 1679 ha, zadrzewienia i zakrzewienia: 21 ha, grunty zabudowane i 

zurbanizowane: 516 ha, wody: 127 ha i pozostałe grunty: 251 ha.  Klasyfikacja klas 

bonitacyjnych gruntów. Na obszarze gminy występuje duże zróżnicowanie warunków 

glebowych. Materiałem glebotwórczym na przeważającym obszarze są gliny zwałowe, a 

w mniejszym stopniu utwory fluwioglacjalne. Na terenie gminy przeważają gleby 

bielicowe powstałe na podłożu piaszczystym i gliniasto – piaszczystym, a także 

brunatne powstałe na glinach mocnych i iłach. Ponadto występują czarne ziemie 

właściwe i zdegradowane, gleby murszowe i torfowe. Najlepsze gleby o dobrze 

rozwiniętym poziomie próchnicznym zaliczane do kompleksu pszennego bardzo 

dobrego i dobrego, zajmują niewielkie powierzchnie i występują w rejonie wsi: 

Sędziniec, Czajcze, Wysoczka. Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie, Bądecz i Stare. 

Największe powierzchnie na terenie gminy zajmują gleby wytworzone z glin lekkich i 

średnich zaliczone do gleb pszenno - żytnich kompleksu 4-go.  

Cały obszar gminy leży w obrębie jednostki tektoniczno-strukturalnej zwanej 

antyklinorium pomorskim. Antyklinę Piły budują utwory: triasu, permu i jury. Cała 

powierzchnia opisywanego obszaru pokryta jest osadami czwartorzędowymi. 

Najstarszymi osadami są gliny zwałowe prawdopodobnie zlodowaceń 

środkowopolskich.  

Na obszarze gminy wysoka zlokalizowane są zasoby kruszywa naturalnego 

związane z występowaniem złóż piasków budowlanych oraz surowców ilastych ceramiki 

budowlanej.  

Obszar objęty opracowaniem w całości należy do zlewni rzeki Noteci. 

Pozbawiony jest większych jezior i cieków wodnych, stanowiąc strefę wododziałową. 

Sieć rzeczną stanowi system niewielkich cieków wodnych. Na obszarze przez który 

przebiega inwestycja występuje kilka niewielkich jezior, przeważnie o charakterze 

eutroficznym, z których największe to: Jez. Lipa (5,1 ha) i Jez. Głęboczek (2,0 ha). Są 

to jeziora małe i płytkie, o wolnej wymianie wód. 

Zgodnie z podziałem hydrogeologicznym gmina Wysoka należy do regionu 

pomorsko – kujawskiego (III), w tym do podregionu pomorskiego (III,1) z wydzielonym 

rejonem obżonki. W ramach podregionu pomorskiego – na obszarach 

wysoczyznowych, głównym poziomem użytkowym jest poziom czwartorzędowy, 

podrzędnym trzeciorzędowy. Główny poziom występuje na głębokości 40-60 m, a 
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wydajność osiąga 70-120 m3/godz. Obszar gminy położony jest w zasięgu 

następujących Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP): 1) „125” - Zbiornik 

międzymorenowy Wałcz-Piła o powierzchni 1712 km2, 2) „127” - Subzbiornik Złotów-

Piła-Strzelce Krajeńskie o powierzchni 3876 km2, 3) „133” - Zbiornik międzymorenowy 

Młotkowo o powierzchni 68 km2, przy czym teren inwestycji na terenie gminy przecina 

ostatni z wymienionych zbiorników. Miasto i Gmina Wysoka położone są na obszarze 

jednolitych części wód podziemnych, JCWPd nr 28 i 36. 

Teren gminy Wysoka stanowi przeciętną w skali kraju wartość pod względem 

występowania walorów przyrodniczych. Wynika to z braku dużych rzek i kompleksów 

leśnych, które najsilniej wpływają na różnorodność biologiczną. Na terenie gminy 

Wysoka prawną ochroną objęto powierzchnię ok. 400 ha, co stanowi 3,2 % obszaru 

gminy. Prawną ochroną objęto: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 

Puszcza nad Gwdą PLB300012, zajmujący w obrębie gminy powierzchnię ok. 1,5 ha, 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Pilska PLH300045, który w granicach gminy 

zajmuje obszar ok. 20 ha i Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci. Ponadto 11 

pomników przyrody i 4 użytki ekologiczne. 

Inwentaryzacja przyrodnicza została przeprowadzona w latach 2013-2014 w 

„pasie technologicznym” i ok. 200 m po obu skrajach linii pasa. Inwestycja przebiega 

przez fragmenty gminy, w których koncentracje walorów przyrodniczych występują 

bardzo lokalnie np. w okolicy miejscowości Jeziorki Kosztowskie, gdzie nad jeziorami 

występują chronione, na ogół nieliczne w Polsce, gatunki ptaków, płazów, gadów, 

ssaków (w tym nietoperzy) i owadów. 

Teren gminy charakteryzuje się niskim zanieczyszczeniem powietrza 

atmosferycznego, ze względu na niewielki stopień zainwestowania przemysłowego i 

niewielkie zaludnienie. Problemy z hałasem komunikacyjnym występują tylko lokalnie. 

Na terenie gminy nie stwierdzono również przekroczenia norm w zakresie pól 

elektromagnetycznych.  
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2. Wykaz wykorzystanych aktów prawnych, normatywów i literatury 
źródłowej 

 

1) Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r, w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. 

zm.). 

2) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. 2013r. 1235 z późn. zm.). 

3) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: 

Dz. U. z 2014 r.,  poz. 518 ze zm.). 

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). 

5). Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Tekst jednolity: Dz.U z 2014r., poz. 1789 ze zm.) 

6). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity: Dz.U. z 

2013r. poz. 627 z późn. zm.) 

7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 145  

z późn. zm.) 

8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298). 

9) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r., w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 

10) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Tekst jednolity: Dz. U. 2014. 112). 

11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031). 

12) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wysoka. 

14) Program ochrony środowiska dla gminy Wysoka. 

15) Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Wysoka na lata 2013-2016 z 

perspektywą na lata 2017-2020 
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16) Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, dokument przyjęty 

przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 19 grudnia 2005 roku. 

17) Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka. Wyd. 5. Warszawa 

2008, zaktualizowane w 2009r. (zwana w tekście „elektroenergetyką”). 

18) Materiały przyrodnicze z inwentaryzacji terenowej (w wersji roboczej) do 

przygotowanego Raportu. 

19) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla potrzeb budowy dwutorowej napowietrznej 

linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina. Wrocław, 2014 r. 

 20) Standardowy Formularz Danych Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 

Puszcza nad Gwdą PLB300012. 

21) Standardowy Formularz Danych Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja 

Pilska PLH300045. 











Zal.3 Fig. Nr I - Szic techniczny usytuowania slupow i przewod6w sieci w terenie
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