UCHWAŁA Nr 406/17
ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii dla przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej

Na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1812 ze zm.), Zarząd Powiatu Obornickiego uchwala, co następuje:
§1
1. Zarząd Powiatu Obornickiego nie zgłasza zastrzeżeń do lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie budowy sieci przesyłowej, tj. dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej
400 kV relacji Piła Krzewina - Plewiska, zgodnej z zaproponowanym przez przedsiębiorcę
przesyłowego przebiegiem trasy przez teren powiatu obornickiego.
2. Przebieg projektowanej trasy linii napowietrznej, na obszarze obejmującym teren powiatu
obornickiego, stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Obornickiemu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
(-) Adam Olejnik

UZASADNIENIE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197596 - reprezentowana przez
pełnomocnika P. Piotra Cyrana, na podstawie udzielonego w dniu 19 września 2017 r.
pełnomocnictwa - wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii dla przebiegu projektowanej linii
elektroenergetycznej, tj. dwutorowej napowietrznej linii 400 kV relacji Piła Krzewina - Plewiska,
której budowa stanowi realizacją strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Budowa
przedmiotowej linii ma na celu zastąpienie wysłużonej jednotorowej linii napowietrznej 220 kV
tej samej relacji, która przewidziana została do demontażu po oddaniu do użytku nowej. Nowa linia
zaprojektowana zostanie w technologii napowietrznej, w oparciu o normę PN-EN 50341-1:2005.
Projektowana linia składać się będzie z przestrzennych konstrukcji stalowych na których
podwieszone zostaną przewody fazowe i odgromowe. Przewody te podwieszone zostaną na
słupach kratowych, rozstawionych na trasie linii średnio co 430 m, których konstrukcja posadowiona
zostanie na żelbetowych fundamentach. Odcinek projektowanej linii, w części przebiegającej przez
teren powiatu obornickiego, liczył będzie długość 19,52 km i obejmować ma swoim zasięgiem
wyłącznie Gminę Oborniki.
W myśl art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej inwestor załącza opinie właściwego
miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Z kolei zgodnie z art. 4 ust. 3 cyt. ustawy, organ wydaje tę opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni
od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii albo uzgodnienia w tym terminie traktuje się jako
brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej.
Wniosek przedsiębiorcy przesyłowego wpłynął do Starosta Powiatowego w Obornikach
w dniu 4 grudnia 2017 r., zatem opinia winna zostać wydana do dnia 27 grudnia 2017 r., bowiem
w myśl art. 57 § 4 kpa jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany
ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem
wolnym od pracy ani sobotą. Zważywszy jednak na okoliczność, że złożony wniosek zawierał braki
formalne - o których uzupełnienie pełnomocnik wnioskodawczyni został wezwany pismem z dnia
11 grudnia 2017 r., a które uzupełnione zostały w dniu 15 grudnia 2017 r. - i zgodnie z art. 35 § 5
kpa, do terminów nie wlicza się m. in. okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
przyczyn niezależnych od organu, termin ten uległ wydłużeniu do dnia 29 grudnia 2017 r.
Należy zatem uznać, że opinia wydana została z zachowaniem wymaganego terminu 21 dni.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr ......../17
Zarządu Powiatu Obornickiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przebieg projektowanej trasy linii napowietrznej 400 kV Piła Krzewina - Plewiska
na terenie powiatu obornickiego

