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Lech Magrel
Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku

Dotyczy: post~pQ'\:tania transgranicznego w sprawie oceny oddzialywania
planmvanego przl dsi~wzi~cia pn. "Budowa Iinii elektroenergetycznej
granica Rzcczypo~ polite; Polskiej"

na srodowisko
400 kV Elk -

Odpowiadai: c na pismo z dnia 6 stycznia 2010 r" male RDOS-20- WOOS- II -661311I):) /09 / as dotyczq:c
przckazania
informacji
0 mozliwosci
znaczqcego
transgranicznego
oddzia lywania na Sf Jdowisku w wyniku realizacji planowanego przedsi~wzi~cia pn, "I3udowa
llllii clcktroenergctyc ll1ej 400 kV Elk - granica Rzeczypospolitej Polskiej", ponizej przcdstawiam
nas(~puj'lce informal ie,
l\bi'\c
na ll\Vadze postano\vienie
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Srodowiska
w Bial)'msroku z dn:a I lutcgo 2010 r. r" zna1<: RDOS-20-WOOS-II-66131-105/09/as
\,vydanc
w rr: bie arc lOS ust, I pkt 1 lIJlawy -\:dnia 3 pazd~ernika
2008 r, 0 udostcpnianill informal)i 0 .rrodmviskll
, >;~(I oc!mmie, Ifd;::id/( .rjJoleczeri.ltIlJ(l1// oc/Jmnie frodouJiska oraz 0 ocenac/J oddzia(ylvania 1Ia .l'mdowisko

!99. po~. 122732ze \Ill) Generalny Dyrektor Ochron1' Srodowiska pismem z dnia
t., 7n: k: DOOSsoos-082/379/10/pfprzekazal
Republice Litewskicj, jako stronic
pc;tcncjalnie nara/on ~ina oddzialywanie transgraniczne mog~ce ujaw11.ic si~ w wyniku realizacji
ph,nnwancj lOwesryci, oficjalne powiadomicnie \V trybie art. 3 KOHli/emji Z E.rpoo. Jednoczesnie
'I powiadomicnictn
1 \Om
zostala przekazana
kana infotmacyjna
ptzedsi~\vziQcia z ptosb'l
() cwcnrualn'l deklatal j<; uczestnictwa w post~powaniu transgranicznym.
(f);::: ['.

;",or

1-;' lutcgo 2()lll

Rcrublika
J tewska
po przeanalizowaniu
ww. dokumentacji,
11~1arca :2010 r., 7nac
(10-3)-D8-2008
(data wplywu 12 matca 2010
przeprowadzenia
pe-tnej oceny
oddzia-tywania
na
srodowisko
transgranicznym.
°

RlOqc rmvyz~ze pod uwag~ post~powanie

transgraniczne

plsmem
z dnia
r.) odst~ila
od
w
kontekscie

uwaza si~ za zakonczone.

1 -iclnmeJ 'cdnak
w tym lrue)SCU ptagn~ uptzejmie poinfotmowac,
ze strona litewska
\\TtaziLJ ch~c Sko,lSultowania ze stton~ polsk~ punktu przekroczenia gtanicy paristwowej przcz
ptzedmi()t()Vi'~ lini : cJcktroenergetyczn~. W zwi~zku z tym niezb~dne jest ustalenie ze stron~
litewsk<t wariant J. przebiegu planowanego pot~czenia energetycznego
przez granic~
panstwow<!, kt6r:' szczegOtowo zostanie przedstawiony w raporcie 0 oddzialywaniu na
srodowisko.
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