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1. OPIS PROPONOWANEGO DZIAŁANIA l JEGO CELÓW

1.1 Podstawowe dane dotyczące Rzecznika
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Ing. PeterTóth
Dyrektor ds. Rozwoju Aktywów

Osoba kontaktowa dostarczająca istotne informacje:
Ing. Lukaś Karch
Ing. Vladimir Olej
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1.2 Tytuł Budowy

Połączenie Gazowe Polska - Słowacja

1.3 Opis Proponowanego Działania i jego Celów
Proponowane działanie, obejmujące budowę wysokociśnieniowego gazociągu DN 1000
łączącego Polskę i Słowację, zapewni wysokociśnieniowe międzysystemowe połączenie
gazowe umożliwiające przepływ gazu ziemnego eksportowanego głównie z Federacji
Rosyjskiej do krajów europejskich, przez terytorium Ukrainy i Słowację, za pomocą systemu
gazociągów znajdującego się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Podłączenie gazociągu
DN 1000 na terytorium Polski będzie zrealizowane w miejscu zbiornika podziemnego oraz
węzła rurociągu gazu ziemnego w miejscowości Strachocina, a na terytorium Słowacji w
miejscu przetłoczni gazu w miejscowości Vel'ke Kapuśany. Uzgodniono, że granica między
Polską a Słowacją będzie przekroczona przez Przełęcz Łupkowską.
Budowa gazociągu będzie stanowiła kolejny kluczowy element sieci gazociągów korytarza
północ-południe umożliwiających przesyłanie gazu z regionu Morza Bałtyckiego (terminal
gazowy LNG w Świnoujściu) do terminalu w Chorwacji znajdującego się na wybrzeżu Morza
Adriatyckiego, na wyspie Krk (LNG Chorwacja).
Budowa nie jest konstrukcją o charakterze produkcyjnym, a jedynie budową linii służącej do
przesyłania gazu ziemnego. Pod względem lokalizacji gazociągu, zaprojektowane zostały
trzy warianty jego trasy: Wariant l - 106,0 km, Wariant II - 117,0 km, Wariant III 108,5 km.
Zaprojektowany rurociąg posiada średnicę nominalną równą DN 1000 oraz maksymalne
ciśnienie robocze wynoszące 7,4 MPa po stronie Słowackiej.

Proponowane lokalizacje gazociągu wysokiego ciśnienia (HP) były uzależnione od dwóch
podstawowych wymagań, które musiały zostać spełnione, aby budowa została zrealizowana:

- Ustalono, że przekroczenie granicy między Słowacją a Polską będzie zrealizowane
przez Przełęcz Łupkowską - współrzędne przejścia 49°14'49.25"N; 22° 2'14.24"E

- Połączenie z systemem gazociągu -HP na terytorium Słowacji zrealizowane jest w
miejscu przetłoczni gazu KS 01 w miejscowości Vel'ke Kapuśany.

Stacja pomiarowa, dla wszystkich wariantów uwzględnionych w katastrze dla gminy Vyrava,
również będzie stanowiła część budowy.
Połączenie z systemem gazociągu HP na terytorium Słowacji zrealizowane jest w miejscu
przetłoczni gazu KS 01 w miejscowości Vel'ke Kapuśany dla wszystkich wariantów.
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Ogólny plan lokalizacji proponowanego działania w skali 1:500 000
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2. OPIS PROPONOWANYCH WARIANTÓW
Zaprojektowane warianty dotyczą jedynie lokalizacji trasy. Lokalizacja poszczególnych
wariantów oraz stacja pomiaru zostały zaznaczone na planach - Załączniki 1a, 1b, 1c a
przedłużenia gazociągu na terytorium Polski w Załączniku 2.

3. OPIS KpMPONENTÓW ORAZ ELEMENTÓW ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ
ZOSTAĆ ZNACZĄCO DOTKNIĘTE PRZEZ PROPONOWANE DZIAŁANIE

Proponowane działanie będzie miało znaczące oddziaływanie na obszary chronione
Ogólnoeuropejskim Programem Natura 2000, obszary chronione zgodnie z siecią krajową
oraz faunę i florę pozostałych terytoriów wszystkich wariantów.

3.1 Flora

Zgodnie z klasyfikacją fitogeograficzną Republiki Słowackiej, flora dotkniętego obszaru
znajduje się na terenie:

a) zachodnich Karpat (Carpaticum occidentale),
rejon Beskidów Wschodnich (Beschidicum orientale),
okręg Beskidów Wschodnich,
podokręg Beskidu Niskiego (Ondavska vrchovina).

b) zachodnich Karpat (Carpaticum occidentale),
region przedkarpacki (Praecarpaticum),
okręg Gór Wyhorlat

c) wschodnich Karpat (Carpaticum occidentale),
okręg Gór Bukowskich

d) obszaru Kotliny Panońskiej (Pannonicum),
rejon flory kserotermicznej regionu Panonii znajdującego się na obszarze UE
(Eupannonicum),
okręg Niziny Wschodniosłowackiej.
Wśród roślinności tego terytorium znajdują się formacje leśne, choć większość obszaru
zajmują tereny uprawne - grunty orne i trwałe użytki zielone. Nieleśna roślinność drzewiasta
znajduje się głównie w pobliżu cieków wodnych (formacje wodne), a także na obszarach
rolnych (zbiorowiska gatunków drzewiastych znajdujących się poza lasami - gaje, miedze,
wąwozy).
Część trwałych użytków zielonych zmieniła skład gatunkowy od czasu wzrostu. Niektóre
pokryte są obecnie formacjami drzew i krzewów i używane są jako łąki kośne oraz pastwiska
lub obszary wypasu bydła. Liczba zbiorowisk łąkowych o pierwotnym, niezmienionym
składzie gatunkowym i cennych siedliskach o znaczeniu europejskim lub krajowym
zmniejszyła się.

Miejsca występowania
Na obszarze dotkniętego terytorium znajdują się następujące cenne naturalne siedliska:

Nizinne oraz podgórskie łąki kośne; pastwiska mezofilne i łąki przeznaczone do wypasu;
eutroficzne mokre użytki zielone; szuwary wielkoturzycowe; olszyny, łęgi wierzbowe,
dębowe, osikowe; półnaturalne odmiany suchych ekosystemów trawiastych i zarośli na
podłożach wapiennych. Żyzne buczyny niżowe (Asperulo - Fagetum); grądy; okresowo
zalewane mieszane łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe zawierające takie gatunki jak: dąb
szypułkowy (Ouercus robur), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), wiąz pospolity (Ulmus minor),
jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) oraz jesion wąskolistny (Fraxinus angustifolia); nizinne
lasy aluwialne; lasy aluwialne; lasy stokowe (Tilio-Acerion) na stromych zboczach, piargach i
jarach; rzeki alpejskie i roślinność zielna wzdłuż ich brzegów jest również cenna.
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Na obszarze przygranicznym uwzględnionym w katastrze dla gminy Vyrava znajduje się
obszar puli genów Vel'ka Vyrava, położony ok. 415 metrów nad poziomem morza, w
zagłębieniu terenu w pobliżu cieku wodnego Vel'ka Vyrava. Na obszarze występują takie
drzewa i zarośla jak olsza czarna (Alnus glutinosa), olsza szara (Alnus incana), wierzba
trójpręcikowa (Sa//x triandra) oraz wierzba pięciopręcikowa (Sa//x pentandra). Roślinność
ściółkowa obejmuje klasyczne gatunki wodolubne takie jak ostrożeń warzywny (Cirsium
oleraceum), mięta długolistna (Mentha longifolia), sadziec konopiasty (Eupatorium
cannabinum), który stanowi źródło nektaru dla kilku gatunków motyli dziennych. Na
konopiach zaobserwować można takie gatunki motyli jak: krasopani hera (Callimorpha
quadripunctaria), czerwończyk nieparek (Lycaena dispar), czerwończyk zamgleniec
(Lycaena alciphron). Na obszarze puli genów występuje również znacząca ilość knieci
błotnej (Caltha palustriś) oraz stosunkowo niewielka ilość turzycy drżączkowatej (Carex
brizoides).

3.2 Fauna

W świetle zoomorfologii obszar znajdujący się w zasięgu oddziaływania robót został
sklasyfikowany jako kraina palearktyczna, podstrefa eurosyberyjska, region lasów liściastych.
Obszar ten znajduje się na granicy Karpat zachodnich i wschodnich, co jest odzwierciedlone
również w składzie gatunkowym obecnych tu zwierząt i ich zbiorowisk. Stan powłoki roślinnej
(roślinność nadbrzeżna, lasy, pastwiska) wpływa na zróżnicowanie biologiczne zbiorowisk
zwierząt występujących na obszarze Karpat. Pod względem fauny obszar przynależy do
strefy śródgórskiej lasów liściastych. Znajdują się tu gatunki zwierząt z prawie wszystkich
istotnych grup systematycznych bezkręgowców, szczególnie gromady owadów oraz
znacząca liczba kręgowców, obejmująca wszystkie ich gatunki (ryby, płazy, gady, ptaki i
ssaki), a skład gatunkowy obszaru zależy od rodzaju siedliska. Chociaż fauna tego obszaru
obejmuje prawie wszystkie istotne grupy systematyczne, grupa bezkręgowców nie została
jeszcze wystarczająco zbadana. Dotyczy to szczególnie licznych gatunków poszczególnych
gromad owadów takich jak: ważki, szarańcze, chrząszcze, błonkoskrzydłe, motyle, itp.
Obecny skład gatunkowy fauny jest wynikiem położenia geograficznego, składu
geologicznego, warunków klimatycznych i wegetacji, które wpłynęły na rozwój i skład
określonej zoocenozy. Dzisiejsza struktura terenu pozwala na określenie dotkniętego
terytorium z uwagi na cenozę pól, łąk i pastwisk, cenozę stref wodnych i nadbrzeżnych,
zoocenozę obszarów zabudowanych ściśle związanych z obszarami zamieszkałymi przez
ludzi oraz ich okolic, oraz obszarów na których występują istotne gatunki zwierząt.

3.3 Obszary Chronione zgodnie ze Specjalnymi Przepisami oraz odpowiadającymi im
Strefami Ochrony

3.3.1 Krajowa Sieć Obszarów Chronionych

Najważniejszy obszar chroniony pod względem wielkości oraz zakresu:

Obszar Chroniony (OC) Karpaty Wschodnie
OC Karpaty Wschodnie znajduje się na północy Słowacji i obowiązuje na nim 2 poziom
ochrony. Cały OC Karpaty Wschodnie jest gęsto zalesiony. Zbiorowiska typowych dla tego
obszaru lasów bukowych stanowią najbardziej rozprzestrzenioną formację leśną OC Karpaty
Wschodnie. Siedliska łąkowe ze śródłąkowymi młakami źródliskowymi, bagnami oraz
wrzosowiskami znajdują się na otwartym terenie, który, mimo że zajmuje mniejszy obszar
jest jeszcze bardziej cenny. Pod względem botanicznym na granicy łączącej florę zachodnich
i wschodnich Karpat występuje zjawisko rozpuszczenia, które umożliwia występowanie wielu
cennych i zagrożonych gatunków flory. Pierwotne formacje leśne stanowią także
odpowiednie środowisko dla wielu chronionych i zagrożonych gatunków zwierząt, w tym na
przykład, wilka szarego, rysia euroazjatyckiego, niedźwiedzia brunatnego oraz wydry
europejskiej. Znajduje się tutaj również znacząca liczba przedstawicieli jeleni, saren oraz
dzików.
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Najlepiej zachowane naturalne zbiorowiska leśne i nieleśne oraz cenne gatunki roślin i
zwierząt chronione są za pomocą wyznaczonych niewielkich obszarów chronionych
znajdujących się na terenie Obszaru Chronionego Karpaty Wschodnie (krajowe rezerwaty
przyrody KRP oraz rezerwaty przyrody RP) o wyższym poziomie ochrony. Na terenie Karpat
Wschodnich znajdują się dwa krajowe rezerwaty przyrody (Palotska oraz Komarnicka
jedlina), a także pięć rezerwatów przyrody (Beskyd, Dranec, Haburske raśelinisko,
Ćertiżnianske luky oraz Hostovicke luky).
Obszary Ochrony o Znaczeniu Europejskim (Natura 2000) stanowią część Obszaru
Chronionego Karpaty Wschodnie. Karpaty Wschodnie obejmują prawie cały Wysokogórski
Obszar Ochrony Ptaków Laborecka vrchovina oraz ponad 53% terenu zajętego przez
Obszary o Znaczeniu Europejskim, t.j. Svetlica, Lazky, Kośariska, Dukla, Dańova, Pliśkov,
Hostovicke luky, Beskyd, Vydranka i Beskyd.

Obszar Chroniony (OC) Wyhorlat
Rdzeń obszaru stanowią lasy, które zajmują obszar 16.647,69 hektarów. Z punktu widzenia
gospodarki zasobami wodnymi oraz gospodarki leśnej ma to bardzo duże znaczenie,
ponieważ lasy stanowią jeden z głównych zasobów i regulatorów zapasów wody. Morske oko
oraz Sninsky kamen są najbardziej popularnymi i najczęściej odwiedzanymi miejscami.
Wyhorlat to typowy obszar leśny, flora skał i skalniaków umiejscowionych na najwyższych
graniach (Wyhorlat, Sninsky kamen) reprezentuje termofilne elementy obszaru. Roślinność
północnych zboczy jednak jest zupełnie inna, przeważają tu lasy bukowe oraz gaje klonowe,
a na obszarze bagiennym (Hypkania, Postavka i Durova mlaka) rozwinęły się cenne młaki
źródliskowe i grzęzawiska. Najcenniejsze obszary znajdują się na terenie niewielkich
obszarów ochrony - 5 krajowych rezerwatów przyrody, 8 rezerwatów przyrody i 3 pomników
natury. W 2007 roku, grań Obszaru Chronionego Wyhorlat została wpisana na listę UNESCO
jako część Karpackich Lasów Bukowych oraz Starych Lasów Niemieckich.

Ponadto, proponowane warianty trasy przecinają następujące obszary chronione zgodnie z
siecią krajową:

- Krajowy Rezerwat Przyrody Humensky Sokół
- Krajowy Rezerwat Przyrody Humenska
- Rezerwat Przyrody Hostovicke luky
- Rezerwat Przyrody Łysa
- Pomnik Przyrody Beńatinsky travertin

3.3.2 Obszary Chronione Europejskim Programem Natura 2000

Obszary Ochrony Ptaków
Obszary Chronione Europejskim Programem Natura 2000 zostały uznane zgodnie z
krajowymi przepisami za Obszary Ochrony Ptaków (dekrety Ministerstwa Środowiska
Republiki Słowackiej) oraz Obszary o Znaczeniu Europejskim (Rozporządzenie Ministra
Środowiska Republiki Słowackiej 3/2004-5.1, z dnia 14/07/2004 r., na podstawie którego
sporządzona została lista Obszarów o Znaczeniu Europejskim, zmieniona przez
Rozporządzenie Ministra Środowiska Republiki Słowackiej 1/2012).
Działania te są zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30
listopada 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia) oraz Dyrektywą
Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa); dyrektywy te mają na celu zachowanie
dziedzictwa przyrodniczego dla danego kraju członkowskiego, a szczególnie dla UE jako
całości, niezależnie od stosunków własnościowych czy aktualnego wykorzystania
gospodarczego.
Proponowane warianty trasy przecinają następujące Obszary Chronione Europejskim
Programem Natura 2000:
Obszar Ochrony Ptaków Laborecka vrchovina - SKCHVU011
Został on wyznaczony na podstawie Dekretu Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej
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438/2009 Dz. U., w celu zapewnienia bezpiecznych warunków dla siedlisk gatunków ptaków
o znaczeniu europejskim oraz siedlisk gatunków ptaków wędrownych takich jak: puszczyk
uralski, orlik krzykliwy, bocian czarny, kania ruda, muchołówka białoszyja, muchołówka mała,
gąsiorek, jarzębatka, jarząbek zwyczajny, derkacz zwyczajny, dzięcioł czarny, dzięcioł
białogrzbiety, dzięcioł zielonosiwy, lelek zwyczajny, lerka, zimorodek zwyczajny, dzięcioł
średni, bocian biały, trzmielojad zwyczajny, kląskawka zwyczajna, krętogłów zwyczajny,
muchołówka szara, pleszka zwyczajna, turkawka zwyczajna, przepiórka zwyczajna, srokosz
oraz brzegówka zwyczajna i w celu zapewnienia odpowiednich warunków zapewniających im
możliwość przetrwania i rozmnażania się.
Obszar Ochrony Ptaków Vihorlatske vrchv- SKCHVU 035
Został on wyznaczony na podstawie Dekretu Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej
195/2010 Dz. U., w celu zapewnienia bezpiecznych warunków dla siedlisk gatunków ptaków
o znaczeniu europejskim oraz siedlisk gatunków ptaków wędrownych takich jak: gadożer
zwyczajny, puszczyk uralski, syczek zwyczajny, orlik krzykliwy, jarząbek zwyczajny, puchacz
zwyczajny, lelek zwyczajny, bocian czarny, derkacz zwyczajny, dzięcioł białogrzbiety,
dzięcioł średni, dzięcioł czarny, muchołówka białoszyja, muchołówka mała, krętogłów
zwyczajny, gąsiorek, lerka, trzmielojad zwyczajny, dzięcioł zielonosiwy, jarzębatka,
przepiórka zwyczajna, pleszka zwyczajna, kląsawka afrykańska, turkawka zwyczajna i w celu
zapewnienia odpowiednich warunków zapewniających im możliwość przetrwania i
rozmnażania się.

Miejsca o Znaczeniu Europejskim
Ingerencja w obszar SKUEV0387 Beskyd ma szczególne znaczenie z uwagi na możliwe
połączenie przestrzenne z obszarami chronionymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

SKUEV0387 Beskyd
Ochronie podlegają następujące siedliska o znaczeniu europejskim: Półnaturalne odmiany
suchych muraw i zarośli na podłożach wapiennych (6210), Ziołorośla eutroficzne
płaskowyżów, górskie i alpejskie (6430), Alkaliczne mokradła (7230), Środkowoeuropejskie
subalpejskie lasy bukowe z klonem jaworowym (Acer) oraz szczawem górskim (Rumex
arifolius) (9140), Lasy stokowe Tilio-Acerion na stromych zboczach, piargach i urwiskach
(9180*), Żyzne buczyny niżowe Asperulo- Fagetum (9130), Żyzne buczyny kwaśne Luzulo-
Fagetum (9110), Lasy aluwialne z olszą czarną (Alnus glutinosa) oraz jesionem wyniosłym
(Fraxinus excelsior) (91EO*), Ekstensywnie użytkowane łąki kośne nizinne i podgórskie
(6510), oraz gatunki o znaczeniu europejskim: Carabus zawadszkii (Carabus zawadszkii),
Ponurek Schneidera (Boros schneideri), Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar),
Niedźwiedź brunatny (*Ursus arctos), Ryś euroazjatycki (Lynx lynx), Żubr europejski (*Bison
bonasus), Zrówieniek (Isophya stysi), Nadobnica alpejska (Rosalia a/p/na), Krasopani hera
(Callimorpha quadripunctaria), Kumak górski (Bombina variegata), Traszka karpacka
(Triturus montandoni), Mopek (Barbastella barbastellus), Nocek duży (Myotis myotis), Wilk
szary (Canis lupus) oraz Wydra europejska (Lutra lułra).
Zaproponowane warianty trasy przecinają także Miejsca o Znaczeniu Europejskim na
terytorium Republiki Słowacji:

- SKUEV0763 Horny tok Vyravy
- SKUEV0205 Hubkova
- SKUEV0050 Humensky Sokół
- SKUEV0250 Krivośtianka
- SKUEV 0206-Humenska
- SKUEV0049 Aluvium Rieky
- SKUEV Hostovicke luky
- SKUEV 0209 Morske oko
- SKUEV 0235 Stretavka
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4. OPIS POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA PROPONOWANEGO
DZIAŁANIA l JEGO WARIANTÓW, OCENA JEGO ZNACZENIA

4.1 Oddziaływanie na Faunę i Florę

Sama budowa gazociągu, która potrwa około 1 rok, będzie miała największy wpływ na faunę
i florę, a jej skutki będą następujące:

Zniszczenie powłoki roślinnej na terenie budowy (siedliska leśne i nieleśne)
Fragmentacja siedlisk;
Niszczenie zwierząt nieprzemieszczających się lub przemieszczających się oraz ich
etapów rozwoju, a także zniszczenie siedlisk gatunków występujących w miejscu
budowy (np. rodzina motyli Phengaris, ingerencja w rozmnażanie i przemieszczanie
się płazów);
Zakłócanie życia zwierząt (otaczających siedlisk gatunków) poprzez hałas, wibracje,
zanieczyszczenia atmosferyczne oraz osiadanie pyłu na siedliskach;
Zanieczyszczenie otaczających siedlisk spowodowane zanieczyszczeniami
atmosferycznymi i osiadaniem pyłu;
Prawdopodobieństwo wystąpienia inwazyjnych gatunków roślin na obszarach budowy
po jej zakończeniu lub w trakcie, jest bardzo wysokie;
Zakłócanie życia ptaków gniazdujących poprzez prowadzenie robót podczas sezonu
lęgowego;
Usunięcie skupisk drzew wiatrosiewnych oraz późniejsze utrzymanie obszaru
wolnego od drzew może mieć pozytywny wpływ na określone siedliska (np. szeroko
użytkowane łąki kośne nizinne i podgórskie);
W miejscu przeprawy przez cieki wodne rozciągłe drzewne formacje nadbrzeżne
będą podlegały wycięciu;
Znaczne pogorszenie się warunków dla zwierząt wodnych (zwłaszcza pojawianie się
mułu) spowodowane przeprawianiem maszyn przez cieki wodne oraz pracami
wykopowymi;

Działanie gazociągu nie będzie praktycznie wcale oddziaływać na faunę i florę z uwagi na
jego rodzaj - rurociąg osadzony w ziemi, nie emitujący zanieczyszczeń do atmosfery, nie
stanowiący źródła hałasu i wytwarzający znikomą ilość odpadów. W przypadku wystąpienia
na danym obszarze inwazyjnych gatunków roślin jest wysoce prawdopodobne, że zostaną
one tam również po zakończeniu budowy oraz rozprzestrzenia się.
Fauna, flora oraz obszary chronione znajdujące się na dotkniętym terytorium nie ulegają
zniszczeniu spowodowanemu przez emisje z produkcji przemysłowej lub ruchu pojazdów w
stosunku do stopnia ogólnego negatywnego oddziaływania na środowisko. Jednakże,
można stwierdzić, że zanikanie pierwotnej roślinności i powiązanych z nią zwierząt może
zostać zaobserwowane zwłaszcza na obszarach wykorzystywanych do działalności rolnej, w
związku z długoterminowymi zmianami w wykorzystaniu terenu (zanikanie tradycyjnych
upraw, kolejne zmiany, rozprzestrzenianie się inwazyjnych i niewystępujących pierwotnie na
obszarze gatunków roślin i drzew).

4.2 Oddziaływanie na Krajobraz

Struktura terenu dotkniętego obszaru jest obecnie raczej zróżnicowana. Występują tu
obszary porośnięte przez roślinność leśną i nieleśną, obszary zabudowane, budowy linii, itp.
Zmiany w aktualnej strukturze krajobrazu zostaną spowodowane zagospodarowaniem gruntu
- zmieni się stosunek występowania terenów nieleśnych.
Podczas budowy krajobraz zostanie dotknięty przez negatywne skutki robót budowlanych
obejmujących budowę poszczególnych proponowanych konstrukcji, przemieszczanie się
maszyn budowlanych, transport materiałów i sprzętu. Działalność budowlana będzie
oddziaływać negatywnie na określony region z powodu tymczasowej zmiany użytkowania
funkcjonalnego dotkniętego obszaru oraz tworzenie nieatrakcyjnego obszaru budowy
zakłócającego obecny krajobraz.
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4.3 Oddziaływanie na Terytorialny System Stabilności Ekologicznej

Trasa zaprojektowanego gazociągu ingeruje w kilku aspektach w terytorialny system
stabilności ekologicznej na poziomie ponadregionalnych i regionalnych korytarzy
ekologicznych, ponadregionalnych i regionalnych centrów ekologicznych oraz wodnych
korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym.

Tabela 1: Podsumowanie oceny spodziewanego oddziaływania i jego znaczenia

BUDOWA
znaczenie oddziaływania

Komponent
Środowiska

atmosfera

wody gruntowe

wody

środowisko
skalne
rzeźba terenu

fundusz
gruntów

fauna i flora

infrastruktura

mieszkańcy

Rodzaj oddziaływania negatywne

emisje - źródła ruchome l
zanieczyszczenie powietrza -
pyt •
ingerencja w strefy ochrony
źródeł
zanieczyszczenie źródeł
ingerencja w strefy ochrony
wód mineralnych
zanieczyszczenie
efekt bariery

pozytywne

skutki geodynamiczne H H
zanieczyszczenie
zmiana rzeźby terenu
trwałe zagospodarowanie
czasowe zagospodarowanie
zanieczyszczenie

—
.
ingerencja w miejsca
ingerencja w obszary
chronione zgodnie z siecią 1
wpływ na faunę - ptaki,
zwierzęta wodne
ruch pojazdów
wartości kulturowe i
oddziaływanie na zdrowie
ryzyka operacyjne
działania społeczno-
inne oddziaływanie - hałas

DZIAŁANIE
znaczenie oddziaływania

negatywne pozytywne

i

^

Oddziaływania negatywne:

| - nieznaczące oddziaływanie, brak oddziaływania

- oddziaływanie o niewielkim znaczeniu
znaczeniu

- oddziaływanie o średnim znaczeniu

- znaczące oddziaływanie

- oddziaływanie o wysokim znaczeniu

Oddziaływania pozytywne:

| ~| - nieznaczące oddziaływanie

~| - oddziaływanie o niewielkim

- znaczące oddziaływanie

Wszystkie informacje podane w rozdziałach 3 i 4 przedstawione zostały za pomocą
załączonych map 1a, 1b, 1c w skali 1:50 000 oraz Załącznika 2 w skali 1:100 000.
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5. OPIS ŚRODKÓW OGRANICZAJĄCYCH ZNACZĄCE
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Środki ograniczające oddziaływanie na florę, faunę i obszary chronione

• Wykonywanie prac zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi dotkniętych
siedlisk oraz siedlisk gatunków (np. poza sezonem lęgowym trwającym od 1 sierpnia do
1 marca, poza okresem migracyjnym trwającym od września do listopada, poza okresem
tarła ryb trwającym od 1 kwietnia do 31 sierpnia, poza okresem migracji płazów) po
konsultacji i zatwierdzeniu przez odpowiedni podmiot Państwowej Służby Ochrony
Przyrody Republiki Słowackiej, na obszarach objętych ochroną przyrody.

• Wykonywanie ścinki gatunków drzew na obszarach nieleśnych poza okresem wegetacji
(od października do 31 marca). Wycięte gatunki drzew powinny zostać zastąpione, a
cenne gatunki drzew powinny być chronione przed zniszczeniem mechanicznym
podczas robót budowlanych.

• Przygotowanie projektu rewitalizacji biologicznej terenu w miejscu gdzie gazociąg
przebiega przez cenne siedliska lub w ich pobliżu oraz zapewnienie jego wdrożenia.

• Zapewnienie nadzoru środowiskowego podczas budowy gazociągu.

• Ograniczenie przemieszczania sprzętu budowlanego na obszarach trwałego i
czasowego zagospodarowania oraz uzgodnionych drogach dojazdowych.

• Całkowite zaniechanie przemieszczania materiałów za pomocą maszyn ciężkich w porze
nocnej.

• W przypadku wystąpienia na dotkniętym terenie inwazyjnych gatunków roślin,
zapewnienie ich trwałego usunięcia.

• Monitorowanie rozprzestrzeniania się inwazyjnych oraz nie występujących pierwotnie na
obszarze roślin, od początku budowy, na całej trasie, nie rzadziej niż raz w roku,
najlepiej późnym latem, kiedy ich zlokalizowanie jest łatwiejsze. W przypadku wykrycia
takich roślin, usunięcie ich.

Inne środki służące ograniczeniu negatywnego oddziaływania

• Przywrócenie obszaru do stanu użyteczności rolnej za pomocą technicznej i
biologicznej rekultywacji po zakończeniu czasowego zagospodarowania.

• Podział wydobytej ziemi, osobne przechowywanie próchnicy ziemi oraz ponowne
umiejscowienie tej warstwy na powierzchni wykopu.

• Zaniechanie przechowywania materiałów montażowych w strefach ochronnych cieków
wodnych.

• Postępowanie zgodnie z zasadami ochrony przeciwpowodziowej.
• Zapewnienie ochrony środowiska skalnego oraz wód gruntowych przed wyciekiem

niebezpiecznych substancji (paliw, smarów do maszyn itp.) podczas trwania budowy.
• Ograniczenie budowy dróg dojazdowych do trasy oraz możliwie najczęstsze

użytkowanie dróg krajowych.
• Przestrzeganie harmonogramu i organizacji budowy, procedur technologicznych oraz

planów awaryjnych.

6. DANE ORAZ METODY WYKORZYSTANE W CELU OCENY OBSZARU
Cechy charakterystyczne roślinności opierają się na opisie florystycznym monitorowanego
obszaru i jego bliskiej okolicy.
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Analiza fauny występującej w przyrodzie dotkniętego obszaru opiera się na analizie i ocenie
istniejących danych faunistycznych.

Inne znaczące informacje pochodzą z oceny oddziaływania na środowisko proponowanego
działania (OOŚ), przygotowanej zgodnie z przepisami słowackimi.

7. PROPpZYCJA DOTYCZĄCA KONTROLI ORAZ ANALIZY WDROŻONEJ PO
ZAKOŃCZENIU FAZY PROJEKTU l OBEJMUJĄCEJ ROZPOCZĘCIE
BUDOWY, BUDOWĘ, REALIZACJĘ ORAZ ZAKOŃCZENIE REALIZACJI
PROPONOWANEGO DZIAŁANIA

Po dokonaniu oceny danych florystycznych i faunistycznych, wdrożone zostaje proponowane
monitorowanie interesów ochrony przyrody, które trwa przez cały okres budowy oraz co
najmniej 5 lat od jej zakończenia, z uwzględnieniem nadzoru środowiskowego podczas
budowy gazociągu.

8. STRESZCZENIE NIETECHNICZNE

Porozumienie o Współpracy podczas Wdrażania Projektu Gazociągu Łączącego Polską Sieć
Przesyłową i Słowacką Sieć Przesyłową zostało zawarte między Rządem Republiki
Słowackiej oraz Rządem Rzeczpospolitej Polskiej dnia 22 listopada 2013 roku. Porozumienie
weszło w życie 18 kwietnia 2014 r. Treść Porozumienia opublikowana jest w Dzienniku
Ustaw Republiki Słowackiej, w Załączniku do Pozycji 35 - Powiadomienie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej 95/2014 Dz. U.
Zgodnie z Artykułem 1, celem Porozumienia jest określenie:

1. uzgodnień dotyczących współpracy między stronami Porozumienia w ramach
przygotowania i wdrożenia Projektu obejmującego budowę gazociągu
łączącego sieci przesyłowe Republiki Słowackiej oraz Rzeczpospolitej
Polskiej przez inwestorów strategicznych (Spółki);

2. uzgodnień dotyczących nadzoru nad przygotowaniem i wdrożeniem
Projektu

v *

Opierając się na ocenie danych środowiskowych dotkniętego terytorium można
stwierdzić następujące fakty:

• Proponowane działanie - budowa gazociągu DN 1000 rozciąga się na długości około
64 kilometrów od lokalizacji początkowej w Strachocinie, Rzeczpospolita Polska do
granicy ze Słowacją, oraz około 105-117 kilometrów (w zależności od wybranego
wariantu) na terytorium Republiki Słowackiej.

• Na obszarze strefy przygranicznej znajdującej się na terenie Republiki Słowackiej
oraz Rzeczpospolitej Polskiej znajdują się miejsca objęte programem Natura 2000
oraz obszary chronione zgodnie z siecią krajową.

• Po stronie Słowackiej znajduje się rozległy Obszar Ochrony Ptaków SKCHVU 011
Laborecka vrchovina oraz Obszar o Znaczeniu Europejskim SKUEV 0387 Beskyd, a
także obszar chroniony zgodnie z przepisami krajowymi - OC Wschodnie Karpaty.

• Po stronie Polskiej, na obszarze Przełęczy Łupkowskiej, uzgodnionego przejścia
granicznego, znajduje się korytarz o szerokości ok. 2,6 - 3 km, który prowadzi aż do
zbiornika podziemnego Strachocina znajdującego się poza obszarami chronionymi.
Ten odcinek stanowi trasę gazociągu. Na przyległych terenach znajdują się obszary
objęte programem Natura 2000 - Beskid Nisky PLB10002 (Specjalny Obszar
Ochrony Ptaków) oraz Bieszcady PLC180001 (Specjalny Obszar Ochrony Ptaków), a
także region należący do Rezerwatu Biosfery Wschodnich Karpat.

Połączenie Gazowe Polska - Słowacja 13 z 14



• Obszary chronione znajdujące się po obu stronach granicy Polsko-Słowackiej są
połączone przestrzennie, a ochrona znajdujących się na nich siedlisk będzie
kontynuowana.

• Działanie gazociągu będzie w znikomym stopniu oddziaływać na faunę i florę z uwagi
na jego rodzaj - rurociąg osadzony w ziemi, nie emitujący zanieczyszczeń do
atmosfery, nie stanowiący źródła hałasu i wytwarzający znikomą ilość odpadów.

• Konstrukcja stacji pomiarowej znajdująca się na terenie gminy Vyrava jest
zlokalizowana najbliżej granicy Polsko-Słowackiej - 6,3 kilometra. Jej działanie nie
stanowi źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza, a sama stacja nie produkuje
ścieków i nie stanowi źródła hałasu ani zapachu. Stacja będzie pozostawiona bez
kontroli, podłączona do centralnie monitorowanego systemu gazowego Republiki
Słowackiej, a jej działanie nie będzie oddziaływać negatywnie na terytorium Polski.

Pod względem skali i znaczenia, największe będzie oddziaływanie na faunę i florę. Będzie
ono spowodowane samą budową gazociągu i będzie ograniczone w czasie. Zniszczenie
powłoki roślinnej na terenie budowy spowoduje szkody siedlisk leśnych i nieleśnych,
fragmentację siedlisk, niszczenie zwierząt nieprzemieszczających się lub
przemieszczających się oraz ich etapów rozwoju, zakłócanie życia zwierząt poprzez hałas,
zakłócanie życia ptaków gniazdujących podczas sezonu lęgowego oraz wystąpienie
inwazyjnych gatunków roślin na dotkniętych obszarach. Takie oddziaływanie wystąpi
zarówno po stronie Słowackiej, jak i Polskiej - będzie wzajemne. Powyższe przyczyny
wymagają w szczególności czasowego skoordynowania robót budowlanych między Słowacją
a Polską oraz spełnienia warunków budowlanych określonych przez krajowe organa ochrony
przyrody obu państw.

9. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

• Załącznik 1a, 1b, 1c: Plan proponowanych wariantów tras gazociągów, obszary
chronione oraz elementy terytorialnego systemu stabilności ekologicznej w skali 1: 50
000

• Załącznik 2: Ogólny plan proponowanego gazociągu na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej w skali 1:100000
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Upoważniony przedstawiciel Rzecznika:
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Dyrektor ds. Rozwoju Aktywów
eustream, a.s.
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