
Odpowiedzialnie
w środowisku

Informator
dla partnerów biznesowych



Szanowni Państwo!
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że ENERGA-OPERATOR SA
wspólnie z innymi spółkami Grupy ENERGA wdrożyła System Zarządzania
Środowiskowego i uzyskała certyfikat ISO 14001:2015 oraz  została wpisana
do rejestru EMAS.
Dokładamy wielu starań, żeby nasza bieżąca działalność była jak najbardziej
prośrodowiskowa. Państwa firmy (i świadczone przez nie usługi) stanowią
istotny element tej działalności, dlatego chcielibyśmy także Państwa zarazić 
naszym entuzjazmem i namówić do jeszcze większego zaangażowania
w kwestie dbałości o środowisko. Wierzymy, że lepsza komunikacja i bieżąca
współpraca w sprawach środowiskowych wszystkim przyniesie wymierne
korzyści. Niniejsza broszura jest pierwszym krokiem w tym kierunku. 
Mamy nadzieję, że informacje w niej zawarte ułatwią współpracę oraz pomogą 
zwiększyć bezpieczeństwo prawne Państwa i nasze.

W trosce o środowisko.



Chcemy, żeby nasza infrastruktura 
jak najmniej oddziaływała 
na środowisko.
Dobry projekt to dla nas nie tylko zoptymalizowane 
i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie doboru urządzeń 
i instalacji elektroenergetycznych, ale także sposób, w jaki 
rozwiązano problem interakcji z otoczeniem. Twoja praca 
ma istotny wpływ na realizację tego celu.



Projektowane 
rozwiązania w zakresie:

zagospodarowania wód 
opadowych oraz ścieków, 

poboru wód gruntowych,

zabezpieczenia gruntu przed 
zanieczyszczeniem,

magazynowania urządzeń, 
materiałów i odpadów,

likwidacji kolizji z zielenią,

ochrony fauny, przenoszenie 
gniazd bocianich,

wymagają zaopiniowania przez 
pracownika ds. ochrony środowiska, 
a następnie uzyskania odpowiednich 
decyzji środowiskowych.

Dokumenty dot. kwestii 
środowiskowych, takie jak:

opracowania wodnoprawne,

wnioski o zgody wodnoprawne 
(np. na wykonanie przejścia przez rzekę 
czy ograniczenie naturalnej retencji 
terenowej),

wnioski o wyłączenie gruntów z produkcji 
rolnej lub leśnej,

karty informacyjne przedsięwzięcia 
lub raporty oddziaływania na środowisko,

powstające na etapie sporządzania i uzgad-
niania dokumentacji projektowej, przed 
ich złożeniem w urzędzie należy przedkładać 
do uzgodnienia pracownikowi ds. ochrony 
środowiska ENERGA-OPERATOR SA.

Wszystkie uzyskane decyzje 
środowiskowe, takie jak:

decyzje o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsięwzięcia,

zgody wodnoprawne, 

decyzje w sprawach wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej lub leśnej,

zezwolenia na usunięcie drzew, 

zezwolenia na odstępstwo od zakazów 
określonych w ustawie o ochronie przyrody,

należy na bieżąco i niezwłocznie po ich uzyskaniu 
(niezależnie od stopnia zaawansowania procesu 
uzgadniania dokumentacji projektowej) przed-
kładać pracownikowi ds. ochrony środowiska. 
Jest to dla nas niezwykle istotne, z uwagi 
na konieczność prowadzenia bieżącego nadzoru 
nad wymaganiami prawnymi, do czego obliguje 
nas System Zarządzania Środowiskowego.



Drzewa
W przypadku kolizji projektowanej infrastruk-
tury z zielenią, należy uzyskać wymagane 
prawem zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów - z terminem usunięcia uwzględnia-
jącym długość procesu inwestycyjnego 
(np. 12 do 18 miesięcy).

Pole elektromagnetyczne
W przypadku budowy, przebudowy 
lub modernizacji obiektów wysokiego 
napięcia (WN = 110 kV) należy pamiętać 
o konieczności przeprowadzenia pomiarów 
pól elektromagnetycznych po zakończeniu 
prac budowlano-montażowych – informacja 
o tym obowiązku winna się znaleźć 
w dokumentacji projektowej.

Bociany... i nie tylko
W przypadku modernizacji linii, na których znaj-
dują się gniazda bocianie lub innych gatunków 
ptaków, lub które przebiegają przez rezerwaty 
przyrody, należy uzyskać wymagane prawem 
zezwolenia na odstępstwa od zakazów określ-
onych w ustawie o ochronie przyrody.

Efektywność energetyczna
Ochrona środowiska to także zmniejszenie 
oddziaływań pośrednich – zużycia energii  
i substancji oraz emisji substancji lub energii 
do środowiska, zarówno bezpośrednio (spaliny, 
ścieki, odpady itp.), jak i pośrednio (emisja uni-
knięta). Jest to możliwe m.in. dzięki stosowaniu 
efektywnych energetycznie technologii 
oraz urządzeń, tj. charakteryzujących się niskim  
zużyciem energii (paliw, energii elektrycznej) 
oraz możliwie małym tzw. śladem, określanym 
 dla niektórych substancji (np. węglowym 
czy wodnym) – zarówno w trakcie realizacji  
i eksploatacji, ale i likwidacji przedsięwzięcia,  
z uwzględnieniem cyklu życia produktu  
w najnowocześniejszej obecnie formie  
„od kołyski do kołyski” (gospodarka o obiegu 
zamkniętym).



Sprawne i szybkie prowadzenie inwestycji  
i remontów leży w interesie obu stron.
Pamiętaj, że wiążąca nas umowa zawiera nie tylko informacje o zakresie 
zleconych prac,  jakie mają zostać wykonane i sposobie rozliczeń.  
Dlatego warto czytać umowy uważnie, zwracając uwagę na obowiązki, 
także te w zakresie ochrony środowiska, które ciążą na Tobie.



1. Wycinka i pielęgnacja 
drzew wzdłuż linii
Pamiętaj, że wycinka drzew i krzewów 
zawsze wymaga uzyskania pozwolenia 
(zgody) posiadacza nieruchomości, 
a w niektórych przypadkach także zezwolenia 
(decyzji administracyjnej). Jeśli dokumentacja 
techniczna nie zawiera takich pozwoleń 
czy zezwoleń, obowiązek ich uzyskania zazwy-
czaj spoczywa na Wykonawcy (koniecznie 
należy sprawdzić zapisy umowy!). Pamiętaj 
też, że zakres usuwania gałęzi drzew nie może 
przekroczyć 30% ich korony. Niezachowanie 
którejkolwiek z powyższych zasad zagrożone 
jest nałożeniem na Twoją firmę dotkliwej kary  
finansowej, w trybie decyzji administracyjnej, 
za zniszczenie drzew lub krzewów.  Problema-
tyka wycinki drzew jest dość skomplikowana,  
dlatego sugerujemy szczegółowe zapoznanie 
się z przepisami prawa w tym zakresie 
(ustawa o ochronie przyrody). Pomocnym 
może być także, zamieszczony na stronach 
niniejszej broszury, algorytm postępowania 
w sprawach usuwania lub chirurgii drzew 
lub krzewów na nieruchomościach nieleśnych.

2. Wycinka drzew 
w sytuacjach awaryjnych
Przy usuwaniu awarii na liniach spowodowa-
nych przez przewrócone lub złamane drzewa, 
które pilnie trzeba usunąć, obowiązkowe jest 
wykonanie dokumentacji fotograficznej  
ich stanu i niezwłoczne przekazanie jej  
ENERGA-OPERATOR SA, w celu zgłoszenia 
takiego zdarzenia właściwemu urzędowi.  
W przeciwnym razie wobec Wykonawcy może 
zostać wszczęte postępowanie administracyjne 
ws. wycięcia drzew bez zezwolenia, zagrożone 
wysoką karą finansową.

3. Wykopy 
w pobliżu drzew
Prace ziemne wykonywane w pobliżu pni 
drzew lub krzewów (w obrębie tzw. bryły 
korzeniowej) winny być wykonywane ręcznie 
tak, żeby unikać uszkodzenia widocznych  
korzeni, zwłaszcza głównych. Orientacyjny 
zasięg podstawowej bryły korzeniowej jest 
co najmniej równy odległości końca gałęzi 
od pnia (drzewa liściaste) lub ok. 3 m od pnia 
(drzewa iglaste), albo  1 m od krzewów.  
W przypadku braku możliwości spełnienia 
ww. warunków, wykonanie wykopu może 
być uzależnione od uzyskania zezwolenia  
na usunięcie drzew lub krzewów.



4. Urządzenia i materiały 
z demontażu
Niektóre urządzenia i materiały z demontażu 
podlegają obowiązkowi przekazania 
do wskazanego przez nas magazynu i uzys-
kania potwierdzenia tego faktu w formie 
protokołu oraz przedłożenia go razem 
z dokumentacją odbiorową. Bez powyższych 
dokumentów odbiór prac nie będzie możliwy. 
Zawsze należy sprawdzać pod tym kątem 
zapisy umowy, specyfikacji przetargowej 
oraz innych dokumentów dotyczących 
realizacji umowy.

6. Karty charakterystyki
Może zaistnieć obowiązek pozyskania kart 
charakterystyki dla substancji lub preparatów 
chemicznych stosowanych w trakcie realizacji 
umowy i przedłożenia ich razem z dokumentacją 
odbiorową.

7. Gniazda bociana 
białego... i nie tylko
W okresie lęgowym, tj. od 1 marca do 15 paź-
dziernika, nie wolno wykonywać żadnych 
prac na obiektach budowlanych, na których 
znajdują się ptasie gniazda – jest to możliwe 
wyłącznie po uzyskaniu decyzji właściwego 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  
zezwalającej na odstępstwo od zakazów 
określonych w ustawie o ochronie przyrody.

5. Odpady
Na Wykonawcy robót ciąży obowiązek zagos- 
podarowania we własnym zakresie wszystkich 
odpadów wytworzonych w trakcie realizacji 
umowy, chyba że zapisano w niej odstępstwo 
od tej zasady. Wytworzone odpady można 
przekazywać wyłącznie uprawnionym 
podmiotom (więcej szczegółów 
na ten temat w ustawie o odpadach).

8. Pomiary pól 
elektromagnetycznych
Należy pamiętać o obowiązku wykonania 
pomiarów pól elektromagnetycznych na obiektach 
110 kV (linie lub GPZ) w przypadku ich budowy, 
przebudowy lub takiej modernizacji, która powoduje  
zmianę rozkładu tych pól. Pomiary muszą 
być wykonane przez podmiot posiadający 
akredytację PCA. Sprawozdanie z badania należy 
niezwłocznie przekazać ENERGA-OPERATOR SA.

9. Fluorowane gazy cieplarniane
Nowe przepisy dotyczące urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (np. SF6, chłodziwa 
w układach klimatyzacji) nakładają obowiązek ich rejestracji i monitoringu. Dlatego niezwłocznie 
po wykonaniu takich czynności, jak montaż, kontrola, serwis, należy przekazać ENERGA-OPERATOR SA 
stosowny protokół,  sporządzony przez osobę posiadającą odpowiedni certyfikat.



Algorytm postępowania w sprawach usuwania lub chirurgii 
drzew lub krzewów na nieruchomościach nieleśnych:

1. Ustalenie właściciela nieruchomości (dalej także: 
użytkownik wieczysty, wszyscy współwłaściciele  
lub użytkownicy wieczyści nieruchomości), na której  
znajdują się powierzchnie pasa technicznego wyma- 
gające prac utrzymaniowych oraz drzewa lub krzewy 
przewidziane do usunięcia albo chirurgii koron. 

2. Uzgodnienie z właścicielem nieruchomości terminu, 
sposobu i zakresu wykonania czynności związanych  
z wejściem na teren nieruchomości, usunięcia drzew  
lub krzewów oraz przywrócenia terenu do stanu właści-
wego (zagospodarowanie masy drzewnej, rekultywacja 
powierzchni itp.). Obowiązuje zachowanie  
formy pisemnej. 

3. Usuwanie drzew lub krzewów za zgodą właściciela 
nieruchomości: 

3.1. niewymagających decyzji administracyjnej  
(zezwolenia) – realizowane na podstawie pozwole-
nia właściciela nieruchomości w formie pisemnego 
uzgodnienia,

3.2. wymagających decyzji administracyjnej  
(zezwolenia): 

3.2.1. wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia 
na usunięcie drzew lub krzewów, w formie decyzji 
administracyjnej, do właściwego organu adminis-
tracji publicznej: 

3.2.1.1. w przypadku nieruchomości wpisanej  
do rejestru zabytków – wojewódzkiego  
konserwatora zabytków, 

3.2.1.2. w przypadku nieruchomości stanowiącej włas-
ność gminy – właściwego miejscowo starosty, 

3.2.1.3. w przypadku nieruchomości stanowiącej włas-
ność miasta na prawach powiatu – właściwego 
miejscowo marszałka województwa, 

3.2.1.4. w pozostałych przypadkach – wójta,  
burmistrza albo prezydenta miasta,

3.2.2. wykonanie decyzji zezwalającej na usunięcie 
drzew lub krzewów – po uprzednim powiadomie-
niu właściciela lub posiadacza nieruchomości,

3.2.3. zagospodarowanie masy drzewnej oraz przywró- 
cenie terenu do stanu właściwego – w sposób 
uzgodniony z właścicielem lub posiadaczem 
nieruchomości. 

4. Usuwanie drzew lub krzewów bez zgody  
(przy sprzeciwie) właściciela nieruchomości: 

4.1.  niewymagających decyzji administracyjnej  
(zezwolenia): 

4.1.1. wystąpienie do właściwego starosty z wnioskiem 
o wydanie decyzji zobowiązującej właściciela  
lub osobę, której przysługują inne prawa  
rzeczowe do nieruchomości, do jej udostępnienia 
w celu wykonania czynności związanych  
z konserwacją lub usuwaniem awarii przewodów 
i urządzeń, nienależących do części składowych 
nieruchomości, służących do dystrybucji energii 
elektrycznej, oraz w celu zapewnienia dojazdu 
umożliwiającego wykonanie tych czynności, 

4.1.2. zagospodarowanie masy drzewnej oraz przywró- 
cenie terenu do stanu właściwego – w sposób 
uzgodniony z właścicielem lub posiadaczem 
nieruchomości, a w przypadku braku uzgodnienia 
– złożenie pni i grubizny na nieruchomości w mie-
jscu i w sposób nieutrudniający prawidłowego 
korzystania z niej oraz usunięcie z nieruchomości 
pozostałej masy roślinnej (liście, kora, drobne 
gałęzie, karpa/karcz),

4.2.  wymagających decyzji administracyjnej  
(zezwolenia): 

4.2.1. wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu 
administracji publicznej o uzyskanie zezwolenia, 
w formie decyzji administracyjnej, na usunięcie 
drzew lub krzewów (patrz pkt 3.2.1.), 

4.2.2. wystąpienie do właściwego starosty z wnioskiem 
o wydanie decyzji zobowiązującej właściciela  
lub osobę, której przysługują inne prawa rzec-
zowe do nieruchomości, do jej udostępnienia w 
celu wykonania czynności związanych  

z konserwacją lub usuwaniem awarii przewodów 
i urządzeń, nienależących do części składowych 
nieruchomości, służących do dystrybucji energii 
elektrycznej, oraz w celu zapewnienia dojazdu 
umożliwiającego wykonanie tych czynności;  
do wniosku dołącza się decyzję zezwalającą  
na usunięcie drzew lub krzewów, zaopatrzoną  
w klauzulę ostateczności, 

4.2.3. wykonanie decyzji zezwalającej na usunięcie 
drzew lub krzewów – po uprzednim powiadomie-
niu właściciela lub posiadacza nieruchomości  
o planowanym terminie rozpoczęcia prac,

4.2.4. w przypadku czynnego przeciwstawiania się osób 
znajdujących się na terenie planowanych prac  
ich wykonywaniu – wnioskowanie do komornika 
skarbowego o przeprowadzenie egzekucji  
obowiązku o charakterze niepieniężnym, 

4.2.5. zagospodarowanie masy drzewnej oraz przywró- 
cenie terenu do stanu właściwego – w sposób 
uzgodniony z właścicielem lub posiadaczem 
nieruchomości, a w braku uzgodnienia – złożenie 
pni i grubizny na nieruchomości w miejscu 
i w sposób nieutrudniający prawidłowego 
korzystania z niej oraz usunięcie z nieruchomości 
pozostałej masy roślinnej (liście, kora, drobne 
gałęzie, karpa/karcz). 

5. Stan wyższej konieczności – wystąpienie siły wyższej 
lub nagłej, nieprzewidzianej potrzeby zapobieżenia 
powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi,  
lub szkody znacznej wartości (tj. przekraczającej 
kwotę 200.000 zł, w tym szkody w środowisku  
w znacznych rozmiarach): 

5.1.  właściciel i posiadacz nieruchomości mają  
obowiązek jej udostępnienia w celu zapobieżenia  
tym okolicznościom; obowiązek ten podlega  
egzekucji administracyjnej,

5.2.  jeżeli właściciel lub posiadacz nieruchomości 
sprzeciwiają się wykonaniu niezbędnych czynności 
zapobiegających powstaniu lub rozprzestrzenianiu 
się zagrożenia, i jednocześnie nie ma możliwości 
złożenia wniosku o wydanie decyzji na czasowe 

zajęcie nieruchomości przed jej zajęciem: 
5.2.1. dopuszczalne jest wejście na teren nieruchomości 

oraz usunięcie drzew lub krzewów, albo prowa- 
dzenie chirurgii drzew bez zgody jej właściciela 
lub posiadacza, 

5.2.2. wykonanie wyłącznie czynności usuwających 
przyczyny stanu wyższej konieczności, tj. zapob-
iegających bezpośredniemu, rzeczywistemu  
i natychmiastowemu zagrożeniu; niedopuszcza- 
lne jest wykonywanie prac innych, niż wymaga-
jących natychmiastowej interwencji, „przy okazji” 
podejmowania czynności usuwających przyczyny 
stanu wyższej konieczności,

5.2.3. wystąpienie, nie później niż w terminie  
3 dni od dnia wejścia na nieruchomość,  
z wnioskiem do właściwego miejscowo starosty 
o wydanie decyzji na czasowe zajęcie nierucho-
mości; starosta, w terminie 7 dni od dnia złożenia  
wniosku, wydaje decyzję potwierdzającą  
zaistnienie przesłanek zajęcia nieruchomości. 

6. Dokumentacja fotograficzna – wykonanie  
wymagane jest zawsze w przypadku: 

6.1.  usuwania drzew lub krzewów w stanie wyższej 
konieczności, 

6.2.  usuwania wywrotów lub złomów, 
6.3.  usuwania drzew lub krzewów niewymagających 

uzyskania zezwolenia, 
6.4.  prowadzenia zabiegów chirurgii drzew obejmują-

cych usuwanie gałęzi w wymiarze przekraczającym 
30% objętości ich części korony.

Zaleca się dokumentowanie fotograficzne wszelkich 
czynności związanych z usuwaniem lub chirurgią drzew 
w sytuacjach mogących budzić wątpliwości interpreta-
cyjne, co do zasadności faktycznej lub prawnej  
ich wykonywania.



Kontakty:
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