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Kto jest kim w inwestycji?

Wstęp

W realizację budowy linii 400kV Krajnik-Baczyna zaangażowane są trzy firmy:
Inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są
operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o
szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma
prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w
ustawie Prawo energetyczne. PSE S.A. zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400
kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich
regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie
szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń
transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE S.A. są
właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad
100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
www.pse.pl
Inżynier Kontraktu

jektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór
inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja
inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci
i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).
www.pse-inwestycje.pl
Wykonawca

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o. (ELBUD Warszawa) jest
Generalnym Wykonawcą zamawianych prac. Spółka
została wybrana w przetargu publicznym zorganizowanym przez PSE S.A. i jest odpowiedzialna za kompleksową realizację inwestycji. ELBUD Warszawa jest
jedną z wiodących firm polskiego sektora budownictwa elektroenergetycznego. Historia firmy sięga 1948 r.
Firma specjalizuje się w budowie kluczowych obiektów
energetycznych na terenie Polski oraz poza granicami
kraju.
www.elbud.waw.pl

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz
intensywny rozwój nowych źródeł energii, w szczególności elektrowni wiatrowych, oraz stan istniejącej infrastruktury zbudowanej w połowie XX wieku, wymuszają
konieczność realizacji istotnych inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w województwach zachodniopomorskim oraz lubuskim.
Realizując Politykę Energetyczną Polski, PSE S.A. ukierunkowują działalność inwestycyjną głównie na rozwój
linii 400 kV, które posiadają większe możliwości przesyłu przy mniejszych stratach energii. Jednym z kluczowych elementów planu jest stopniowe zastępowanie
istniejącej sieci 220 kV siecią o napięciu 400 kV. Zadanie inwestycyjne budowy linii elektroenergetycznej
Krajnik – Baczyna jest jednym z wielu elementów tego
planu.
W styczniu 2014 roku przedstawiciele PSE S.A. podpisali z województwem zachodniopomorskim i lokalnymi samorządami list intencyjny w sprawie współpracy
przy budowie elektroenergetycznych stacji i linii prze-

Trasa linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna o długości
około 70 km przebiegać będzie przez województwa
zachodniopomorskie i lubuskie, a w nich przez cztery powiaty i pięć gmin: Lubiszyn, Myślibórz, Kozielice,
Banie i Gryfino. Zgodnie z założeniami Wykonawcy,
wszędzie tam gdzie tylko będzie to możliwe technicznie, trasa planowanej linii przebiegać będzie wzdłuż
już istniejącej linii 220 kV Gorzów – Krajnik. Ta ostatnia
po uruchomieniu nowej linii zostanie zdemontowana.
Dokładny przebieg planowanej linii jest przedmiotem
analizy specjalistów z dziedziny planistyki, urbanistyki
oraz ekspertów ds. oddziaływania na środowisko.

SE Krajnik
Gmina Gryfino

powiat gryfiński
Gmina Banie

PSE Inwestycje S.A., to spółka, należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma
wykonuje szereg działań wspierających realizację pro-

syłowych w północno-zachodniej części Polski. Ma to
doprowadzić do zwiększenia gwarancji przesyłu energii elektrycznej, stworzyć nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego regionu oraz zwiększyć jego atrakcyjność inwestycyjną. Dzięki zapowiedzianym w tym
dokumencie inwestycjom poprawi się niezawodność
dostaw energii elektrycznej oraz zminimalizuje ryzyko
występowania awarii.

powiat pyrzycki
Gmina Kozielice
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Charakterystyka inwestycji i zakres prac
prowadzonych przez PBE ELBUD Warszawa
Inwestycja polega na budowie ok. 70 kilometrowego
odcinka dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z traktami światłowodowymi,
pomiędzy istniejącą stacją energetyczną w Krajniku
(gmina Gryfino) oraz planowaną stacją w miejscowości
Baczyna (gmina Lubiszyn).
Projektowana linia praktycznie na całej swej długości
prowadzona będzie równolegle do istniejącej linii
400 kV Plewiska – Krajnik. Ponadto, zgodnie z założeniami Wykonawcy, wszędzie tam gdzie tylko będzie
to możliwe technicznie, trasa planowanej linii będzie
odpowiadać trasie istniejącej 220 kV Gorzów – Krajnik.
Ta ostatnia po uruchomieniu nowej linii zostanie zdemontowana.
Budowę linii można podzielić na trzy etapy:
Etap planistyczny i konsultacyjny
W ramach tego etapu przygotujemy projekt trasy linii,
który następnie będzie omawiany z mieszkańcami oraz
władzami samorządowymi. W ramach konsultacji społecznych przeprowadzimy proces wprowadzania trasy
linii do dokumentów planistycznych gmin, takich jak
studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto przed rozpoczęciem prac

budowlanych PBE ELBUD Warszawa jest zobowiązany
do uzyskania wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, w szczególności decyzji środowiskowej
oraz wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z inwentaryzacją przyrodniczą. Na tym etapie
będziemy kontaktować się z właścicielami gruntów
w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, służebności przesyłu oraz
wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu.
Etap budowy i demontażu linii
Kolejnym etapem inwestycji jest przystąpienie do prac
budowlanych polegających na wybudowaniu dwutorowej linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna wraz z traktami światłowodowymi. Po uruchomieniu budowanej
linii zdemontujemy wyeksploatowaną linię 220 kV relacji Gorzów – Krajnik.

nieczne jest jej przesłanie na bardzo dalekie odległości
za pomocą linii elektroenergetycznych. Niestety przesył energii na duże odległości wiąże się ze stratami, dlatego by je ograniczyć podwyższa się napięcie, a w docelowych stacjach elektroenergetycznych ponownie
obniża. Zależnie od odległości, na jakie ma być przesyłana energia, różne są wartości stosowanych napięć.
Wynoszą one:
• od 220 do 400 kV (tzw. najwyższe napięcia),
w przypadku przesyłania na duże odległości,
• 110 kV (tzw. wysokie napięcie), w przypadku przesyłania na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu
kilometrów,
• od 10 do 30 kV (tzw. średnie napięcia), stosowane
w lokalnych liniach rozdzielczych.
Ponieważ nie ma możliwości magazynowania energii
elektrycznej, w każdym momencie ilość energii wytwarzanej w elektrowniach musi być równa energii zużywanej przez odbiorców. Dlatego system elektroenergetyczny musi być zdolny do zmiany kierunków i ilości
przesyłanej energii. Jest to możliwe dzięki licznym po-

łączeniom pomiędzy elektrowniami, stacjami elektroenergetycznymi oraz grupami odbiorców energii.
Im taka sieć jest bardziej rozbudowana, tym system jest
bezpieczniejszy i zapewnia większą stabilność w dostawie prądu dla odbiorców.
W Polsce rolę operatora systemu przesyłowego pełni
spółka skarbu państwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Spółka zarządza 257 liniami o łącznej długości
ponad 14 000 km, oraz ponad 100 stacjami najwyższych napięć. PSE S.A. od wielu lat realizuje ogólnopolski
program modernizacji i rozwoju Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego. Istniejący system powstał
w znacznej mierze w połowie XX wieku i wymaga
w dużej części modernizacji. Wzrosło również zapotrzebowanie na energię elektryczną. Eksperci są zgodni, że
w Polsce szczególnie brakuje infrastruktury obsługującej najwyższe napięcia 400 kV, które zapewniają
najmniejsze straty przy przesyle energii elektrycznej,
a tym samym pozwalają zmniejszyć koszty wytwarzania energii elektrycznej, co ma istotny wpływ na ceny
prądu.

Procedura odbiorcza
Po wybudowaniu linii przeprowadzone zostaną próby i badania odbiorcze, m.in. sprawdzające czy linia
spełnia restrykcyjne normy dotyczące oddziaływania
na środowisko. Następnie zgłosimy do odpowiednich
instytucji zakończenie prac budowlanych i przystąpimy do uzyskania pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia użytkowania linii.

Inwestycja celu publicznego
Zgodnie z artykułem 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami przez inwestycję celu
publicznego rozumie się „budowę i utrzymywanie (...)
przewodów i urządzeń służących do przesyłania (...)
energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów
i urządzeń”.
Zgodnie ze wspomnianą ustawą budowa linii 400 kV
Krajnik – Baczyna jest inwestycją celu publicznego.
Oznacza to także udogodnienia w przepisach prawa,

które regulują realizację inwestycji.
Inwestycję uwzględniono również w Wykazie strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, stanowiącym załącznik do Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych. Na mocy nowych przepisów, Wykonawcy odpowiedzialni za realizację przedsięwzięć wymienionych we wspomnianym załączniku,
będą mogli korzystać z przyspieszonej ścieżki pozyskiwania niezbędnych decyzji i zezwoleń, które usprawnią
realizację inwestycji.

Linia Krajnik – Baczyna a Krajowy System
Elektroenergetyczny
Krajowy System Elektroenergetyczny to zbiór urządzeń
elektroenergetycznych przeznaczony do wytwarzania,
przesyłu i rozdziału energii, które są ze sobą powiązane
i tworzą sieć zapewniającą bezpieczeństwo elektroener-
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getyczne Polski.
Przed dostarczeniem energii elektrycznej z elektrowni do domów, firm i przedsiębiorstw oraz instytucji
publicznych, takich jak urzędy, szkoły i szpitale, ko-

Plan rozwoju sieci przesyłowej do 2025 roku
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Czemu budowana jest nowa linia?

Wpływ inwestycji na środowisko

Zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną
oraz stan infrastruktury przesyłowej sprawia, że konieczne są prace modernizacyjne i rozbudowa istniejącego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo, stabilność i efektywność przesyłania energii elektrycznej do
odbiorców i umożliwi dalszy rozwój gospodarczy kraju.
Jedną z wielu inwestycji realizowanych na terenie zachodniej i północnej Polski jest budowa linii 400 kV

Wieloletnie badania oddziaływania linii elektroenergetycznych przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć
technicznych wykazują, że ich wpływ na otoczenie
jest znikomy. Nie stwierdzono jakichkolwiek zagrożeń
dla ludzi, natomiast wpływ na środowisko jest stale
kontrolowany na wszystkich etapach projektowania,
budowy i eksploatacji linii przez właściwe organy,
m.in. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Marszałka
Województwa, i organy nadzoru budowlanego. Wyspecjalizowane instytucje kontrolują zachowanie przez
Wykonawcę i Inwestora restrykcyjnych norm oddziaływania na środowisko, wymogów określonych w decyzji
środowiskowej oraz decyzjach o pozwoleniu na budowę i użytkowanie obiektu.
Działająca napowietrzna linia elektroenergetyczna
najwyższych napięć, wytwarza:
• pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości
50 Hz, posiadające składowe: elektryczną (E) i magnetyczną (H),
• szumy akustyczne (hałas).

Krajnik – Baczyna. Po jej wybudowaniu:
• będzie możliwe zdemontowanie wyeksploatowanej
linii 220 kV Krajnik – Gorzów,
• zwiększy się pewność zasilania w energię elektryczną
w zachodniej części Polski, zwłaszcza okolic Szczecina
i Gorzowa Wielkopolskiego,
• powstaną warunki do rozwoju energetyki odnawialnej,
• nastąpi zmniejszenie strat w przesyle energii elektrycznej, co ma istotny wpływ na cenę prądu.

Korzyści z inwestycji
Linie energetyczne najwyższych napięć wykorzystywane są do przesyłania energii z elektrowni do regionów, które wymagają zasilania. Za pośrednictwem
lokalnej sieci dystrybucyjnej prąd trafia do domów,
przedsiębiorstw, urzędów, szpitali i szkół. Dlatego bezpośrednie korzyści mogą nie być zauważalne, jednak
bez rozbudowanego systemu linii najwyższych napięć
dostawy energii do lokalnych sieci dystrybucyjnych
byłyby niemożliwe, a to może wiązać się z przerwami
dostaw energii i wyższymi kosztami rachunków za energię elektryczną.

Do najbardziej zauważalnych korzyści dla gmin można zaliczyć wpływy z tytułu podatku płaconego przez
Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.). Podatki będą wynosiły około 2% wartości inwestycji. Należność ta, wypłacana co roku, będzie stanowiła istotną
pozycję w budżecie każdej z gmin położonych na trasie
linii. Konkretne kwoty będą wynikać z długości odcinka
linii na terenie danej gminy.

Do głównych korzyści z planowanej inwestycji można zaliczyć:

poprawę bezpieczeństwa energetycznego regionu, a tym samym większą stabilność dostaw prądu dla
mieszkańców i instytucji (np. szkół, szpitali i urzędów);

zwiększenie liczby miejsc pracy dzięki poprawie warunków funkcjonowania i umożliwienia rozwoju firm
i zakładów produkcyjnych w regionie przez zaspokojenie większego zapotrzebowania na energię elektryczną i stabilnym dostawom energii elektrycznej;

stałe, coroczne wpływy do budżetów gmin z tytułu podatku od budowli, stanowiące 2% wartości wybudowanych obiektów;

poprawę warunków dla rozwoju energetyki opartej o bardziej ekologiczne, odnawialne źródła energii, np.
farmy wiatrowe, elektrownie wodne i energię słoneczną;

wynagrodzenie dla właścicieli działek z tytułu służebności przesyłu.
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Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W chwili zebrania kompletnej
dokumentacji wymaganej przepisami, PBE ELBUD Warszawa wystąpi o wydanie takiej decyzji do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Wydanie
decyzji poprzedzi procedura oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko (tzw. procedura OOŚ).
Pole elektromagnetyczne
Linia najwyższych napięć, podobnie jak inne urządzenia elektryczne powszechnego użytku, takie jak telewizor, pralka czy telefon komórkowy, wytwarza pole
elektromagnetyczne. Badania i pomiary realizowane
przez renomowane ośrodki naukowo badawcze na całym świecie, potwierdzają, że pole elektromagnetyczne
wytwarzane przez linie elektroenergetyczne nie wpływa niekorzystnie na zdrowie ludzi.
W Polsce, opracowane zostały przepisy ustalające
wartości poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego (składowa elektryczna E i magnetyczna
H), które nie mogą być przekroczone w miejscach dostępnych dla ludzi, a także na terenach przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową. Wartości dopuszczalne
obu składowych pola elektromagnetycznego, tj. elektrycznej (E) i magnetycznej (H), podano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr
192 poz. 1883). Zgodnie z zapisami zawartymi w tym

rozporządzeniu dopuszczalne w środowisku poziomy
obu składowych pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie powinny przekraczać w miejscach
dostępnych dla ludzi następujących wartości granicznych:
• natężenie pola elektrycznego (E) – 10 kV/m
• natężenie pola magnetycznego (H) – 60 A/m
Co więcej, wyniki pomiarów, które są wykonywane na
liniach napowietrznych o napięciu 400 kV, wskazują, że
wartości obu składowych pola pod takimi liniami oraz
w ich otoczeniu są znacznie mniejsze od dopuszczalnych (10 kV/m i 60 A/m).
Najbezpieczniej, dzięki polskim normom
Polskie przepisy ograniczają dopuszczalne natężenie
pola elektrycznego (E) na terenach przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową do wartości 1 kV/m.
Są to bardzo restrykcyjne normy. W całej Unii Europejskiej nie ma państwa, w którym podobne normy byłyby bardziej rygorystyczne od polskich regulacji.
Linia będzie budowana zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz wymogami nałożonymi przez decyzję
środowiskową. Tym samym pole elektryczne i magnetyczne, jakie będzie towarzyszyć pracy linii 400 kV Krajnik – Baczyna, nie będzie oddziaływać niekorzystnie na
życie ludzi, zwierząt, wodę, powietrze i florę.
Dźwięki emitowane przez linię 400 kV
W nowoczesnych liniach napowietrznych, przez większość czasu pracy linii nie towarzyszy żaden dźwięk.
W określonych warunkach atmosferycznych, które
w ciągu roku nie przekraczają średnio 30-40 dni, pracy linii elektroenergetycznej może towarzyszyć cichy
dźwięk zwany szumem akustycznym. Szum występuje przy zwiększonym zwilgotnieniu powietrza, np.
w trakcie drobnego deszczu, sadzi, mgły). Źródłem
tego szumu jest tzw. ulot z elementów linii będących
pod napięciem, głównie z przewodów fazowych. Ulot
jest zjawiskiem polegającym na wyładowaniu elektrycznym zachodzącym tuż przy powierzchni przewodu pod napięciem.
Zgodnie z regulacjami ustawy Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62
poz. 627) te szumy określone są jako hałas, czyli zespół
dźwięków słyszalnych przez człowieka. Na obszarach,
gdzie hałas wytwarzany przez różne źródła (maszyny
i urządzenia, samochody – hałas komunikacyjny) może
niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzi, obowiązujące
w kraju przepisy nakazują, by nie przekraczać określonych poziomów dźwięku.
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 wraz ze zmianą
opublikowaną w Dz. U. z 2012 r., poz. 1109) wprowadza
na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego, następujące poziomy graniczne
hałasu, którego źródłem są napowietrzne linie elektroenergetyczne:

• dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A – pora
dnia, przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
– 50 dB(A)
• dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A – pora
nocy, przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
– 45 dB(A).
Poziomy dźwięku w projektowanej linii 400 kV Krajnik
– Baczyna, będą spełniać dopuszczalne normy, czyli nie
będą większe niż 45 dB.

Najczęściej zadawane pytania
Jak blisko od linii będzie można budować domy?

Jak i kiedy wypłacane jest wynagrodzenie?

Zgodnie z przepisami prawa bezpośrednio pod liniami
elektroenergetycznymi wytycza się pas technologiczny, wyłączający teren pod linią z zabudowy. Szerokość
pasa zależy od wysokości słupów, oraz poziomu napięcia linii, tak aby poza pasem technologicznym pole
elektromagnetyczne nie przekraczało poziomu umożliwiającego lokalizowanie budynków mieszkalnych. Dopuszczalna minimalna odległość pomiędzy domami,
a budowaną linią 400 kV Krajnik - Baczyna wyniesie
zgodnie z obowiązującymi przepisami 35 metrów.

Wynagrodzenie wypłacane będzie w dwóch ratach:
pierwsza trafi do właściciela po zawarciu umowy,
druga – po podpisaniu aktu notarialnego.

Czy pod linią można uprawiać rolę i wypasać zwierzęta?

145 dB
start
odrzutowca

125 dB
ciężki sprzęt
budowlany

105 dB

93 dB

dyskoteka

ciężki transport
drogowy

55 dB

rozmowa

45 dB

mieszkanie

30-45 dB
linie
przesyłowe
najwyższych
napięć

12 dB

las

Informacje dla właścicieli gruntów
Po wybudowaniu słupów elektroenergetycznych prawo własności gruntów pod nimi pozostaje zachowane
przez dotychczasowego właściciela. Na nieruchomości zostaje jedynie ustanowiona służebność przesyłu,
w ściśle określonym zakresie związanym z budową
i eksploatacją linii elektroenergetycznej. Służebność
przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego.
Nie wiąże się z żadnymi kosztami dla właściciela, a tym
bardziej z przeniesieniem własności. Właściciel działki
pozostaje ten sam.
Poprzez ustanowienie służebności przesyłu Inwestor
uzyskuje jedynie ograniczone prawo do korzystania
z gruntów pod linią w związku z budową i późniejszą
eksploatacją linii. Dzięki temu Inwestor ma pewność,
że w razie ewentualnych prac konserwacyjnych będzie mógł swobodnie dostać się do słupów. O każdym
koniecznym wejściu na działkę informowany będzie
jej właściciel. Każdy z właścicieli gruntów pod linią
otrzyma jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na swojej działce, które będzie określone na podstawie operatu szacunkowego
sporządzonego przez uprawnionego niezależnego
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rzeczoznawcę majątkowego. Za ewentualne straty
w pożytkach i uprawach oraz w mieniu ruchomym
i nieruchomym, które wystąpią w trakcie modernizacji
lub eksploatacji linii, właściciel gruntu otrzyma dodatkowe odszkodowanie na podstawie sporządzonego
(w jego obecności) protokołu szkód.
Procedura przyznawania wynagrodzenia składa się
z następujących etapów:
• Przedstawiciele terenowi PBE ELBUD Warszawa indywidualnie prezentują właścicielom warunki umowy
wraz z informacją o wysokości wynagrodzenia. Za
posadowienie słupa przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenia dla każdej nieruchomości
zostaną indywidualnie określone przez niezależnego
rzeczoznawcę majątkowego.
• Po akceptacji i zawarciu umowy cywilno-prawnej właściciele otrzymują pierwszą ratę wynagrodzenia.
• Wypłata drugiej raty następuje po zawarciu aktu notarialnego, który gwarantuje Inwestorowi dostęp
do terenu i linii. Ponadto, niezależnie od wynagrodzeń
za ustanowienie służebności, przyznawane są odszkodowania za uszkodzenia i straty powstałe podczas
prowadzenia prac budowlano-montażowych.

Tak. Nie stwierdzono żadnego negatywnego wpływu
linii na zwierzęta i ich zachowanie. Wypasanie zwierząt
pod linią jest bezpieczne. Można również uprawiać
rolę. Odległość od przewodów w najniższym punkcie
nie będzie mniejsza niż 11 metrów, co umożliwia korzystanie z maszyn i pojazdów używanych w rolnictwie.
Czy po wybudowaniu linii i wynagrodzeniu dla właściciela działki zmienia się prawo własności do gruntu?
Własność całej działki pozostaje bez zmian. Dzięki służebności przesyłu PSE S.A. uzyskuje ograniczone prawo do korzystania z gruntów położonych bezpośrednio pod linią w związku z jej budową i eksploatacją.
Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu
notarialnego, ale nie ma to nic wspólnego ze zmianą
właściciela.
Czy po wybudowaniu linii zmienia się przeznaczenie
działek?
Ewentualne zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dotyczą wyłącznie uwzględnienia w planistyce nowej linii 400 kV i nie zmieniają
charakteru działki. Przeznaczenie całej działki pozostaje takie samo jak przed wybudowaniem linii.
Kto może ubiegać się o odszkodowanie z uwagi
na budowę linii?
Do odszkodowania uprawnieni są wszyscy właściciele,
przez których działki będzie przechodzić pas technologiczny. Wysokość kwoty będzie ustalana indywidualnie
i będzie zależeć od obszaru działki objętego pasem
technologicznym, rodzaju działki i klasy gruntu. Dodatkowe odszkodowania otrzymają wszyscy właściciele działek, na których zostaną zlokalizowane słupy.
Szczegółowa wycena uzasadniająca wysokość kwoty
odszkodowania opisana będzie w operacie szacunkowym przygotowanym przez niezależnych biegłych rzeczoznawców majątkowych.

Kto wypłaci odszkodowanie w razie zniszczeń plonów
lub terenu w trakcie budowy linii?
Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego terenu po zakończeniu budowy linii.
Jeżeli właściciel działki poniesie straty podczas prowadzenia prac budowlanych, otrzyma rekompensatę,
niezależne od wynagrodzenia wynikającego z ustanowienia służebności. Kwoty rekompensaty będą szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzonego
w obecności właściciela działki.
Co się dzieje w sytuacji, gdy działka nie ma uregulowanego stanu prawnego?
W przypadku braku uregulowanego stanu prawnego
Wykonawca, przy współpracy z właścicielem / władającym / potencjalnym spadkobiercą, przeprowadzi (na
koszt Wykonawcy) odpowiednią procedurę: postępowanie spadkowe, zasiedzenie itp., aby stan prawny nieruchomości był zgodny z rzeczywistością i umożliwił
zawarcie umów na służebność przesyłu.
Czy przebywanie pod linią jest bezpieczne?
Tak. W miejscach dostępnych dla ludzi dopuszczalne
natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz
– czyli takiego, z jakim mamy do czynienia w przypadku linii przesyłowych – wynosi 10 kV/m. Na terenach
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jest
to 1 kV/m. Z kolei natężenie pola magnetycznego nie
może przekroczyć 60 A/m. Poziomy pól dla projektowanej linii będą poniżej wspomnianych wartości.
Czy linia może zakłócić oglądanie telewizji, słuchanie
radia lub rozmowy telefoniczne w moim domu?
Drobne zakłócenia mogą występować jedynie
w obrębie pasa technologicznego linii elektroenergetycznej, czyli poza terenem zabudowy. Poza pasem
technologicznym takie zakłócenia nie występują.
Czy linie energetyczne ściągają pioruny?
Nie. Linie przesyłowe najwyższych napięć wyposażone
są w przewody odgromowe, co chroni je przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Obecność przewodów odgromowych umieszczonych nad przewodami
fazowymi powoduje, że przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniony jest również obszar o szerokości
kilkudziesięciu metrów wzdłuż całej linii napowietrznej.
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Czy linie elektroenergetyczne mają szkodliwy wpływ
na zdrowie ludzi?
Podobne linie funkcjonują w środowisku człowieka od
kilkudziesięciu lat na całym świecie i nie stwierdzono
ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Wartości
pól elektrycznego i magnetycznego, jakie mogą być
emitowane do środowiska, są określone przepisami
prawa. Polska ma w tym zakresie bardzo rygorystyczne
normy – w żadnym państwie Unii Europejskiej nie ma
bardziej surowych norm w zakresie pół elektromagnetycznych.
Co się dzieje w sytuacji gdy przewód zostaje zerwany
i spada na ziemię?
Wyłączenie przepływu prądu w zerwanym przewodzie
następuje automatycznie w przeciągu 0,1 s, czyli zanim
spadnie na ziemię.
W jakiej odległości od siebie będą słupy i jaka będzie
ich wysokość?

będą przeprowadzone nad koroną drzew. W większości przypadków rozpiętości przęseł pomiędzy słupami
będą wynosić około 350-450 metrów. Przy nietypowym ukształtowaniu terenu odległości między słupami
mogą być większe lub mniejsze.
Jakie materiały będą wykorzystane w trakcie budowy?
Wykonawca będzie korzystał z typowego sprzętu budowlanego. Większość materiałów służących do budowy linii (np. słupy, przewody) zostanie dostarczona na
miejsce budowy w postaci prefabrykatów gotowych
do montażu. To ograniczy do minimum emisję hałasu
i ilość wytworzonych odpadów, które Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco z miejsca budowy.

Dla zapewnienia odpowiednich warunków do eksploatacji linii wzdłuż jej trasy zostanie wyznaczony
tzw. „pas technologiczny”, którego szerokość wynosić będzie 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony).
W obszarze pasa technologicznego obowiązywać
będą ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Zostaną one wyszczególnione w umowach zawieranych
z właścicielami nieruchomości, przez które przebiegać
będzie linia.

Najmniejsza odległość przewodów linii od ziemi nie
będzie mniejsza niż 11 m. Dzięki temu bez przeszkód
będzie można wypasać zwierzęta oraz uprawiać rolę
pod linią. Taka wysokość przewodów w pełni umożliwia korzystanie z maszyn wykorzystywanych w rolnictwie.

Czy inwestycja będzie powodować wyłączenia prądu?
Jeśli tak, to jak często?
Prace budowlane nie wpłyną na dostawy energii dla
gospodarstw domowych.

Wysokość słupów wynosić będzie ok. 60 metrów.
Wyższe słupy mogą być zastosowane wyłącznie nad
terenami leśnymi. W celu ograniczenia wycinki linie

Rozwiązania techniczne
Do umocowania przewodów będą zastosowane słupy kratowe, o wysokości ok. 60 m., rozmieszczone
w odległościach ok. 350-450 m. Przy nietypowym
ukształtowaniu terenu odległości między słupami
mogą być większe lub mniejsze. Wyższe słupy mogą

być zastosowane wyłącznie nad terenami leśnymi.
Dla odcinków prowadzonych przez kompleksy leśne zastosowane będą słuby konstrukcji nadleśnej,
w celu wyeliminowania potrzeby wykonywania wycinki
w przęsłach linii.

Komunikacja społeczna
Wymogiem nakładanym przez Inwestora, jakim są
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jest prowadzenie
transparentnej kampanii informacyjnej dla budowy linii
400 kV relacji Krajnik – Baczyna oraz komunikacji z zainteresowanymi inwestycją. Zależy nam, aby przedsięwzięcie polegające na budowie tak ważnej dla regionu
linii, zostało zrealizowane w porozumieniu z władzami
i mieszkańcami gmin, przez które wytyczono trasę.
W ramach realizacji powyższych założeń Wykonawca,
PBE ELBUD Warszawa, w porozumieniu z PSE S.A., przeprowadzi m.in. spotkania z władzami gmin, konsultacje społeczne z mieszkańcami. Opracowaliśmy także

stronę internetową poświęconą inwestycji, na której na
bieżąco będziemy informować o postępach prac. Przed
rozpoczęciem budowy linii przygotujemy dla Państwa
kolejną publikację, w której opiszemy etap budowy
linii 400 kV i demontażu linii 220 kV.
W trakcie realizacji inwestycji będzie działać biuro prasowe dostępne dla dziennikarzy. Pozostałe osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami będą mogły
uzyskać wiedzę, za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej zadania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały okres
prowadzenia inwestycji.

Przykładowe kratowe słupy elektroenergetyczne
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Inwestor
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
sekretariat@pse.pl
www.pse.pl
Zdjęcia
Archiwum PSE S.A.
Archiwum ELBUD Warszawa
Strona inwestycji
www.liniakrajnikbaczyna.pl

Konstancin-Jeziorna, wrzesień 2016 r.

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego
Elbud Warszawa Sp. z o.o.
Al. Krakowska 264
02-210 Warszawa
tel. 22 591 53 00
fax 22 846 18 17
office@elbud.waw.pl
www.elbud waw.pl
Biuro prasowe inwestycji
Krzysztof Smardzewski
tel. 22 514 18 99
k.smardzewski@smart-media.pl

