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Kto jest kim w inwestycji?

Inwestor Wykonawca

www.pse.pl

www.eltelnetworks.com

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) 
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 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 są właścicielem ponad 14 000 kilometrów 
linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych 
najwyższych napięć.

ELTEL Networks Energetyka SA – jest doświadczonym 
i cenionym dostawcą kompletnych i nowoczesnych 
rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji. Firma 
powstała w wyniku połączenia w jedną spółkę trzech 
wiodących wykonawców w branży budownictwa 
elektroenergetycznego, firm ELTEL Networks z Olsztyna, 
Rzeszowa i Torunia. Atutami firmy są: ponad 
50-letnie doświadczenie w realizacji projektów 
elektroenergetycznych liniowych i stacyjnych, własne 
Centrum Szkoleniowe – unikalny w skali europejskiej 
nowoczesny poligon szkoleniowy dla monterów 
pracujących w liniach napowietrznych WN,  Biura Projektowe 
w Olsztynie, Rzeszowie i Toruniu, wyszkoleni monterzy 
i profesjonalna kadra techniczna zarządzająca projektami, 
doświadczony zespół do obsługi administracyjno-prawnej
inwestycji, profesjonalny sprzęt i baza transportowa, własne 
magazyny i warsztaty, Zintegrowany System Zarządzania 
Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Środowiskiem, 
certyfikowany na zgodność z normami ISO 9001, ISO 14001
i OHSAS 18001.

Linia 220 kV Kozienice – Rożki w okolicach miejscowości Słowiki Stare  
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Znaczenie inwestycji

Modernizacja linii 220 kV Kozienice – Rożki jest jednym 
z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego (KSE).
 
Nowoczesna, gwarantująca stałe dostawy energii 
infrastruktura elektroenergetyczna stanowi impuls 
do rozwoju ekonomicznego i zwiększania możliwości 
inwestycyjnych w naszym kraju. Dzięki niezawodności 
dostaw energii elektrycznej zwiększa się także komfort 
życia mieszkańców.

Trasa linii Kozienice – Rożki (długości około 52,5 km) 
przebiega przez 8 gmin województwa mazowieckiego: 
Kozienice, Głowaczów, Jastrzębia, Jedlińsk, Zakrzew, 
Radom, Wolanów i Kowala.
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Krajowy System 
Elektroenergetyczny

Powszechność dostępu i  korzystanie z  energii 
elektrycznej wymaga sprawnego działania 
rozbudowanego układu urządzeń do jej wytwarzania, 
przesyłania i  rozdziału. Energia elektryczna dostarczana 
do naszych domów wytwarzana jest w  elektrowniach. 
W  Polsce są to głównie elektrownie cieplne opalane 
węglem brunatnym lub kamiennym. 

Ilość energii wytwarzanej w  elektrowniach powinna  
być równa energii zużywanej przez odbiorców. System 
elektroenergetyczny musi więc być zdolny do zmiany 
kierunków i  ilości przesyłanej energii. Jest to możliwe 
dzięki licznym połączeniom pomiędzy elektrowniami, 
stacjami elektroenergetycznymi oraz grupami 
odbiorców energii. Połączenia takie zapewnia sieć 
linii elektroenergetycznych, które pracują na różnych 

poziomach napięć. Im sieć ta jest bardziej rozbudowana, 
a  linie nowoczesne, tym większa szansa na niezawodną 
dostawę energii do każdego odbiorcy. 

PSE realizuje zadania operatora systemu przesyłowego 
w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych 
napięć, którą tworzą (stan na 1 stycznia 2018 r.):

 l 258 linii o łącznej długości 14 195 km, w tym:

· 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km,
· 93 linie o napięciu 400 kV o łącznej długości 6 326 km,
· 164 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 755 km,

 l 106 stacji najwyższych napięć (NN),
 l podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja 

o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy 
do PSE S.A.).
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Zakres prac

W ramach modernizacji linii przewiduje się, między 
innymi:

 l ustanowienie służebności przesyłu na działkach, 
na których znajduje się dwadzieścia słupów 
podlegających wymianie oraz sześć, które będą 
podwyższone,

 l zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 
i fundamentów na nowych oraz istniejących 
stanowiskach słupowych,

 l wymianę przewodów odgromowych na nowe 
przewody OPGW,

 l wprowadzenie traktów światłowodowych do SE 
Kozienice i SE Rożki,

 l regulację zwisów przewodów fazowych,
 l wymianę wybranych łańcuchów izolatorowych 

na linii.

Linia 220 kV Kozienice - Rożki w gminie Jastrzębia 

Słup przelotowy w miejscowości Głowaczów

Zakres czasowy prac związanych z modernizacją:

 l do 31 grudnia 2018 r. – opracowanie projektu 
budowlanego oraz zgłoszenie robót budowlanych,

 l do 30 kwietnia 2019 r. – wymiana dwudziestu 
i podwyższenie sześciu słupów,

 l do 29 lutego 2020 r. – wykonanie modernizacji 
fundamentów oraz konstrukcji słupów istniejących, 
wymiana  przewodów odgromowych, wymiana 
łańcuchów izolatorowych,

 l do 31 maja 2020 r. – zakończenie wszystkich 
prac związanych z przedmiotowym zadaniem 
inwestycyjnym.
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Pole elektromagnetyczne

Hałas

Istotnym zjawiskiem towarzyszącym pracy każdej linii 
i stacji elektroenergetycznej jest występowanie wokół 
nich pola elektromagnetycznego. Przyczyną jego 
powstawania jest obecność napięcia (pola elektryczne 
– E) oraz przepływ prądu (pole magnetyczne – H).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do obowiązującego 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. Nr 192/2003, poz. 1883) dopuszczalny 
poziom pól elektromagnetycznych w środowisku 
dla instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 
o częstotliwości 50 Hz jest określony przez:

Źródłem hałasu wytwarzanego przez napowietrzne 
linie elektroenergetyczne jest przede wszystkim 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. Słychać 
go bardziej podczas niekorzystnych warunków 
pogodowych, podczas mżawki lub gdy powietrze jest 
bardzo wilgotne.

Wieloletnie badania poziomów hałasu linii 
elektroenergetycznych wskazują, że wartości określone 
w normach nie są przekraczane. 

 l dopuszczalną graniczną wartość natężenia 
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 
Eg = 10 kV/m – dla obszarów dostępnych dla ludzi,

 l dopuszczalną graniczną wartość natężenia 
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 
Eg = 1 kV/m – dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową,

 l dopuszczalną graniczną wartość natężenia składowej 
magnetycznej pola elektromagnetycznego Hg = 60 
A/m – dla obszarów dostępnych dla ludzi.

Przebywanie ludzi i zwierząt w najbliższym otoczeniu linii 
i stacji elektroenergetycznych jest całkowicie bezpieczne.

Porównanie poziomów hałasu
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Najczęściej zadawane 
pytania

Czy podczas modernizacji będzie zmieniana trasa linii?

Nie, linia 220 kV Kozienice – Rożki będzie przebiegać 
tak, jak obecnie. Inwestycja obejmuje tylko prace 
modernizacyjne, więc lokalizacja słupów i przebieg linii 
pozostaną bez zmian.

Czy prace modernizacyjne będą uciążliwe dla okolicznych 
mieszkańców?

Modernizacja linii elektroenergetycznej jest 
przedsięwzięciem oddziałującym na środowisko 
w bardzo niewielkim stopniu. Oczywiście możliwe 
jest okresowe zwiększenie poziomu hałasu, związane 
z wykorzystaniem sprzętu budowlanego w trakcie 
prac modernizacyjnych oraz zwiększeniem ruchu 
na lokalnych drogach dojazdowych. Podkreślić należy, 
że każda inwestycja elektroenergetyczna realizowana 
na rzecz PSE S.A., spełnia surowe wymogi prawa polskiego 
i europejskiego, w zakresie oddziaływania na środowisko 
linii i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Czy prace będą prowadzone na prywatnych działkach 
i czy z tego tytuły przewidziane są wynagrodzenia?

Tak, prace modernizacyjne będą prowadzone 
na prywatnych nieruchomościach. Dlatego też, przed 
rozpoczęciem robót, przedstawiciele wykonawcy 
spotkają się z właścicielami gruntów. Celem rokowań 
będzie pozyskanie praw do korzystania z nieruchomości 
w zakresie niezbędnym do prowadzenia modernizacji 
linii. Dla nieruchomości, na których prowadzone będą 
prace budowlane, wykonawca uzyska służebność 
przesyłu, a dla nieruchomości, na których prowadzone 
będą prace konserwacyjne, prawo do dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane. Dla właścicieli 
nieruchomości, na których ustanawiana będzie 
służebność  przesyłu, zostanie wypłacone jednorazowe 
wynagrodzenie. O rodzaju prac remontowych 
oraz o planowanym terminie  ich rozpoczęcia właściciele 
nieruchomości zostaną powiadomieni z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

Kto będzie odpowiadał za ewentualne zniszczenia powstałe 
podczas prowadzenia prac?

Za ewentualne zniszczenia odpowiada firma realizująca 
prace budowlane. Wszelkie szkody powstałe w trakcie 
prowadzenia prac modernizacyjnych zostaną naprawione, 
po czym nastąpi wypłata odszkodowań. Możliwe też jest, 
że wartość szkody wyceni rzeczoznawca majątkowy.

Kiedy właściciele otrzymają rekompensaty za ewentualne 
szkody powstałe podczas prac prowadzonych na ich 
nieruchomościach?

Wszelkie należności z tego tytułu zostaną uregulowane 
po zakończeniu prac. Rekompensaty za ewentualne 
straty powstałe podczas prowadzenia prac remontowych 
linii będą szacowane na podstawie protokołu szkód 
sporządzanego w obecności właściciela nieruchomości. 
W przypadku wystąpienia rozbieżności dotyczących 
wartości odszkodowania, właściciel może powołać innego, 
wybranego przez siebie rzeczoznawcę majątkowego.

Jakie korzyści z modernizacji linii uzyskają mieszkańcy gmin 
leżących na trasie linii?

Zmodernizowana linia Kozienice – Rożki zwiększy 
bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu 
do wszystkich odbiorców w gminach leżących 
na jej trasie i w całym regionie. Pewność zasilania jest 
niezwykle istotna dla wszystkich odbiorców, zarówno 
przemysłowych jak i gospodarstw domowych. 

Jak można się skontaktować z Wykonawcą prac?

Wszelkie sprawy dotyczące przedmiotowej inwestycji 
można zgłaszać do kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru. Pytania, uwagi lub wiadomości można 
również przekazywać poprzez formularz kontaktowy 
na stronie www.linia-kozienice-rozki.pl lub skontaktować 
się z rzecznikiem inwestycji, Panem Tomaszem 
Dudzińskim, pod nr telefonu: + 48 502 175 301.
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Inwestor:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165 
05-520 Konstancin-Jeziorna
sekretariat@pse.pl
www.pse.pl

Strona inwestycji:
www.linia-kozienice-rozki.pl

Kontakt do Rzecznika inwestycji: 
tel. + 48 502 175 301

Wykonawca: 
ELTEL Networks Energetyka S.A.
Gutkowo 81 D, 11-041 Olsztyn
tel.: +48 89 5222555
fax: +48 89 5238198
olsztyn@eltelnetworks.com
www.eltelnetworks.com

Biuro prasowe inwestycji:
Add Value Dorota Burzec
ul. Koszykowa 1/9 
00-564 Warszawa
tel: + 48 502 175 301
e-mail: kontakt@linia-kozienice-rozki.pl

Konstancin-Jeziorna, lipiec 2018


