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Plan rozwoju 

Krajowego Systemu Przesyłowego



Prowadzony jest obecnie największy program 
inwestycyjny od czasów elektryfikacji kraju
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Gęstość sieci przesyłowych na obszarze Europy
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Powierzchnia: Niemcy - 357 km2 Polska – 312 km2

Długość linii przesyłowych: Niemcy 34,8 tys. km Polska 13,5 tys. km

Gęstość sieci: Niemcy - 0,098 km/km2 Polska – 0,043 km/km2
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Planowane inwestycje w okresie do 2025 roku
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Planowane efekty realizacji inwestycji:
- Budowa ponad 4500 km nowych torów 

prądowych, czyli ponad 2000 km linii
- Modernizacja istniejących linii 400 kV i 220 kV 

o długości ok. 1500 km
- Wybudowanie 17 nowych obiektów stacyjnych
- Modernizacja 26 istniejących stacji 

i rozdzielni

Główne cele:
- Wzrost bezpieczeństwa dostaw energii 

elektrycznej
- Przyłączenia i wyprowadzenie mocy 

z nowych elektrowni systemowych
- Przyłączenia i wyprowadzenie mocy z OZE
- Rozwój połączeń transgranicznych
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Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

Cel budowy dwutorowej linii 400 kV Kozienice -
Ołtarzew:

● poprawa pewności wyprowadzenia mocy 
z Elektrowni Kozienice (obecnie ENEA Wytwarzanie 
S.A.), w związku z przyłączaniem nowego bloku nr 11 
do stacji 400/220/110 kV Kozienice, 

● zwiększenie zdolności transformacji mocy z sieci 
przesyłowej najwyższych napięć 400 kV i 220 kV do 
sieci dystrybucyjnych wysokiego napięcia 110 kV,

● zwiększenie pewności i niezawodności zasilania 
aglomeracji warszawskiej (w obszarze Warszawskiego 
Węzła Elektroenergetycznego),

● zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania 
na energię elektryczną w aglomeracji warszawskiej          
i sąsiadujących z nią gminach oraz w centralnej części 
Polski.
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Budowa dwutorowej linii 400 kV 

Kozienice - Ołtarzew
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Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

Realizacja zadania inwestycyjnego                      
pn. „Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice -
Ołtarzew”

● W dniu 25.03.2014 r. PSE S.A. zawarła umowę 
na realizację inwestycji

● Wykonawca inwestycji                                     
Konsorcjum firm:
● ZUE S.A. (Lider konsorcjum)
● Dalekovod Polska S.A.

● Umowne terminy realizacji inwestycji
● 20.01.2018 r. - uzyskanie kompletu pozwoleń 

na budowę
● 25.04.2018 r. - odbiór końcowy techniczny  

linii 400 kV
● 30.06.2019 r. - odbiór końcowy Umowy

● Wartość inwestycji
● 469 000 000,00 zł netto
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Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

Lider konsorcjum

ZUE S.A. - Grupa Kapitałowa ZUE jest jednym z liderów ogólnopolskiego rynku budownictwa infrastruktury
komunikacji miejskiej oraz jednym z czołowych podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji
kolejowej. Dodatkowo Grupa Kapitałowa ZUE realizuje usługi budowy kompletnych systemów sieci
elektroenergetycznych w zakresie zarówno napięć średnich, jak i niskich, w szczególności w obiektach energetyki
tramwajowej i kolejowej, oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym w zakresie systemów
sieci dla napięć wysokich. ZUE S.A. jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zatrudnienie: 740   
Rozpoczęcie działalności: 2004
Przychód 2013: 403 mln PLN

Członek konsorcjum:

Dalekovod Polska S.A. – firma związana z Grupą Kapitałową Dalekovod z Chorwacji. Głównym obszarem
działalności Grupy jest projektowanie, budowa i produkcja materiałów dla linii wysokich i najwyższych napięć jak
i realizacja projektów „pod klucz” na całym świecie. Ponadto Grupa realizuje inwestycje w energetyce odnawialnej,
kolejach, energetyce niskich i średnich napięć oraz budownictwie ogólnym.

Zatrudnienie: Dalekovod Polska - 8 osób, Grupa Dalekovod - 1700 osób 
Rozpoczęcie działalności: 1991
Przychód 2013: Dalekovod Polska - 2,1 mln PLN, Grupa Dalekovod – 605 mln PLN 

Realizowane inwestycje na terenie Polski: Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wysokich i niskich wraz z fundamentami w rozdzielni 220kV w stacji
elektroenergetycznej 400/220kV Kielce, Remont linii generatorowej 220kV LB7 relacji ENEA Wytwarzanie S.A. - SE Kozienice, Remont linii 220 kV Rożki-Puławy,
Zaprojektowanie i budowa stacji 110/15 kV BABIMOST wraz z dwutorową linią zasilającą 110 kV, Modernizacja linii 110 kV Wałcz – Wałcz Północ – Mirosławiec,
Przebudowa ciągu liniowego 110kV Słupsk Poznańska – Dębnica Kaszubska – Gałąźnia Mała – Bytów oraz przebudowa GPZ Gałęźna Mała, Przebudowę linii 110 kV
S-452 relacji stacja ŻUKOWICE– stacja Huta Cedynia na linie dwutorową z OPGW, Przebudowa linii 110 kV Piła Krzewina – Wałcz.
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Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

Podwykonawca z zakresu prac formalno prawnych

Agencja Promocji Inwestycji Spółka z o.o., to doświadczona Spółka działająca na terenie całego kraju i przy
inwestycjach każdego rodzaju niezależnie od finansowej skali przedsięwzięć. Doświadczenia stara się wykorzystać
wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić bariery w prowadzeniu inwestycji i gdzie można szukać skutecznych recept na ich
niwelowanie. Kluczowym obszarem działalności Spółki jest kompleksowa obsługa i prowadzenie wszelkich procedur
formalno-prawnych w cyklu inwestycyjnym. Obsługuje inwestycje powszechnie uważane za trudne pod względem
społecznym, czyli takie, na których realizację znaczący wpływ ma udział społeczności lokalnych oraz organizacji
społecznych.

Zatrudnienie: 28
Rozpoczęcie działalności: 2003
Przychód 2013: 15,2 mln PLN

Firma zaangażowana w realizację kluczowych inwestycji PSE S.A., w tym zadań:

• Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik – Glinki wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV
• Budowa linii 400kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk, budowa stacji 400/110kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją (auto)transformatora 220/110kv
• Przebudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV w stacji 400/220/110 kV Kozienice
• Budowa linii 400 kV od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110kV Polkowice wraz z rozbudową stacji Polkowice o rozdzielnię 400 kV oraz rozbudową stacji Czarna
• Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk- Łomża
• Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka
• Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Pasikurowice - Wrocław
• Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrów – Rogowiec/Trębaczew
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Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

Wykonawca opracował wstępny 
przebieg planowanej 
linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew:

● województwo mazowieckie

● 7 powiatów:  
kozienicki, grójecki, piaseczyński, grodziski, żyrardowski, 
pruszkowski, warszawski zachodni

● 14 gmin: 
Kozienice, Magnuszew, Warka, Chynów, Grójec, Tarczyn, 
Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, Jaktorów, 
Baranów, Błonie, Brwinów, Ożarów Mazowiecki

● łączna długość linii: ok. 115,8 km

● szacowana ilość słupów linii: ok. 300 szt.

● szacowana ilość nieruchomości na trasie linii: ok. 3 500 szt.
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Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

Planowana linia 400 kV Kozienice - Ołtarzew ujęta 
została w następujących dokumentach planistycznych:

● Polityce energetycznej m.st. Warszawy do roku 2020, 
przyjętej uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy 
nr LXIX/2063/2006 z dnia 27 lutego 2006 r.

● Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 
13 grudnia 2011 r., a następnie przyjętej przez Sejm 
na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2012 r.

● Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
do roku 2030, przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego nr 158/13 z dnia 28 października 2013 r.

● Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
mazowieckiego, przyjętym uchwałą Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego nr 180/14 z dnia 7 lipca 
2014 r.
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Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

Kryteria opracowania przebiegu linii 400 kV 
Kozienice - Ołtarzew:

● uwarunkowania społeczne, w szczególności minimalizacja 
zbliżeń do zabudowy mieszkaniowej,

● uwarunkowania planowania zagospodarowania 
przestrzennego, np. przewidywane obszary pod inwestycje, 
zabudowę,

● uwarunkowania środowiskowe, np. obszary Natura 2000, 
obszary chronione, przejścia przez lasy,

● uwarunkowania techniczne, np. ukształtowanie terenu,

● uwarunkowania infrastrukturalne, np. planowane zamierzenia 
innych inwestorów.
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Normy dotyczące

pola elektrycznego i elektromagnetycznego 
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Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii - normy

Kraj/organizacja 
międzynarodowa

Poziom dopuszczalny

Natężenie pola elektrycznego  o częstotliwości 50 Hz 
[kV/m]

Natężenie pola magnetycznego
[A/m]

Polska na terenie przeznaczonym pod zabudowę – 1
w miejscach dostępnych dla ludzi - 10

na terenie przeznaczonym pod zabudowę – 60
w miejscach dostępnych dla ludzi - 60

ICNIRP Przebywanie w polu bez ograniczeń - 5 Przebywanie w polu bez ograniczeń - 160
Zalecenia Rady WE wartość zalecana przy ekspozycji długotrwałej - 5 wartość zalecana przy ekspozycji długotrwałej - 80
Niemcy Krótkotrwałe przebywanie w polu oraz niewielkie obszary 

terenów niezabudowanych – 10
Na pozostałych terenach - 5

Wartość rekomendowana dla ekspozycji w wytwarzanych przez linie 
elektroenergetyczne - 80

Szwecja Zalecenia szwedzkich służb ochrony radiologicznej - 10 Zalecenia szwedzkich służb ochrony radiologicznej - 80
Szwajcaria

W miejscach dostępnych dla ludzi - 5

W przypadku budowy linii napowietrznych poziom zalecany na 
terenach szczególnej ochrony (miejsca lokalizacji budynków 

mieszkalnych, szkół, szpitali, centrów wypoczynku) jeśli możliwy do 
osiągnięcia bez ponoszenia nadmiernych kosztów – tzw. „podejście 

ostrożnościowe” – 0,8, na pozostałych terenach - 80

Wlk. Brytania tzw. poziom odniesienia - 5 tzw. poziom odniesienia - 80
Francja Wartość rekomendowana dla ekspozycji w polach 

wytwarzanych przez nowe i przebudowywane obiekty - 5
Wartość rekomendowana dla ekspozycji w polach wytwarzanych 

przez nowe i przebudowywane obiekty - 80

Polska - Rozporządzenie 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 poz. 1883)
ICNIRP - Międzynarodowa Komisja Ochrony Przed Promieniowaniami Niejonizującymi (publikacja z 2010 r.)
Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia ekspozycji ogółu ludności na pola elektromagnetyczne (0 Hz to 300 GHz)
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Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

Pole elektryczne w otoczeniu linii

Charakterystyki pola elektrycznego E (kV/m) w funkcji odległości x (m) od osi jednotorowych linii napowietrznych 
o napięciu 110, 220 i 400 kV wyznaczone w miejscu największego zwisu przewodów.

Pas technologiczny linii

Dopuszczalny poziom 
natężenia pola 

elektrycznego na terenie 
przeznaczonym pod 

zabudowę 
1 kV/m

Skrajne przewody 
robocze linii 400 kV 

Dopuszczalny poziom 
natężenia pola 

elektrycznego w miejscach 
dostępnych dla ludzi 

10 kV/m
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Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

Pole magnetyczne w otoczeniu linii

Charakterystyka pola magnetycznego H (A/m) w odległości x (m) od osi jednotorowych linii napowietrznych 
o napięciu 110, 220 i 400 kV wyznaczone w miejscu największego zwisu przewodów.

Pas technologiczny linii

Dopuszczalny poziom natężenia pola magnetycznego 
60 A/m

Skrajne przewody 
robocze linii 400 kV



Dziękujemy za uwagę
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