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Co to jest pas technologiczny?
W celu zapewnienia strefy ochrony dla każdej linii 400 kV tworzy się tzw. pas technologiczny 
o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony), w którym występują ograniczenia za-
budowy mieszkaniowej. Dla porównania – szerokość pasa technologicznego istniejącej linii 
400 kV Kozienice – Miłosna wynosi 80 m (po 40 m od osi trasy linii w obie strony). Wysłużona, 
istniejąca linia 400 kV zostanie zastąpiona najnowocześniejszymi konstrukcjami. Dzięki temu 
zmniejszy się dotychczasowy pas technologiczny aż o 10 m. Tym samym zmniejszy się znacz-
nie powierzchnia wyłączona spod zabudowy. 

Czym jest Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych (zwana dalej „specustawą przesyłową”)? 
Wbrew dość powszechnym opiniom, tzw. ustawa przesyłowa jest jednym z licznych deter-
minantów procesu budowy linii najwyższych napięć. Tzw. specustawa nie zwalnia Inwestora  
z obowiązku pozyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji właściwych organów ad-
ministracji publicznej, w tym decyzji środowiskowej.
Głównym  celem stosowania specustawy jest więc dyscyplinowanie procedur i decyzji admi-
nistracyjnych.
Pomimo trybu specustawy Inwestor będzie prowadził rokowania z właścicielami nierucho-
mości w celu ustanowienia służebności przesyłu. 
Inwestycja będzie poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi, w tym dialogiem  
z władzami właściwych jednostek samorządu terytorialnego, przy pełnym zagwarantowaniu 
ustawowych praw właścicieli nieruchomości.

Czy będą prowadzone rokowania z właścicielami nieruchomości? 
Tak. Pomimo, iż specustawa przesyłowa nie nakłada na Inwestora obowiązku prowadzenia 
rokowań z właścicielami, przez których działki przechodzić będzie linia, Inwestor zamierza 
je przeprowadzić. Z każdym właścicielem nieruchomości skontaktuje się pełnomocnik PSE, 
w celu przeprowadzenia rokowań mających na celu ustanowienie służebności przesyłu na 
nieruchomości. Wynagrodzenie zaproponowane właścicielowi nieruchomości przez pełno-
mocników PSE oparte będzie na operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę 
majątkowego.

Czy po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii Inwestor staje się właści-
cielem gruntu w pasie technologicznym?
Nie. Dzięki służebności przesyłu Inwestor uzyska jedynie ograniczone prawo do korzystania 
z gruntów pod linią w związku z jej budową i eksploatacją. Służebność przesyłu ustanawiana 
jest w formie aktu notarialnego, ale nie skutkuje przeniesieniem własności. Potwierdzić to 
może każdy notariusz.

Czy zmienia się przeznaczenie działki pod linią?
Nie, jeśli teren pod linią ma przeznaczenie rolne, to nawet po wybudowaniu linii nie ulega 
ono zmianie. Nie ma takiej potrzeby ani żadnych przesłanek, bo działka rolna może być wy-
korzystywana dokładnie tak samo, jak przed budową. Wyjątkiem jest oczywiście teren ściśle 
pod konstrukcją słupa, gdzie prowadzenie gospodarki rolnej jest utrudnione.

Komu i za co przysługuje wynagrodzenie? 
Do wynagrodzenia uprawnieni są wszyscy właściciele, przez których działki przechodzić 
będzie pas technologiczny. Podstawą ustalenia kwoty wynagrodzenia będzie sporządzony 
przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy, przy sporządzaniu którego będą bra-
ne pod uwagę m.in.: obszar działki objętej pasem, rodzaj i klasa gruntu. 
Wynagrodzenie otrzymają też wszyscy właściciele działek, na których zostaną zlokalizowane 
słupy. 

Na kiedy planowane jest zakończenie prac budowlanych?
Planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec 2021 roku.

Więcej informacji: liniakozienice-milosna.pl

Najczęściej zadawane pytaniaEtapy konsultacji społecznych

Etap I 
Inwentaryzacja uwarunkowań terenowych 

Wstępne badanie uwarunkowań środowiskowych,  
a także wszystkich czynników, które mogą wpłynąć 
na inwestycję (np. istniejąca infrastruktura energe-
tyczna i drogowa, lokalne uwarunkowania gminy).

W ten sposób gromadzona jest wiedza niezbędna 
do opracowania koncepcji i zaprojektowania linii. 

Etap II 
Spotkania informacyjno-konsultacyjne

 z władzami gmin 

Inwestycja realizowana jest na terenach, na któ-
rych interes społeczności reprezentują m.in. wójto-
wie, burmistrzowie, prezydenci i rady gmin.

Władze zapoznają się z projektem, ale przede 
wszystkim mają możliwość poznania planów In-
westora w zakresie procesu informacyjno-konsul-
tacyjnego i zgłoszenia uwag do niego, a także do 
pierwszej koncepcji trasy, która będzie prezento-
wana społeczności lokalnej.

Etap III 
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z miesz-
kańcami gmin położonych na trasie projektowa-

nej linii i innymi interesariuszami

Spotkania  Inwestora  z  mieszkańcami terenów ob-
jętych inwestycją. W spotkaniach biorą udział spe-
cjaliści z różnych dziedzin związanych z realizacją 
inwestycji. 

Celem spotkań jest dostarczenie jak najszerszych 
informacji o projekcie i odpowiedź na pytania osób 
zainteresowanych inwestycją. Spotkania mają cha-
rakter otwarty.

Przedstawiciele grup zainteresowanych inwesty-
cją, podobnie jak władze z terenów objętych pro-
jektem, mogą pozyskać informacje o inwestycji  
i sposobie prowadzenia konsultacji. 

Po zakończeniu procesu konsultacyjnego Inwestor, w oparciu o zgromadzoną wiedzę  
o uwarunkowaniach i oczekiwaniach interesariuszy inwestycji, wybiera możliwie optymalny 
przebieg linii i rozpoczyna proces rokowań z właścicielami nieruchomości.



Słowo wstępu Koncepcja planowanej trasy linii Kluczowe założenia

Długość modernizowanych odcinków linii w gminach:
Sulejówek                 0,97 km
Halinów                                   1,98 km
Wiązowna              12,28 km
Otwock                                    0,95 km
Celestynów              11,19 km
Karczew                                    2,02 km
Sobienie-Jeziory               12,54 km
Wilga                                    5,02 km
Magnuszew               20,66 km
Kozienice                                    4,19 km

Całkowita długość                71,8 km

Kto jest kim w inwestycji?
Inwestor

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 Syste-
mu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. 

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz czę-
stotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu 
obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektro-
energetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi 
systemami. PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektro-
energetycznych najwyższych napięć. 

www.pse.pl

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna jest inwestycją Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych w województwie mazowieckim i przebiega przez 4 powiaty i 10 gmin. 
Jej całkowita długość wynosi 71,8 km.

Planowana linia ma docelowo zastąpić istniejącą jednotorową linię 400 kV łączącą stację elek-
troenergetyczną przy elektrowni Kozienice ze stacją elektroenergetyczną Miłosna. Inwestycja 
projektowana jest przy założeniu wykorzystania w jak największym stopniu korytarza istnie-
jącej linii jednotorowej. 

Modernizacja istniejącego połączenia sieciowego, zaprojektowanego w latach 60 ub. w. wy-
nika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do północno-wschodniej       
i centralnej Polski. 

Zadanie znajduje się w załączniku do znowelizowanej Ustawy z 24 lipca 2015 r. o przygotowa-
niu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.
Jego zakończenie zaplanowane jest w 2021 r.

Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE S.A. – jest właścicielem procesu inwestycyjnego w za-
kresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego. Celami działania Centralnej 
Jednostki Inwestycyjnej są:
• zapewnienie efektywnej realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, rozbu-

dowy i modernizacji majątku sieciowego,
• zarządzanie, koordynacja i doskonalenie metodycznego zarządzania procesem inwesty-

cyjnym PSE S.A.

Dane kontaktowe:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Centralna Jednostka Inwestycyjna
Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa
www.pse.pl
e-mail: liniakozienice-milosna@pse.pl
www: liniakozienice-milosna.pl

Wymieniamy wysłużone 
słupy na nowe i smukłe  
(wyżej zawieszone prze-
wody)

Realizujemy inwestycje         
w oparciu o najnowocze-
śniejsze rozwiązania techno-
logiczne

Korzyści dla społeczności lokalnych

Niższe oddziaływanie 
na otoczenie

Nowoczesna
infrastruktura

Większe 
bezpieczeństwo 
dostaw energii

Zmiana charakteru linii    
z jednotorowej na 
dwutorową 400 kV

Nowoczesne przewody 
i słupy (cichsza linia)

Oddalenie przewo-
dów od powierzchni 
gruntów
 
Węższy pas technolo-
giczny (35 m zamiast 
40 m)

Współczesne  
standardy 
bezpieczeństwa

Odpowiedzialny 
Plan Rozwoju Sieci 
Przesyłowej

FAKT
2 x 400 kV = 2 x 400 kV

MIT
2 x 400 kV ≠ 800 kV

Wymieniamy stare prze-
wody na nowoczesne (trój-
wiązkowe), zmniejszające 
hałas

Będziemy prowadzić part-
nerski dialog ze wszystkimi 
właścicielami nieruchomości
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