Modernizacja odkupionej od ENEA
Operator Sp. z o.o. linii 220 kV
Morzyczyn – Recław

Inwestycja liniowa

Inwestor

Wykonawca

Kto jest kim w inwestycji?
Inwestor

Wykonawca

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 magazynyi warsztaty, Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Środowiskiem, certyfikowany na zgodność z normami ISO 9001, ISO 14001
i OHSAS 18001.

www.pse.pl

www.eltelnetworks.com

Słupy linii 220 kV Morzyczyn - Recław w okolicy SE 220/110 kV Morzyczyn
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Modernizacja linii energetycznej 220kV Morzyczyn
- Recław jest jednym z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
(KSE).
Wykonanie prac modernizacyjnych na napowietrznej linii elektroenergetycznej wybudowanej w gabarytach 220 kV relacji Morzyczyn – Recław, pracującej
obecnie na napięciu 110 kV, pozwoli na uruchomienie linii na napięciu 220 kV, co poprawi bezpieczeństwo i warunki zasilania województwa zachodniopomorskiego. Inwestycja ma potrwać do grudnia 2020r.
Trasa linii Morzyczyn – Recław (długości około 72 km)
przebiega przez województwo zachodniopomorskie, 3 powiaty: powiat stargardzki (gminy Kobylanka
i Stargard) powiat goleniowski (gminy Maszewo,
Goleniów, Osina, Przybiernów) i powiat kamieński
(gmina Wolin).

Linia Morzyczyn – Recław w miejscowości Brzozowo, w okolicach Wolina
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Krajowy System
Elektroenergetyczny
Powszechność dostępu i korzystanie z zalet 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.
Nie ma możliwości magazynowania energii elektrycznej,
co oznacza, że w każdym momencie ilość energii
wytwarzanej w elektrowniach musi być równa
energii
zużywanej
przez
odbiorców.
System
elektroenergetyczny musi więc być zdolny do zmiany
kierunków i ilość 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
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poziomach napięć. Im sieć ta jest bardziej rozbudowana,
a linie nowoczesne, tym większa szansa na niezawodną
dostawę energii do każdego odbiorcy. Właścicielem
i operatorem sieci przesyłowej najwyższych napięć
jest w Polsce PSE S.A.
PSE realizuje zadania operatora systemu przesyłowego
w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych
napięć, którą tworzy (stan na 31.12.2015 r.):
257 linii o łącznej długości 14 069 km, w tym:
ll
ll
ll
ll
ll

1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km,
89 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 984 km,
167 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 971 km,
106 stacji najwyższych napięć (NN),
podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja
o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy
do PSE S.A.).

Informacje dla właścicieli działek
– służebności przesyłu
W ramach zadania modernizacji linii elektroenergetycznej relacji Morzyczyn – Recław wykonawca ustanowi
- w imieniu i na rzecz PSE S.A. - służebności przesyłu
na całej długości linii w obrębie pasa technologicznego
(po 25 m. od osi linii).

Wolin

Przybiernów

Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe
do korzystania z gruntów pod linią w związku
z modernizacją i eksploatacją linii. Służebność
ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie
skutkuje przeniesieniem własności. Potwierdzić to może
każdy notariusz.

Osina

Goleniów

Maszewo

Kobylanka

Stargard

Przebieg linii Morzyczyn - Recław

Tryb ustanowienia służebności
ll

ll

ll

ll
Przecinka leśna pod linią Morzyczyn – Recław w Leśnictwie Rokita

Przedstawiciele Wykonawcy, legitymujący się pełnomocnictwami Inwestora, spotkają się z właścicielami nieruchomości, przez które przebiega modernizowana linia.
Właścicielom nieruchomości zostanie przedstawiona
propozycja jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności, oszacowanego na podstawie
operatu szacunkowego.
Wykonawca zawrze umowy notarialne z właścicielami
nieruchomości, po czym wypłaci im wynagrodzenia
za ustanowienie służebności. W przypadku braku
zgody właściciela, sprawa zostanie skierowana
na drogę postępowania administracyjnego lub
sądowego.
Wpis służebności przesyłu w księdze wieczystej
nieruchomości.
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Pole elektromagnetyczne

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:

Hałas
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.
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ll

ll

ll

dopuszczalną
graniczną
wartość
natężenia
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
Eg = 10 kV/m – dla obszarów dostępnych dla ludzi,
dopuszczalną
graniczną
wartość
natężenia
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
Eg = 1 kV/m – dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową,
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.

Najczęściej zadawane
pytania
Czy podczas modernizacji będzie zmieniana trasa linii?
Nie, linia Morzyczyn-Recław będzie przebiegać tak, jak
obecnie. Inwestycja obejmuje tylko prace modernizacyjne, więc lokalizacja słupów i przebieg linii pozostaną
bez zmian.

Co będzie się działo w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości,
przez którą przebiega linia, nie wyrazi zgody na ustanowienie służebności przesyłu?

Jak można zaobserwować w całym kraju, grunty w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych są wykorzystywane pod uprawy rolne i hodowlę zwierząt. Przy
wielu liniach znajdują się budynki mieszkalne. Linie są
tak zaprojektowane, aby przebywanie w ich pobliżu było
całkowicie bezpieczne. PSE S.A. dba o to, aby wszystkie
przepisy prawa w tym zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania linii i stacji elektroenergetycznych najwyższych
napięć były sumiennie przestrzegane.

Jeśli przedstawiciele Wykonawcy, pomimo przeprowadzonych negocjacji, nie dojdą do porozumienia z właścicielem nieruchomości - Ustawa o gospodarce nieruchomościami (z dnia 21 sierpnia 1997 r.) pozwala na realizację
drogi administracyjnej. Starosta, wykonujący zadania
z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć,
w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości
przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości m.in. przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,
jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości
nie wyraża na to zgody. Inną możliwością jest wystąpienie
do właściwego sądu rejonowego z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu w trybie Kodeksu Cywilnego.

Czy pod linią można bezpiecznie korzystać
z maszyn rolniczych?

Kiedy zostaną wypłacone wynagrodzenia za ustanowione
służebności?

Tak, można. Odległość przewodów linii elektroenergetycznej
od ziemi umożliwia w sposób bezpieczny wykorzystanie terenu pod linią pod uprawę oraz wykorzystywanie do tego celu
maszyn rolniczych.

Wynagrodzenie wypłacane będzie w dwóch ratach:
pierwsza trafi do właściciela po zawarciu umowy, druga
po podpisaniu aktu notarialnego. Terminy podpisania
aktu notarialnego oraz forma wypłaty wynagrodzenia
będą ustalane indywidualnie z każdym właścicielem.

Czy przebywanie w pobliżu linii jest bezpieczne?

Czy za ustanowienie służebności przysługuje wynagrodzenie
właścicielom działek, przez które przechodzi linia?
Tak. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności otrzymają właściciele działek, na których w związku z istnieniem linii występuje pas technologiczny (po 25 metrów
z obu stron od osi linii). Dodatkowe wynagrodzenie otrzymają właściciele działek, na których zlokalizowane są
stanowiska słupów. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności nie obejmuje odszkodowania z tytułu zniszczeń
w pożytkach rolnych oraz innych zniszczeń w obrębie
nieruchomości wynikłych bezpośrednio z tytułu modernizacji linii. Odszkodowania będą wypłacane oddzielnie
w wysokości ustalonej przez strony i na zasadach określonych w obowiązujących w przepisach prawa.

Jakie korzyści z modernizacji linii uzyskają mieszkańcy gmin
leżących na trasie linii? Czy będą wyłączenia prądu w trakcie
modernizacji?
Zmodernizowana linia Morzyczyn – Recław zwiększy bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminach leżących na jej trasie i w całym
regionie. Pewność zasilania jest niezwykle istotna dla gospodarstw domowych, instytucji – takich jak np. szpitale
i dla przedsiębiorców. Wyłączeń prądu podczas modernizacji nie będzie.
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Inwestor:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
sekretariat@pse.pl
www.pse.pl
Zdjęcia:
ELTEL Networks Energetyka S.A.
Strona inwestycji:
www.linia-morzyczyn-reclaw.pl

Konstancin-Jeziorna, maj 2017

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: 502 870 617
e-mail: kontakt@linia-morzyczyn-reclaw.pl

