Inwestycja krok po kroku
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Analiza korytarza przebiegu trasy linii
Inwentaryzacja danych terenowych dotyczących zabudowy, zapisów studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz infrastruktury (energetycznej,
drogowej, gazowej itp.).
Przedstawienie koncepcji trasy linii
Wytyczenie korytarza trasy. Spotkania z samorządami lokalnymi. Konsultacje społeczne. Wypracowanie uzgodnionej trasy linii.

Indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości
Rokowania z właścicielami nieruchomości w celu ustanowienia służebności przesyłu. Przedstawienie operatów
szacunkowych sporządzonych przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych.
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Zgoda właściciela nieruchomości na ustanowienie
służebności przesyłu
Podpisanie aktu notarialnego i wypłacenie wynagrodzenia za obniżenie wartości nieruchomości oraz za
posadowienie słupa.
Wpis do księgi wieczystej.
Brak zgody właściciela nieruchomości na ustanowienie służebności przesyłu
Pozyskanie decyzji lokalizacyjnej ograniczającej prawa własności na podstawie Ustawy o przygotowaniu
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych (zwanej dalej „specustawą przesyłową”).
Wpis do księgi wieczystej.
Odszkodowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji.
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Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a przed rozpoczęciem prac budowlanych, przedstawiciele Inwestora
poinformują właścicieli o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
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Przed rozpoczęciem prac budowlanych zostanie sporządzony dokument, określający stan nieruchomości, podpisany przez właściciela nieruchomości i przedstawiciela
Inwestora.

6

Po zakończeniu budowy na danej nieruchomości sporządzony zostanie protokół, który określać będzie stopień
zaistniałych szkód i kwotę należnego odszkodowania.
Odszkodowanie to zostanie wypłacone po zakończeniu
prac budowlanych, przewidzianych projektem budowlanym na odcinku inwestycji, objętym pozwoleniem na
budowę.

Najczęściej zadawane pytania
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 tym pasie występują ograniczenia dotyczące budowy budynków mieszkalnych i budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W pasie technologicznym Inwestor ma prawo poruszać się podczas budowy i w przyszłości – podczas konserwacji czy modernizacji.

Budowa linii
elektroenergetycznej 400 kV
wraz ze zmianą układu sieci NN
pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami

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 determinantów procesu budowy linii najwyższych napięć. Tzw. specustawa nie zwalnia Inwestora
z obowiązku pozyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzji środowiskowej.
Główny celem stosowania specustawy jest więc dyscyplinowanie procedur i decyzji administracyjnych.
Pomimo trybu specustawy Inwestor będzie prowadził rokowania z właścicielami nieruchomości 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.

Inwestycja liniowa

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 pełnomocników PSE oparte będzie na operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę
majątkowego.
Czy po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii Inwestor staje się właścicielem 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 wykorzystywana 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 brane 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 2019 roku.

Inwestor

Wykonawca

Słowo wstępu

Koncepcja planowanej trasy linii

Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską
a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów,
Kozienice – Siedlce Ujrzanów) jest inwestycją Polskich Sieci Elektroenergetycznych w województwie mazowieckim i lubelskim.

Linia 400 kV Stanisławów - Narew

Planowana linia 400 kV ma zostać wybudowana z wykorzystaniem słupów o konstrukcji dwutorowej na całej swojej długości (49,8 km). Będzie ona wyposażona w przewody fazowe dla
dwóch torów 400 kV oraz dwa przewody światłowodowe OPGW.

Linia 400 kV Stanisławów - Siedlce Ujrzanów

Zadanie znajduje się w projekcie strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.
Planowana realizacja prac związanych z budową linii ma się zakończyć w 2019 roku.

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

Etap II
Spotkania informacyjno-konsultacyjne
z władzami gmin

Kto jest kim w inwestycji?

Inwestycja realizowana jest na terenach, na których interes społeczności reprezentują m.in. wójtowie, burmistrzowie i rady gmin.

Inwestor

Władze zapoznają się z projektem, ale przede
wszystkim mają możliwość poznania planów Inwestora w zakresie procesu informacyjno-konsultacyjnego i zgłoszenia uwag do niego, a także do
pierwszej koncepcji trasy, która będzie prezentowana społeczności lokalnej.

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.

Etap III
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gmin położonych na trasie projektowanej linii i innymi interesariuszami

www.pse.pl
Linia 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów

Wykonawca
--- Poglądowa koncepcja planowanej trasy linii 400 kV

Dane kontaktowe:
Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa
www.pse-inwestycje.pl
e-mail: budowalinii400kv@pse.pl

Etap I
Inwentaryzacja uwarunkowań terenowych
Wstępne badanie uwarunkowań środowiskowych,
a także wszystkich czynników, które mogą wpłynąć
na inwestycję (np. istniejąca infrastruktura energetyczna i drogowa, lokalne uwarunkowania gminy).

Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską
a Siedlcami, ma na celu poprawę zdolności przesyłowych sieci w północno-wschodniej i centralnej części kraju.

PSE Inwestycje S.A., to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych,
które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu), sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów), realizacje inwestycji do Pozwolenia na Budowę oraz prowadzenie komunikacji
społecznej w zakresie powierzonych projektów.

Etapy konsultacji społecznych

Przybliżona długość odcinków linii w gminach:
Dobre
Wierzbno
Kałuszyn
Cegłów
Latowicz
Wodynie
Stoczek Łukowski

1,0 km
9,1 km
10,0 km
12,1 km
12,5 km
3,7 km
1,4 km

Całkowita przybliżona długość 49,8 km

Spotkania Inwestora z mieszkańcami terenów objętych inwestycją. W spotkaniach biorą udział specjaliści 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 charakter otwarty.
Przedstawiciele grup zainteresowanych inwestycją, podobnie jak władze z terenów objętych projektem, 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.

