Jak wygląda budowa?

Podstawą bezpiecznej konstrukcji są
fundamenty, od nich zaczyna się pracę
na stanowisku słupa. Wykopy pod poszczególne fundamenty będą sięgały
głębokości ok. 4 m, co jest konieczne
w celu zapewnienia stabilnego posadowienia konstrukcji. Ze względów bezpieczeństwa wykonawca zadba o należyte
oznaczenie terenu.

Poszczególne elementy konstrukcji będą
skręcane na ziemi. Gotowe, większe części słupa będą następnie podnoszone
i montowane przy użyciu dźwigów. Pracą na wysokościach zajmują się najbardziej wykwalifikowani i doświadczeni
pracownicy wykonawcy. Wysokościowy
montaż części konstrukcji to najtrudniejszy etap budowy słupa.

Skąd będzie można dowiedzieć się o dacie rozpoczęcia prac?
Przed rozpoczęciem budowy przedstawiciele wykonawcy poinformują właścicieli
nieruchomości o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Dotyczy
to przede wszystkim działek, na których budowane będą słupy. Wykonawca zadba,
żeby o planowanych działaniach informować gminę oraz sołtysów z terenów objętych inwestycją. Wykonawca będzie również dbał o to, żeby w gminach i sołectwach
pojawiała się informacja o rozpoczęciu budowy. Na bieżąco aktualizowana będzie
także strona internetowa inwestycji www.budowalinii400kv.pl/aglomeracjawarszawska-siedlce/, na której znajdą Państwo informacje na temat postępów i zaplanowanych prac.

Informacja dla właścicieli
nieruchomości

Jaki sprzęt ciężki będzie wykorzystywany podczas budowy?
Na etapie budowy wykonawca będzie wykorzystywał przede wszystkim: ciężarowe
samochody dostawcze, koparki i dźwigi, czyli sprzęt, jakiego używa się niemal na
każdej budowie. Część prac będzie wymagała użycia sprzętu specjalistycznego, np.
podnośników koszowych, wciągarek, palownic.

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV

Prace budowlano-montażowe
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

wraz ze zmianą układu sieci NN
pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami

Czy wykonawca może rozpocząć prace po zakończeniu zbioru plonów?
Co do zasady wykonawca, planując prace, bierze pod uwagę tę kwestię, szczególnie
gdy właściciel zgłosi taką prośbę. Oczywiście, może zdarzyć się sytuacja, że wejście
w teren będzie konieczne np. w czasie zasiewów lub zbiorów i wtedy plony zostaną
częściowo zniszczone. W takim przypadku wykonawca wypłaci właścicielowi stosowne odszkodowanie za straty w pożytkach rolnych. Tę kwestię warto omówić
podczas spotkania właściciela nieruchomości z przedstawicielem wykonawcy.
Kiedy właściciele otrzymają odszkodowania za zniszczenia powstałe w czasie
budowy?
Należności z tytułu odszkodowania zostaną uregulowane po zakończeniu prac budowlanych na danym odcinku inwestycji. Podstawą wypłaty będzie inwentaryzacja
ewentualnych szkód, które powstały w czasie budowy. Dotyczy to w szczególności
nieruchomości, na których stawiane będą słupy.
Co dzieje się w sytuacji, w której kwota odszkodowania za zniszczenia nie odpowiada oczekiwaniom właściciela?
Wówczas korzysta się z pomocy niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, który
określa należną kwotę odszkodowania.

Duże fragmenty linii realizowane będą
na terenach leśnych. Żeby ograniczyć
wycinkę lasów, zaprojektowane zostały
w wielu miejscach tak zwane słupy nadleśne. Oznacza to, że zamiast wycinać
duże fragmenty lasu tworzące specjalne
korytarze dla linii, słupy zostaną wyniesione ponad koronę lasu, a przewody
poprowadzone będą nad drzewami,
w bezpiecznej odległości od wierzchołków drzew.

Przewody, którymi w przyszłości popłynie prąd, będą montowane metodą pod
naprężeniem. Zaletą tej metody jest brak
kontaktu przewodów z ziemią podczas
ich montażu na linii. Najpierw pomiędzy
słupami rozciągnięta zostanie tak zwana
linka wstępna, następnie za jej pomocą
zostaną przeciągnięte właściwe przewody. Oznacza to, że na działkach, na których nie ma słupów, ingerencja w teren
będzie bardzo ograniczona.

Ile czasu potrwa budowa tej linii?
Budowa jednego stanowiska słupa trwa około 7-8 tygodni. Realizacja prac będzie
przebiegała równolegle na wielu stanowiskach. Zakończenie prac budowlano-montażowych przewiduje się na przełom 2018 i 2019 roku. Po wybudowaniu konstrukcji
potrzeba jeszcze kilku tygodni na jej pomalowanie, a następnie zawieszenie przewodów.
Kontakt w sprawie prac budowlano montażowych (wykonawca):
tel. 515 157 873 Gmina Dobre, Gmina Wierzbno, Gmina Kałuszyn (do słupa 10/KŁ Chrościce)
tel. 605 896 486 Gmina Kałuszyn (od słupa 10/KŁ Chrościce), Gmina Cegłów (do słupa 10/CG Woźbin)
tel. 509 920 183 Gmina Cegłów (od słupa 10/CG Woźbin), Gmina Latowicz (do słupa 8/LT Waliska)
tel. 662 233 753 Gmina Latowicz (od słupa 8/LT Waliska), Gmina Wodynie, Gmina Stoczek Łukowski
Kontakt w pozostałych sprawach dotyczących inwestycji (inwestor):
tel. 601 216 968
e-mail: budowalinii400kv@pse.pl
www: budowalinii400kv.pl/aglomeracjawarszawska-siedlce/

Inwestor

Wykonawcy

Słowo wstępu

Trasa linii

Pragniemy poinformować, że rozpoczynamy drugi etap inwestycji pod nazwą
„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)”.

Współpraca z urzędami gmin
Linia 400 kV Stanisławów - Narew

Długość odcinków linii w gminach:

Broszura, którą trzymacie Państwo w rękach jest wydawnictwem w całości poświęconym procesowi budowy ww. linii. Jesteśmy przekonani, że przybliży Państwu
wagę i specyfikę tej inwestycji oraz zakres i technologię prac przy niej stosowanych.
Linia 400 kV Stanisławów
- Siedlce Ujrzanów

Kto jest kim w inwestycji?
Inwestor

Dobre
Wierzbno
Kałuszyn
Cegłów
Latowicz
Wodynie
Stoczek Łukowski

1,0 km
9,1 km
10,8 km
12,0 km
12,7 km
4,0 km
1,5 km

Całkowita długość

51,1 km

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
--- Trasa linii 400 kV

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.
www.pse.pl
Wykonawcy

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.
Inwestycję realizować będzie konsorcjum polskich firm, które wyłonione zostało
w wyniku przeprowadzonego przez PSE publicznego przetargu, zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych. Liderem konsorcjum jest Zakład Wykonawstwa Sieci
Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo specjalizujące się w realizacji
kompleksowo, „pod klucz”, usług w zakresie projektowania i wykonawstwa robót
inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych sieci oraz stacji elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych oraz traktów światłowodowych.
www.zwse.rzeszow.pl
W skład konsorcjum wchodzą także trzy inne, mające wieloletnie doświadczenie
w wykonawstwie sieci elektroenergetycznych firmy: Budownictwo Elektroenergetyczne „SELPOL” S.A., Elbud Katowice Sp. z o.o. oraz PILE ELBUD S.A.
www.selpol.pl
www.elbud.katowice.pl
www.pile-elbud.pl

Linia 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów

1. Inwestor i wykonawca
spotkał się z przedstawicielami
samorządów
gmin, żeby dokładnie poinformować, jak zamierza
prowadzic prace.

2. Ważnym elementem
spotkań było ustalenie
planu dojazdu – czyli określenie dróg gminnych, po
których będą się poruszać
samochody dojeżdżające
na budowę.

4. Najważniejsze informacje dotyczące terminów prowadzonych prac zostaną przekazane gminie, z prośbą
o umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń
w urzędzie, a także na stronie internetowej.

3. Przed rozpoczęciem
prac sporządzona została
staranna dokumentacja
stanu dróg dojazdowych
do miejsc, gdzie staną słupy.

5. Po zakończeniu prac w gminie sporządzone będą tak zwane protokoły odbiorowe, które podpiszą wyznaczeni i upoważnieni do tego przedstawiciele danej gminy
oraz wykonawcy. Wcześniej sprawdzone
zostanie, czy wykonawca usunął wszystkie
szkody, które mogły powstać wskutek prowadzonej budowy.

Współpraca z właścicielami
nieruchomości pod linią

Standardy bezpieczeństwa i BHP
Na każdej budowie oprócz kierownika za bezpieczeństwo odpowiada koordynator
BHP. Na budowie obowiązuje również Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan
BIOZ), który zawiera informacje istotne dla bezpieczeństwa pracy podczas realizacji budowy oraz wytyczne i zasady postępowania określone dla osób pracujących
na budowie.
Budowa linii będzie realizowana
w taki sposób, aby zminimalizować
wszelkie utrudnienia wynikające
z realizacji inwestycji. Priorytetem
będzie bezpieczeństwo mieszkańców oraz dbałość o nienaruszanie
środowiska naturalnego. W związku
z powyższym, wykonawca wyznaczy najmniej uciążliwe trasy przewozu
materiałów
niezbędnych
do wykonania inwestycji, zatwierdzone wcześniej przez stosowne
organy administracji samorządowej.

1. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przedstawiciel
wykonawcy
odwiedzi właściciela nieruchomości i przedstawi
plan pracy na jego działce.

2. Określona zostanie dokładna droga dojazdowa
do miejsca posadowienia
słupa. Omówione będą
także terminy prac.

3. Kolejnym krokiem jest
sporządzenie protokołu
wejścia w teren. To rodzaj
dokumentu, w którym
określa się i opisuje stan
nieruchomości przed rozpoczęciem prac.
Dokument ten podpisuje
wspólnie właściciel nieruchomości i przedstawiciel
wykonawcy.

4. Po podpisaniu protoko- 5. Po ich zakończeniu sporządzany zostaje protokół szkód,
łu rozpoczynają się prace w którym określa się ich stopień i kwotę rekompensaty.
budowlano-montażowe.
Odszkodowanie zostanie wypłacone pod koniec inwestycji, po zakończeniu wszystkich prac budowlanych.

