
Informator dla właścicieli nieruchomości

Inwestycja liniowa

Inwestor

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



O inwestycji
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Budowa linii elektroenergetycznej 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 będzie przebiegać 
przez siedem gmin: Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz,  
Wodynie i Stoczek Łukowski.

Planowana linia 400 kV zostanie wybudowana z wykorzystaniem słupów  
o konstrukcji dwutorowej na całej swojej długości (51,1 km). Będzie ona 
wyposażona w przewody fazowe dla dwóch torów 400 kV oraz dwa  
przewody światłowodowe OPGW.

Zadanie znajduje się w załączniku do znowelizowanej Ustawy z 24 lipca 
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowych.

Zakończenie prac związanych z budową linii zaplanowano na 2019 r.

√ Konieczność zasilania północ-
no-wschodniej i centralnej  
Polski.

√ Poprawa zdolności przesy-
łowej Krajowego Systemu  
Elektroenergetycznego (KSE).

Kluczowe powody 
realizacji inwestycji 

Kluczowe znaczenie dla bezpie-
czeństwa dostaw energii.

√



--- Trasa linii 400 kV 

Linia 400 kV Stanisławów - Narew

Linia 400 kV Stanisławów - Siedlce Ujrzanów

Linia 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów

Długość odcinków linii w gminach (poglądowo):

Dobre                                               1,0 km
Wierzbno                                         9,1 km
Kałuszyn                                        10,8 km
Cegłów                                          12,0 km
Latowicz                                       12,7 km
Wodynie                                         4,0 km
Stoczek Łukowski                        1,5 km

Całkowita długość                   51,1 km

Trasa linii
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Inwestycja krok po kroku

Analiza korytarza przebiegu trasy linii
Inwentaryzacja danych terenowych dotyczących  
zabudowy, zapisów studiów i miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego oraz infrastruktu-
ry (energetycznej, drogowej, gazowej itp.).

Indywidualne spotkania z właścicielami nierucho-
mości (rokowania)
Rokowania z właścicielami nieruchomości w celu 
ustanowienia służebności przesyłu. Przedstawie-
nie operatów szacunkowych sporządzonych przez  
niezależnych rzeczoznawców majątkowych.

Zgoda właściciela nieruchomości na ustano-
wienie służebności przesyłu
Podpisanie aktu notarialnego i wypłacenie wyna-
grodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.
Wpis do księgi wieczystej.

Przedstawienie koncepcji trasy linii
Wytyczenie korytarza trasy. Spotkania z samorządami
lokalnymi. Proces informacyjno–konsultacyjny. 
Wypracowanie optymalnej trasy linii.

Brak zgody właściciela nieruchomości na  
ustanowienie służebności przesyłu
Pozyskanie decyzji lokalizacyjnej ograniczającej  
prawa własności na podstawie Ustawy o przy-
gotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji  
w zakresie sieci przesyłowych (zwanej dalej „spe-
custawą przesyłową”). Wpis do księgi wieczystej.
Odszkodowanie wypłacane jest po zakończeniu  
inwestycji.
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Po zakończeniu budowy na danej nierucho-
mości sporządzony zostanie dokument (pro-
tokół końcowy), który określać będzie stopień 
zaistniałych szkód i kwotę należnego odszko-
dowania. Odszkodowanie to zostanie wy-
płacone po zakończeniu prac budowlanych, 
przewidzianych projektem budowlanym na 
odcinku inwestycji, objętym pozwoleniem na 
budowę.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a przed  
rozpoczęciem prac budowlanych, przedstawiciele  
Inwestora poinformują właścicieli o planowanym  
terminie rozpoczęcia prac.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych zo-
stanie sporządzony dokument (protokół 
wejścia), określający stan nieruchomości,  
podpisany przez właściciela nieruchomości  
i przedstawiciela Inwestora.
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Informacje dla właścicieli nieruchomości

Pas technologiczny

W celu zapewnienia strefy ochrony tworzy się dla każdej linii 
elektroenergetycznej 400 kV tzw. pas technologiczny o szerokości  
70 m (po 35 m od osi linii w obie strony). W jego obszarze obowiązuje 
zakaz budowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

W pasie technologicznym nie można też sadzić drzew i krzewów, 
które osiągają wysokość większą niż 4 m. Nie ma natomiast żadnych 
przeciwskazań do przebywania pod linią, ponieważ dopuszczalny dla 
ludzi poziom pola elektromagnetycznego w żadnym miejscu nie jest 
przekroczony. 

Odległości linii od budynków, dróg oraz innych obiektów będą zgodne  
z normą PN-EN 50341.
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Czym jest służebność przesyłu?

To instrument prawny służący do  
regulowania relacji pomiędzy  
firmami zajmującymi się przesyłem 
np. gazu czy prądu a właścicielem 
nieruchomości, na której przed-
siębiorstwo zamierza wybudować 
infrastrukturę przesyłową – w tym 
wypadku linię elektroenergetyczną. 

Służebność określa precyzyjnie 
zasady wykorzystywania nieru-
chomości na potrzeby budowy  
i eksploatacji infrastruktury prze-
syłowej. Przepisy o służebności 
przesyłu mówią też jasno, co firma 
przesyłowa, która korzysta z pry-
watnej nieruchomości, może na niej  
robić, a czego robić jej nie wolno.  
W praktyce służebność określa, 
jaką linię można na działce wybu-
dować i zapewnia firmie prawo 
dostępu do tej części działki, gdzie 
linia się znajduje. Zezwala także na 
prowadzenie prac eksploatacyjno-
-remontowych. 

Każdemu właścicielowi firma prze-
syłowa wypłaca jednorazowo wy-
nagrodzenie z tytułu ustanowienia 
służebności przesyłu. Umowa słu-
żebności zawierana jest w formie 
aktu notarialnego i wpisywana do 
księgi wieczystej nieruchomości.  
Jeżeli po wybudowaniu linii, na 

etapie jej eksploatacji dojdzie do  
jakichkolwiek zniszczeń, np. pod-
czas prac malarskich, wówczas 
właściciel linii zobowiązany jest  
wypłacić z tego tytułu odszko- 
dowanie. Co wa to wyraźnie pod-
kreślić, z ustanowieniem służebno-
ści absolutnie nie zmienia się właś-
ciciel objętej nią nieruchomości.

Jak szacuje się wartość wynagro-
dzenia za służebność przesyłu?

Inwestor rozpoczyna pracę od spo-
rządzenia przez rzeczoznawców 
tzw. operatów szacunkowych dla 
każdej nieruchomości, która poło-
żona będzie pod planowaną trasą 
linii. Taki operat stanowi podstawę 
do określenia wysokości wynagro-
dzenia, jakie oferowane będzie 
właścicielowi. 

Każdy właściciel nieruchomości 
położonej w pasie technologicz-
nym linii otrzyma – po podpisa-
niu z Inwestorem umowy – wyna-
grodzenie z tytułu ustanowienia 
służebności przesyłu obejmujące 
odszkodowanie za zmniejszenie 
wartości nieruchomości.
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1. Przedstawiciel PSE odwiedza właściciela nieruchomości. Informuje  
o inwestycji, pyta o zgodę na lokalizację linii na nieruchomości. 

Przedstawiciel PSE przedstawia umowę cywilno-prawną, którą 
planuje podpisać z właścicielem. Prezentuje operat szacunkowy  
i informuje, ile wynosi proponowana kwota wynagrodzenia z tytułu 
służebności przesyłu oraz w jaki sposób została oszacowana. 

Przedstawiciel PSE i właściciel nieruchomości zawierają umowę 
w formie aktu notarialnego u notariusza. Po jej podpisaniu przez 
właściciela następuje wypłata wynagrodzenia. 

2.

3.

Ustanowienie służebności krok po kroku

Każdy właściciel nieruchomości ma zagwarantowany niezbędny czas 
aby dokładnie zapoznać się z treścią umowy i sprawdzić wszystkie jej 
zapisy.
Przedstawiciele PSE są zobowiązani udzielić właścicielowi odpowiedzi 
na wszelkie pytania w tym zakresie.
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Komu i za co przysługuje wynagrodzenie?
Każdy z właścicieli gruntów położonych pod linią, niezależnie 
od tego, czy na jego gruncie będzie stał słup, otrzyma stosowne 
wynagrodzenie. Wysokość kwoty zależna będzie od powierzchni 
działki objętej tym pasem, rodzaju działki, klasy gruntu. Dodatkowe 
odszkodowania otrzymają wszyscy właściciele działek, na których  
zostaną zlokalizowane słupy. 

Kto prowadzi rokowania z właścicielami działek?
Rokowania prowadzą przedstawiciele Inwestora. Posiadają oni 
imienne pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów z właścicielami 
nieruchomości. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy żądać 
przedłożenia pełnomocnictw.

Kto wylicza wartości wynagrodzenia/odszkodowania i jaka jest ich 
wysokość?
Wartość wynagrodzenia szacowana jest przez niezależnych, 
biegłych rzeczoznawców majątkowych, posiadających niezbęne 
do tego uprawnienia. Proces wyceny odzwierciedlony jest  
w dokumencie pod nazwą operat szacunkowy, który okazywany jest 
właścicielom nieruchomości podczas rokowań.

Czy można negocjować wysokość wynagrodzenia/odszkodowania?
Oferowane przez negocjatorów stawki wynikają ze sporządzonych 
dla inwestycji operatów szacunkowych, realizowanych przez 
biegłych rzeczoznawców. Ich wartości stanowią punkt wyjścia 
podczas rokowań. Jeśli właściciel nie zgadza się z wyceną, może 
zlecić sporządzenie swojego operatu szacunkowego niezależnemu 
rzeczoznawcy.

Gdzie podpisywane są akty notarialne?
Akty notarialne podpisywane są w wyznaczonych punktach na terenie 
gmin. Terminy i godziny spotkań uzgadniane są z właścicielami 
nieruchomości.

Najczęściej zadawane pytania

√

√

√
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Co się dzieje w sytuacji, gdy właściciel nie wyraża zgody na budowę 
linii na swojej nieruchomości oraz ustanowienie służebności przesyłu?
Jeśli zostaną wyczerpane wszelkie możliwości negocjacyjne i nie 
uda się osiągnąć porozumienia z właścicielem nieruchomości, to 
Inwestor ma prawo skorzystać z Ustawy o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (zwanej 
dalej „specustawą przesyłową”). W takim przypadku przewidziano 
również możliwość wypłaty odszkodowania na podstawie operatu 
szacunkowego. Wówczas jednak wynagrodzenie będzie wypłacane po 
zakończeniu realizacji inwestycji.

Co się dzieje w sytuacji, gdy właściciel przebywa za granicą?
Przedstawiciele PSE podpisujący umowy z właścicielami 
nieruchomości, będą się starali dotrzeć również do osób mieszkających 
poza granicami kraju. Dokumenty (umowa, mapka) zostają przesłane 
w wersji elektronicznej lub tradycyjną pocztą. Osoba mieszkająca za 
granicą może również sporządzić notarialne pełnomocnictwo do 
reprezentowania jej w tej konkretnej sprawie przez osobę mieszkającą 
w Polsce.

Co się dzieje w sytuacji, gdy nieruchomość nie ma ustalonego stanu 
prawnego?
Przedstawiciele PSE, udzielą pomocy prawnej właścicielom/
władającym/potencjalnym spadkobiercom przy przeprowadzeniu 
procedury – w zależności od potrzeb – postępowanie spadkowe, 
zasiedzenie itp., aby stan prawny nieruchomości był zgodny  
z rzeczywistością.

Czy wynagrodzenie obejmie szkody związane z budową?
Za straty w pożytkach i uprawach oraz w mieniu ruchomym  
i nieruchomym, które nastąpią w wyniku budowy bądź eksploatacji linii, 
właścicielom gruntów należy się dodatkowe odszkodowanie, szacowane 
na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela 
gruntu. Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas budowy 
i eksploatacji linii będą regulowane osobno. Nie da się ich wycenić na 
obecnym etapie, gdyż nie wiadomo jaki mogą mieć wymiar. 
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Czy po ustanowieniu służebno-
ści przesyłu i wybudowaniu linii  
Inwestor staje się właścicielem 
gruntu w pasie technologicznym?
Nie. Prawo własności gruntów nie 
zostaje naruszone – Inwestor na-
bywa jedynie ograniczone prawo 
rzeczowe w postaci służebności 
przesyłu w pasie technologicz-
nym, w ściśle określonym zakresie 
związanym z budową i eksploa-
tacją linii elektroenergetycznej. 
Służebność przesyłu ustanawia-
na jest w formie aktu notarialne-
go, ale nie ma to nic wspólnego 
z przeniesieniem własności. Po-
twierdzić to może każdy nota-
riusz.

Jakie ograniczenia zostaną nało-
żone na właścicieli działek pod 
linią?
Ograniczenia na gruncie wynika-
jące z umów zawartych z właści-
cielami dotyczą wyłącznie pasa 
technologicznego, a więc 70 m 
(2 x 35 m od osi linii). W jego ob-
rębie zabronione jest wznoszenie 
budynków mieszkalnych i sadze-
nie wysokich drzew (dopuszcza 
się drzewa o wysokości do 4 m). 
Jednak poza granicą pasa nie ma 
żadnych ograniczeń w użytkowa-
niu działek.
Jeśli teren pod linią ma przezna-
czenie rolnicze (a tak jest w więk-

szości przypadków), to nawet po 
wybudowaniu linii nie ulega ono 
zmianie. Nie ma takiej potrzeby 
ani żadnych przesłanek, bo dział-
ka rolna może być wykorzystywa-
na dokładnie tak samo, jak przed 
budową. Wyjątkiem jest oczywi-
ście teren ściśle pod konstrukcją 
słupa, gdzie z racji konstrukcji 
prowadzenie gospodarki rolnej 
jest utrudnione.

√

√
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PSE S.A.
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. Jej forma prawna i zakres odpowiedzialności 
określone są w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 
kV oraz częstotliwości 50Hz) 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 tys. km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE jest właścicielem procesu inwestycyjnego 
w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego. Celami 
działania Centralnej Jednostki Inwestycyjnej są:

• zapewnienie efektywnej realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie 
budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego;

• zarządzanie, koordynacja i doskonalenie metodycznego zarządzania 
procesem inwestycyjnym PSE.

Więcej informacji: 
http://budowalinii400kv.pl/aglomeracjawarszawska-siedlce/

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Centralna Jednostka Inwestycyjna

Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa

www.pse.pl

e-mail: budowalinii400kv@pse.pl


