
Budowa linii 400 kV 
relacji doBrzeń – nacięcie 
linii Pasikurowice – ostrów

Jesteśmy zdania, że dialog to najlepszy sposób 
na wypracowanie optymalnych rozwiązań. Dlatego 
też zapraszamy do zadawania pytań i zgłaszania uwag 
w przedmiocie inwestycji. Do Państwa dyspozycji oddajemy 
adres e-mail oraz telefon kontaktowy:

 � +48 887 778 968 (czynny od pon. do pt. w godz. 11 – 14)
 � nowaliniadobrzenpasikurowice@pse.pl

Aktualne informacje na temat inwestycji są dostępne na 
stronie internetowej pod adresem:

 � https://nowaliniadobrzenpasikurowice.pse.pl

Najczęściej zadawane pytania

 � Jak daleko od linii 400 kV można wybudować dom?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową natężenie 
pola elektromagnetycznego nie może przekraczać 1 kV/m 
i 60 A/m. Takie wartości są spełnione już w odległości 
35 m od osi linii. Oznacza to, że budynki mieszkalne mogą 
powstawać w odległości co najmniej 35 m od linii.

 � Co to jest pas technologiczny linii?

W celu zapewnienia strefy bezpieczeństwa dla okolicznych 
mieszkańców, dla każdej linii 400 kV PSE ustanawia 
tzw. pas technologiczny. Jest to obszar bezpośrednio 
pod linią, w którym zamyka się oddziaływanie pola 
elektromagnetycznego zgodnie z obowiązującą w tym 
zakresie normą. Na terenie tym nie można stawiać 
budynków mieszkalnych. Wszelka inna działalność, 
np. rolnicza, jest dozwolona. Dla linii Dobrzeń – 
Pasikurowice (Ostrów) pas technologiczny wynosi 70 m 
(po 35 m w każdą stronę od osi linii). W pasie tym nie 
można także sadzić drzew i krzewów, których docelowa 
wysokość może przekroczyć 4 m. 

 � Co to jest służebność przesyłu i jakie są jej 
konsekwencje?

Służebność przesyłu to rodzaj prawa rzeczowego, który 
zapewnia właścicielowi infrastruktury przesyłowej – w tym 

wypadku PSE – swobodny do niej dostęp na nieruchomości 
należącej do innego właściciela. PSE pozyskują to prawo, 
aby móc przeprowadzać niezbędne prace naprawcze 
i konserwacyjne. Właścicielowi nieruchomości, w związku 
z wprowadzanymi z tego tytułu ograniczeniami, przysługuje 
stosowne wynagrodzenie. 

Z każdym właścicielem nieruchomości leżącej w pasie 
technologicznym linii skontaktuje się pełnomocnik PSE, który 
wyjaśni zasady ustanowienia służebności oraz sposób naliczenia 
przysługującego z tego tytułu wynagrodzenia. Zostanie ono 
określone przez rzeczoznawcę majątkowego i przedstawione 
właścicielowi nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 

Umowa o ustanowienie służebności nie skutkuje przeniesieniem 
własności na PSE. Daje inwestorowi jedynie ograniczone 
prawo do korzystania z gruntów pod linią w czasie jej budowy 
i eksploatacji. Jest zawierana w formie aktu notarialnego.

 � Czy linia będzie bezpieczna dla ludzi i środowiska?

Emitowane przez linie przesyłowe pole elektromagnetyczne 
to zjawisko bardzo powszechne, mamy z nim do czynienia 
codziennie korzystając z urządzeń elektrycznych. Prowadzone 
od wielu lat badania naukowe nie potwierdzają negatywnego 
oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizmy żywe. 
Przebywanie ludzi w otoczeniu linii elektroenergetycznych jest 
całkowicie bezpieczne przy zachowaniu zwyczajowych zasad 
ostrożności.

Zapraszamy do kontaktu



Kto jest inwestorem

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są strategiczną spółką 
energetyczną należącą do Skarbu Państwa. Zadaniem PSE 
jest zapewnienie efektywnego przesyłu energii elektrycznej 
ze źródeł wytwórczych do wszystkich odbiorców w Polsce. 
Zadania te spółka wykonuje w oparciu o ustawę Prawo 
energetyczne.

PSE zarządzają siecią 15 316 km linii najwyższych napięć 
i 109 stacjami elektroenergetycznymi.
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O inwestycji
Budowa linii 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów) 
jest inwestycją celu publicznego, która zapewni stabilne 
dostawy energii elektrycznej do odbiorców na terenie 
Województw Dolnośląskiego i Opolskiego. 

W jej ramach zostanie przebudowany odcinek najstarszego 
ciągu liniowego najwyższych napięć w Polsce, łączący 
aglomeracje Opola, Wrocławia, Ostrowa Wielkopolskiego 
i Częstochowy. Eksploatowane od 60 lat połączenie wymaga 
modernizacji, większej przepustowości oraz dostosowania 
do przyszłych warunków pracy systemu przesyłowego 
i zmieniającej się struktury wytwarzania energii. Nowa linia 
umożliwi przesył energii w ilości niezbędnej, by sprostać 
rosnącemu zapotrzebowaniu i dynamicznemu rozwojowi 
gospodarki regionu.

Nowa linia przesyłowa powstanie na terenie 6 gmin: 
Namysłowa, Wilkowa, Dziadowej Kłody, Oleśnicy, Sycowa 
i Twardogóry. Jej łączna długość wyniesie ok. 40 km. 

Korzyści z inwestycji: 

 � poprawa bezpieczeństwa dostaw energii w regionie 
i komfortu życia mieszkańców poprzez ograniczenie 
przerw zasilania,

 � utrzymanie tempa rozwoju gospodarczego regionu 
poprzez zapewnienie odpowiednich dostaw energii 
elektrycznej niezbędnej dla realizacji inwestycji 
i prowadzenia działalności gospodarczej,

 � wpływy podatkowe do budżetów gmin od wartości 
instalacji przesyłowych na ich terenie.

Zakończenia prac zaplanowano na 2028 r.

Oznacza to, że należąca do PSE infrastruktura znajduje 
się na terenie ponad 1 000 gmin w całym kraju. 

Inwestycje realizowane przez spółkę nie mają charakteru 
komercyjnego. Ich celem jest zapewnienie niezawodnej 
pracy infrastruktury przesyłowej w całym kraju. Dzięki liniom 
najwyższych napięć energia elektryczna produkowana 
w elektrowniach trafia do sieci lokalnych dystrybutorów, 
a za ich pośrednictwem do przedsiębiorstw, gospodarstw 
domowych i obiektów użyteczności publicznej.

Działalność PSE jest finansowana ze środków publicznych – 
taryfy przesyłowej ustalanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. Jej wysokość jest widoczna na rachunkach za prąd 
każdego odbiorcy. 

Dla zapewnienia sprawności funkcjonowania systemu, 
PSE rozbudowują i modernizują infrastrukturę przesyłową, 
realizując największy w historii spółki program inwestycyjny. 
Do 2030 r. PSE zrealizują 218 takich inwestycji na łączną kwotę 
14,2 mld zł.

 https://www.pse.pl

Konsultacje społeczene

Trasa nowej linii i umiejscowienie infrastruktury przesyłowej 
zostaną ustalone we współpracy z władzami samorządowymi 
i lokalną społecznością. Koncepcja budowy linii opracowana 
przez projektantów PSE będzie przedmiotem konsultacji 
z mieszkańcami. 

Jak w każdym takim przypadku, trasa linii będzie omijać skupiska 
zabudowy mieszkaniowej oraz tereny cenne pod względem 
przyrodniczym. Każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać 
się z przebiegiem linii w swojej miejscowości i zaproponować 
ewentualne zmiany. Wszystkie zostaną dokładnie 
przeanalizowane, a pracownicy spółki udzielą odpowiedzi na 
wszelkie pytania dotyczące inwestycji.

Po ustaleniu optymalnego kształtu inwestycji, 
przedstawiciele PSE spotkają się indywidualnie 
z każdym Właścicielem nieruchomości, na której 
zaplanowano budowę linii. Celem spotkań będzie 
ustalenie warunków posadowienia linii na danej 
nieruchomości, tj. ustanowienie służebności przesyłu 
oraz wysokości wynagrodzenia dla właściciela z tego tytułu. 
Uzgodnienia w tym zakresie będą miały formę aktu notarialnego.

Bezpieczeństwo na całej linii
Linie przesyłowe, jak każde urządzenie pod napięciem, 
emitują pole elektromagnetyczne. Zjawisko to, przy 
zachowaniu odpowiednich norm, jest całkowicie 
bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Eksploatowane w Polsce linie najwyższych napięć muszą 
spełniać surowe wymogi bezpieczeństwa w tym zakresie, 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku. Obowiązujące 
w Polsce regulacje są kilkukrotnie bardziej restrykcyjne, 
niż w innych krajach europejskich. 

Każda instalacja przesyłowa przed 
dopuszczeniem do eksploatacji 
jest sprawdzana przez powołane 
do tego instytucje pod kątem 
natężenia pola elektrycznego 

i magnetycznego 
oraz 

oddziaływania 
dźwiękowego.

Schemat lokalizacyjny 
budowanej linii 400 kV


