
BUDOWA STACJI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ 
PRAGA Z WYPROWADZENIEM 
DWÓCH LINII KABLOWYCH 
O NAPIĘCIU 220 KV 

INWESTOR WYKONAWCAKto realizuje inwestycję?

Inwestor 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są spółką Skarbu Państwa 
o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jej zakres odpowiedzial-
ności określono w ustawie Prawo energetyczne. Zadaniem PSE jako opera-
tora systemu przesyłowego (OSP) jest przesyłanie energii elektrycznej siecią 
przesyłową do wszystkich regionów kraju. PSE są odpowiedzialne za wyko-
nywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej 
i połączeń transgranicznych z systemami sąsiednich państw. Spółka jest 
właścicielem ok. 14 700 kilometrów linii oraz 107 stacji elektroenergetycznych 
najwyższych napięć.

Prowadzone na terenie całego kraju działania inwestycyjne PSE są niezbęd-
ne dla zapewnienia ciągłości dostaw prądu do mieszkań i przedsiębiorstw 
w całym kraju. Inwestycje realizowane przez PSE odpowiadają założeniom 
Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, w której przewidziano koniecz-
ność intensywnej modernizacji infrastruktury przesyłowej. Zgodnie ze swoimi 
założeniami, PSE planują do 2025 roku wybudować i zmodernizować blisko 
4 000 km linii przesyłowych.

www.pse.pl

Wykonawca 

Pinggao Group Co. Ltd (Pinggao) – jest spółką zależną State Grid Corporation 
of China –  chińskiego odpowiednika PSE. Firma działa w Polsce od kilku lat, re-
alizując projekty elektroenergetyczne dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

www.pinggaogroup.com

Kontakt
WYKONAWCA
Pinggao Group Co., Ltd.
Oddział w Polsce

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
www.pinggaogroup.com

INWESTOR
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 242 26 00
sekretariat@pse.pl
www.pse.pl

Harmonogram inwestycji

Zawarcie umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą: 
3 listopada 2017 r.

Prace związane z budową stacji 220/110 kV Praga: 
do 31 grudnia 2021 r.

Prace związane z budową linii kablowych 220 kV od SE Praga 
do nacięcia linii Miłosna – Mory: do 31 grudnia 2021 r.

Prace końcowe: do 30 czerwca 2022 r.

Strona internetowa inwestycji
stacjapraga.pse.pl

Biuro prasowe inwestycji
Marek Rudnicki – tel. 604 204 205
kontakt@stacja-praga.pl



Szanowni Państwo,

przekazujemy w Państwa ręce informator dotyczący budowy stacji elektroener-
getycznej Praga (SE Praga) z wyprowadzeniem podziemnych linii kablowych 
o napięciu 220 kV.

Za pomocą tej infrastruktury moc z nowego bloku gazowo-parowego w Elek-
trociepłowni Żerań zostanie wyprowadzona do istniejącej linii Miłosna – Mory 
i wykorzystana m.in. do zasilania Warszawy i aglomeracji warszawskiej.

Dla stacji elektroenergetycznej Praga uzyskano wszystkie niezbędne decyzje 
i pozwolenia. Od 2018 r. przy ul. Modlińskiej, w sąsiedztwie Elektrociepłowni 
Żerań, trwają prace budowlane.

Drugim elementem przedsięwzięcia jest budowa dwóch linii elektroenergetycz-
nych 220 kV. Połączenie realizowane jest na terenie miejskim, w dzielnicy Biało-
łęka. W związku z tym inwestor podjął decyzję o poprowadzeniu linii w techno-
logii kablowej, pod ziemią, głównie przez zamknięte tereny kolejowe.

Mamy świadomość, że ta niezwykle potrzebna inwestycja może budzić 
pytania. Dlatego 31 sierpnia 2020 r. rozpoczynamy działania informacyjno-
-konsultacyjne. Uruchomiliśmy stronę internetową przedsięwzięcia 
stacjapraga.pse.pl, na której mogą Państwo znaleźć bieżące wiadomości 
na temat projektu i zgłosić swoje pytania, opinie oraz komentarze.  

Zależy nam, aby zrealizować to zadanie we współpracy i w porozumieniu z Pań-
stwem.

Z poważaniem,
Zespół projektu

Technologia kablowa, trasa w korytarzu 
infrastrukturalnym

Znalezienie przebiegu dla linii elektroenergetycznej biegnącej 
przez duże miasto jest prawdziwym wyzwaniem. Celem inwestora 
i wykonawcy było wyznaczenie technicznie wykonalnej trasy, która 
w maksymalnym stopniu uwzględni interesy mieszkańców i innych 
zainteresowanych stron.

Tylko dokładna znajomość obszaru pozwala na zaprojektowanie 
przebiegu linii. Dlatego w pierwszej kolejności szczegółowo rozpo-
znaliśmy lokalne uwarunkowania i ograniczenia terenu, które mają 
wpływ na wytyczaną trasę linii. 

Linie najwyższych napięć, tj. 220 kV i 400 kV są zwykle projektowa-
ne jako połączenia napowietrzne. Jednakże z uwagi na to, że nowe 
połączenie o długości ok. 4,2 km ma powstać na terenie Warszawy 
– w obrębie dzielnicy Białołęka – inwestor zdecydował o zastoso-
waniu technologii kablowej. 

Technologia kablowa jest wykorzystywana w zurbanizowanej, 
szybko rozwijającej się przestrzeni miejskiej. Linie zostaną ułożone 
pod ziemią, co pozwoli im „pokonać przeszkody” - m.in. ul. Modliń-
ską, tory kolejowe, Kanał Żerański, drogi wewnętrzne, kable, kana-
lizację, wodociągi, gazociągi itp. Aby uniknąć kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem terenu, na 1/3 trasy wykorzystane zostaną metody 
bezwykopowe – tzw. przewierty sterowane.

Pierwotna trasa, po analizach projektantów, została zmieniona tak, 
aby przebiegała z dala od terenów na zachodnim brzegu Kanału 
Żerańskiego, w tym obszaru przyszłego Parku Żerańskiego. Linie 
zlokalizowano w większości na obszarach przemysłowych/poprze-
mysłowych i kolejowych – zamkniętych dla mieszkańców.

Korzyści z realizacji inwestycji 

Budowa stacji Praga i linii kablowych jest ściśle powiązana z mo-
dernizacją Elektrociepłowni Żerań. Za pomocą nowej infrastruk-
tury moc wyprowadzona z nowego bloku gazowo-parowego 
496 MW zostanie przekazana do Krajowego Systemu Elektroener-
getycznego.

Obecnie tylko stacja Miłosna znajduje się w prawobrzeżnej części 
Warszawy i bezpośrednio dostarcza do niej energię. Linie i stacja 
Praga zostaną powiązanie z istniejącą siecią przesyłową, co zapew-
ni wzrost pewności zasilania tej części stolicy.

Linie i bezpieczeństwo 

W Polsce istnieje ok. 14 700 kilometrów linii najwyższych napięć. Zarówno dla 
stosowanej od ponad pół wieku technologii powietrznej, jak i dla technologii 
kablowej, istnieją surowe normy i przepisy regulujące kwestie oddziaływania 
infrastruktury na otoczenie. Ich przestrzegania – zarówno na etapie projektowa-
nia, budowy, jak też eksploatacji – strzegą niezależne instytucje.

Nasze kluczowe założenia
Traktujemy mieszkańców, organizacje społeczne i media jak part-
nerów – zachęcamy do kontaktu.

Mimo panującej epidemii, sprawnie odpowiadamy na pojawiające 
się pytania i wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu poprzez formu-
larz kontaktowy na stronie inwestycji stacjapraga.pse.pl, email czy 
telefon. 

Na etapie projektowania przedsięwzięcia inwestor i wykonawca 
starali się w największym możliwym stopniu uwzględnić charakter 
terenu i potrzeby społeczności lokalnej. Wybrano podziemną tech-
nologię kablową i trasę w korytarzu infrastrukturalnym. Opracowa-
no z Urzędem Dzielnicy Białołęka wstępną propozycję kompensacji 
przyrodniczej, która podlega konsultacjom. 

Inwestycja celu publicznego 

Budowa stacji 220/110 kV Praga wraz z wprowadzeniem linii 220 kV jest przykła-
dem inwestycji celu publicznego, finansowanej ze środków publicznych.

Przez inwestycję celu publicznego rozumie się zadania prowadzone na szcze-
blu lokalnym, ponadlokalnym oraz krajowym, które realizują cele wymienione 
w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

Jako inwestycje celu publicznego wymieniono w niej m.in.: „budowę i utrzymy-
wanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania (…) energii elek-
trycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych 
przewodów i urządzeń”.

Koniec trasy dwóch kablowych, 
podziemnych linii elektroener-
getycznych 220 kV. Miejsce 
połączenia z linią napowietrzną 
Miłosna – Mory.

Linia przesyłowa 220 kV 
Miłosna – Mory.

Przejście pod Kanałem Żerańskim 
i ul. Płochocińską przewiertem 
sterowanym – bez wpływu na 
warunki wodne kanału oraz bez 
zatrzymywania ruchu.

Pierwotny, nierealizowany wariant 
trasy linii – prowadzony zachod-
nim brzegiem Kanału Żerańskie-
go, terenem przyszłego Parku 
Żerańskiego.

Przejście przez obszar przy Porcie 
Żerańskim – po uzgodnieniu 
koncepcji drogowej.

Przejście przez tory prowadzące 
do Ec Żerań przewiertem sterowa-
nym – bez zatrzymywania ruchu.

Stacja elektroenergetyczna 
Praga – budowana przy Ec Żerań 
od 2018 r. Początek trasy dwóch 
kablowych, podziemnych linii 
elektroenergetycznych 220 kV.

Przejścia przez 
tereny kolejowe 

przewiertami ste-
rowanymi – bez 
zatrzymywania 

ruchu.

Przejście przez 
ul. Modlińską 

przewiertem ste-
rowanym – bez 
zatrzymywania 

ruchu.


