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01/
MODERNIZACJA 
ELEKTROCIEPŁOWNI 
ŻERAŃ

DLACZEGO KONIECZNA 
JEST BUDOWA STACJI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ 
PRAGA ORAZ LINII 
KABLOWYCH 220 kV?

Dzięki budowie gazowo-parowego bloku energetycznego znacznie 
zwiększy się produkcja energii elektrycznej w Elektrociepłowni Żerań.

Nową moc z elektrociepłowni trzeba wyprowadzić do Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego (KSE). 

Do tego właśnie będzie służyć stacja Praga i dwie linie 
elektroenergetyczne o napięciu 220 kV – budowane w technologii 
kablowej, pod ziemią.
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Elektrownie / elektrociepłownie 

produkują energię, po czym w sta-

cjach SN/NN (średnich napięć / 

najwyższych napięć) – takich jak 

stacja elektroenergetyczna Praga 

– podwyższa się jej napięcie w celu 

przesłania na duże odległości.

Liniami najwyższych napięć (NN, 

220 i 400 kV) – takimi jak linie ka-

blowe od SE Praga do napowietrz-

nej linii elektroenergetycznej 

220 kV Miłosna – Mory – przesyła 

się energię do lokalnych stacji NN/

WN (najwyższych napięć / wyso-

kich napięć), gdzie napięcie zmniej-

szane jest do 110 kV.

Liniami wysokich napięć (WN, 

110 kV łącznie) przesyła się 

energię do stacji WN/SN.

Liniami średnich napięć (SN, 10, 15, 

20 lub 30 kV) przesyła się energię 

do transformatorów SN/nn.

Liniami niskiego napięcia (nn – 400 

i 230 V) przesyła się energię do 

końcowych odbiorców (np. gospo-

darstw domowych).

Elektrownia i stacja SN/NN

Linie przesyłowe 
PSE (NN/WN)

w tym przypadku 
4,2 km podziemnych 

linii kablowych

Stacja transformatorowa 
(NN/WN)

Stacja 
transformatorowa (WN/SN)

Słupowa stacja 
transformatorowa (SN/nn)

Linia WN Linia 
rozdzielcza 

SN

Linia 
nn

W uproszczeniu, cały proces 
od momentu wytworzenia do 
dostarczenia energii odbiorcy 
wygląda następująco:

Stacja Praga
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KTO REALIZUJE 
INWESTYCJĘ?

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE 
W BUDOWĘ STACJI PRAGA 
I LINII ELEKTROENERGE-
TYCZNYCH

Inwestorem zlecającym budowę stacji Praga oraz linii elektroenergetycznych 
są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA – Operator Systemu Przesyłowego 
(OSP) energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa 
o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Wykonawcą jest Pinggao Group Co. Ltd – spółka zależna State Grid 
Corporation of China – chińskiego odpowiednika PSE. Firma działa w Polsce 
od kilku lat, realizując projekty elektroenergetyczne na zlecenie PSE.

02/
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ZASILANIE 
WARSZAWY ORAZ 
INWESTYCJE 
REALIZOWANE 
WOKÓŁ AGLOMERACJI 
WARSZAWSKIEJ

JAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
REALIZUJEMY DLA 
BEZPIECZEŃSTWA 
ENERGETYCZNEGO 
STOLICY?

PSE są właścicielem 14 700 km linii i 107 stacji elektroenergetycznych 
najwyższych napięć, służących zapewnieniu stabilnych i bezpiecznych 
dostaw energii do wszystkich odbiorców w Polsce. Infrastruktura ta 
podlega ciągłej modernizacji i rozbudowie.

03/
13 6

5 9507

STRATEGICZNYCH INWESTYCJI PSE 
W ROZWÓJ KSE NA MAZOWSZU

NOWYCH I ROZBUDO-
WYWANYCH OBIEKTÓW 
STACYJNYCH

INWESTYCJI REALIZOWANYCH 
W TRYBIE SPECUSTAWY

MLN ZŁ WARTOŚĆ 
KONTRAKTÓW

REALIZOWANYCH LINII 
PRZESYŁOWYCH

DANE DOTYCZĄ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
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03/
ZASILANIE 
WARSZAWY ORAZ 
INWESTYCJE 
REALIZOWANE 
WOKÓŁ AGLOMERACJI 
WARSZAWSKIEJ

JAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
REALIZUJEMY DLA 
BEZPIECZEŃSTWA 
ENERGETYCZNEGO 
STOLICY?

Linia 400 kV Ostrołęka – Stanisławów 
zastąpi istniejącą od prawie 50 lat 
linię 220 kV Ostrołęka – Miłosna.

Nowe połączenie 400 kV aglomeracja 
warszawska – Siedlce.

Linia 400 kV Kozienice – Miłosna 
zastąpi istniejącą od prawie 50 lat 
jednotorową linię 400 kV.

Niedawno na obszarze wojewódz-
twa mazowieckiego PSE zakoń-
czyły budowę linii 400 kV łączącej 
istniejącą infrastrukturę pomiędzy 
aglomeracją warszawską a Sie-
dlcami. Trwają przygotowania do 
przebudowy linii 400 kV z Kozienic 
do Miłosnej, a połączenie 220 kV 
z Ostrołęki do Miłosnej zastąpi no-
woczesna linia 400 kV Ostrołęka – 
Stanisławów.

Budowana w Warszawie stacja 
Praga zostanie połączona z KSE 
poprzez nowe linie kablowe.

SE Praga i dwie kablowe linie 220 
kV połączą Ec Żerań z KSE poprzez 
istniejącą napowietrzną linię 220 kV 
Miłosna – Mory.
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03/
ZASILANIE 
WARSZAWY ORAZ 
INWESTYCJE 
REALIZOWANE 
WOKÓŁ AGLOMERACJI 
WARSZAWSKIEJ

JAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
REALIZUJEMY DLA 
BEZPIECZEŃSTWA 
ENERGETYCZNEGO 
STOLICY?

Poza przejściowym spadkiem zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowanym 
epidemią, prognozy dla kraju przewidują średnioroczny wzrost zapotrzebowania na 
moc elektryczną na poziomie ok. 1,2%. 

Dla Warszawy jest to ok. dwukrotnie więcej.
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03/
ZASILANIE 
WARSZAWY ORAZ 
INWESTYCJE 
REALIZOWANE 
WOKÓŁ AGLOMERACJI 
WARSZAWSKIEJ

JAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
REALIZUJEMY DLA 
BEZPIECZEŃSTWA 
ENERGETYCZNEGO 
STOLICY?

Tylko stacja Miłosna znajduje się w prawobrzeżnej części Warszawy i bezpośrednio zasila ten 
obszar miasta. 

Nowa stacja 220/110 kV Praga: 
• zapewni wyprowadzenie mocy z nowego bloku gazowego o mocy 496 MW budowanego przez 

PGNiG Termika,
• poprawi pewność zasilania prawobrzeżnej części Warszawy.

Nowa stacja musi być powiązana z istniejącą siecią przesyłową. W tym celu wybudowane zostaną 
dwie kablowe, podziemne linie 220 kV od stacji Praga do istniejącej linii 220 kV Miłosna – Mory.
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04/
STACJA PRAGA

JAK ZAAWANSOWANE SĄ 
PRACE BUDOWLANE?

Stacja elektroenergetyczna Praga 
powstaje na terenie przylegającym 
do Elektrociepłowni Żerań.

Prace trwają od 2018 r. Budowa ma zostać 
zakończona do 31 grudnia 2021 r.

Stąd, po odpowiednim podniesieniu 
napięcia, energia elektryczna będzie 
przekazywana dalej za pomocą 
podziemnych linii kablowych do KSE.
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05/
KABLOWE, PODZIEMNE 
LINIE 220 kV

SPECJALNE ROZWIĄZANIE 
DLA TERENU MIEJSKIEGO

Technologia kablowa:

• jest wykorzystywana w szybko rozwijającej się przestrzeni miejskiej,

• linie zostaną ułożone pod ziemią, aby ominąć „przeszkody” - 
ul. Modlińską, tory kolejowe, Kanał Żerański, drogi wewnętrzne, kable, 
kanalizację, wodociągi, gazociągi itp.,

• aby uniknąć kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, na 1/3 trasy 
wykorzystane zostaną metody bezwykopowe – tzw. przewierty 
sterowane,

• zarówno technologia, jak i budowa są bezpieczne dla otoczenia. 
PSE działają zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie 
bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska i jakości.
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05/

RYSUNEK

ul. Płochocińska

Kanał Żerański

4,7 m

droga dojazdowa
do terenów kolejowychchodnik parking

sieć gazowa
sieć elektroenergetyczna
sieć wodociągowa
sieć kanalizacyjna
sieć ciepłownicza
sieć telekomunikacyjna
dwie linie kablowe 220 kV

Schemat przejścia przewiertem sterowanym pod Kanałem Żerańskim oraz sąsiadującą z nim infrastrukturą.
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06/
DOSTOSOWANIE 
TRASY LINII DO 
KIERUNKÓW 
ROZWOJU BIAŁOŁĘKI

JAK UWZGLĘDNILIŚMY 
PLANY DZIELNICY?

Zaprojektowane linie zostaną zlokalizowane na terenach 
przemysłowych i poprzemysłowych, w korytarzu 
infrastrukturalnym kolei, w większości na terenach 
zamkniętych (ok. 60% trasy).

Nie będą zakłócały komfortu życia i odpoczynku 
mieszkańców – z daleka od terenów mieszkalnych 
i rekreacyjnych.

Pierwotna trasa linii elektroenergetycznych – ujęta 
w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy” – przebiegała przez 
obszar przyszłego Parku Żerańskiego. 

WYWIAD 
Z PROJEKTANTEM (FILM)

INTERAKTYWNA 
MAPA

TRASA LINII Z LOTU 
PTAKA (FILM)
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06/
DOSTOSOWANIE 
TRASY LINII DO 
KIERUNKÓW 
ROZWOJU BIAŁOŁĘKI

JAK UWZGLĘDNILIŚMY 
PLANY DZIELNICY?

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

Napowietrzna 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 zachodnim brzegiem Kanału Żerańskiego, 
terenem przyszłego Parku Żerańskiego.

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

Przejście przez tory prowadzące do Ec Żerań przewiertem 
sterowanym – 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 
sterowanymi – bez zatrzymywania ruchu.

Przejście przez ul. Modlińską przewiertem 
sterowanym – bez zatrzymywania ruchu.



15

07/
KOMPENSACJA 
PRZYRODNICZA

JAK OGRANICZAMY 
WPŁYW INWESTYCJI NA 
ŚRODOWISKO NATURALNE?

Priorytetem PSE przy projektowaniu SE Praga oraz linii był jak najmniejszy 
wpływ inwestycji na otoczenie – społeczność lokalną oraz środowisko 
naturalne.

Inwestycje infrastrukturalne wymagają jednak czasem usunięcia 
drzew. Na potrzeby realizowanej inwestycji wykonano inwentaryzację 
dendrologiczną i analizę brakarską. Ustalono, że niezbędne jest uzyskanie 
zezwolenia na usunięcie 407 drzew rosnących w formie 585 pni.

Wstępna propozycja planu nasadzeń zastępczych została opracowana 
we współpracy z Urzędem Dzielnicy Białołęka. Według niej wykonawca 
po realizacji inwestycji ma zasadzić 624 drzewa. Będą to duże sadzonki 
(obwód na wys. 1 m: 14-16 lub 16-18 cm). Kompensacja ma dotyczyć przede 
wszystkim tych terenów, na których będzie realizowana wycinka.

Propozycja nasadzeń zastępczych będzie przedmiotem konsultacji 
społecznych.

WYWIAD 
Z DENDROLOGIEM (FILM)

PROPONOWANE DZIAŁANIA 
KOMPENSACYJNE (MAPY)
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07/
KOMPENSACJA 
PRZYRODNICZA

JAK OGRANICZAMY 
WPŁYW INWESTYCJI NA 
ŚRODOWISKO NATURALNE?

554 drzewa – wiśnie, 
klony, jarzęby i lipy – 
o obwodzie 14-16 cm –
zostaną zlokalizowane 
wzdłuż wybudowanych  
linii kablowych. Są to 
rośliny wysoko mio-
dodajne, przyjazne dla 
owadów i ptaków.*

Dodatkowo 50 dębów 
szypułkowych – o ob-
wodzie 16-18 cm – zo-
stanie posadzonych na 
działkach wskazanych 
przez Urząd Dzielnicy: 
przy dwóch szkołach 
i w okolicach mostu 
gen. Stefana Grota-
-Roweckiego.

Przy moście gen. 
Stefana Grota-Ro-
weckiego zostanie 
posadzonych 20 
szybko rosnących 
topoli Simona o ob-
wodzie 14-16 cm.

Ponadto – w zamian 
za usunięcie roślin 
niewymagających ze-
zwolenia na wycinkę, 
zaproponowano po-
sadzenie 1000 krze-
wów ligustru zimo-
zielonego (przy jednej 
ze szkół).

554 50 20 1000
DRZEWA GATUNKÓW 
MIODODAJNYCH

DĘBÓW TOPOLI KRZEWÓW
14–16 cm 14–16 cm16–18 cm

* Rozpatrywane jest nasadzenie części z tych drzew na terenach Przedszkola nr 428 oraz Szkoły Podstawowej nr 118 
przy ulicy Myśliborskiej.

PROJEKTOWANE 
NASADZENIE 

624 DRZEW
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08/

01

KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 
I KONSULTACJE

JAK UWZGLĘDNIAMY 
POTRZEBY DZIELNICY 
I JEJ MIESZKAŃCÓW?

Celem inwestora i wykonawcy było wyznaczenie technicznie 
wykonalnego przebiegu, który w możliwie maksymalnym stopniu 
uwzględni interesy mieszkańców i innych zainteresowanych stron.

Prawdziwym wyzwaniem było ustalenie przebiegu trasy linii 
na obszarze i rozwijającej się dzielnicy Białołęka.

INWENTARYZACJA 
TERENU

04
DZIAŁANIA 
INFORMACYJNO-
KONSULTACYJNE

03
ROZMOWY Z WŁADZAMI 
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA

02
UZGODNIENIA
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08/ 01

KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 
I KONSULTACJE

JAK UWZGLĘDNIAMY 
POTRZEBY DZIELNICY 
I JEJ MIESZKAŃCÓW?

Tylko dokładna znajomość obszaru pozwala na przygotowanie odpowiedniej 
propozycji lokalizacji inwestycji. Dlatego przeprowadzono analizę wszystkich 
czynników, które mogły mieć dla niej znaczenie. Badano m.in.:

• istniejącą i projektowaną infrastrukturę, 

• kierunki i plany rozwoju dzielnicy,

• oczekiwania mieszkańców wyrażone w toku realizacji wcześniejszych inwestycji.

Aby linie mogły przebiegać z dala od osiedli mieszkaniowych i terenów 
rekreacyjnych, po przeprowadzonych analizach:

• wybrano technologię kablową,

• wypracowano wariant realizacyjny przebiegu trasy linii w znacznej części po 
zamkniętych terenach kolei, w istniejących korytarzach infrastrukturalnych.

Pozwoliło to wyznaczyć możliwie najmniej inwazyjny przebieg trasy linii oraz 
uwolnić tereny istotne dla dzielnicy i mieszkańców.

INWENTARYZACJA 
TERENU
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08/ 01

KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 
I KONSULTACJE

JAK UWZGLĘDNIAMY 
POTRZEBY DZIELNICY 
I JEJ MIESZKAŃCÓW?

min. 6 m

max 10 m
12 m

1–2,5 m m
in. 1,8 m

pas technologiczny

Schemat pasa technologicznego 

linii kablowych 220 kV

Na terenach zadrzewionych – ze względów bezpieczeństwa – 
konieczne będzie wykonanie wycinki w pasie 12 m (2 x 6 m). 

Ponieważ linie wyprowadzające moc z elektrociepłowni nie mogą 
być narażone na uszkodzenie przez systemy korzeniowe, pas ten 
będzie musiał pozostać niezadrzewiony. Także nowe nasadzenia 

będą mogły zostać wykonane min. 6 m od linii.
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08/
KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 
I KONSULTACJE

JAK UWZGLĘDNIAMY 
POTRZEBY DZIELNICY 
I JEJ MIESZKAŃCÓW?

Dla stacji elektroenergetycznej Praga uzyskano 
wszystkie niezbędne decyzje oraz pozwolenia. 
Aktualnie prowadzone są prace formalno-praw-
ne mające na celu uzyskanie pozwolenia na bu-
dowę dla linii kablowych 220 kV.

Ustalenia z właścicielami i zarządcami nieru-
chomości oraz z Urzędem Dzielnicy Białołęka 
trwają od kilkunastu miesięcy:

• uzgodniono skrzyżowania z istniejącą in-
frastrukturą z: Polską Spółką Gazownic-
twa, Veolia Energia Warszawa, Zarządem 
Dróg Miejskich, Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad, Orange, Miejskim 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanaliza-
cji, innogy Stoen Operator, Gaz-Systemem, 
PGNiG Termika,

• uzyskano pozwolenie wodnoprawne w PGW 
Wody Polskie (w zakresie przekroczenia Ka-
nału Żerańskiego),

• przeprowadzono uzgodnienia ze spółkami 
PKP (duża część trasy przebiega przez za-
mknięte tereny kolejowe).

Uzyskano decyzje Wojewody Mazowieckiego 
oraz Prezydenta m.st. Warszawy o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

02
UZGODNIENIA
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08/
KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 
I KONSULTACJE

JAK UWZGLĘDNIAMY 
POTRZEBY DZIELNICY 
I JEJ MIESZKAŃCÓW?
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Osoba prawna

WG 
LICZBY 

DZIAŁEK

02

WŁAŚCICIELE 
DZIAŁEK 

NA TRASIE LINII

Zdecydowana większość trasy linii elektroener-
getycznych została zaprojektowana na gruntach 
publicznych oraz instytucjonalnych.

Zaprojektowany przebieg został uzgodniony 
z zarządzającymi nimi podmiotami.
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08/
KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 
I KONSULTACJE

JAK UWZGLĘDNIAMY 
POTRZEBY DZIELNICY 
I JEJ MIESZKAŃCÓW?

Interes społeczności Dzielnicy Białołęka reprezentują jej władze. Pomiędzy 
inwestorem, wykonawcą a przedstawicielami Dzielnicy odbyło się wiele 
spotkań poświęconych projektowi. W efekcie opracowano m.in.:

• koncepcję drogową na obszarze Portu Żerańskiego (otrzymano opinię 
Biura Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy),

• wstępną koncepcję nasadzeń zastępczych, która zostanie poddana 
ocenie mieszkańców w ramach konsultacji społecznych,  

• plan działań informacyjnych skierowanych do mieszkańców.

03
ROZMOWY Z WŁADZAMI 
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA
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08/
KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 
I KONSULTACJE

JAK UWZGLĘDNIAMY 
POTRZEBY DZIELNICY 
I JEJ MIESZKAŃCÓW?

Rozpoczynamy działania informacyjno-konsultacyjne.

Od 31 sierpnia 2020 r. inwestor i wykonawca zapraszają mieszkańców i organizacje 
społeczne do rozmowy na temat planowanej inwestycji. 

Niestety, z powodu epidemii COVID-19 nie jest możliwa organizacja tradycyjnych spotkań 
z mieszkańcami. Dlatego PSE i wykonawca, chcąc zapewnić partnerom społecznym pełny 
dostęp do informacji na temat inwestycji, uruchomili stronę internetową stacjapraga.pse.pl, 
gdzie można znaleźć m.in.:

• nagranie z przelotu dronem nad terenami przeznaczonymi pod inwestycję,

• wywiady wideo z ekspertami,

• interaktywną mapę, która – dzięki nałożeniu danych na mapę satelitarną – umożliwi 
poznanie każdego odcinka trasy linii,

• wstępną koncepcję nasadzeń zastępczych podlegającą konsultacjom społecznym.

Do 28 września zbieramy pytania, komentarze i opinie dot. inwestycji oraz uwagi do koncepcji 
nasadzeń zastępczych. W październiku opublikujemy podsumowanie tego procesu.

04
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE SKIEROWANE 
DO MIESZKAŃCÓW DZIELNICY BIAŁOŁĘKA I ORGANIZACJI 
DZIAŁAJĄCYCH NA JEJ TERENIE

ZADAJ PYTANIE 
ZGŁOŚ UWAGĘ
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09/
WZMACNIAMY 
LOKALNĄ 
SPOŁECZNOŚĆ

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA 
PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH 
O WARTOŚCI DO 60 000 ZŁ

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizując inwestycje wspierają lokalne 
społeczności. 

Spółka realizuje program „Wzmocnij swoje otoczenie”, w którym zaprasza 
mieszkańców oraz organizacje społeczne do współpracy w zakresie 
realizacji projektów z obszaru zdrowia, sportu czy ekologii, które wpłyną na 
poprawę jakości życia. 

Do udziału w Programie zapraszamy również mieszkańców Białołęki!

Przewidujemy nagrodzenie jednego projektu, który nie przekroczy kwoty 
60 000 zł netto lub 3 projektów o wartości 20 000 zł netto każdy.

W Programie mogą brać udział mieszkańcy oraz: fundacje, stowarzyszenia, 
spółdzielnie socjalne i inne organizacje pozarządowe – z zastrzeżeniem, 
że beneficjentami ich działań statutowych są mieszkańcy Białołęki.

ZGŁOŚ PROJEKT 
SPOŁECZNY
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Więcej informacji - m.in.:

• nagranie z przelotu dronem nad trasą linii,

• wywiady wideo z ekspertami,

• interaktywną mapę,

• materiał obrazujący działania kompensacyjne proponowane 
w związku z inwestycją,

• formularz konsultacyjny

znajdą Państwo na stronie internetowej: 
stacjapraga.pse.pl

Adres kontaktowy: 
kontakt@stacja-praga.pl

Rzecznik inwestycji: 
Marek Rudnicki, 
tel. 604 204 205

Zapraszamy

10/
WIĘCEJ INFORMACJI


