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01/
CZEMU SŁUŻY 
BUDOWA?

• Budowa stacji 220/110 kV Praga wraz z wprowadzeniem linii 220 kV 
jest powiązana z modernizacją Elektrociepłowni Żerań.

• Dzięki budowie gazowo-parowego bloku energetycznego znacznie 
zwiększy się produkcja wytwarzanej tu energii elektrycznej.

• Nową moc z elektrociepłowni trzeba wyprowadzić do Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego.

• 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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JAK WYZNACZYLIŚMY 
TRASĘ LINII 220 kV?

Celem inwestora i wykonawcy było wyznaczenie trasy, 
która w możliwie maksymalnym stopniu uwzględni 
interesy wszystkich zainteresowanych stron.

02/

inwentaryzacja 
terenu

decyzje, pozwolenia, 
uzgodnienia

działania informacyjne 
i konsultacyjne 
skierowane do 
mieszkańców oraz 
organizacji społecznych 
działających na Białołęce 

uzyskanie akceptacji 
dla trasy i planowanych 
działań kompensacyjnych

rozmowy z władzami 
Dzielnicy Białołęka 

01 05040302
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Pierwotnie trasa linii elektroenergetycznych – wg „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” – miała przebiegać m.in. przez obszar 
przyszłego Parku Żerańskiego. 

W wyniku przeprowadzonych analiz:

ograniczyliśmy ingerencję w otoczenie

wybraliśmy technologię kablową (podziemną)

przesunęliśmy przebieg linii z terenów rekreacyjnych przy Kanale Żerańskim 

poprowadziliśmy trasę przez tereny przemysłowe, poprzemysłowe i kolejowe

JAK WYZNACZYLIŚMY 
TRASĘ LINII 220 kV?

02/
?

http://m.in
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JAK WYZNACZYLIŚMY 
TRASĘ LINII 220 kV?

02/
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.
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NA JAKIEJ PODSTAWIE
PROWADZONA JEST
BUDOWA?

Dla stacji elektroenergetycznej Praga uzyskano wszystkie niezbędne decyzje 
oraz pozwolenia. Budowa trwa od 2018 r.

W związku z budową linii elektroenergetycznych:

• przeprowadzono ustalenia z właścicielami i zarządcami nieruchomości 
oraz z Urzędem Dzielnicy Białołęka

• uzgodniono skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą

• uzyskano pozwolenie wodnoprawne w PGW Wody Polskie (w związku 
z przekroczeniem Kanału Żerańskiego)

• przeprowadzono uzgodnienia ze spółkami PKP (duża część trasy przebiega 
przez zamknięte tereny kolejowe

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

Prace formalno-prawne mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę dla linii kablowych 220 kV 
planuje się zakończyć w pierwszym kwartale 2021 r. Wtedy też ruszą prace budowlane.

03/
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JAKĄ METODĄ 
WYKONYWANE 
BĘDĄ PRACE?

Na większości trasy linie zostaną ułożone metodą tradycyjną – w tzw. otwartym wykopie, który 
po ułożeniu kabli zostanie zasypany. W kluczowych miejscach – np. pod ul. Modlińską, na 
terenach kolejowych czy pod Kanałem Żerańskim – przy pomocy specjalnych wiertnic zostaną 
wykonane tzw. przewierty sterowane. Na tych odcinkach linie zostaną ułożone bez wykopów, 
zatrzymywania ruchu drogowego i kolejowego, naruszenia brzegów kanału itp. 

04/
ul. Płochocińska

Kanał Żerański

4,7 m

droga dojazdowa
do terenów kolejowychchodnik parking
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JAK WYKONUJE 
SIĘ PRZEWIERT 
STEROWANY?

05/
Technologia przewiertów sterowanych jest szeroko wykorzystywana przy budowie 
podziemnych rurociągów dla różnych mediów, zwłaszcza w terenach silnie 
zurbanizowanych, z gęstą siecią instalacji podziemnych – jak na Żeraniu.

• Metoda przewiertu sterowanego polega na wykonaniu przewiertu po zakrzywionej 
trajektorii, celem przeciągnięcia rur, do których następnie wciągnięte zostają kable. 
Dla każdego kabla przewidziano jedną rurę.

• W przeciwieństwie do techniki wiercenia poziomego, która wymaga głębokich 
wykopów po obu końcach przewiertu, horyzontalny przewiert sterowany można 
wykonać z poziomu gruntu.

 
5. Rury jednego toru linii kablowej przeciągnięte, rury drugiego toru przygotowane do 
przeciągnięcia. 
 
 
ad. 3. Wiertnica jest pojazdem samobieżnym, wyposażonym w gąsienicowy układ bieżny. Umożliwia 
on poruszanie się po terenie budowy, jednak nie jest dostosowany do samoczynnego 
przemieszczania maszyny na duże odległości. Wiertnica dostarczana jest na plac budowy na lawecie 
(platformie na kołach). 
Na ogół firma wykonująca przewierty sterowane posiada własny transport: ciężarówka z naczepą, na 
której są zbiorniki na wodę i gdzie będzie przygotowywana płuczka oraz doczepioną lawetą do 
transportu wiertnicy. Ciężar zespołu nie może przekraczać dopuszczalnego nacisku na oś. Na ulicy 
asfaltowe oraz drodze utwardzonej. Transport nie spowoduje uszkodzeń nawierzchni. 
Nawierzchnia może zostać uszkodzona od gąsienic wiertnicy podczas jej manewrowania, ale 
uszkodzenia te powinny zostać naprawione przez wykonawcę robót. 
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Dla każdej linii kablowej przeciągnięte pod ziemią zostaną 
3 rury dla wprowadzenia kabli oraz dodatkowa rura 
rezerwowa, dla ewentualnej wymiany uszkodzonego kabla, 
bez konieczności wykonywania wykopów.

W wykopie otwartym linia zostanie 
ułożona na głębokości ok. 1,8 m 
poniżej poziomu terenu. W przewiercie 
głębokość ta będzie wynosiła ok. 
2,5 m (ale np. pod Kanałem Żerańskim 
aż 4,7 m pod dnem!).

JAK WYKONUJE 
SIĘ PRZEWIERT 
STEROWANY?

05/
POWIERZCHNIA DROGI

SIEĆ
UZBROJENIA

TERENU

KABEL 220 kV
250  400 cm
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. 2

50
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RURA
REZERWOWA

RURA
OSŁONOWA

TRAKT
ŚWIATŁODWODOWY
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3 2 1

5 4

1  WIERTNICA
2  POMPA PŁUCZKI
3  MIESZALNIK PŁUCZKI
4  GŁOWICA WIERCĄCA
5  SONDA

PRZEPŁYW PŁUCZKI OCZYSZCZONEJ
PRZEPŁYW PŁUCZKI Z UROBKIEM

I. ETAP WIERCENIA PILOTAŻOWEGO

5

JAK WYKONUJE 
SIĘ PRZEWIERT 
STEROWANY?

05/ I. ETAP WIERCENIA PILOTAŻOWEGO 
Pierwszy etap prac polega na przewierceniu się przez wcześniej 
zaplanowaną trasę. Przewiert jest wykonywany przez sterowaną 
głowicę wiercącą. Dzięki umieszczonej w niej sondzie możliwa jest 
bieżąca kontrola i poprawa trajektorii – tak, aby przewiert był jak 
najbardziej dokładny.
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II. ETAP ROZWIERCANIA

3 2 1

1  WIERTNICA
2  POMPA PŁUCZKI
3  MIESZALNIK PŁUCZKI
4  ROZWIERTAK

PRZEPŁYW PŁUCZKI OCZYSZCZONEJ
PRZEPŁYW PŁUCZKI Z UROBKIEM

4

JAK WYKONUJE 
SIĘ PRZEWIERT 
STEROWANY?

05/ II. ETAP ROZWIERCANIA 
Kiedy głowica wiertnicza znajduje się po drugiej stronie otworu 
wiertniczego, zastępowana jest przez głowicę rozwiercającą 
(„rozwiertak”), która zostaje przeciągnięta w przeciwnym kierunku. 
W ten sposób poszerza się średnicę przekopu, aby zmieściły się w nim 
planowane rury.
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III. WYCIĄGANIA RURY

3 2 1

5

7

6

5

8

1  WIERTNICA
2  POMPA PŁUCZKI
3  MIESZALNIK PŁUCZKI
4  ROZWIERTAK
5  RURA

PRZEPŁYW PŁUCZKI OCZYSZCZONEJ
PRZEPŁYW PŁUCZKI Z UROBKIEM

4

6  KRĘTLIK
7  GŁOWICA CIĄGNĄCA
8  ROLKI PROWADZĄCE

III. ETAP WCIĄGANIA RUR 
Na końcu do poszerzonego wcześniej otworu wciągane są rury. 
Na tym etapie także instaluje się rozwiertak, który udrażnia 
drogę nowej instalacji.

JAK WYKONUJE 
SIĘ PRZEWIERT 
STEROWANY?

05/
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06/
• Płuczki wiertnicze to mieszaniny wody z bentonitem - skałą osadową posiadającą 

silne właściwości absorpcyjne (wykorzystywaną np. jako żwirek dla kotów).

• Zadaniem płuczki jest zmniejszenie tarcia podczas przewiertu pilotażowego oraz 
ułatwienie usuwania urobku podczas rozwiercania przewiertu.

• Płuczka robiona jest na miejscu przewiertu. Bentonit dostarczany jest w workach 
i mieszany w zbiorniku z wodą, skąd podawany jest pompą do wiertnicy. 
Konsystencja płuczki przypomina rzadkie, kleiste błoto.

• Przenikanie płuczki do gruntu jest minimalne. Płuczka „przykleja” się do ścianek 
przewiertu, wzmacniając je i chroniąc przed osunięciem. Nadmiar płuczki z wykopu 
zostaje odpompowany.

• Wykorzystaną płuczkę oczyszcza się w specjalnym separatorze, dzięki 
czemu można ją ponownie wykorzystać. Zastosowanie płuczki nie powoduje 
zanieczyszczenia środowiska.

CZYM JEST PŁUCZKA 
WIERTNICZA?

 
4. Wykop odbiorczy przewiertu i wykop pod linię kablową. Widoczne przeciągnięte 4 rury 
jednego toru linii 110kV. W czerwonym kółku zaznaczone stanowisko wiertnicy z poprzednich 
zdjęć. 
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07/
• Wykorzystywane w przewiertach sterowanych wiertnice są pojazdami 

samobieżnymi, wyposażonymi w gąsienice. Umożliwia to poruszanie się 
po terenie budowy, jednak nie samoczynne przemieszczanie się maszyn 
na duże odległości. Wiertnice dostarczane są na plac budowy na lawetach 
(platformach na kołach).

• Ciężar ciężarówki z naczepą nie może przekraczać dopuszczalnego nacisku 
na oś. Transport nie powoduje więc uszkodzeń nawierzchni. Nawierzchnia 
może zostać uszkodzona od gąsienic wiertnicy podczas jej manewrowania, 
ale te ew. uszkodzenia zostaną naprawione przez wykonawcę robót.

• Poza wiertnicami na budowie będą używane inne, typowe maszyny 
budowlane: koparko-spycharki, dźwigi samobieżne, pompy betonu czy 
samochody ciężarowe do transportu materiałów.

WIERTNICE 
I INNE MASZYNY 
WYKORZYSTYWANE 
NA BUDOWIE

Przykładowa ilustracja. Źródło: ditchwitch.com
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08/
• Ze względów bezpieczeństwa teren budowy będzie zamknięty i wyraźnie 

oznakowany.

• Wstęp na plac budowy będą miały wyłącznie uprawnione do tego, 
odpowiednio przeszkolone osoby.

• Wszyscy przebywający na placu budowy są zobowiązani nosić hełm 
ochronny oraz odblaskową kamizelkę.

• Najważniejszą osobą na budowie jest jej kierownik, który odpowiada za 
wszystkich pracowników, bezpieczeństwo, a także prowadzi dokumentację 
przebiegu prac.

• Prace budowlane będą realizowane w godzinach zwyczajowo przyjętych. 
Wyjątkiem od tego mogą być sytuacje, w których np. przewierty będą 
prowadzone nocą, aby nie zatrzymywać ruchu na drodze.

BEZPIECZEŃSTWO 
NA BUDOWIE
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09/
• We współpracy z Urzędem Dzielnicy Białołęka opracowano wstępną propozycję 

planu nasadzeń zastępczych.

• Koncepcja ta została poddana konsultacjom społecznym.

• W efekcie uzgodnień wykonawca zamierza posadzić 624 drzewa w miejscach 
wskazanych przez Dzielnicę, mieszkańców oraz wzdłuż wybudowanych linii 
kablowych.

• Nasadzenia są następstwem koniecznej wycinki, która zgodnie z harmonogramem 
ma się odbyć w styczniu/ lutym 2021 r. Po inwentaryzacji dendrologicznej ustalono, 
że w związku z realizacją inwestycji niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na 
usunięcie 380 drzew rosnących w formie 519 pni.

NASADZENIA 
PO KONIECZNEJ 
WYCINCE DRZEW

Podsumowanie działań konsultacyjnych zamieściliśmy na stronie 
stacjapraga.pse.pl w zakładce Konsultacje / Materiały do pobrania.

http://stacjapraga.pse.pl
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Wycinka drzew – I kwartał 2021 r. 

Rozpoczęcie prac budowlanych – I kwartał 2021 r. 

Zakończenie budowy – do końca 2021 r. 

Nasadzenia zastępcze – wykonanie do końca 2022 r. 
i pod opieką wykonawcy przez 3 kolejne lata. 

Możliwość kontaktu z wykonawcą – przez cały okres budowy

10/
DALSZE DZIAŁANIA

1
2021
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Dziękujemy za Państwa zainteresowanie inwestycją.

• Poprzez formularz kontaktowy na stronie stacjapraga.pse.pl zbieramy pytania i opinie 
dotyczące inwestycji.

• Wiadomości odbieramy również bezpośrednio pod adresem kontakt@stacja-praga.pl.

• Jesteśmy także do dyspozycji mieszkańców pod numerem telefonu 604 204 205.

• Na stronie stacjapraga.pse.pl publikujemy na bieżąco informacje o budowie oraz 
odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa wątpliwości.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

11/
ZAPRASZAMY 
DO KONTAKTU

i
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stacjapraga.pse.pl

Adres kontaktowy: 
kontakt@stacja-praga.pl

Rzecznik inwestycji: 
Marek Rudnicki, 
tel. 604 204 205

Zapraszamy


