
Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów 

oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów 

i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka (etap II)



Inwestor

Wykonawca



Konieczność rozbudowy sieci przesyłowych

PSE S. A. są właścicielem 

267 linii o łącznej długości 

14 695 km, w tym:

 1 linii o napięciu 750 kV

o dł. 114 km;

 102 linii o napięciu 400 kV

o dł. 6 826 km;

 164 linii o napięciu 220 kV

o dł. 7 755 km;

 106 stacji najwyższych   napięć 

(NN);

 podmorskiego połączenia 450 kV

DC Polska – Szwecja o dł. 254 km.



Sieci elektroenergetyczne Polski na tle Europy



Znaczenie inwestycji



Znaczenie inwestycji
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Znaczenie inwestycji







Dane techniczne linii 400 kV – przykładowe sylwetki słupów



Oddziaływanie linii na ludzi i środowisko - pole elektryczne

Pole elektromagnetyczne ma dwie składowe

Pole elektryczne (E)

• Mierzone w kV/m 

(kilowolt/metr)

• Wytwarza je każdy obwód 

elektryczny pod napięciem

• Np. podłączona do gniazdka 

elektrycznego, ale nie włączona 

lampka nocna wytwarza

pole elektryczne

Pole magnetyczne (H)

• Mierzone w A/m 

(amperach/metr)

• Wytwarza je każdy obwód 

elektryczny pod napięciem,

przez który płynie prąd

• Np. podłączona do gniazdka 

elektrycznego i włączona lampka 

nocna wytwarza pole magnetyczne



Dopuszczalne natężenie pola elektrycznego (E) 

na terenach przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową: < 1 kV/m

 natężenie pola elektrycznego (E):

10 kV/m

 natężenie pola magnetycznego (H):

60 A/m 

Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia 

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól 

elektromagnetycznego

w środowisku

(Dziennik Ustaw RP

Z 19. 12. 2019 r.)



Polskie normy bezpieczeństwa oddziaływania pola elektrycznego 

i magnetycznego dla miejsc zamieszkanych są 

jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie

Kraj / Organizacja Pole elektryczne Pole magnetyczne

WHO – Światowa

Organizacja Zdrowia
5 kV/m 80 A/m

Rekomendacja

Rady Unii Europejskiej
5 kV/m 80 A/m

Niemcy 5 kV/m 80 A/m

Finlandia 5 kV/m 80 A/m

Czechy 5 kV/m 80 A/m

Francja 5 kV/m 80 A/m

Polska 1 kV/m 60 A/m



Natężenie pola elektrycznego szybko maleje przy oddalaniu się od osi linii, a także przy

zbliżaniu się do konstrukcji słupa.

Źródło: Opracowanie 

własne.

Pas technologiczny

Poziom normy bezpieczeństwa

1 kV/m (budynki mieszkalne)

Poziom normy bezpieczeństwa

10 kV/m



Natężenie pola magnetycznego szybko maleje przy oddalaniu się od osi linii.

Źródło: Opracowanie 

własne.
Poziom normy bezpieczeństwa

60 A/m

Pas technologiczny



Oddziaływanie linii na ludzi i środowisko - pole elektryczne



Oddziaływanie linii na ludzi i środowisko - pole magnetyczne



Wykonane czynności 

Wrzesień 2018 r. 

•zawarcie umowy 
pomiędzy PSE S.A. 
a konsorcjum 
wykonawców

Październik 2018 r. 

•rozpoczęcie 
inwentaryzacji 
środowiskowej

Czerwiec 2019 r. 

•opracowanie 
wariantów linii

Lipiec 2019 r. 

•rozpoczęcie 
konsultacji 
społecznych

Wrzesień 2018 r. 
analizy 

uwarunkowań:

•Społecznych (w 
szczególności 
zabudowy 
mieszkaniowej)

•Środowiskowych (w 
tym krajobrazowych)

•Technicznych



70 m

Linia 400 kV:

 operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego,

 służebność przesyłu z wpisem do księgi wieczystej,

 odszkodowania dla właścicieli za prowadzone prace.



Zabudowa 

mieszkaniowa

Najważniejsze zasady wyznaczania trasy linii NN

Tereny cenne pod 

względem 

przyrodniczym

Uwarunkowania 

terenowe

Plany rozwojowe gmin

• Omijamy tereny 

zurbanizowane i ze 

zwartą zabudową 

mieszkalna

• Wybieramy tereny 

o najmniejszej liczbie 

zabudowań 

na km kwadratowy

• Omijamy tereny 

występowania 

gatunków 

chronionych

• Unikamy 

krzyżowania 

rezerwatów przyrody 

i parków 

krajobrazowych

• Unikamy terenów 

zalewowych

• Wybieramy tereny 

nieużytków i łąk, tam 

gdzie to możliwe 

chowamy linię 

w lasach

• Omijamy tereny, 

które gminy 

zarezerwowały pod 

rozwój inwestycji lub 

lokalizację obiektów 

użyteczności 

publicznej



Wariant B – pomarańczowy

Prezentacja wariantów trasy linii 400kV 

na odcinku Wyszków-Ostrołęka

Wariant A – czerwony









Gminy na przebiegu linii EE 400 kV Ostrołęka - Wyszków WA

Lp. Powiat GMINA długość [km]

1. m. Ostrołęka Ostrołęka 2,4

2. Ostrołęcki Rzekuń 8,1

3. Ostrołęcki Troszyn 3,0

4. Ostrołęcki Czerwin 9,0

5. Ostrołęcki Goworowo 16,6

Ostrowski Wąsewo 0,0

6. Wyszkowski Długosiodło 11,5

7. Wyszkowski Rząśnik 6,3

8. Wyszkowski Brańszczyk 5,9

Suma 62,8

Gminy na przebiegu linii EE 400 kV Ostrołęka - Wyszków  WB

Lp. Powiat GMINA długość [km]

1. m. Ostrołęka Ostrołęka 2,4

2. Ostrołęcki Rzekuń 7,1

3. Ostrołęcki Troszyn 5,4

4. Ostrołęcki Czerwin 9,0

5. Ostrołęcki Goworowo 12,5

6. Ostrowski Wąsewo 4,3

7. Wyszkowski Długosiodło 11,1

Wyszkowski Rząśnik 0,0

8. Wyszkowski Brańszczyk 11,4

Suma 63,2



Kontakt

 strona internetowa inwestycji: 

www.liniaostrolekastanislawow.pl

 strona inwestycji na Facebooku: 

https://www.facebook.com/LiniaOstrolekaStanislawow/

 rzecznik prasowy inwestycji: 

Marek Zagórski

kontakt@liniaostrolekastanislawow.pl

tel. 695 308 977

http://www.liniaostrolekastanislawow.pl/
https://www.facebook.com/LiniaOstrolekaStanislawow/
mailto:kontakt@liniaostrolekastanislawow.pl


Dziękujemy za uwagę


