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Budowa linii elektroenergetycznej 

2x400 kV

Chełm - Lublin Systemowa



● Operator Elektroenergetycznego Systemu Przesyłowego.

● Właściciel Infrastruktury Przesyłowej.

● Przedsiębiorstwo całkowicie niezależne od pozostałych uczestników rynku energii.

● Przedsiębiorstwo będące w 100% własnością Skarbu Państwa.

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej poprzez rozwój KSE

i połączeń transgranicznych

Inwestor



Krajowy System 

Elektroenergetyczny



Polska

• 13,5 tys. km

linii NN

• 790 tys. km 

linii 

wszystkich 

napięć

KSE



Planowana inwestycja w KSE

Przedmiotowa linia 2x400 kV będzie łączyła

istniejącą stację 220/110 kV Chełm oraz

istniejącą stację 400/110 kV Lublin

Systemowa



Budowa linii 400 kV w relacji Chełm - Lublin Systemowa ma na celu połączenie dwóch dużych węzłów

energetycznych: zamojskiego i lubelskiego. Po wybudowaniu w/w linii zarówno stacja Chełm, jak i Lublin

Systemowa, nie będą już zasilane promieniowo na najwyższym napięciu – zwiększy to niezawodność

układu sieciowego w zakresie przesyłu i dostarczania energii elektrycznej w południowo - wschodniej części

kraju. Niezawodność układu sieciowego w tym rejonie jest ważnym aspektem szczególnie

w perspektywie powstania w niedalekiej przyszłości nowych źródeł wytwórczych w okolicach miasta Lublin

oraz ze względu na konieczność wyprowadzenia z nich mocy.

Uzasadnienie realizacji 

inwestycji



Trasa linii

Podstawowa charakterystyka linii 2x400 kV Chełm – Lublin Systemowa

Szacunkowa łączna długość linii to około 66 km, w tym:

• Gmina Niemce – ok. 1,1 km

• Gmina Wólka – ok. 6,6 km

• Gmina Spiczyn – ok. 8,3 km

• Miasto i Gmina Łęczna – ok. 9,8 km

• Gmina Puchaczów – ok. 10,2 km

• Gmina Cyców – ok. 6,3 km

• Gmina Siedliszcze – ok. 12,5 km

• Gmina Wierzbica – ok. 2 km

• Gmina Chełm – ok. 9,3 km



Wykaz obrębów:
• Charlęż
• Spiczyn
• Kijany
• Ziółków



Kryteria wyboru trasy linii

● uwarunkowania społeczne

● np. zbliżenia do zabudowy mieszkaniowej

● uwarunkowania planistyczne

● np. przewidywane obszary pod inwestycje / zabudowę

● uwarunkowania środowiskowe

● np. Natura 2000, obszary chronione, przejścia przez lasy

● uwarunkowania techniczne

● np. ukształtowanie terenu

● uwarunkowania infrastrukturalne

● np. planowane zamierzenia innych inwestorów

Trasa linii



Sprawy formalnoprawne

Zakres prac formalnoprawnych obejmował będzie m.in.:

Uzgodnienie korytarza 

przebiegu

Wprowadzenie inwestycji 

do SUiKZP i MPZP

Uzyskanie decyzji 

środowiskowej

Uzyskanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę



Proces planowania przestrzennego wynikający z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (MPZP)

• Złożenie do gminy wniosku o przystąpieniu do sporządzenia planu

• Podjęcie uchwały intencyjnej przez Radę Gminy 

• Etap ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień

• Zbieranie i rozpatrywanie wniosków 

• Opracowanie ekofizjografii

• Sporządzenie projektu planu 

• Opracowanie prognozy odziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych

• Etap opinii i uzgodnień

• Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i  nieleśne

• Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu 

oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej

• Składanie uwag i ich rozpatrzenie 

• Uchwalenie planu

• Weryfikacja procedury planistycznej przez Wojewodę i ogłoszenie planu w Dz. Urz. Województwa

MPZP



PZPWL

Linia 400kV 
Chełm – Lublin 
Systemowa



W ramach rozpoczętych prac środowiskowych przeprowadzone zostaną:

• inwentaryzacja flory,

• inwentaryzacja fauny,

• inwentaryzacja awifauny lęgowej,

• liczenia ptaków z punktów obserwacyjnych,

• inwentaryzacja miejsc koncentracji ptaków migrujących

i zimujących: 3 kontrole w okresie migracji wiosennej, jesiennej

oraz okresie zimowania ptaków,

• inwentaryzacja kolonii i skupisk lęgowych – co najmniej

3 kontrole w sezonie lęgowym.

DUŚ



Prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane i służebność przesyłu

Prawo drogi

Pas technologiczny  
2x35m 

Ustalenie działek i stanu 
władania

Operaty

rzeczoznawcy majątkowi

Propozycja umowy 
negocjacje

Notarialne ustanowienie 
służebności przesyłu

1

Kowalski

2

Malinowski

3/1

Nowak



• prawo własności gruntów nie zostaje naruszone – Inwestor nabywa jedynie ograniczone prawo rzeczowe do

korzystania z nieruchomości w ściśle określonym zakresie związanym z budową i eksploatacją linii elektroenergetycznej

• na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o PIT, wynagrodzenie wypłacone z tytułu ustanowienia służebności

przesyłu, jest wolne od podatku dochodowego (Zarządzenie Ministra Finansów Nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 z

dnia 21.05.2014)

• oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu składane jest w obecności notariusza i ma na celu ujawnienie w

księdze wieczystej nieruchomości prawa Inwestora do budowy i utrzymania urządzeń energetycznych oraz dojazdu do nich

w razie wystąpienia awarii bądź konieczności remontu czy modernizacji linii

Służebność 

przesyłu



Typowe sylwetki słupów dla linii 400 kV

Technologia budowy 



• Planowana linia wybudowana zostanie w gabarycie linii 400 kV

z wykorzystaniem słupów o konstrukcji dwutorowej na całej

swojej długości.

• Linia zakończona zostanie na bramce liniowej 400 kV SE Lublin

Systemowa oraz na słupie krańcowym przed SE Chełm.

• Linia wybudowana zostanie przy wykorzystaniu konstrukcji

dwutorowych słupów serii E33 zaprojektowanych zgodnie

z normą PN-EN 50341:2005.

• W przypadku normalnych warunków gruntowych konstrukcje

wsporcze posadowione zostaną na fundamentach

prefabrykowanych.

Technologia budowy 





Technologia budowy 

Na wysokości 2 m nad ziemią natężenie pola elektrycznego 

jest mniejsze niż 10 kV/m. W odległości 23 - 28 m od osi linii 

natężenie spada do 1 kV/m.  

Rozkłady pola elektrycznego w otoczeniu linii wysokiego napięcia 2 x 400 kV

Natężenie pola elektrycznego szybko maleje przy 

oddalaniu się od osi linii, a także przy zbliżaniu się 

do konstrukcji słupa



Technologia budowy 

Rozkłady pola magnetycznego w otoczeniu linii wysokiego napięcia 2 x 400 kV

Natężenie pola magnetycznego szybko maleje przy 

oddalaniu się od osi linii, a także przy zbliżaniu się 

do konstrukcji słupa

Natężenie pola magnetycznego pod liniami 400 kV jest 

znacznie niższe od wartości dopuszczalnej przepisami    

(60 A/m) 



Technologia budowy 

Ograniczanie hałasu od linii przesyłowych WN

• zastosowanie przewodów wiązkowych (wiązki 3- lub  4 przewodowe),

• zastosowanie przewodów segmentowych,

• zastosowanie wysokiej jakości osprzętu (lokalne źródło hałasu),

• zastosowanie izolatorów kompozytowych (lokalne źródło hałasu).

Hałas 32 - 36 dni w roku 



We wrześniu 2016 roku uruchomiona

została oficjalna strona internetowa

inwestycji:

www.chelm-lublin.pl

Program Komunikacji 

Społecznej



Od października dostępny jest oficjalny

folder dotyczący inwestycji.

Program Komunikacji 

Społecznej



Dziękuję za uwagę

Jacek Harbuz

Kierownik projektu

Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o.

tel. (22) 519-13-00

biuro@api.org.pl


