
Budowa stacji 400(220)/110 kV Wyszków

Inwestycja liniowa

INWESTOR WYKONAWCA

Kto realizuje inwestycję?

Inwestor 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są spółką Skarbu Państwa o szczególnym 
znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jej zakres odpowiedzialności określono w ustawie 
Prawo energetyczne. Zadaniem PSE jako operatora systemu przesyłowego (OSP) jest 
przesyłanie energii elektrycznej siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju. PSE 
są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci 
przesyłowej i połączeń transgranicznych z systemami sąsiednich państw. Spółka 
jest właścicielem ok. 14 195 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych 
najwyższych napięć.
Prowadzone na terenie całego kraju działania inwestycyjne PSE są niezbędne 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 konieczność 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 

Zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
PSE SA a konsorcjum spółek, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Badawczo-
-Wdrożeniowe OLMEX SA (Lider konsorcjum), PKP Energetyka SA oraz PKP Energetyka 
Obsługa Sp. z o.o.

PB-W OLMEX SA – przedsiębiorstwo posiadające ponad 30-letnie doświadczenie 
w branży elektroenergetycznej. Podstawowa działalność firmy obejmuje kompensa-
cję mocy biernej, dostawę aparatury dla energetyki, jak również wykonawstwo inwe-
stycji infrastrukturalnych na rzecz spółek dystrybucyjnych i operatora systemu prze-
syłowego.
www.olmex.pl

PKP ENERGETYKA SA – spółka, która działa od 2001 roku. Głównym zadaniem firmy 
jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym. 
Firma specjalizuje się także w usługach elektroenergetycznych. Właścicielem PKP 
Energetyka jest fundusz inwestycyjny CVC Capital Partners.
www.pkpenergetyka.pl

PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. – należy do Grupy Kapitałowej PKP Energetyka 
i odpowiada za utrzymanie i inwestycje w obszarze infrastruktury elektroenergetycz-
nej. Spółka powstała w 2016 roku i posiada 5 obszarów serwisowych w największych 
miastach Polski.
www.pkpenergetyka.pl

KONTAKT

Wykonawca

Przedsiębiorstwo 
Badawczo-Wdrożeniowe “OLMEX” SA
ul. Modrzewiowa 58
Wójtowo
11-010 Barczewo
www.olmex.pl

Inwestor:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 242 26 00
sekretariat@pse.pl
www.pse.pl

Biuro prasowe inwestycji
Marek Ignar – tel. 504 672 616
kontakt@stacjawyszkow.pl

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie 
odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Strona internetowa inwestycji
www.stacjawyszkow.pl
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Harmonogram inwestycji

Zawarcie umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą: 28 marca 2018 r.

Prace związane z budową stacji 400(220)/110 kV Wyszków: 

do 15 stycznia 2021 r.

Odbiór końcowy techniczny: do 13 lipca 2021 r.



Szanowni Państwo,
z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce informator dotyczący budowy stacji 
400(220)/110 kV Wyszków. Budowa stacji elektroenergetycznej jest inwestycją celu pu-
blicznego niezbędną dla bezpieczeństwa energetycznego województwa mazowieckie-
go. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych – spółki 
Skarbu Państwa, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną zarówno w Polsce, jak i na świecie systema-
tycznie rośnie. Dlatego też potrzebne są inwestycje w tym te dotyczące modernizacji 
i budowy nowych stacji elektroenergetycznych. Jesteśmy świadomi znaczenia, jakie ma 
dla województwa mazowieckiego realizowany przez nas projekt. Dlatego też skomple-
towaliśmy bardzo doświadczony zespół, który będzie odpowiedzialny za realizację na-
szego Zadania.

Inwestycja wpisuje się w plany rozwojowe Gminy Brańszczyk. Nowa stacja elektroener-
getyczna pozwoli na kolejne inwestycje gospodarcze w gminie w tym również te wiążą-
ce się z powstawaniem nowych miejsc pracy.

Duże znaczenie przypisujemy działaniom informacyjnym. Zapraszamy Państwa na na-
szą stronę internetową www.stacjawyszkow.pl. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pyta-
nia dotyczące realizowanego przez nas zadania – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Za-
równo na stronie internetowej, jak i w broszurze znajdą Państwo dane kontaktowe. Jest 
dla nas bardzo istotne, aby z informacją o inwestycji dotrzeć do jak największej liczby 
osób.

Z poważaniem, 

Zespół odpowiedzialny za realizację projektu

Budowa stacji Wyszków 400/110 kV  jest przykładem inwestycji celu pu-

blicznego, finansowanej ze środków publicznych.

Przez inwestycję celu publicznego rozumie się zadania prowadzone na 

szczeblu lokalnym, ponadlokalnym (powiatowym i  wojewódzkim) oraz 

krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadre-

gionalne), które realizują cele wymienione w Ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Jako inwestycje celu publicz-

nego wymieniono w niej m.in.: „budowę i utrzymywanie (…) przewodów 

i urządzeń służących do przesyłania (…) energii elektrycznej, a także in-

nych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów 

i urządzeń”.
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Inwestycja celu publicznego

DLACZEGO STACJA JEST 
BUDOWANA?
Nowy obiekt jest konieczny w celu po-
prawy niezawodności dostaw energii 
elektrycznej w rejonie Wyszkowa i pół-
nocnego Mazowsza. Stacja zapewni cią-
głość zasilania elektroenergetycznej sieci 
dystrybucyjnej 110 kV. 

Zadaniem SE Wyszków będzie m.in. trans-
formacja napięcia z 400 kV na 110 kV, tak 
by energię można było przesyłać dalej do 
odbiorców końcowych.

CZY GMINA SKORZYSTA NA 
BUDOWIE STACJI?
Budowa Stacji 400/110 kV Wyszków po-
zwoli na dalszy rozwój gminy. Dzięki 
nowo budowanej stacji w gminie będą 
mogły być prowadzone kolejne inwesty-
cje gospodarcze, w tym również te wią-
żące się z powstawaniem nowych miejsc 
pracy.

Ponadto Inwestor będzie płacił do bu-
dżetu gminy coroczne podatki od infra-
struktury elektroenergetycznej.

GDZIE BĘDZIE ZLOKALIZOWANA 
STACJA?
Stacja 400/110 kV Wyszków zostanie 
wybudowana na terenie miejscowości 
Turzyn w gminie Brańszczyk. Powstanie 
ona w sąsiedztwie już istniejącej stacji 
110/15 kV należącej do PGE. Lokalizacja 
nowej stacji jest zapisana w obowiązu-
jącym Miejscowym Planie Zagospodaro-
wania Przestrzennego.

NA CZYM BĘDZIE POLEGAĆ 
BUDOWA?
W ramach projektu wybudowana zosta-
nie m.in. napowietrzna rozdzielnia 400 
kV, a także stanowisko autotransformato-
ra umożliwiające transformację napięcia 
z 400 kV lub 220 kV na 110 kV. 

Jednocześnie zostaną spełnione surowe 
normy i przepisy regulujące kwestie od-
działywania infrastruktury na otoczenie.

CZY PROWADZONE PRACE 
BĘDĄ ODCZUWALNE DLA 
OKOLICZNYCH MIESZKAŃCÓW?
Uciążliwy może okazać się przede wszyst-
kim nieznacznie wzmożony ruch na lo-
kalnych drogach. Nie sposób go jednak 
wyeliminować – sprzęt i materiały muszą 
być systematycznie dostarczane.

CZY GMINA ZOSTANIE 
POINFORMOWANA O TERMINIE 
ROZPOCZĘCIA PRAC?
Przed rozpoczęciem budowy, Wykonaw-
ca skontaktuje się z władzami gminy 
Brańszczyk, aby omówić najważniejsze 
kwestie związane z zakresem prac, termi-
nem budowy oraz rodzajem wykorzysty-
wanego sprzętu.

NA BUDOWIE STACJI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ
JAK JEST ZORGANIZOWANA 
BUDOWA?
Budowa stacji elektroenergetycznej jest 
przedsięwzięciem o dużej skali. W prace 
trzeba zaangażować odpowiednią liczbę 
pracowników oraz specjalistyczny sprzęt. 
Maszyny i materiały budowlane będą ma-
gazynowane w pobliżu placu budowy.

KTO NADZORUJE PRZEBIEG 
PRAC?
Za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest 
Kierownik budowy. Odpowiada on rów-
nież za wszystkich pracowników, a także 
prowadzi dokumentację przebiegu prac. 
Inne osoby zaangażowane w budowę 
to m.in. kierownicy robót, inżynierowie, 
czy brygadziści, którzy zarządzają kil-
kuosobowymi zespołami. Ze względów 
bezpieczeństwa teren budowy zostanie 
zabezpieczony, a przebywać na nim będą 
mogły wyłącznie osoby uprawnione.

JAK BĘDZIE ZABEZPIECZONE 
MIEJSCE BUDOWY?
Z uwagi na wykopy i późniejsze prace 
prowadzone na wysokości teren budowy 
jest ogrodzony i wyraźnie oznakowany. 
Wstęp na plac budowy mają wyłącznie 
uprawnione do tego osoby – przede 
wszystkim wykonujący swoje zadania 
pracownicy Wykonawcy i działających na 
jego zlecenie firm. Będą ich wyróżniać: 
kask ochronny oraz odzież z elementami 
odblaskowymi. Jest to strój, który obo-
wiązkowo muszą nosić wszyscy obecni 
na budowie.

W JAKICH GODZINACH 
WYKONAWCA BĘDZIE 
PROWADZIŁ PRACE?
Prace budowlane będą prowadzone 
w godzinach zwyczajowo przyjętych. Wy-
jątkiem od tego będą sytuacje, w których 
prac nie można przerwać ze względów 
technologicznych, oraz sytuacje wynika-
jące z warunków terenowych, technolo-
gicznych oraz atmosferycznych, kiedy to 
prace mogą być prowadzone w innych 
godzinach (np. upały).

Z JAKIEGO SPRZĘTU 
BUDOWLANEGO BĘDZIE 
KORZYSTAŁ WYKONAWCA?
Przy pracach budowlanych pojawią się 
samochody ciężarowe, dźwigi i kopar-
ki. Część prac będzie wymagała użycia 
sprzętu specjalistycznego, na przykład 
samochodów wykorzystywanych do na-
ciągania przewodów czy podnośników 
koszowych, jednak ich rozmiary są po-
dobne do typowych maszyn budowla-
nych.

ODDZIAŁYWANIE STACJI 
Stacje elektroenergetyczne zaliczane są do elementów infrastruktury oddziałują-
cych na środowisko. Urządzenia, które na nich pracują są źródłem pola elektro-
magnetycznego oraz hałasu. Dlatego też działanie stacji regulowane jest przepi-
sami określającymi dopuszczalne poziomy oddziaływania na otoczenie.
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Stacja i bezpieczeństwo

Normy i regulacje

Stacje i linie elektroenergetyczne zaliczane są do elemen-
tów infrastruktury oddziałujących na środowisko. Są one 
źródłem pola elektromagnetycznego i hałasu. Dlatego też 
działanie stacji i linii regulowane jest przepisami określają-
cymi dopuszczalne poziomy oddziaływania na otoczenie.
Wartości dopuszczalne pola elektrycznego i pola magne-
tycznego obowiązujące w Polsce są zgodne z zaleceniami 
Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodo-
wych. Warto dodać, że polskie normy nie tylko spełniają 
europejskie standardy, ale są od nich znacznie bardziej 
rygorystyczne. Prowadzone od lat badania nad oddziały-
waniem pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz 
(źródłem takich częstotliwości są linie elektroenergetycz-
ne) na organizmy żywe nie potwierdziły ich szkodliwego 
wpływu na organizm człowieka. Według obowiązujących 
w Polsce przepisów dopuszczalne w środowisku wartości 
poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego 
wynoszą:

Pole elektryczne:
10 kV/m – dopuszczalna wartość natężenia w miejs-
cach dostępnych dla ludzi
1 kV/m – dopuszczalna wartość natężenia na 
obszarach przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniową (dla porównania suszarka do włosów 
wytwarza natężenie 0,8 kV/m)

Pole magnetyczne:
60 A/m – dopuszczalna wartość natężenia w miejs-
cach dostępnych dla ludzi

Oznacza to zatem, że nawet stałe przebywanie w miejscach, 
w których natężenie pola elektrycznego nie przekracza  
1 kV/m jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Natomiast 
w miejscach dostępnych dla ludzi, lecz nieprzeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową nie potrzeba ograniczać do-
puszczalnych wartości pola elektrycznego do poziomów 
niższych niż 10 kV/m.

Dopuszczalne dozwolone wartości natężenia składowych 
pola elektromagnetycznego są bardzo niskie, a przebywa-
nie w nim jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt.
Warto zauważyć, że są one równe lub nawet bardziej suro-
we niż w Niemczech, Austrii, Szwecji czy Belgii, czyli w kra-
jach znanych z rygorystycznych przepisów dotyczących 
ochrony środowiska.
Ustalaniu poziomów dozwolonych wartości obydwu skła-
dowych towarzyszyła zasada, że działające na człowieka 
pole magnetyczne nie może powodować powstawania 
w organizmie prądów większych niż naturalnie płynące 
w jego ciele.
Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami we-
ryfikowane jest podczas pomiarów kontrolnych, które pro-
wadzone są zawsze po wybudowaniu i uruchomieniu linii.
Bez nich nie ma możliwości uzyskania zgody na eksploata-
cję obiektu.

Dziesiątki lat historii

W Polsce istnieje 106 stacji elektroenergetycznych i ponad 
14 000 km linii najwyższych napięć. Cały czas powstają 
nowe stacje i kolejne kilometry linii przesyłowych. Niektóre 
ze stacji i linii działają nieprzerwanie od ponad pół wieku. 
Na terenach podmiejskich, zwłaszcza wokół dużych miast, 
zabudowa mieszkaniowa zbliża się do istniejących linii na 
możliwe dopuszczalne odległości.

Obawy

Mimo to, sąsiedztwo stacji i linii przesyłowych budzi szereg 
obaw związanych z jej oddziaływaniem na środowisko. Za-
niepokojone są głównie osoby, które mają mieszkać w po-
bliżu linii. Jest to oczywiście zrozumiałe, ponieważ linie 
niewątpliwie oddziałują na otoczenie, przede wszystkim 
zmieniając krajobraz.
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Hałas
Głównym źródłem hałasu na sta-
cji elektroenergetycznej są au-
totransformatory mocy i  służące 
do ich chłodzenia wentylatory. 
Poziom hałasu także jest regulo-
wany przepisami. Stacja została 
zaprojektowana tak, aby nie zo-
stały one nigdzie przekroczone, 
a w szczególności na znajdujących 
się w  sąsiedztwie stacji terenach 
zabudowy mieszkaniowej, gdzie 
dopuszczalny poziom hałasu jest 
ograniczony do wartości 40 lub 45 
dB w nocy i 50 lub 55 dB w dzień. 
Tymczasem na granicy stacji po-
ziom ten może wynosić 45 dB, 
zatem im dalej od jej ogrodzenia, 
tym stacja jest mniej słyszalna.

Pole elektromagnetyczne
Występowanie pola elektroma-
gnetycznego jest zjawiskiem to-
warzyszącym pracy wszystkich 
urządzeń elektrycznych, także 
tych powszechnie występujących 
w  naszych domach, takich jak np. 
monitor komputerowy, telefon 
komórkowy, czy suszarka. Poziom 
oddziaływania pola elektromagne-
tycznego określany jest poprzez 
wartości jego dwóch składowych: 
elektrycznej i magnetycznej.
Ich dopuszczalne wartości w miej-
scach dostępnych dla ludzi nie 
mogą zostać przekroczone. Ozna-
cza to zatem, że infrastruktura sta-
cyjna projektowana jest tak, aby te 
wartości na terenach dostępnych 
dla ludzi nie były przekroczone.


