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Konstancin-Jeziorna, 27 kwietnia 2021 r.
Strategiczna linia 400 kV Kozienice-Miłosna z decyzjami lokalizacyjnymi

Wojewoda Mazowiecki wydał komplet decyzji o ustaleniu lokalizacji linii elektroenergetycznej
400 kV Kozienice-Miłosna. To strategiczna inwestycja, której realizacja jest kluczowa dla
zapewnienia niezawodności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
W styczniu 2021 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. otrzymały decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych to kolejny istotny krok w realizacji projektu.
Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane na IV kwartał 2021 r., a ich zakończenie na 2023 r.
Linia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz stabilności pracy
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zapewni ona niezawodność wyprowadzenia mocy
z Elektrowni Kozienice, zwiększy zdolności przesyłowe sieci w centralnej i północno-wschodniej
części kraju oraz poprawi bezpieczeństwo zasilania aglomeracji warszawskiej. Linia będzie
przebiegać przez tereny gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Celestynów, Karczew, Otwock,
Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew oraz Kozienice. Trasa linia w większości będzie usytuowana
w korytarzu istniejącej od lat 70. linii 400 kV Kozienice – Miłosna.

***
PSE są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Właścicielem spółki jest Skarb Państwa,
a zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. PSE zajmują się
przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu
elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi.
PSE zarządzają ponad 15 tys. km linii najwyższych napięć i 109 stacjami elektroenergetycznymi. Spółka realizuje
zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 14 miliardów zł.
W rezultacie do 2030 r. powstanie blisko 3 600 km nowych torów linii 400 kV, a modernizację przejdzie kolejne
1 600 km. PSE są jedyną firmą w Europie Środkowej, która na taką skalę buduje nową infrastrukturę przesyłową. Dzięki
tym inwestycjom w Polsce powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów przesyłowych w Europie, który przez kolejne
dziesięciolecia będzie istotnym filarem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego oraz zapewni niezawodne działanie
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
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