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Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Nysa
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są spółką należącą do Skarbu Państwa 

o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. 

PSE świadczą usługi przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych 

kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Zakres odpowiedzialności Spółki został określony w ustawie Prawo energetyczne.

PSE pełnią rolę:

• Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) na terenie RP, odpowiedzialnego za 

realizację zadań określonych w regulacjach krajowych i UE

• Właściciela infrastruktury przesyłowej na obszarze RP

• Członka Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Systemów Przesyłowych -

ENTSO-E oraz regionalnej inicjatywy TSO Security Cooperation (TSC)

PSE funkcjonują w trzech europejskich regionach wyznaczania zdolności przesyłowych 

(CCR): Core, Baltic, Hansa

Kim jest Inwestor
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Rola PSE w sektorze elektroenergetycznym

Wytwarzanie DystrybucjaPrzesył Odbiorcy końcowi

Przesyłanie energii elektrycznej

Bilansowanie i zarządzanie pracą KSE

Utrzymanie majątku sieci przesyłowej

Zarządzanie połączeniami międzysystemowymi

Modernizacja i rozwój sieci przesyłowej 

Zarządzanie połączeniami transgranicznymi

Współpraca z zagranicznymi OSP w celu zapewnienia 

bezpiecznej pracy systemów połączonych
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Plan rozwoju sieci przesyłowej

Planowane inwestycje w latach 2019-2023 Projekty w ramach Planu Inwestycji Sieciowych
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Plan rozwoju sieci przesyłowej

149 Łączna liczba projektów 

realizowanych przez PSE S.A

9,8
Łączne zakontraktowane 

nakłady inwestycyjne 

w mld PLN

Liczba projektów przed 

kontraktacją

Liczba projektów po kontraktacji

Inwestycje w rozwój 

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego:

 podnoszą poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju

 poprawiają stan kluczowych połączeń sieci szkieletowej 

między południem (źródła wytwarzania) a północą Polski

 redukcją straty przesyłowe 

(przebudowy linii 220 kV na 400 kV)

 podnoszą jakość przesyłu energii elektrycznej 

 eliminują rejony wykluczenia energetycznego

 pomagają rozwijać połączenia transgraniczne
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Plany inwestycyjne 2021-2030
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Plany inwestycyjne w perspektywie 2021-2030

Planowane i przygotowywane inwestycje w Polsce

172 planowane inwestycje

11 mld zł nakładów inwestycyjnych

3 597 km długość nowych linii 400 kV

długość modernizowanych 

linii 400 kV1 643 km
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Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Nysa
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Znaczenie inwestycji i korzyści z niej wynikające
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Znaczenie inwestycji i korzyści z niej wynikające

Poprawa bezpieczeństwa sieci w południowej Polsce

Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z 

modernizacją linii 220 kV relacji Ząbkowice –

Groszowice

Zapewnienie rosnącego zapotrzebowanie na energię

elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego jest niezbędna, aby zapewnić 

utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski

Praca stacji będzie bardziej stabilna i bezpieczna -

pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy 

okolicznych odbiorców  i większe możliwości rozwojowe 

regionu związane z planowanym przyłączeniem do 

sieci dystrybucyjnej nowych odbiorców na terenie 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 

Radzikowicach 
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Znaczenie inwestycji i korzyści z niej wynikające

- podsumowanie

Budowa stacji elektroenergetycznej Nysa jest inwestycją strategiczną celu publicznego, niezbędną dla 

bezpieczeństwa energetycznego południowej Polski

Inwestycja wpisuje się w plany rozwojowe Gminy Nysa. Rozbudowywana stacja elektroenergetyczna pozwoli na 

kolejne inwestycje gospodarcze w gminie w tym również te wiążące się z powstawaniem nowych miejsc pracy. 

Po rozbudowaniu stacji do budżetu gminy odprowadzane będą wyższe środki z tytuł podatku od budowli.

Inwestycja będzie realizowana w sposób zgodny z oczekiwaniami lokalnej społeczności i władz samorządowych.
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Planowany zakres prac
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Planowany zakres prac

• budowa drogi dojazdowej do stacji,

• budowa napowietrznej rozdzielni 220 kV – 11 pól,

• budowa napowietrznej rozdzielni 110 kV – 21 pól,

• instalacja dwóch autotransformatorów 220/110 

kV,

• wykonanie wprowadzenia linii 220 kV Ząbkowice 

– Groszowice do rozdzielni 110 kV.
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Lokalizacja inwestycji przed podziałem działki 210/1
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Lokalizacja inwestycji na działce 210/3 (część dawnej działki 210/1)
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Lokalizacja inwestycji – wizualizacja stacji z wcinką w istniejącą linię 220 kV

455 m 330 m
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Uwarunkowania formalno-prawne inwestycji
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Uwarunkowania formalno-prawne inwestycji

MODEL REALIZACJI 

INWESTYCJI

ZAKRES PRAC

REGULACJE

DECYZJE 

ADMINISTRACYJNE

PLANOWANE 

ZAKOŃCZENIE

AKTUALNY ETAP 

PRAC

STACJA 220 /110 KV Nysa

BUDOWA STACJI 

NOWY MODEL REALIZACJI 

INWESTYCJI (INWESTOR)

Umiejscowienie inwestycji 

w MPZP

PNB – do 09.2020

09.2022

PROCES UZYSKANIA 

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

WŁAŚCICIELE

NIERUCHOMOŚCI
ROKOWANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA
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Planowany zakres prac – właściciele nieruchomości

pozyskanie terenu w trybie rokowań 
pod budowę stacji w obmiarze ok. 

3,71 ha

pozyskanie terenu w trybie rokowań pod budowę drogi 
dojazdowej do stacji 

budowa dwóch słupów – wcinka 
istniejącej linii 220 kV

Inwestycja będzie realizowana na obecnym terenie RSP Regulice
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Uwarunkowania formalno-prawne inwestycji

- podsumowanie

Przeznaczone do wykupu nieruchomości  pod stację, znajdujące się 
w liniach rozgraniczających teren inwestycji

stają się z mocy prawa własnością 
Skarbu Państwa, za odszkodowaniem 

wygasa prawo użytkowania wieczystego za 
odszkodowaniem, jeżeli nieruchomości były oddane w 

użytkowanie wieczyste

wygasają ograniczone prawa 
rzeczowe za odszkodowaniem, 

jeżeli nieruchomości były obciążone 
ograniczonymi prawami 

rzeczowymi
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Proces informacyjny
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Proces informacyjny – terminy realizacji

Strona internetowa

www.stacjanysa.pl

Broszura o inwestycji

dostarczona do sołtysów

Skrzynka kontaktowa

www.stacjanysa.pl

Infolinia

tel. 695 668 269

Działania komunikacyjneŹródła informacji o inwestycji – 06.2020

Spotkania w Urzędzie Gminy Nysa

Udział w sesji Rady Gminy Nysa

Kontakt z właścicielami nieruchomości

Spotkania w Starostwie Powiatowym
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Oddziaływanie stacji elektroenergetycznej 

na ludzi i środowisko
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Oddziaływanie stacji elektroenergetycznej na ludzi i środowisko

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
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Oddziaływanie stacji elektroenergetycznej na ludzi i środowisko

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 Środowiska 

z dnia 30 października 

2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych 

poziomów pól 

elektromagnetycznego

w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych 

poziomów
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Oddziaływanie stacji elektroenergetycznej na ludzi i środowisko

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
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Oddziaływanie stacji elektroenergetycznej na ludzi i środowisko

- pole elektryczne
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Oddziaływanie stacji elektroenergetycznej na ludzi i środowisko

- pole magnetyczne 
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Oddziaływanie stacji elektroenergetycznej na ludzi i środowisko

- hałas 

Dopuszczalne poziomy hałasu

• uzdrowiska, szpitale, szkoły : 40 – 45 dB

• zabudowa mieszkaniowa, tereny

wypoczynkowe i usługowe : 45 – 50 dB
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Oddziaływanie stacji elektroenergetycznej na ludzi i środowisko

- stanowisko międzynarodowych organizacji 



Dziękuję za uwagę


