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Gmina Nowogrodziec, 25.02.2016 r.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne



Kto jest kim w inwestycji?

Na czym polega inwestycja. Jakie jest jej znaczenie 
dla regionu?

Jak planowana jest trasa linii? Jak wygląda linia?

Kwestie formalnoprawne, proces zawierania umów.

Omówienie propozycji trasy.



Inwestor

Inżynier 
Kontraktu

Wykonawca –
konsorcjum firm



Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna
jest inwestycją celu publicznego

Inwestycjami celu publicznego w rozumienie art. 6 ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościami (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997, 
Dz.U. z 2000r. nr 46, poz. 543 z późn. zm.) są np.

„…(C) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i 
urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii 
elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do 
korzystania z tych przewodów i urządzeń…”.







Nowogrodziec • ok. 4,29 km linii

• 1 obręb

• 103 działki



Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna

• województwo dolnośląskie

• 7 powiatów (zgorzelecki, lubański, bolesławiecki, lwówecki, 
złotoryjski, legnicki, lubiński) 

• 13 gmin (Sulików, Siekierczyn, Lubań, Nowogrodziec, Lwówek 
Śląski, Pielgrzymka, Złotoryja, Krotoszyce, Legnickie Pole, Ruja, 
Prochowice, Ścinawa, Lubin)

• ok. 98 km

• ok. 1500 działek

• realizacja do końca 2021 r.



CO ZYSKA DZIĘKI INWESTYCJI GMINA, REGION i KRAJ? 

Bezpieczeństwo energetyczne –

prąd do mieszkań i firm

Dostawy energii elektrycznej 

pochodzącej z elektrowni Turów do 
innych regionów Polski

Dla regionu i kraju 

Dla gminy

Dodatkowe 

wpływy z podatków

Nowoczesne konstrukcje,

rozbiórka istniejącej linii 400 kV



Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna

• Budowa dwutorowego napowietrznego odcinka linii 
elektroenergetycznej 400 kV od Stacji Elektroenergetycznej 
Mikułowa do słupa nr 234 w gminie Ruja. 

• Modernizacja istniejącego i nieprzebudowywanego odcinka linii 
400 kV (od słupa nr 234 do SE Czarna). Prace w tej części 
inwestycji obejmą przede wszystkim wymianę przewodu 
odgromowego.

• Demontaż istniejącej linii 400 kV Mikułowa – Czarna na odcinku 
od SE Mikułowa do istniejącego słupa nr 234 włącznie.



Dwutorowe, stalowe słupy 
kratowe o wysokości 55-75 m 

(max. 90 m)



Potrójne wiązki przewodów 
stalowo-aluminiowych



Przewody odgromowe



Odległość pomiędzy 
sąsiednimi słupami



Odległość pomiędzy najniżej 
zawieszonym przewodem 

a ziemią



Pas technologiczny 
szerokości 70 m







• Za ustanowienie służebności 

przesyłu właściciele 

nieruchomości otrzymują 

jednorazowe wynagrodzenie

• Służebność przesyłu zostaje 

wpisana do księgi wieczystej

• Właściciel nieruchomości się 

nie zmienia



 Spotkania i punkty 

informacyjno-

konsultacyjne

 Rozmowy

z przedstawicielem 

terenowym

 Propozycja warunków 

finansowych oparta 

na wycenie niezależnego 

rzeczoznawcy 

majątkowego

 Zawarcie umowy 

cywilnoprawnej

 Notariusz

 Zawarcie umowy 

w formie aktu 

notarialnego

 Wpis do księgi 

wieczystej 

nieruchomości

 Ustanowienie 

służebności 

na działce



Spotkania
z mieszkańcami

Foldery
i broszury

Punkty 
informacyjne

Kontakty 
z mediami

Rzecznik 
inwestycji

Akcja edukacyjna

Strona
internetowa

Spotkania 
z władzami

Źródła informacji 
o inwestycji



Dziękujemy za uwagę

Krzysztof Miłosz - Dyrektor zadania

Piotr Mucha – Dyrektor, kwestie formalno-prawne

Maria Bohutyn - Urbanista

Piotr Gromelski – Urbanista

Marek Ignar – Biuro prasowe inwestycji, tel. 504 672 616

kmilosz@ids-bud.pl

mailto:kmilosz@ids-bud.pl

