
  Strona 1 z 2 

 
Aktualizacja danych zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 

 

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia: 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
ul. A Grottgera 4, 20-029 Lublin  
 

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację: 
 

Napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Kozienice – Lublin Systemowa 

3. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby: 
 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna. 

4. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji: 
 

Linia wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej Kozienice 400/220/110 kV   

adres stacji elektroenergetycznej: Świerże Górne, 26-900 Kozienice 

i wprowadzona do stacji elektroenergetycznej Lublin 400/110 kV 

adres stacji elektroenergetycznej: Kolonia Łagiewniki, 21-003 Ciecierzyn 

5. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług: 
 

Przesył energii elektrycznej na poziomie 130 TWh rocznie 

6. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny): 
 

Instalacja funkcjonuje 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę 

7. Wielkość i rodzaj emisji: 
 

Napięcie znamionowe równe 400 kV 

8. Opis stosowanych metod ograniczania emisji: 
 

Projektowanie i budowa obiektów elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

9. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami: 
 

Oddziaływanie instalacji elektroenergetycznej nie przekracza dopuszczalnych 

poziomów emisji pola-EM 

10. Szczegółowe dane dla przebudowywanej sekcji  

10.1.  
Współrzędne słupów linii 220 kV relacji Kozienice – Rożki tor II podane w układzie 1992 
 

Nr słupa X  Y 

238 406865,1552 753716,4193 

239 406853,8258 754086,0841 

240 406842,4964 754455,7488 
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10.2. Długość linii w km: 96,53 
Długość linii na terenie województwa lubelskiego wynosi 61,12 km 
Długość linii na terenie województwa mazowieckiego wynosi 35,41 km  

10.3. Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, 
 
Raport nr LB/PEM/45/2022 z badań natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku  
w otoczeniu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice – Lublin 
Systemowa w wytypowanych przęsłach nr 238-239-240 z dnia 30.12.2022 stanowi załącznik nr 
1 do formularza zgłoszenia. 

 
11.Radom, data (2023-01-17) 
 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: 
 
 
 

Z upoważnienia Zarządu PSE S.A. 
Dyrektor Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy 
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