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Rozwój sieci przesyłowej 400 i 220 kV

� Przesłanki warunkuj ące konieczno ść rozbudowy sieci przesyłowej
● Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców
● Przyłączenie i wyprowadzenie mocy ze źródeł wytwórczych
● Rozwój europejskiego rynku energii i połączeń transgranicznych
● Wiek i stan techniczny infrastruktury przesyłowej

2

� PSE S.A. opracowały
● Plan Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2016-2020 – szacunkowe nakłady 7,1 mld PLN
● Plan Rozwoju na lata 2016-2025 – szacunkowe nakłady 13,3 mld PLN

� Analizy identyfikuj ące potrzeby rozbudowy sieci przesyłowej
● Prognoza wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną
● Zmiany w strukturze wytwarzania energii (wycofania starych jednostek

wytwórczych, budowa nowych, modernizacja istniejących)
● Wymiana międzysystemowa (cele wskazywane przez Unię Europejską)
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Zapotrzebowanie na moc elektryczn ą 
w szczycie zimowym i letnim

Porównanie średniorocznego przyrostu zapotrzebowania na moc elektryc zną
w latach 2005-2015 dla aglomeracji pozna ńskiej i kraju (2005=100)

szczyt zimowy szczyt letni

Źródło danych: dla aglomeracji poznańskiej – zasoby własne PSE S.A.; dla kraju - ARE S.A.

kraj
aglomeracja 
poznańska

Przyrost zapotrzebowania na moc 
elektryczną dla całego okresu 7% 21%

Średnioroczny wzrost 
zapotrzebowania na moc elektryczną 0,7% 1,9%

kraj
aglomeracja 
poznańska

Przyrost zapotrzebowania na moc 
elektryczną dla całego okresu 17% 50%

Średnioroczny wzrost 
zapotrzebowania na moc elektryczną 1,6% 4,1%
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Opole
1532 MW

Bełchatów
5420 MW

Kozienice
2922 MW

Połaniec
1862 MW

Dolna 
Odra
1362 MW

Rybnik
1775 MW

ZE PAK 
2308 MW

Łaziska
1155 MW

Ostrołęka
647 MW

Łagisza
700MW

Siersza
557 MW

Turów
1488 MW

Żarnowiec
716 MW

wodne

w. brun.

w. kam.

Stalowa Wola
250 MW

Jaworzno
1345 MWPorąbka-Żar

540 MW

Krajowy Sektor Wytwórczy -
obecna struktura i lokalizacja jednostek wytwórczyc h

FW na pozostałym 
obszarze kraju

1,7 GW

FW na płn.-zach. 
obszarze kraju 

3,9 GW



Planowane inwestycje w sieci przesyłowej 
w latach 2016 - 2025

● Wybudowanie linii 400 kV o łącznej
długości torów 4150 km

● Wybudowanie linii 220 kV o łącznej
długości torów 150 km

● Modernizacja linii 400 kV i 220 kV
o łącznej długości torów 2270 km

● Wybudowanie 9 stacji

● Rozbudowa 23 stacji
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Krajowa sie ć przesyłowa na tle sieci europejskiej
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Brak uzasadnienia budowy stacji Plewiska Bis

� Pierwotnie zakładana rola stacji Plewiska Bis
● Element planowanego nowego połączenia na napięciu 400 kV z systemem

niemieckim Plewiska Bis – Eisenhuettenstadt – w horyzoncie 2020 r. wg
poprzednich planów.

● Wyprowadzenie mocy z elektrowni jądrowej 3200 MW w przypadku jej lokalizacji
w rejonie Klempicza – wówczas należałoby poprowadzić dodatkową linię 400 kV
z rozpatrywanej elektrowni do stacji Plewiska Bis.
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� Stan aktualny
● Wariant lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej w rejonie Klempicza został po

analizach definitywnie odrzucony.
● Budowa ciągu 400 kV Krajnik – Baczyna – Plewiska pozwoli na uzyskanie takiego

samego efektu w postaci przyrostu zdolności wymiany mocy z Niemcami, co
planowane wcześniej połączenie Plewiska – Eisenhuettenstadt.

● Na mocy porozumienia z niemieckim operatorem przesyłowym nowe połączenie
transgraniczne może być rozważane nie wcześniej niż w 2030 r. i będzie
pozostawione decyzji obydwu stron poprzedzonej szczegółowymi analizami.

● Elementami tego połączenia wg obecnej koncepcji byłyby nowe stacje
zlokalizowane przy zachodniej granicy kraju, nie zaś stacja Plewiska Bis.
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Brak uzasadnienia budowy stacji Plewiska Bis

● Nowe połączenie z systemem
niemieckim w Planie Rozwoju
Sieci Przesyłowej znajduje się w
rozdziale dot. kierunków rozwoju
po 2025 r.

● Zakłada ono budowę stacji
Zielona Góra powiązanej z linią
Baczyna – Plewiska oraz
przygranicznej stacji Gubin.

● Do stacji Plewiska planowane
jest wprowadzenie linii 400 kV
wyłącznie od stacji Piła Krzewina
oraz Baczyna.
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Dziękuję za uwagę


