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Modernizacja stacji 220/110 kV Żuko-
wice, realizowana jest na zlecenie Pol-
skich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 
– Operatora Systemu Przesyłowego. 
Prace modernizacyjne prowadzone 
będą głównie na obszarze istniejącej 
stacji. Jedynie na potrzeby mostkowa-
nia linii wchodzących do stacji, na czas 
modernizacji wykonany zostanie układ 
gwiazdowy na przedpolu stacji. 

Modernizacja stacji elektroenergetycz- 
nej jest inwestycją ponadlokalną, mają-
cą istotny wpływ na poprawę funkcjo-
nowania infrastruktury elektroenerge-
tycznej. Modernizacja stacji jest ściśle 
powiązana z rozwojem Huty Miedzi 
Głogów należącej do KGHM Polska 
Miedź i ma znaczący wpływ na rozwój 
gospodarczy regionu.

Inwestycja ma na celu:
• zmniejszenie prawdopodobieństwa 

awarii i przerw w dostawach energii 
elektrycznej,

• zwiększenie obsługiwanej mocy,
• poprawę bezpieczeństwa Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego.

Prace realizowane będą przez, wybrane 
w przetargu publicznym, konsorcjum 
firm Wykonawczych: Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Elektroenergetycznego  
ELBUD Warszawa sp. z o.o., Przedsiębior-
stwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX  
S.A. i PKP Energetyka S.A. Nadzór inwe-
storski nad prawidłowym przebiegiem 
prac realizuje firma PSE Inwestycje S.A, 
pełniąca rolę Inżyniera Kontraktu. 

Zgodnie z założeniami prace moderni-
zacyjne będą trwały do stycznia 2018 
roku. Można je podzielić na najważniej-
sze etapy:
• uzyskanie ostatecznej decyzji o śro-

dowiskowych uwarunkowaniach in-
westycji oraz pozwolenia na budowę,

• demontaże na rozdzielni 220 kV oraz 
demontaż stanowisk AT1 i AT2,

• budowa budynku technologicznego 

wraz z instalacjami wewnętrznymi,
• przebudowa/modernizacja 5 pól roz-

dzielni 220 kV,
• podłączenie i uruchomienie nowych 

autotransformatorów na nowych sta-
nowiskach AT.

W ramach inwestycji nie będzie po-
większony teren stacji – istniejący ob-
szar stacji pozostanie bez zmian. 

O inwestycji

Przebieg prac

Wpływ stacji elektroenergetycznej  
na środowisko
Inwestycja podlega szczegółowym re-
gulacjom prawnym określającym do-
puszczalne oddziaływanie obiektu na 
środowisko. Stacja elektroenergetyczna 
wytwarza:
1. pole elektromagnetycznego o niskiej 

częstotliwości 50 Hz,
2. szumy akustyczne (hałas).

Zjawisko pola elektromagnetycznego 
towarzyszy pracy wszystkich urządzeń 
elektrycznych, również tych codzien-
nego użytku, jak telewizor, komputer 
czy telefon komórkowy. Źródłami pola 
na stacji są zainstalowane urządzenia, 
np. transformatory, aparatura łączenio-
wa, oszynowanie. Badania prowadzo-
ne od ponad 30 lat przez renomowane 
ośrodki badawcze potwierdzają, że od-
działywanie pól elektromagnetycznych 
o określonych wartościach (w Polsce 
wskazanych w przepisach prawa) nie 
stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W żadnym miejscu poza granicami sta-
cji elektroenergetycznej Żukowice, nie 
zostały przekroczone dopuszczalne po-
ziomy tych pól. Natężenie pola elektro-
magnetycznego poza obszarem stacji 
jest niemal zerowe. Tak będzie również 
po zakończeniu modernizacji obiektu. 
Oznacza to, że nawet długotrwałe prze-
bywanie przy samej granicy stacji, jest 
całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi 
i zwierząt.
Zgodność poziomu pola elektroma-
gnetycznego w  sąsiedztwie stacji we-
ryfikowana będzie przez pomiary kon-

trolne. Zmodernizowana stacja będzie 
spełniała rygorystyczne normy, które  
w polskim prawie regulują przepisy Roz-
porządzenia Ministerstwa Środowiska  
z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektro-
magnetycznych w środowisku oraz spo-
sobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz.U. nr 192 poz. 1882 i 1883 
z późn. zm.).

Głównym źródłem hałasu na stacji 
elektroenergetycznej są transformato-
ry wraz z wentylatorami służącymi do 
ich chłodzenia. Jednakże wytwarzany 
przez nie poziom hałasu nie będzie 
uciążliwy dla sąsiedztwa stacji. Na jej 
granicy poziom hałasu nie przekroczy 
45 dB, czyli porównywalnie tyle ile wy-
nosi hałas wytwarzany przez znajdujące 
się w naszych domach urządzenia elek-
tryczne.
Wpływ stacji na środowisko, a przede 
wszystkich zdrowie ludzi, będzie kon-
trolowany na wszystkich etapach pro-
jektowania, budowy i eksploatacji przez 
właściwe organy.

Wykonawcy w zakresie swoich obo-
wiązków przeprowadzili procedurę 
uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia.
Decyzja została pozytywnie zaopi-
niowana przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
i wydana przez Wójta Gminy Żukowice  
w dniu 16.06.2016 roku.  


