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Informacja  

Szanowni Państwo!  

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że w związku z realizacją kluczowej dla 

Wielkopolski inwestycji, do właścicieli nieruchomości leżących w pasie technologicznym linii 

elektroenergetycznej 400 kV, prowadzącej ze stacji Ostrów do stacji Kromolice, zgłoszą się 

pełnomocnicy PSE SA, z propozycją zawarcia umów cywilnoprawnych stanowiących wstęp do 

ustanowienia służebności przesyłu na ich nieruchomościach.  

Pozyskiwanie służebności przesyłu jest związane z planowaną realizacją inwestycji 

,,Podwieszenie li Toru Linii 400 kV Ostrów - Kromolice". Działania inwestycyjne PSE S.A. w 

powyższym zakresie są niezbędne dla zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego oraz 

ciągłości dostaw prądu do odbiorców w całym kraju. Uruchomienie drugiego toru linii 400 kV 

między Ostrowem Wielkopolskim i Kromolicami umożliwi także pełne wykorzystanie 

wybudowanej już infrastruktury sieciowej w celu poprawy niezawodności oraz warunków pracy 

sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w Wielkopolsce. W docelowym kształcie inwestycja ta zapewni 

również niezawodne wyprowadzenie mocy z farm wiatrowych w północnej części kraju oraz, w 

razie braku generacji wiatrowej, poprawi pewność zasilania północnej części Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego.  

Spotkania z właścicielami nieruchomości zostały zapowiedziane w grudniu ub. roku, w 

indywidualnej korespondencji. Planowane są od stycznia 2021 r. do połowy 2021.  

Pełnomocnicy legitymować się będą pełnomocnictwami wydanymi przez PSE SA, które winni 

przedstawić podczas pierwszego kontaktu z właścicielami.  

Ustanowienie służebności przesyłu kończy proces regulowania wzajemnych stosunków 

właścicieli nieruchomości i właściciela infrastruktury przesyłowej, zapoczątkowanych zawarciem 

umów w okresie budowania istniejącej linii.  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do działań związanych z rokowaniami lub potrzeby 

potwierdzenia tożsamości i pełnomocnictw, prosimy o kontakt poprzez infolinię telefoniczną 61 

861 16 33 (czynną w dni robocze w godzinach 11-14) lub przez skrzynkę kontaktową poczty 

elektronicznej: ostrowkromolice@pse.pl.  
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