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Projektowany gazociąg
Granica województwa

GAZ-SYSTEM planuje wybudować na terenie województwa 
śląskiego i małopolskiego gazociąg wysokiego ciśnienia relacji 
Skoczów – Komorowice – Oświęcim.

O INWESTYCJI1.

Długość – 53 km

Średnica – 500 mm

Ciśnienie – 8,4 MPa

Strefa kontrolowana – 8 m  
po 4 m na każdą stronę od osi gazociągu

PARAMETRY INWESTYCJI

ETAPY PROJEKTOWANEGO GAZOCIĄGU
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•  Etap I SSRP Oświęcim – Oświęcim Zaborze
•  Etap II  Wilamowice – SSRP Oświęcim 
•  Etap III Komorowice – Wilamowice
•  Etap IV (a i b) Komorowice – Wapienica
•  Etap V Pogórze – Wapienica



Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie termi-
nalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836).

Efektem realizacji inwestycji będzie bezpieczna i nowoczesna 
infrastruktura przesyłowa gazu ziemnego, która umożliwi zwiększony  
i stabilny przesył gazu na południu Polski.

PODSTAWA PRAWNA

KORZYŚCI

2.

3.
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ŚRODOWISKOWE

Gaz ziemny  
jest najbardziej  
ekologicznym  
paliwem kopalnym.

FINANSOWE

Wpływający  
corocznie do budżetu  
gminy podatek  
od nieruchomości  
w wysokości 2% wartości  
odcinka gazociągu  
położonego 
na terenie gminy.

ROZWOJOWE

Wzmocnienie  
bezpieczeństwa  
energetycznego  
państwa i regionu.  
Dostęp do gazu  
ziemnego za  
pośrednictwem sieci  
dystrybucyjnej.

INWESTYCYJNE

Gazyfikacja podnosi
atrakcyjność
inwestycyjną gminy
i regionu. Warunki
do przyłączenia
nowych  
odbiorców.



W trosce o bezpieczeństwo i nie-
zawodność przesyłu gazu podczas 
realizacji inwestycji GAZ-SYSTEM 
stosuje nowoczesne i sprawdzone 
technologie. Wykorzystuje naj-
wyższej jakości materiały i syste-
my zabezpieczeń. Przy budowie 
gazociągu zostaną zastosowane 
rury stalowe o zwiększonej wy-
trzymałości. 

Elementy wchodzące w skład 
budowanych obiektów będą po-
siadały niezbędne certyfikaty  
i atesty, zostaną również podda-
ne szczegółowym badaniom i pró-
bom. Wszystkie prace związane  
z budową gazociągu będą wyko-
nywane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje.

Priorytetem w działalności GAZ-SYSTEM jest zapewnienie bezpie-
czeństwa sieci przesyłowej, utrzymanie ciągłego i niezawodnego 
przesyłu gazu. Aby było to możliwe, spółka dokonuje okresowych 
przeglądów infrastruktury przesyłowej oraz prowadzi działania  
i badania prewencyjne, takie jak kontrola trasy gazociągów z ziemi  
i z powietrza czy przeglądy i konserwacja elementów sieci przesyłowej.

Każdego dnia nad bezpieczeństwem czuwają pracownicy Centralnej  
i Oddziałowych Dyspozycji Gazu, którzy całodobowo monitorują prze-
pływ i ciśnienie gazu ziemnego.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS 
BUDOWY GAZOCIĄGU

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS 
EKSPLOATACJI GAZOCIĄGU
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Tryb realizacji inwestycji w oparciu o specustawę gazową  
gwarantuje właścicielom terenów, przez które przebiega gazociąg, 
wypłatę odszkodowania.

•• zajęcie nieruchomości na okres budowy,
•• szkody powstałe w trakcie prac,
••  utratę pożytków, np. zniszczone plony, ograniczone dopłaty UE,
••  ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości  

w pasie kontrolnym o szerokości 8 m wzdłuż gazociągu.

Proces wypłaty odszkodowań odbywa się w trybie administracyjnym, prze-
prowadzanym przez właściwego miejscowo wojewodę. Na jego zlecenie 
niezależny rzeczoznawca wykonuje operat szacunkowy, który jest pod-
stawą do ustalenia wysokości odszkodowania. Wojewoda wydaje decyzję 
administracyjną określającą wysokość odszkodowania.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest 
spółką akcyjną Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla 
polskiej gospodarki. Kluczowym zadaniem spółki jest zarządzanie 
najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz transport paliw 
gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju do sieci 
dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do 
systemu przesyłowego.

ODSZKODOWANIA

O INWESTORZE
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ODSZKODOWANIA PRZYSŁUGUJĄ M.IN. ZA:

ODSZKODOWANIA BĘDĄ WYPŁACANE  
PO WYBUDOWANIU GAZOCIĄGU.
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Inwestor
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ‑SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
tel. 32 439 25 00
e-mail: komunikacja.swierklany@gaz-system.pl

www.gaz‑system.pl

KONTAKT

wydrukowano listopad 2022

więcej informacji:

Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje 
przepisów prawa. Jej treść nie może być podstawą do jakichkolwiek 
roszczeń prawnych. Aktualne informacje są dostępne na stronie  
www.gaz-system.pl.


