GAZ-SYSTEM ROZPOCZYNA BUDOWĘ
GAZOCIĄGU ZDZIESZOWICE – WROCŁAW
NA TERENIE WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO POWSTAJE JEDEN Z KLUCZOWYCH DLA WZMOCNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI PROJEKTÓW.
BUDOWANY JEST 130-KILOMETROWY GAZOCIĄG
ZDZIESZOWICE – WROCŁAW.
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ZNACZENIE PROJEKTU
Powstający gazociąg wraz z realizacją
innych powiązanych zadań inwestycyjnych tworzą istotny element koncepcji środkowoeuropejskiego Korytarza Gazowego Północ-Południe.
Gazociąg
Zdzieszowice-Wrocław
na terenie województwa opolskiego
zostanie połączony z gazociągiem
Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle.
Inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu.

•

•
•
•

zwiększenie ilości transportowanego gazu
na potrzeby odbiorców z Opolszczyzny
oraz Dolnego i Górnego Śląska
wzmocnienie niezawodności i bezpieczeństwa przesyłu
uatrakcyjnienie terenów pod nowe
inwestycje w regionie
z większenie zdolności przesyłowych
i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu w skali
całego kraju.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej
będzie corocznie odprowadzany przez
GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w
wysokości 2% wartości odcinka gazociągu
zlokalizowanego na terenie danej gminy. To

kwota regularnie wpływająca do budżetu,
którą można będzie przeznaczyć na lokalne
potrzeby.
Projekt ma także znaczenie z perspektywy
unijnego rynku gazu. W październiku 2013
Komisja Europejska przyznała inwestycji status
„Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (PCI).
Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław jest
dofinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020. Wartość dofinansowania możliwego do pozyskania z UE została określona
na ponad 340 mln PLN.

INWESTOR I WYKONAWCA INWESTYCJI
Za realizację projektu odpowiada firma
GAZ-SYSTEM. To spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.
Jej kluczowym zadaniem jest transport paliw
gazowych na terenie całego kraju do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych
podłączonych do systemu przesyłowego.
GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie
LNG, która została powołana do budowy i eksploatacji Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego w Świnoujściu.

GAZ-SYSTEM to doświadczony inwestor.
W ostatnich latach spółka wybudowała ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. W ramach obecnego programu inwestycyjnego do 2025 roku GAZ-SYSTEM planuje
wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.
Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej,
w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe,

a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni
bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie
stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego
systemu przesyłowego.
Budowę gazociągu na terenie województwa opolskiego będzie realizowała wybrana
w przetargu publicznym firma IDS-BUD S.A.
Natomiast nadzór inwestorski nad realizacją
zadania będzie sprawować konsorcjum firm
MGGP S.A. i J.S. Hamilton Poland S.A.

ZAKRES INWESTYCJI
W województwie opolskim zbudowany zostanie gazociąg wysokiego ciśnienia o długości 80
km i średnicy 1000 mm oraz czterokilometrowe
odgałęzienie o średnicy 400 mm na odcinku
Kąty Opolskie – Przywory. Firma IDS-BUD wykona również przyłączenie gazociągu do gazociągu Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle.
Zgodnie z zawartą umową wykonawca robót
budowalnych powinien wybudować gazociąg w ciągu 30 miesięcy, co oznacza, że
w maju 2020 roku gazociągiem będzie płynąć
gaz ziemny.

ODSZKODOWANIA
DLA WŁAŚCICIELI GRUNTÓW
Właścicielom gruntów, przez które przebiegać
będzie gazociąg przysługuje odszkodowanie.
Po zakończeniu budowy wojewoda wyda decyzję administracyjną w tym zakresie. W terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się
ostateczna, GAZ-SYSTEM wypłaci odszkodowanie właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.
Odszkodowanie przysługuje za zajęcie nieruchomości na okres budowy oraz za możliwe
szkody powstałe w trakcie budowy gazociągu. Przyznawane będzie również za ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości
w związku z ustanowieniem strefy kontrolowanej już po zasypaniu gazociągu w ziemi.
Wysokość odszkodowania - określona w decyzji wojewody - zostanie ustalona na podstawie
operatów szacunkowych sporządzonych przez
rzeczoznawców majątkowych.

www.gaz-system.pl

