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O INWESTYCJI

KORZYŚCI Z REALIZOWANEJ
INWESTYCJI

Budowa tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu jest jedną z kluczowych inwestycji obiektowych
realizowanych na obszarze południowo-zachodniej Polski. Będzie to pierwsza tłocznia gazu na
terenie województwa opolskiego i Oddziału GAZ-SYSTEM w Świerklanach. Tłocznia powstanie
w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Biały Ług na styku gazociągów przesyłowych wchodzących w skład
Korytarza Gazowego Północ – Południe. Zadaniem tłoczni będzie sprężanie gazu do zadanego ciśnienia
w kierunku zachodnim, południowym i wschodnim. W pierwszym etapie tłocznia zostanie wyposażona
w trzy agregaty sprężarkowe napędzane turbinami gazowymi łącznie o mocy 23 MW. Docelowo
będzie możliwość rozbudowy obiektu do sześciu sprężarek o łącznej maksymalnej mocy 69 MW.

PARAMETRY INWESTYCJI

23 MW
I etap

O INWESTORZE
GAZ-SYSTEM jest jednoosobową 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 dys‑
trybucyjnych oraz do odbiorców końcowych
podłączonych do systemu przesyłowego.
W ramach programu inwestycyjnego 20152025 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 i tłoczni
w ramach Korytarza Gazowego Północ – Po‑
łudnie, a także budowa połączeń międzysys‑
temowych z państwami sąsiednimi, wzmocni
bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie
stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego
systemu przesyłowego.
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Tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu zapewni
stabilny przesył gazu rozbudowaną już siecią
przesyłową, tj. gazociągami Zdzieszowice – Kę‑
dzierzyn i Zdzieszowice – Wrocław w kierunku
zachodnim oraz gazociągami Tworóg – Kędzie‑
rzyn i Tworóg – Tworzeń w kierunku wschodnim.
Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie zwięk‑
szenie przepustowości systemu przesyłowego,
uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwesty‑
cje oraz wzmocnienie bezpieczeństwa trans‑
portu gazu w regionie. Ważną korzyścią dla
gminy będą corocznie odprowadzane przez
GAZ-SYSTEM podatki lokalne.

STATUS INWESTYCJI
Inwestycja jest na końcowym etapie budowy.
Planowany termin zakończenia pierwszego eta‑
pu budowy tłoczni gazu Kędzierzyn to 2021 rok.

PODSTAWA PRAWNA
Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapi‑
sy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwesty‑
cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(tekst jednolity - Dz.U. 2020 poz. 1866).

WSPARCIE Z UNII
EUROPEJSKIEJ
Komisja Europejska przyznała temu projektowi
status inwestycji o znaczeniu wspólnotowym
(PCI). GAZ-SYSTEM otrzymał dofinansowanie
z Unii Europejskiej w ramach instrumentu
finansowego „Łącząc Europę” (CEF) na opra‑
cowanie dokumentacji projektowej tłoczni
gazu w Kędzierzynie-Koźlu.
GAZ-SYSTEM realizuje inwestycję w posza‑
nowaniu praw wszystkich zainteresowanych
interesariuszy.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

sprężarki

STANDARDY REALIZACJI
INWESTYCJI

Gdańsk

Terminal LNG

Świnoujście

Inwestycje GAZ-SYSTEM są realizowane
z poszanowaniem środowiska naturalnego
oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego
i unijnego. Dla wsz ystkich budowanych
inwestycji uzyskuje się decyzje środowiskowe,
a ich realizacja uwzględnia zawarte w nich
wytyczne.

Rembelszczyzna

Poznań

W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność
przesyłu gazu oraz wymagania ochrony
środowiska GAZ-SYSTEM podczas realizacji
inwestycji stosuje nowoczesne i sprawdzone
technologie. Wykorzystuje przy tym najlepszej
jakości materiały oraz najnowocześniejsze
systemy zabezpieczeń.

Centrala
Warszawa

Wrocław
Tłocznia Kędzierzyn

LEGENDA
Tłocznia gazu Kędzierzyn
Istniejące tłocznie gazu

Świerklany

Tarnów

Gazociągi w korytarzu Północ – Południe
Istniejąca sieć przesyłowa gazu ziemnego
Oddziały/Centrala
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