GAZOCIĄG HERMANOWICE – STRACHOCINA
O INWESTYCJI
• Długość gazociągu: ok. 72 km
• Średnica gazociągu: 700 mm
• Ciśnienie robocze: 8,4 MPa
Gazociąg zlokalizowany będzie
w województwie podkarpackim, na
terenie gmin: Przemyśl, Fredropol, Ustrzyki
Dolne, Bircza, Tyrawa Wołoska, Dydnia,
Sanok.
• Wykonawcą jest Operator Systemu
Magazynowania Sp. z o.o.
• Planowane zakończenie inwestycji
to 2018 rok.
PODSTAWA PRAWNA
Ustrzyki Dolne

Inwestycja jest realizowana w opraciu o zapisy
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2014
poz. 1501 – tekst jednolity).

KORZYŚCI Z REALIZOWANEJ INWESTYCJI

WSPARCIE UNII EUROPEJSKIEJ

Budowa gazociągu wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa
przesyłu gazu na Podkarpaciu, a także na uatrakcyjnienie
terenów pod nowe inwestycje w regionie. Gazociąg ten
będzie stanowił istotny element wschodniej nitki Korytarza
Gazowego Północ-Południe.

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała
inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”
(„Project of Common Interest”). GAZ-SYSTEM S.A. realizuje
inwestycję w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy.

Ważną korzyścią dla gminy stanie się corocznie odprowadzany
przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości
2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie
danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do
budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby
społeczności lokalnych.

Budowa gazociągu planowana jest do współfinansowania
przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wszyscy właściciele nieruchomości, na których zlokalizowany
będzie nowy gazociąg otrzymają odszkodowanie z tytułu
wybudowania inwestycji.

O GAZ-SYSTEM S.A.
STANDARDY REALIZACJI INWESTYCJI
Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są realizowane z poszanowaniem
środowiska naturalnego oraz zgodnie z wymogami prawa
polskiego i unijnego. Dla wszystkich budowanych gazociągów
uzyskuje się decyzje środowiskowe, a realizacja inwestycji
uwzględni zawarte w nich wytyczne. W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz wymagania
ochrony środowiska GAZ-SYSTEM S.A. podczas realizacji
inwestycji stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie.
Wykorzystuje przy tym najlepszej jakości materiały oraz
najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń.

Kontakt:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Pion Inwestycji
Dział Inwestycji Strategicznych w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarnów

GAZ-SYSTEM S.A. 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 dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych
podłączonych do systemu przesyłowego. Rozbudowując
system transportu gazu ziemnego, GAZ-SYSTEM S.A. łączy
oczekiwania klientów z rozwojem firmy i rynku gazu w Polsce.

tel. 14 622 53 00
e-mail: sekretariat.tarnow@gaz-system.pl
www.gaz-system.pl

