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Propozycja projektu przepustowości przyrostowej dla granicy Polska – GASPOOL podlega 

zatwierdzeniu przez właściwe organy regulacyjne. Niniejsza propozycja została 

uzgodniona pomiędzy:    

 

 

Operatorem Gazociągów 

Przesyłowych 

GAZ - SYSTEM S.A. 

ONTRAS  

Gastransport GmbH 

ul. Mszczonowska 4 

02-337 Warszawa 

Polska 

Maximilianallee 4 

04129 Leipzig 

Germany 
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Zgodnie z art. 28(1) CAM NC, GAZ-SYSTEM przedkłada propozycję projektu 

przepustowości przyrostowej dla granicy Polska – GASPOOL do zatwierdzenia przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), natomiast ONTRAS do Bundesnetzagentur 

(BNetzA). Punkt GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS, którego dotyczy przedkładana propozycja, 

łączy systemy przesyłowe Polski i GASPOOL. 
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1. Wprowadzenie 

 

Operatorzy Systemów Przesyłowych, GAZ-SYSTEM i ONTRAS otrzymali niewiążące 

zgłoszenia zapotrzebowania na przepustowość przyrostową na połączeniu pomiędzy 

systemem entry-exit GAZ-SYSTEM oraz ONTRAS. 

Zgłoszenia otrzymane przez operatorów różniły się ze względu na fakt, iż na omawianej 

granicy występuje różnica w przepustowościach oferowanych przez operatorów. 

Bazując na komentarzu otrzymanym od użytkownika rynku, operatorzy dokonali 

kalkulacji przepustowości w celu optymalizacji przepustowości  na GCP GAZ-

SYSTEM/ONTRAS. 

Zapotrzebowanie rynku zostało oszacowane na podstawie następujących zgłoszeń 

otrzymanych przez ONTRAS: 

Z 
 

Wyjście 

Do 
 

Wejście 

Rok 
gazowy 

 
 

Ilość 
 

(kWh/h)/y 

Wniosek 
został złożony 
do innych OSP 

 

Dodatkowe 
informacje 
 (np. rodzaj 
zdolności) 

Polska  
 

GASPOOL 2019/20 
 – 

2034/35 

2,025,676  Tak, do 
OGP GAZ-

SYSTEM S.A.. 

Zdolność ciągła 

 

Zapotrzebowanie rynku zostało oszacowane na podstawie następujących zgłoszeń 

otrzymanych przez GAZ-SYSTEM: 

Z 
 

Wyjście 

Do 
 

Wejście 

Rok 
gazowy 

 
 

Ilość 
 

(kWh/h)/y 

 Wniosek 
został złożony 
do innych OSP 

 

Dodatkowe 
informacje 
 (np. rodzaj 
zdolności) 

Polska GASPOOL 2019/20 
– 

2034/35 

910,676 Tak, do 
ONTRAS 

Gastransport 
GmbH 

Zdolność ciągła 
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Informacja dotycząca warunku otrzymana przez GAZ-SYSTEM: 

Rewers fizyczny na GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS powinien być równy zdolności w kierunku 

podstawowym w ciągu całego roku. 

 

Niniejszy dokument dotyczy projektu rozwoju połączenia GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS. IP 

GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS istnieje od 1 kwietnia 2016 r. i stanowi połączenie komercyjne 

składające się z fizycznych stacji Kamminke, Lasów i Gubin.  

Różnica w otrzymanych zgłoszeniach wynika z faktu, że przepustowości oferowane po 

stronie polskiej i GASPOOL nie są jednakowe. Wynika to z różnicy dostępnej 

przepustowości stacji Lasów po obydwu stronach granicy. Ze względu  na brak 

przepustowości po stronie GASPOOL, która jest oferowana po stronie polskiej, 

przepustowość ta nie jest rezerwowana, ani wykorzystywana przez uczestników rynku. 

Realizacja niniejszego projektu, umożliwi obydwu operatorom oferowanie 

przepustowości powiązanej na zasadach ciągłych w wielkości 2,025,676 kWh/h. Z tego 

względu, w niniejszym dokumencie, jako istniejąca przepustowość techniczna rozumiana 

jest jedynie przepustowość fizycznego punktu Kamminke (3,624 kWh/h), która oferowana 

jest w takiej samej ilości po obydwu stronach granicy na zasadach ciągłych.  

Raport z badania zapotrzebowania rynku na przepustowość przyrostową (MDAR) 

podsumował niewiążące zgłoszenia zapotrzebowania otrzymane w fazie badania rynku, 

która trwała od 6 kwietnia do 1 czerwca 2017 r. 

Bazując na wynikach MDAR, opublikowanych na stronach obydwu operatorów 27 lipca 

2017 r., zaangażowani OSP przeprowadzili studia techniczne zgodnie z art. 27 CAM NC. 

Niniejsza propozycja projektu przepustowości przyrostowej, oparta jest na wynikach 

powyższych studiów technicznych. 

ONTRAS nie otrzymał żadnych uwag od uczestników rynku w fazie konsultacji publicznych 

projektu trwających pomiędzy 19 października a 19 grudnia 2017 r. GAZ-SYSTEM otrzymał 

jeden komentarz. 

W niniejszym dokumencie używane są następujące skróty: CAM NC = rozporządzenie 

Komisji (UE) 2017/459; TAR NC = Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460. 
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Bazując na strukturze Art. 28 ust. 1 CAM NC niniejsza propozycja jest uporządkowana  

w następujący sposób: 

− Poziom oferty 1 odzwierciedlający zakres zapotrzebowania na przepustowość 

przyrostową (Art. 28 (1) lit. a) CAM NC), 

− Ogólne zasady i warunki, które musi zaakceptować użytkownik sieci w celu 

udziału i uzyskania dostępu w wiążącej fazie alokacji przepustowości w procesie 

uzyskiwania przepustowości przyrostowej (Art. 28 (1) lit. b) CAM NC), 

− Harmonogram realizacji projektu przepustowości przyrostowej (Art. 28 (1) lit. c) 

CAM NC), 

− Parametry testu ekonomicznego (Art. 28 (1) lit. d) CAM NC), 

− Informacja na temat możliwego przedłużenia horyzontu czasowego na potrzeby 

kontraktowania przepustowości (Art. 28 (1) lit. e) CAM NC), 

− Informacja na temat alternatywnego mechanizmu alokacji (Art. 28 (1) lit. f) CAM 

NC), 

− Informacja na temat stosowania podejścia opartego na cenie stałej (Art. 28 (1) 

lit. g) CAM NC). 

2. Poziom oferty 1 odzwierciedlający zakres zapotrzebowania na 

przepustowość przyrostową (Art. 28 (1) lit. a) CAM NC) 

Zgodnie z Art. 28 ust. 1 CAM NC, GAZ-SYSTEM i ONTRAS zwracają się o zatwierdzenie 

poziomu oferty 1 przedstawionego w Tabeli nr 5. Dla zachowania przejrzystości 

dokumentu, kalkulacja oferowanej zdolności istniejącej oferowanego poziomu oferty 1 

pokazana jest poniżej, rozpoczynając od tabel GAZ-SYSTEM. 

Następujące dodatkowe informacje są przedstawione w tabelach (litery A-F odnoszą się 

do Art. 11 ust. 6 CAM NC). 

A to zdolność techniczna operatora systemu przesyłowego przypadająca na każdy 

standardowy produkt z zakresu zdolności;  

B w przypadku corocznych aukcji zdolności rocznej, w ramach których oferowana jest 

zdolność na najbliższe 5 lat, to wielkość zdolności technicznej (A) wyodrębniana zgodnie 

z Art. 8 ust. 7; w przypadku corocznych aukcji zdolności rocznej, w ramach których 

oferowana jest zdolność na okres wykraczający poza najbliższe 5 lat, to wielkość 

zdolności technicznej (A) wyodrębniana zgodnie z Art. 8 ust. 7;  
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C to wcześniej sprzedana zdolność techniczna, skorygowana o zdolność, która jest 

ponownie oferowana zgodnie z odpowiednimi procedurami zarządzania  

ograniczeniami;  

D to ewentualna dodatkowa zdolność na dany rok;  

E to ewentualna zdolność przyrostowa na dany rok uwzględniona w odpowiednim  

poziomie oferty;  

F to wielkość ewentualnej zdolności przyrostowej (E), wyodrębniona zgodnie z Art. 8 ust. 

8 i 9 CAM NC.  

 

Tabela 1: Przedstawienie oferowanej przez GAZ-SYSTEM istniejącej przepustowości na 

połączeniu GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS (wyjście): 

Tabela 1) 
Istniejąca 

przepustowość 

Suma 
oferowanej 
istniejącej 

przepustowości 
(ciagła) 

Dostępna 
zdolność 

techniczna 
[Art. 11 (6) 
 NC CAM A] 

Wyodrębniona 
przepustowość 

[Art. 11 (6) 
 NC CAM B] 

Sprzedana  
wcześniej 
zdolność 

techniczna 
[Art. 11 (6) 
 NC CAM C] 

Dodatkowa 
zdolność 

[Art. 11 (6) 
 NC CAM D] 

Przepustowo
ść 

przyrostowa 
[Art. 11 (6) 
 NC CAM E] 

Wyodrębnio
na 

przepustowo
ść 

przyrostowa 
[Art. 11 (6) 
 NC CAM F] 

GY 19/20 3,262 3,624 362 0 0     

GY 20/21 3,262 3,624 362 0 0     

GY 21/22 3,262 3,624 362 0 0     

GY 22/23 3,262 3,624 362 0 0     

GY23/24 3,262 3,624 362 0 0     

GY 24/25 2,899 3,624 725 0 0     

GY 25/26 2,899 3,624 725 0 0     

GY 26/27 2,899 3,624 725 0 0     

GY 27/28 2,899 3,624 725 0 0     

GY 28/29 2,899 3,624 725 0 0     

GY 29/30 2,899 3,624 725 0 0     

GY 30/31 2,899 3,624 725 0 0     

GY 31/32 2,899 3,624 725 0 0     

GY 32/33 2,899 3,624 725 0 0     

GY 33/34 2,899 3,624 725 0 0     

GY 34/35               

GY 35/36               

GY 36/37               

GY 37/38               

GY 38/39               

GY 39/40               

 

Tabela 2: Przedstawienie poziomu oferty 1 oferowanej przez GAZ-SYSTEM na połączeniu 

GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS (wyjście): 
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Tabela 2 
Poziom oferty 1 

Suma 
oferowanego 

poziomu oferty 1 

Dostępna 
zdolność 

techniczna 
 [Art. 11 (6) 
 NC CAM A] 

Wyodrębnio
na 

przepustowo
ść 

 [Art. 11 (6) 
 NC CAM B] 

Sprzedana  
wcześniej 
zdolność 

techniczna 
 [Art. 11 (6) 
 NC CAM C] 

Dodatkowa 
zdolność 

 [Art. 11 (6) 
 NC CAM D] 

Przepustowość 
przyrostowa 
 [Art. 11 (6) 
 NC CAM E] 

Wyodrębniona 
przepustowość 

przyrostowa 
 [Art. 11 (6) 
 NC CAM F] 

GY 19/20        

GY 20/21        

GY 21/22        

GY 22/23 1,826,370 3,624 362 0 0 2,025,676 202,568 

GY23/24 1,826,370 3,624 362 0 0 2,025,676 202,568 

GY 24/25 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 25/26 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 26/27 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 27/28 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 28/29 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 29/30 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 30/31 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 31/32 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 32/33 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 33/34 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 34/35 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 35/36 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 36/37 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 37/38        

GY 38/39        

GY 39/40        

 

Tabela 3: Przedstawienie oferowanej przez ONTRAS istniejącej przepustowości na 

połączeniu GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS (wejście): 

Tabela 3 
Istniejąca 

przepustowość 

Suma 
oferowanej 
istniejącej 

przepustowości 
(FZK) 

Dostępna 
zdolność 

techniczna 
 [Art. 11 (6) 
 NC CAM A] 

Wyodrębniona 
przepustowość 

 [Art. 11 (6) 
 NC CAM B] 

Sprzedana  
wcześniej 
zdolność 

techniczna 
 [Art. 11 (6) 
 NC CAM C] 

Dodatkowa 
zdolność 

 [Art. 11 (6) 
 NC CAM D] 

Przepustowo
ść 

przyrostowa 
 [Art. 11 (6) 
 NC CAM E] 

Wyodrębnio
na 

przepustowo
ść 

przyrostowa 
 [Art. 11 (6) 
 NC CAM F] 

GY 19/20 3,262 3,624 362 0 0     

GY 20/21 3,262 3,624 362 0 0     

GY 21/22 3,262 3,624 362 0 0     

GY 22/23 3,262 3,624 362 0 0     

GY23/24 3,262 3,624 362 0 0     

GY 24/25 2,899 3,624 725 0 0     

GY 25/26 2,899 3,624 725 0 0     

GY 26/27 2,899 3,624 725 0 0     

GY 27/28 2,899 3,624 725 0 0     

GY 28/29 2,899 3,624 725 0 0     

GY 29/30 2,899 3,624 725 0 0     
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GY 30/31 2,899 3,624 725 0 0     

GY 31/32 2,899 3,624 725 0 0     

GY 32/33 2,899 3,624 725 0 0     

GY 33/34 2,899 3,624 725 0 0     

GY 34/35               

GY 35/36               

GY 36/37               

GY 37/38               

GY 38/39               

GY 39/40               

 

Tabela 4: Przedstawienie poziomu oferty 1 oferowanej przez ONTRAS na połączeniu GCP 

GAZ-SYSTEM/ONTRAS (wejście): 

Tabela 4 
Poziom oferty 1 

(FZK) 

Suma 
oferowanego 

poziomu oferty 1 
(FZK) 

Dostępna 
zdolność 

techniczna 
 [Art. 11 (6) 
 NC CAM A] 

Wyodrębnio
na 

przepustowo
ść 

 [Art. 11 (6) 
 NC CAM B] 

Sprzedana  
wcześniej 
zdolność 

techniczna 
 [Art. 11 (6) 
 NC CAM C] 

Dodatkowa 
zdolność 

 [Art. 11 (6) 
 NC CAM D] 

Przepustowość 
przyrostowa 
 [Art. 11 (6) 
 NC CAM E] 

Wyodrębniona 
przepustowość 

przyrostowa 
 [Art. 11 (6) 
 NC CAM F] 

GY 19/20        

GY 20/21        

GY 21/22        

GY 22/23 1,826,370 3,624 362 0 0 2,025,676 202,568 

GY23/24 1,826,370 3,624 362 0 0 2,025,676 202,568 

GY 24/25 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 25/26 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 26/27 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 27/28 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 28/29 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 29/30 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 30/31 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 31/32 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 32/33 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 33/34 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 34/35 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 35/36 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 36/37 1,623,440 3,624 725 0 0 2,025,676 405,135 

GY 37/38        

GY 38/39        

GY 39/40        
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Tabela 5: Przedstawienie wspólnego poziomu istniejącej przepustowości powiązanej oraz 

wspólnego poziomu oferty 1(kWh/h/y) oferowanej przez GAZ-SYSTEM i ONTRAS na 

połączeniu GCP GAZ-SYSTEM in kierunku GASPOOL: 

 

Tabela 5) 
Wspólny poziom 

oferowanej 
przepustowości  

Istniejąca 
przepustowość 

(FZK/ciągła) 

Poziom oferty 1 
(FZK/ciągła) 

GY 19/20 3,262  

GY 20/21 3,262  

GY 21/22 3,262  

GY 22/23 3,262 1,826,370 

GY 23/24 3,262 1,826,370 

GY 24/25 2,899 1,623,440 

GY 25/26 2,899 1,623,440 

GY 26/27 2,899 1,623,440 

GY 27/28 2,899 1,623,440 

GY 28/29 2,899 1,623,440 

GY 29/30 2,899 1,623,440 

GY 30/31 2,899 1,623,440 

GY 31/32 2,899 1,623,440 

GY 32/33 2,899 1,623,440 

GY 33/34 2,899 1,623,440 

GY 34/35  1,623,440 

GY 35/36  1,623,440 

GY 36/37  1,623,440 

GY 37/38   

GY 38/39   

GY 39/40   

 

Tabela 5 przedstawia powiązane przepustowości, które mają zostać zaoferowane dla 

punktu GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS dla aukcji produktu rocznego w 2019 r. przy założeniu, 

że projekt zostanie zrealizowany w 2022 r. 

Przepustowość powiązana została obliczona biorąc pod uwagę zobowiązanie do 

wyodrębnienia przepustowości zgodnie z Art. 11 ust. 6 CAM NC oraz decyzją 

Bundesnetzagentur (BNetzA) z 14 sierpnia 2015 r. odnoszącą się do poziomu 

przepustowości, która ma być wyodrębniona na poziomie krajowym (Az. BK7-15-001 

(KARLA Gas)). ONTRAS wyodrębnia 20% przepustowości istniejącej i przyrostowej od roku 
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2024. Dla poprzednich lat gazowych, 10% przepustowości istniejącej i przyrostowej zostaje 

wyodrębnione.  

GAZ-SYSTEM będzie stosował analogiczne kalkulacje dotyczące wyodrębnienia 

przepustowości w celu wspólnego zaoferowania przepustowości powiązanej. Wielkości 

te podlegają zatwierdzeniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Przepustowość przyrostowa będzie oferowana równocześnie z istniejącą 

przepustowością. Dodatkowo, obok aukcji przepustowości istniejącej, zostanie 

zaoferowana przepustowość poziomu oferty 1.  Wielkości przedstawione w tabeli 5 

odnoszą się do wielkości przepustowości, która będzie oferowana w 2019 r. 

Na podstawie pozytywnego wyniku testu ekonomicznego, w przypadku ONTRAS, 

przepustowości wynikające z poziomu oferty 1 zostaną uwzględnione w procesie 

tworzenia Planu Rozwoju Sieci Gazowej 2020-2030 (German Network Development Plan 

for Gas 2020-2030).  

 

3. Ogólne zasady i warunki, które musi zaakceptować użytkownik sieci w 

celu udziału i uzyskania dostępu do przepustowości w wiążącej fazie 

alokacji przepustowości w procesie uzyskiwania przepustowości 

przyrostowej (Art. 28 (1) li. b) CAM NC)  

 

Dla potrzeb oferowania przepustowości przyrostowej (poziom oferty 1) w trakcie aukcji 

produktu rocznego w 2019 r., GAZ-SYSTEM i ONTRAS przygotowali indywidualne ogólne 

zasady i warunki, które musi zaakceptować użytkownik sieci w celu udziału i uzyskania 

dostępu do przepustowości w wiążącej fazie alokacji przepustowości w procesie 

uzyskiwania przepustowości przyrostowej (Art. 28 (1) lit. b) CAM NC.  

Na podstawie Art. 28 ust 1 lit. B) CAM NC: 

- GAZ-SYSTEM zwraca się do Prezesa URE o zatwierdzenie Ogólnych zasad i warunków, 

które musi zaakceptować użytkownik sieci w celu udziału i uzyskania dostępu do 

przepustowości w wiążącej fazie alokacji przepustowości przyrostowej, które stanowią 

załącznik do niniejszego wniosku. Aby być uprawnionym do udziału w aukcji 

przepustowości przyrostowej, użytkownik zobowiązany jest zaakceptować także inne 
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regulacje GAZ-SYSTEM, które są wymagane do udziału w aukcji na zasadach zwykłych 

(np. Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej). 

- ONTRAS zwraca się do BNetzA o zatwierdzenie Dodatkowych zasad i warunków, które 

przesyła łącznie z niniejszym dokumentem.  

Pomimo, iż zarówno GAZ-SYSTEM, jak i ONTRAS publikują zasady i warunki, które musi 

zaakceptować użytkownik sieci w celu udziału i uzyskania dostępu do przepustowości  

w wiążącej fazie alokacji przepustowości w procesie uzyskiwania przepustowości 

przyrostowej w wersji angielskiej oraz właściwych wersjach językowych, jako wiążące 

powinny być traktowane jedynie wersje w językach narodowych. 

 

4. Harmonogram realizacji projektu przepustowości przyrostowej (Art. 28 (1) 

lit. c)  CAM NC) 

 

Na podstawie Art. 28 ust. 1 lit. CAM NC, GAZ SYSTEM zwraca się o zatwierdzenie 

następującego harmonogramu dla realizacji projektu przepustowości przyrostowej:  

Data Etap 

07/2019 Aukcja produktu rocznego w 2019 r. 

11/2019 Definicja technicznych zasad i warunków, wybór wykonawcy 

dokumentacji projektowej  

11/2020 Finalizacja dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na 

budowę  

03/2021 Przetarg na roboty budowlane 

08/2022 Oddanie do użytkowania 

 

Na podstawie Art. 28 ust. 1 lit. CAM NC, ONTRAS zwraca się o zatwierdzenie 

następującego harmonogramu dla realizacji projektu przepustowości przyrostowej. Jest 

to harmonogram orientacyjny, bazujący na podstawie doświadczeń z realizacji 

poprzednich projektów.  

Data Etap 

Q3 / 2019 Aukcja produktu rocznego w 2019 r. 
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Q4 / 2019 Przetarg na planowanie i konstrukcję system zabezpieczeń ciśnień 

(DÜG) w Zodel 

Q1 / 2020  Przyjęcie planu budowy DÜG oraz złożenie wniosku zgodnie z § 23 

ARegV 

do Q3 / 

2020  

Przygotowanie zadań technicznych (stadium wykonalności)  

Q4 / 2020 Przetarg i wybór wykonawcy na faze konstrukcyjną DÜG  

Till Q2 / 2021 Szczegółowy plan prac nad DÜG Zodel 

Till Q4 / 2021 Pozyskanie potrzebnych materiałów i zatwierdzenie fazy konstrukcyjnej 

DÜG   

Q2 / 2022 Rozpoczęcie budowy DÜG 

Q3 / 2022 Oddanie do użytkowania z przewidzianą pełną dostępnością na 

początek roku gazowego 2022/2023 

 

Bazując na doświadczeniach z poprzednich projektów, ONTRAS zauważa, że 

harmonogram zakłada niewielkie rezerwy czasowe pozwalające uniknąć ewentualnych 

opóźnień. Dalsze uszczegółowienie będzie możliwe po przygotowaniu studium 

wykonalności, które z kolei może zostać sporządzone po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

testu ekonomicznego dla uniknięcia niepotrzebnych kosztów. 

Opis projektu po polskiej stronie (GAZ-SYSTEM) – wymagana rozbudowa sieci GAZ-

SYSTEM:  

Dla zapewnienia możliwości przesyłu gazu w kierunku z Polski do Niemiec na 

maksymalnym poziomie 2,025,676 kWh/h, wymagana jest rozbudowa węzła Kiełczów. 

Rozbudowa będzie składała się w szczególności z: 

• Instalacji: 

dwóch dwukierunkowych zaworów kontrolnych;  

jednego ciągu pomiarowego, wyposażonego w dwukierunkowy gazomierz 

ultradźwiękowy; 

• ZZU wlotowe; 

• przed istniejącym kurkiem włączeniowym, wspawanym przy budowie gazociągu 

DN500 relacji Gałów- Kiełczów wspawać kolumnę upustową i zaadaptować jako 

ZZU wylotowe; 
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• jeden ciąg pomiarowy, wyposażony w dwukierunkowy gazomierz ultradźwiękowy, 

zamontowany na wejściu od strony gazociągu DN 1000; 

• kontenery AKP oraz pomiarowy dla gazomierza ultradźwiękowego. 

 

Powyższa rozbudowa zostanie przeprowadzona na terenie obecnie istniejącego węzła 

Kiełczów, w związku z czym nie powstaną żadne dodatkowe koszty związane  

z pozyskiwaniem gruntów. 

Biorąc pod uwagę planowaną rozbudowę systemu zabezpieczającego w Zodel, 

rozbudowa stacji Lasów odbędzie się poprzez dodanie do istniejących zaworów 

automatycznego systemu kontrolowania. 

 

Opis projektu po stronie niemieckiej (ONTRAS) – zamierzone stworzenie nowej 

przepustowości technicznej: 

 

Z technicznego punktu widzenia, zgłoszone zapotrzebowanie na przepływ gazu z 

kierunku Polski do GASPOOL odbędzie się poprzez zapewnienie ciśnienia z polskiego 

systemu na poziomie powyżej 55 bar (max do 84 bar). 

Po stronie niemieckiej gazociąg FGL 218.01 został zaprojektowany do pracy przy ciśnieniu 

84 bar, ale od oddania do użytkowania funkcjonował jednie z maksymalnym ciśnieniem 

roboczym 55 bar. 

W przyszłości, w przeciwieństwie do podstawowego kierunku przepływu w ubiegłych 

latach, planowane jest pojawienie się przepływu z Polski do GASPOOL. Przepływ taki 

umożliwi instalacja stacji redukcyjnej w Zodel, bezpośrednio na granicy polsko-

niemieckiej. Budowa stacji redukcyjnej jest konieczna dla ochrony połączenia pomiędzy 

systemem gazowym z wyższym ciśnieniem roboczym (GAZ-SYSTEM) i niższym ciśnieniem 

roboczym (ONTRAS) i jest oparta na DVGW worksheet G 491. 

Etap czynnej redukcji (dwukierunkowy przepływ) realizowany będzie m.in. przez: 

• odgałęzienie z trójnikiem DN 500/400 z znacznikiem tłokowania prowadzącym z FGL 

218.01 DN 500 DP 84 

• zawór odcinający, zawór naziemny,  

• urządzenie odcinające [SAE], zawór podziemny  
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• pomiar ilościowy (pomiar ultradźwiękowy) w kierunku  i z kierunku gazociągu DN400 

(przestrzeń pomiarowa)  

• kontroler, zawór powierzchniowy, praca w dwóch kierunkach 

• punkty pomiarowe / odcinki wydmuchowe 

• urządzenie odcinające [SAE] jako zawór podziemny 

• zawór wyjściowy jako zawór podziemny 

• połączenie z FGL 218.01 przez trójnik DN 500/400 z znacznikiem tłokowania  

 

Etap biernej redukcji zainstalowany zostanie na istniejącym gazociągu poprzez dodanie: 

 

• zaworu odcinającego jako zawór podziemny 

• zaworu do sterowania ręcznego 

• punktów pomiarowych / odcinków wydmuchowych 

 

W związku z powyższym, w razie potrzeby główny gazociąg pozostaje nadal tłokowalny.  

 

Poprzez instalację stacji redukcyjnej, ciśnienie na FGL 218.01 z MOP 55 bar będzie 

gwarantowane na stacji DÜG dla przyszłych przepływów z Polski do GASPOOL. Przepływ 

w kierunku podstawowym będzie kontynuowany w sposób niezagrożony przez realizację 

stacji redukcyjnej Zodel.  

Wizualizacja instalacji: 
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5. Parametry testu ekonomicznego (Art. 28 (1) lit. d) w związku z Art. 22 (1)  

CAM NC) 

 

Na podstawie Art. 28 ust. 1 lit d) CAM NC, GAZ-SYSTEM i ONTRAS proszą o zatwierdzenie 

parametrów testu ekonomicznego.  

Test ekonomiczny został oparty na następujących parametrach, zgodnie z Art. 22 ust. 1 

CAM NC:  

a) Wartości bieżącej wiążących zobowiązań użytkowników sieci w zakresie 

kontraktowania zdolności  

 

b) Wartości bieżącej szacunkowego wzrostu dozwolonych lub docelowych 

przychodów OSP w związku z przepustowością przyrostową uwzględnioną w 

danym poziomie oferty  

 

c) współczynniku f-factor 

 

Ceny referencyjne  dla określenia bieżącej wartości wiążących zobowiązań 

użytkowników – GAZ-SYSTEM 

Zgodnie z Art. 22 ust. 1 lit. a) w zw. z Art. 25 ust. 1 lit. a) CAM NC, Prezes URE zatwierdza 

ceny referencyjne oszacowane dla horyzontu czasowego oferty przepustowości 

przyrostowej oferowanej przez GAZ-SYSTEM S.A. w ramach projektu przepustowości 

przyrostowej dla granicy Polska (system przesyłowy gazu ziemnego wysokometanowego 

grupy E) - GASPOOL. Ceny referencyjne w wysokości 0,44 EUR/(MWh/h)/h będą 

wykorzystywane w teście ekonomicznym przeprowadzanym przez GAZ-SYSTEM S.A. do 

obliczenia wartości bieżących zobowiązań użytkowników sieci w zakresie 

kontraktowania przepustowości przyrostowej udostępnianej w ramach ofert złożonych w 

procedurze aukcyjnej na punkt połączenia międzysystemowego GCP GAZ-

SYSTEM/ONTRAS.  

Ceny referencyjne powinny zostać określone dla horyzontu czasowego oferty zdolności 

przyrostowej oferowanej w ramach projektu przepustowości przyrostowej dla granicy 
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Polska (system przesyłowy gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) - GASPOOL, 

czyli na horyzont czasowy 15 lat gazowych, tj. od 1.10.2022 r. do 1.10.2037r.  

Należy podkreślić, iż GAZ-SYSTEM obecnie rozpoczyna realizację kapitałochłonnych 

projektów inwestycyjnych, których celem jest zapewnienie dywersyfikacji dostaw gazu 

dla Polski. Dynamika realizacji tych projektów jest ciężka do zaprognozowania z uwagi 

na fakt, iż są to projekty realizowane przy współpracy innych europejskich operatorów i 

ich realizacja tyko częściowo jest zależna od harmonogramu działań podejmowanych 

przez GAZ-SYSTEM S.A.  

Szacowanie stawek referencyjnych dla 15-letniego horyzontu czasowego, przy tak dużej 

dynamice realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych może dać nierealne i mało 

wiarygodne wyniki w postaci wzrostu stawek opłat przesyłowych, co wpłynie na 

obniżenie poziomu mocy wymaganego do osiągniecia pozytywnego wyniku testu 

ekonomicznego. 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, GAZ-SYSTEM S.A. proponuje przyjąć dla celów 

przeprowadzenia testu ekonomicznego, dla wszystkich lat objętych analizą, cenę 

referencyjną na poziomie stawki opłaty stałej za świadczenie usług przesyłania paliwa 

gazowego w punkcie wyjścia, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., 

zatwierdzonej decyzją Prezesa URE DRG.DRG-2.4212.19.2018JDo z dnia 1 czerwca 2018 r.  

 

Wartość bieżąca szacunkowego wzrostu dozwolonych lub docelowych przychodów – 

GAZ-SYSTEM 

Wartość bieżąca szacunkowego wzrostu dozwolonych przychodów odpowiada 

wartości bazy kosztowej aktywów inwestycyjnych dotyczących projektu realizowanego 

przez operatora systemu przesyłowego rozliczanej w okresie obejmującym 

zakontraktowaną przepustowość przyrostową udostępnianą w ramach ofert złożonych 

w procedurze aukcyjnej na punkt połączenia międzysystemowego GCP GAZ-

SYSTEM/ONTRAS.  

GAZ-SYSTEM S.A. do kalkulacji zdyskontowanej wartości dozwolonego przychodu 

związanego z realizacją projektu przepustowości przyrostowej dla granicy Polska (system 

przesyłowy gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) - GASPOOL w latach 2022-2037 

przyjął stopę dyskonta na poziomie 6,25%. Wartość ta równa jest wielkości stopy wolnej 
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od ryzyka przyjętej na potrzeby kalkulacji zatwierdzonych przez Prezesa URE stawek 

referencyjnych obowiązujących w roku 2019.  

Model stworzony przez GAZ-SYSTEM S.A. użyty do kalkulacji dozwolonego przychodu 

związanego z realizacją projektu opiera się na parametrach oraz założeniach przyjętych 

do kalkulacji stawek opłat stałych za świadczenie usługi przesyłania w roku 2019, 

zatwierdzonych decyzją Prezesa URE.  

 

F-factor GAZ-SYSTEM 

F-factor bierze pod uwagę następujące kryteria: 

 

a) wielkość zdolności technicznej wyodrębnioną zgodnie z Art. 8 (8) i (9) CAM 

NC; 

 

b) pozytywne efekty zewnętrzne projektu przepustowości przyrostowej dla rynku 

lub dla sieci przesyłowej, bądź dla obu tych aspektów;  

 

c) czas trwania wiążących zobowiązań użytkowników sieci w zakresie 

kontraktowania zdolności w porównaniu z okresem ekonomicznej użyteczności 

aktywów;  

 

d) oczekiwany stopień utrzymania zapotrzebowania na zdolność utworzoną  

w ramach projektu zdolności przyrostowej po zakończeniu horyzontu 

czasowego zastosowanego w teście ekonomicznym. 

 

Po stronie GAZ-SYSTEM nie istnieją warunki pozwalające GAZ-SYSTEM o wnioskowanie  

o zatwierdzenia f-factor na poziomie niższym niż 1. Z tego względu GAZ-SYSTEM wnioskuje 

o zatwierdzenie f-factor na poziomie 1 dla potrzeb testu ekonomicznego.  
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Ceny referencyjne  dla określenia bieżącej wartości wiążących zobowiązań 

użytkowników - ONTRAS 

Dla określenie bieżącej wartości wiążących zobowiązań użytkowników, ONTRAS 

proponuje przyjęcie ceny referencyjnej połączonych systemów entry-exit w Niemczech 

dla 2022 r., które zostały opublikowane w projekcie decyzji BNetzA-decision REGENT1,  

i wynoszą € 3.97/(kWh/h)/rok2. 

Zgodnie z Art. 33 ust. 1 TAR NC, ceny referencyjne wylicza się poprzez uwzględnienie  

w metodzie wyznaczania ceny referencyjnej odpowiednich założeń dotyczących oferty 

zdolności przyrostowej. Zgodnie z obecnie obowiązującą decyzją BNetzA, od 2020 r. 

zostanie wprowadzona jednolita cena referencyjna dla systemu entry-exit. Dodatkowo, 

zgodnie z § 21 (1) GasNZV, obecnie istniejące dwa systemy entry-exit w Niemczech 

zostaną połączone, najpóźniej 1 kwietnia 2022 r. Przepustowość przyrostowa zostanie 

udostępniona od 1 października 2022 r., w związku z czym będzie ona oferowana po 

cenie referencyjnej opartej na nowych zasadach – niemieckiego znaczka pocztowego. 

ONTRAS nie jest w stanie dokonać własnych kalkulacji, ze względu na brak danych,  

w związku z czym niniejsze kalkulacje opierają się na kalkulacjach BNetzA użytych  

w decyzji REGENT. 

Wiążące zobowiązania użytkowników wymagane do kalkulacji bieżącej wartości będą 

wynikiem aukcji rocznej w 2019 r. Z tego względu, ONTRAS nie jest w stanie udzielić 

żadnych dalszych wyjaśnień w tym punkcie. 

 

Wartość bieżąca szacunkowego wzrostu dozwolonych lub docelowych przychodów – 

ONTRAS 

ONTRAS proponuje ustalić wartość bieżącą szacunkowego wzrostu dozwolonych 

przychodów po stronie GASPOOL w związku ze wzrostem przepustowości do poziomu 

oferowanego w poziomie oferty 1 na € 2,831,010.58. 

                                                           
1 See https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1BK-Geschaeftszeichen-Datenbank/BK9-
GZ/2018/2018_00001bis0999/2018_0600bis0699/BK9-18-611/BK9-18-0611-GP_Festlegungsentwurf.html?nn=364474. 
2 Considering 8,760 hours per year this figure equates around 0.45 €/(MWh/h)/h 
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Wartość ta została określona używając narzędzia kalkulacyjnego BNetzA. Narzędzie to 

odzwierciedla aktualną politykę regulacyjną, w tym kryteria przyjmowane przez BNetzA 

dla zatwierdzenia przychodu regulowanego. 

 

F-factor ONTRAS 

F-factor bierze pod uwagę następujące kryteria: 

 

a) wielkość zdolności technicznej wyodrębnioną zgodnie z art. 8 (8) i (9) CAM 

NC; 

 

b) pozytywne efekty zewnętrzne projektu przepustowości przyrostowej dla rynku 

lub dla sieci przesyłowej, bądź dla obu tych aspektów;  

 

c) czas trwania wiążących zobowiązań użytkowników sieci w zakresie 

kontraktowania zdolności w porównaniu z okresem ekonomicznej użyteczności 

aktywów;  

 

d) oczekiwany stopień utrzymania zapotrzebowania na zdolność utworzoną w 

ramach projektu zdolności przyrostowej po zakończeniu horyzontu czasowego 

zastosowanego w teście ekonomicznym. 

ONTRAS wnioskuje o zatwierdzenie f-factor na poziomie 0,78 dla potrzeb testu 

ekonomicznego.  

W odniesieniu do lit. a):  

W piśmie datowanym na 31 maja 2017 r., shipper w ramach procedury badania 

zapotrzebowania rynku na przepustowość przyrostową zażądał przepustowości na 

poziomie 2,025,676 (kWh/h)/y do roku gazowego. ONTRAS oczekuje, że shipper nadal 

zainteresowany jest przepustowością na wnioskowanym poziomie i zarezerwuje 

przepustowość w tej wysokości w trakcie aukcji. Jednocześnie, zgodnie z Art. 8 ust. 8 CAM 

NC oraz decyzją BNetzA BK7-15-001 (KARLA 1.1), wyodrębniona powinna zostać 

następująca przepustowość: 
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• 10% technicznej przepustowości na lata gazowe 2022/23 i 2023/24, oraz 

• 20% technicznej przepustowości na lata gazowe po 2024/25. 

Mając na względzie powyższe, nie jest możliwe zaoferowanie całej wnioskowanej przez 

shippera przepustowości w ramach aukcji produktu rocznego w 2019 r., która to 

przepustowość stanowi podstawę do przeprowadzenia testu ekonomicznego. ONTRAS 

oczekuje, że cała przepustowość zaoferowana na aukcji produktu rocznego w 2019 r. 

zostanie zarezerwowana. 

Ze względu na fakt, że zgłoszenie shippera nie może być w pełni zaspokojone w ramach 

aukcji rocznej 2019, ONTRAS oczekuje, że wyodrębniona przepustowość zostanie 

zarezerwowana w ramach aukcji krótkoterminowych. Z tego względu współczynnik  

f-factor musi zostać obniżony, aby zapewnić udział w kosztach inwestycyjnych 

beneficjentów rezerwujących przepustowość w trakcie aukcji produktów 

krótkoterminowych.  

W odniesieniu do lit. b): 

Obecnie istniejąca przepustowość na wejściach do systemu niemieckiego zapewnia 

Niemcom odpowiedni poziom bezpieczeństwa dostaw do Niemiec i realizacja projektu 

przepustowości przyrostowej nie zwiększy bezpieczeństwa dostaw na rynek niemiecki. 

Dodatkowo, nie przewiduje się aby dodatkowe przepływy na punkcie GCP  

GAZ-SYSTEM/ONTRAS w kierunku GASPOOL, a później połączonej strefy niemieckiej miały 

wpływ na cenę rynkową w Niemczech. Wolumeny obracane na rynku niemieckim są 

wielokrotnie wyższe niż możliwe przyszłe zwiększenie przepustowości na tym punkcie.  

Podsumowując, ONTRAS nie widzi, żadnych pozytywnych zewnętrznych efektów projektu 

ani dla Polski ani dla Niemiec. 

W odniesieniu do lit. c) i d): 

Okres użytkowania stacji redukcyjnej Zodel wynosi około 55 lat, w związku z czym stacja 

ta będzie użytkowana znacznie dłużej niż horyzont czasowy, na który jest kontraktowana 

przepustowość w ramach aukcji produktu rocznego w 2019 r. ONTRAS oczekuje, że 

przepustowość GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS w kierunku niemieckim będzie nadal 

wykorzystywana po okresie oferowanym w ramach aukcji produktu rocznego w 2019 r., 

jednak na niższym poziomie. W szczególności, przepustowość ta może być  
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wykorzystywana dla wyrównania możliwych różnic cenowych na rynkach sąsiadujących, 

na zasadach krótkoterminowych. Przepustowość ta będzie także umożliwiała przesyłanie 

gazu z Polski do Niemiec na zasadach długoterminowych. Jak jednak wskazuje 

doświadczenie, nie należy oczekiwać dużych wolumenów na tym punkcie. Z tego 

względu przyszłe wolumeny są szacowane na średnio 100,000 (kWh/h)/y. 

Mając powyższe na względzie, ONTRAS uzupełnił odpowiednio narzędzie do kalkulacji 

przygotowane przez BNetzA (“Calculationtool_ Economic_Test_Inc_Cap_BNetzA"). 

Narządzie to bierze pod uwagę wiele z powyżej wymienionych aspektów, takich jak 

wyodrębniona przepustowość i wolumen przepustowości rezerwowany w latach 

poprzednich.  

Ze względu na fakt, że ONTRAS nie widzi żadnych pozytywnych zewnętrznych efektów 

realizacji projektu, ONTRAS przyjmuje f-factor obliczony zgodnie z w/w narzędziem i 

wnioskuje o jego zatwierdzenie.  

Należy zauważyć, że zmienna cena, o której mowa w Art. 24 pkt a) TAR NC dla 

kontraktów zawartych w ramach aukcji produktu rocznego w 2019 r. jest obliczona 

bazując na cenie referencyjnej, która będzie obowiązywać w momencie 

wykorzystywania przepustowości i może się różnić od ceny referencyjnej użytej do 

kalkulacji f-factor. 

 

6. Możliwe przedłużenie horyzontu czasowego na potrzeby 

kontraktowania przepustowości  (Art. 28 (1) lit. e) NC CAM) 

 

GAZ-SYSTEM i ONTRAS zadecydowali o nieprzedłużaniu horyzontu czasowego dla 

projektu przepustowości przyrostowej.  

 

7. Alternatywny mechanizm alokacji przepustowości przyrostowej (Art. 28 

(1) lit. f) NC CAM) 
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Zaangażowani operatorzy zdecydowali o zastosowaniu standardowego aukcyjnego 

procesu alokacji zdolności przyrostowej bazującego na wynikach niniejszych konsultacji.  

 

8. Podejście oparte na cenie stałej (Art. 28 (1) lit. g) NC CAM) 

 

GAZ-SYSTEM i ONTRAS zadecydowali o niestosowaniu podejścia opartego na cenie stałej 

dla projektu przepustowości przyrostowej w ramach aukcji rocznej w 2019 r. 
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9. Informacje kontaktowe 

 

 

 

 

Operator Systemu Przesyłowego 

GAZ - SYSTEM S.A. 

 

ONTRAS 

Gastransport GmbH          

 

Marta Zapart - Choma 

 

René Döring 

Uwe Thiveßen  

Pion Rozwoju Rynku Gazu Capacity Management 

Phone: 

+48  (22) 220 18 47 

Fax: 

-- 

Email: 

marta.zapart@gaz-system.pl 

 

Phone: 

+49 341 27111 - 2771 / 2163 

Fax: 

+49 341 27111 - 2870 

Email: 

rene.doering@ontras.com   

  uwe.thivessen@ontras.com 

mailto:marta.zapart@gaz-system.pl
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