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INFORMACJA PRASOWA 

Ponad 172 mln PLN ze środków Unii Europejskiej na kolejny projekt inwestycyjny 
GAZ-SYSTEM S.A.  

„Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego 
funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy” to kolejna 
inwestycja, która została dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko (POIiŚ). GAZ-SYSTEM S.A. na realizację projektu otrzymał wsparcie w wysokości 
ponad 172 mln PLN.  

Spółka podpisała 29 listopada 2013 r. z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem 
Badawczym (Instytucją Wdrażającą) umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja 
systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz 
optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy” w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt obejmuje budowę gazociągów wysokiego 
ciśnienia relacji  Lasów-Jeleniów oraz Gałów-Kiełczów, a także budowę tłoczni gazu Jeleniów 
II. 
Przedmiotem zawartej umowy z Instytutem Nafty i Gazu jest udzielenie dofinansowania  
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę systemu przesyłowego 
na Dolnym Śląsku w wysokości 172,55 mln PLN. Szacunkowa wartość netto całej inwestycji 
wynosi 309,87 mln PLN. 

Gazociągi: Lasów-Jeleniów i Gałów-Kiełczów o łącznej długości 60 km oraz tłocznia 
Jeleniów II będą  zlokalizowane w województwie dolnośląskim. Realizacja projektu jest 
istotnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa, niezawodności i elastyczności pracy 
systemu przesyłu gazu przede wszystkim na terenie Dolnego Śląska.  Wymienione inwestycje 
mają na celu rozbudowę polskiego systemu przesyłowego i dalszy rozwój potencjału 
połączenia międzysystemowego Polska-Niemcy.  

Obecnie dla gazociągu Lasów - Jeleniów oraz tłoczni Jeleniów II zakończono 
opracowywanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenia na budowę odpowiednio 
w październiku i w lipcu 2013 roku. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla gazociągu Gałów-
Kiełczów przewidziane jest w grudniu br. Zakończenie budowy całego projektu  
inwestycyjnego planowane jest w 2015 roku.  

Całkowita kwota środków unijnych dostępnych w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla  projektów GAZ-SYSTEM S.A. wynosi 1 206,87 mln  PLN. 
Łącznie środki unijne stanowią obecnie do 30% w finansowaniu inwestycji strategicznych 
spółki GAZ-SYSTEM S.A. 
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*** 

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej 

gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi 
gazociągami w Polsce. Do 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1000 km nowych 

gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej  
i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów może stanowić ważny element Korytarza 
Gazowego Północ-Południe integrującego rynki gazu ziemnego w krajach Europy Środkowej. 

Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz usługa wirtualnego rewersu na 
gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego 

Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż 
wschodni do 43% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%). 
 

 
 


