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Czym jest projekt budowy terminalu LNG
i portu zewnętrznego w Świnoujściu?

Projekt dotyczy budowy terminalu LNG, czyli instalacji do odbioru i regazy-
fi kacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG – Liquefi ed Natural Gas),
dostarczanego drogą morską do portu w Świnoujściu. Ponadto elementami 
projektu są nowy falochron na Morzu Bałtyckim, infrastruktura portowa
do obsługi statków LNG oraz gazociąg przyłączeniowy.
Stosowana na całym świecie technologia LNG polega na transporcie gazu 
ziemnego w postaci skroplonej specjalnymi tankowcami tzw. metanowca-
mi do terminali, gdzie surowiec poddawany jest procesowi regazyfi kacji 
(czyli ponownego przekształcenia w gaz poprzez ogrzanie). W takiej postaci 
surowiec przesyłany jest krajową siecią gazociągów do dowolnych odbior-
ców.
Budowa terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu została uznana 
przez Rząd RP za inwestycję strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego 
Polski, ponieważ umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie 
z dowolnego kierunku na świecie. Jest to pierwszy tego typu projekt nie tylko 
w kraju, ale także w całej Europie Środkowo–Wschodniej i regionie Morza 
Bałtyckiego. Termin zakończenia budowy i oddania do użytku plano-
wany jest na 30 czerwca 2014 roku.

Jakie są elementy projektu budowy terminalu 
LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu?

Projekt składa się z 4 elementów:
 1  Terminalu LNG, który powstanie w Świnoujściu (Warszowie), na terenie 

przeznaczonym pod rozwój portu, na prawym (tj. wschodnim) brzegu 
Świny. Terminal zlokalizowany będzie na powierzchni 48 ha. W jego skład
wchodzić będą: urządzenia do przyjmowania LNG ze statku, dwa
kriogeniczne zbiorniki o pojemności 160.000 m3 każdy oraz instalacje 
służące do regazyfi kacji LNG wraz z urządzeniami do przekazania gazu 
do gazociągu łączącego terminal z krajowym systemem przesyłowym. 

2  Nowego falochronu na Morzu Bałtyckim, zlokalizowanego na wschód 
od istniejącego falochronu przy ujściu Świny oraz infrastruktury zapewnia-
jącej dostęp do nowego portu zewnętrznego: toru podejściowego, obro-
tnicy dla statków i ostrogi, dobudowanej do istniejącego falochronu. 
Nowy falochron będzie miał długość ok. 3 km i wykonany zostanie ze stali,
betonu i kamienia. Po wybudowaniu falochronu i ostrogi, które utworzą 
wejście do nowego portu, a także po wykonaniu niezbędnych prac 
pogłębiarskich, powstały basen portowy będzie miał parametry 
wystarczające do zlokalizowania w nim nowego nabrzeża przystoso-
wanego do przyjmowania jednostek LNG oraz – w przyszłości – innych 
nabrzeży portowych.
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Makieta terminalu LNG w Świnoujściu

  Falochron

  Port zewnętrzny

  Stanowisko statkowe do rozładunku LNG

  Estakada pod instalacje technologiczne

  Terminal LNG
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  ▪  Urząd Morski w Szczecinie – budowa i utrzymanie infra-
struktury portu zewnętrznego, w tym nowego falochro-
nu, ostrogi, obrotnicy i toru podejściowego oraz nadzór 
nad bezpieczeństwem ruchu jednostek pływających. 

 ▪  Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 
– budowa infrastruktury portowej, w tym stanowiska 
statkowego, a także infrastruktury umożliwiającej za-
montowanie instalacji do przesyłu gazu ze stanowiska 
statkowego do części lądowej terminalu LNG.

Znaczenie projektu

Projekt budowy terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu 
istotnie wpłynie na dywersyfi kację dostaw gazu do Polski. Dzięki niemu 
możliwy będzie import surowca z dowolnego miejsca na całym świecie,
co uniezależni nasz kraj od dostaw gazu z jednego źródła. Z tego względu,
19 sierpnia 2008 roku Rada Ministrów RP przyjęła uchwałę, w której uznano 
tę inwestycję za strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. 
W pierwszym etapie eksploatacji terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld m³ 
gazu ziemnego rocznie. W kolejnym etapie, w zależności od wzrostu zapotrze-
bowania na surowiec, możliwe będzie zwiększenie zdolności regazyfi kacyjnej 
do 7,5 mld m3, co stanowi około 50% obecnego rocznego zapotrzebowania 
na gaz w Polsce (obecnie nasz kraj zużywa ok. 14 mld m3 gazu rocznie).

Do podstawowych zalet wykorzystania LNG należą:
•  elastyczność dostaw – LNG sprawdza się zarówno jako sposób na dy-

wersyfi kację dostaw gazu dla niektórych krajów oraz pokrycie szczy-
towych zapotrzebowań na gaz,

•  wydajność – podczas skraplania gazu ziemnego jego objętość zmniejsza 
się około 600 razy. Oznacza to, że po regazyfi kacji ze 100 m3 LNG otrzy-
mujemy 60 tysięcy m3 gazu ziemnego,

•  ekologia – gaz ziemny jest ekologicznym paliwem. Podczas spalania 
emituje do atmosfery znacznie mniej zanieczyszczeń niż węgiel, ropa 
lub inne paliwa kopalniane, 

•  bezpieczeństwo – w przypadku kontaktu z powietrzem, LNG odparowuje 
i rozrzedza się w powietrzu. Jest więc znacznie mniej szkodliwym i niebez-
piecznym paliwem niż np. ropa naftowa czy LPG.

Dodatkowe informacje o projekcie znajdują się na stronach: 
www.polskielng.pl • www.gaz-system.pl • www.ums.gov.pl • www.port.szczecin.pl
Pytania można zadawać wysyłając e–mail na adres: 
pytaniaterminal@gaz–system.pl

3  Nowej infrastruktury portowej do obsługi metanowców LNG. W celu 
umożliwienia cumowania i rozładunku wpływających do portu 
metanowców z LNG powstanie nabrzeże, którego główną częścią 
będzie stanowisko statkowe, a także platforma ujęcia wody przeciw-
pożarowej oraz estakada pod rurociągi technologiczne. Stanowisko 
statkowe wyposażone będzie we wszelkie niezbędne urządzenia, takie 
jak urządzenia nawigacyjne, cumownicze etc. Nabrzeże służyć będzie 
wyłącznie do rozładunku jednostek transportujących LNG. 

4  Gazociągu przyłączeniowego (ok. 6 km) i przesyłowego (ok. 74 km). 
Gazociąg przyłączeniowy połączy terminal LNG z krajowym systemem 
przesyłowym. Jego trasa rozpocznie się na terenie inwestycji w Warszowie, 
przebiegnie wzdłuż istniejącego gazociągu Wolin – Kamminke o średnicy 
300 mm i zakończy się w okolicy miejscowości Łunowo. W tym miejscu 
gazociąg zostanie połączony z odcinkiem przesyłowym gazociągu 
wysokiego ciśnienia Świnoujście – Szczecin o średnicy 800 mm. 

  Gazociąg przesyłowy Świnoujście – Szczecin przebiegać będzie w 95% 
swojej długości wzdłuż istniejącego gazociągu przez tereny pięciu gmin 
(Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica i Goleniów) – od miejscowości 
Łunowo do okolic Tłoczni Gazu w Goleniowie, gdzie gazociąg zostanie 
włączony do krajowego systemu przesyłowego.

Terminal LNG Świnoujście

Świnoujście Międzyzdroje Wolin Stepnica Goleniów

Tłocznia Gazu w Goleniowie

Gazociąg systemowy: ok. 74 km.Przyłącze: ok. 6 km

Źródło: GAZ–SYSTEM S.A.

Przebieg gazociągu: przyłączeniowego i systemowego.

Kto zrealizuje inwestycję?

Projekt realizowany będzie przez cztery podmioty: 

 ▪  GAZ–SYSTEM S.A. – koordynacja całego 
projektu w zakresie terminalu LNG; budowa, 
a następnie eksploatacja gazociągu przy-
łączeniowego oraz gazociągu przesyłowego.

 ▪  Polskie LNG S.A. – budowa, a od 2014 roku
 eksploatacja terminalu LNG.
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Zgodnie z art. 2. ust. 3:
„Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą 
w Warszawie koordynuje przebieg realizacji inwestycji w zakresie terminalu, 
w szczególności:
1  opracowuje harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-

sie terminalu;
2  monitoruje wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem przez pod-

mioty (…);
3  koordynuje obieg dokumentów i informacji między podmiotami (…);
4  monitoruje realizację inwestycji w zakresie terminalu i sporządza raporty 

oraz rekomenduje działania usprawniające proces realizacji inwestycji 
w zakresie terminalu.”

Ponadto GAZ–SYSTEM odpowiedzialny jest za wybudowanie i eksploatację 
gazociągu przyłączeniowego przy powstającym terminalu oraz gazociągu 
przesyłowego Świnoujście – Szczecin. Projekt współfi nansowany jest przez 
Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (EEPR).
Spółka uczestniczy także w fi nansowaniu budowy terminalu LNG. 

Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ–SYSTEM S.A. 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. jest jednoosobową 
spółką akcyjną Skarbu Państwa wpisaną na listę przedsiębiorstw o zna-
czeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, odpowiadającą za bez-
pieczeństwo dostaw gazu ziemnego sieciami przesyłowymi. 
Kluczowym zadaniem GAZ–SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych 
siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci 
dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do sys-
temu przesyłowego. 
Do 2014 roku spółka planuje wybudowanie ponad 1000 km nowych 
gazociągów przesyłowych. Strategiczne gazociągi powstaną w północno-
zachodniej i środkowej Polsce oraz na Dolnym Śląsku.
GAZ–SYSTEM S.A. odpowiada też za realizację połączeń międzysystemo-
wych. Oprócz rozbudowy połączenia w Lasowie, na granicy polsko–
niemieckiej, spółka buduje gazociąg do Czech, który będzie drugim 
połączeniem międzysystemowym Polski z systemem gazowniczym Unii 
Europejskiej. GAZ–SYSTEM S.A. analizuje możliwość budowy gazociągu 
Polska–Litwa i Polska–Słowacja. Prowadzi również prace koncepcyjne 
związane z budową gazociągu Polska – Dania. 
Wiele z realizowanych przez GAZ–SYSTEM S.A. projektów strategicznych 
uzyskało dofi nansowanie z Unii Europejskiej. Spółka jest benefi cjentem 
następujących programów unijnych: EEPR (European Energy Programme 
for Recovery), TEN–E (Trans–European Networks – Energy), Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. 
GAZ–SYSTEM S.A. jest również właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która 
została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) w Świnoujściu.
Zakres zadań GAZ–SYSTEM S.A. w projekcie budowy terminalu LNG i portu 
zewnętrznego w Świnoujściu (podobnie jak pozostałych podmiotów) 
określa przyjęta przez Sejm RP Ustawa z 24 kwietnia 2009 roku o inwesty-
cjach w zakresie terminalu regazyfi kacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu. 

Kontakt: 
Małgorzata Polkowska

Rzecznik prasowy GAZ–SYSTEM S.A.
tel. +48 22 220 18 00

pr@gaz–system.pl
www.gaz-system.pl

Sieć gazociągów przesyłowych

gazociągi  
projektowane

gazociągi 
istniejące

Szczecin

Goleniów

Świnoujście 

Tłocznia gazu 
w Goleniowie

Źródło: GAZ–SYSTEM S.A.
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w składzie: PZU S.A., TUiR Warta S.A., STU Ergo Hestia S.A., Generali TU S.A., 
TUiR Allianz S.A. Całkowita suma ubezpieczenia wynosi 4,5 mld zł.

Na mocy porozumienia zawartego w marcu 2010 roku pomiędzy Spółką 
Polskie LNG S.A., a Akademią Morską w Szczecinie powstało Europejskie 
Centrum Szkolenia LNG. Jest to trzeci ośrodek tego typu w Europie i naj-
bardziej nowoczesny (cztery symulatory najnowszej generacji). Dzięki temu 
Centrum, działającemu w regionie Zachodniopomorskim, Polska stanie się 
kuźnią specjalistów o światowych kompetencjach.

Projekt budowy terminalu LNG jest współfi nansowany przez Europejski 
program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (EEPR).

Terminal LNG to instalacja do odbioru i regazyfi kacji skroplonego 
gazu ziemnego

Polskie LNG S.A. 
Polskie LNG S.A. jest spółką celową, powołaną w 2007 roku do budowy 
i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, 
który jest istotnym elementem strategii zdywersyfi kowania dostaw gazu 
do Polski. 
Prace nad projektem budowlanym terminalu LNG w Świnoujściu zakoń-
czono w 2009 roku. Terminal został zaprojektowany przez konsorcjum 
pod kierunkiem fi rmy kanadyjskiej SNC Lavalin Services Ltd. – zgodnie 
z normami europejskimi i przy uwzględnieniu najnowszych rozwiązań 
technologicznych. 

15 lipca 2010 roku została podpisana umowa na budowę terminalu gazu 
skroplonego (LNG) w Świnoujściu, pomiędzy inwestorem: spółką Polskie 
LNG S.A. a wykonawcą: konsorcjum Saipem S.p.A. (Włochy) – Saipem S.A. 
(Francja) – Techint Compagnia Technica Internazionale S.p.A. (Włochy) 
– Snamprogetti Canada Inc. (Kanada) – PBG S.A. (Polska) – PBG Export 
Sp. z o.o. (Polska). Zadaniem konsorcjum jest wybudowanie terminalu 
LNG w Świnoujściu, wraz z przekazaniem do użytkowania, do 30 czerwca 
2014 roku. Firmy wchodzące w skład zwycięskiego konsorcjum posiadają już 
doświadczenie zdobyte przy budowie kilkunastu terminali LNG na świecie, 
w tym m.in.: Canaport LNG (Kanada), Freeport (USA), Terminal Guandong 
(Chiny), Pyeongtaek LNG (Korea Płd.), Zeebrugge (Belgia), Bilbao (Hiszpania), 
Marmara LNG (Turcja), Fos Cavaou LNG (Francja).
Spółka Polskie LNG – jako inwestor – była odpowiedzialna za przygotowanie 
terenu pod budowę terminalu LNG. Plac budowy został przekazany wykona-
wcy zgodnie z harmonogramem 17 września 2010 roku. Obecnie za prace pro-
wadzone na terenie inwestycji odpowiada konsorcjum Saipem–Techint–PBG. 
10 czerwca 2010 roku w Świnoujściu podpisano umowę na nadzór inwestorski 
nad budową terminalu LNG z konsorcjum WS Atkins–Polska Sp. z o.o. (Polska)
–Atkins Ltd. (Wielka Brytania). Do zadań fi rmy będzie należało sprawo-
wanie kompleksowego nadzoru w imieniu inwestora.
Spółka Polskie LNG jest odpowiedzialna za ubezpieczenie głównych ryzyk 
związanych z procesem inwestycyjnym, w tym: wszystkich ryzyk budowlano–
montażowych (CAR/EAR), ryzyk w transporcie krajowym i międzynarodowym 
(CARGO) oraz utraty planowanego zysku (ALOP/DSU/MDSU). Umowa 
ubezpieczeniowa została podpisana 8 listopada 2010 roku z konsorcjum 

Kontakt:
Justyna Bracha–Rutkowska 

Rzecznik prasowy Polskiego LNG S.A. 
tel. +48 22 589 84 11

pr@polskielng.pl
www.polskielng.pl 

Źródło: Polskie LNG S.A.
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Parametry infrastruktury portu zewnętrznego, budowanej przez Urząd 
Morski w Szczecinie, są następujące:
▪ długość falochronu: 2974,30 m,
▪ długość toru podejściowego do portu zewnętrznego: 1742,10 m,
▪ szerokość toru: 200 m,
▪ głębokość techniczna toru: 14,50 m,
▪ średnice obrotnicy (elipsa): 1000 m i 630 m,
▪  długość ostrogi, która zostanie dobudowana do istniejącego falochronu 

wschodniego: 255,80 m,
▪  kubatura prac pogłębiarskich związanych z budową falochronu 

osłonowego, ostrogi, obrotnicy i toru podejściowego: 8 610 000 m3.

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie jest terenowym organem 
administracji morskiej, działającym na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 
1991 roku. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1502 z późniejszymi zmianami) i podlega 
ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej.

Najważniejszymi zadaniami Urzędu są:
1  zapewnianie bezpieczeństwa i ochrona żeglugi morskiej oraz portów 

morskich,
2  ochrona środowiska morskiego i jego zasobów,
3  budowa i utrzymywanie obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp 

do portów i przystani morskich,
4  oznakowanie nawigacyjne dróg morskich i kotwicowisk w portach, 

przystaniach morskich oraz na wybrzeżu,
5  budowa, utrzymywanie i ochrona umocnień brzegowych, wydm i zalesień 

ochronnych w pasie technicznym,
6  sporządzanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 
ekonomicznej,

7  wydawanie dokumentów kwalifi kacyjnych członkom załóg statków 
morskich.

Na podstawie m.in. Uchwały Rady Ministrów nr 167/07 z 20 września 2007 roku, 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Budowa falochronu 
osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (zmienionej Uchwałą 
RM nr 186/2009 z 20 października 2009 roku, ustanawiającą ten program na 
lata 2008 – 2013), od 2007 roku Urząd Morski w Szczecinie realizuje największą 
w swojej historii inwestycję hydrotechniczną, jaką jest budowa infrastruktury 
nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Inwestycja fi nansowana jest 
z budżetu państwa.
Jej wykonawcą, wyłonionym w ramach przeprowadzonej procedury prze-
targowej, jest konsorcjum fi rm: Boskalis International B.V., HOCHTIEF Con-
struction AG, HOCHTIEF Polska Sp. z o.o., Per Aarsleff A/S, Aarsleff Spółka 
z o.o. oraz Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.

Kontakt:
Ewa Wieczorek

Rzecznik prasowy Urzędu Morskiego 
w Szczecinie:

tel. +48 91 44 03 508 
e–mail: ewieczorek@ums.gov.pl

www.ums.gov.pl

Wizualizacja portu zewnętrznego w Świnoujściu 

Źródło: UMS 
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Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (ZMPSiŚ S.A.) jest spółką 
akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma 
portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – w Szcze-
cinie i Świnoujściu. 

Oba porty tworzą jeden z największych, a zarazem uniwersalny kompleks 
portowy na Bałtyku, położony u ujścia rzeki Odry. To również jeden 
z najważniejszych węzłów transportowych w rejonie południowego Bałtyku. 

Do podstawowych zadań Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujscie 
S.A. należy: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, pro-
gnozowanie i planowanie rozwoju portów, budowa, modernizacja i utrzy-
manie infrastruktury portowej oraz pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby 
rozwoju portów.

W ramach projektu budowy terminalu LNG i portu zewnętrznego 
w Świnoujściu, ZMPSiŚ S.A. realizuje zadania w zakresie infrastruktury por-
towej, infrastruktury niezbędnej do przesyłu LNG w części morskiej oraz 
infrastruktury dla zabezpieczenia przeciwpożarowego. Dodatkowo zreali-
zowane zostaną roboty czerpalne o łącznej kubaturze ok. 2,4 mln m3. 
Zadanie główne powierzone zostało wykonawcy, konsorcjum fi rm Josef 
Möbius Bau–AG, Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG, E. Pihl 
& Son A.S. Nadzór sprawuje konsorcjum fi rm PUI EKO–INWEST S.A. i Dom 
Inżynierski Promis S.A. Projekt budowlany i wykonawczy został wykonany 
przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego PROJMORS. 
Roboty budowlane rozpoczęte zostały w lipcu 2010 roku. Koniec kontraktu 
planowany jest na listopad 2012 roku.
Inwestycja współfi nansowana jest przez Europejski program energetyczny 
na rzecz naprawy gospodarczej (EEPR).
Stanowi ona początek programu rozwoju portu zewnętrznego, który ma 
w sposób zasadniczy poszerzyć ofertę usługową zespołu portów Szczecin 
i Świnoujście.

Wizualizacja portu zewnętrznego
z uwzględnieniem realizowanej inwestycji

Źródło: ZMPSiŚ S.A.  

Kontakt:
Wojciech Sobecki

Rzecznik prasowy ZMPSiŚ S.A.  
tel. +48 91 43 08 080, 

e–mail: w.sobecki@port.szczecin.pl
e–mail: info@port.szczecin.pl

www.port.szczecin.pl
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Kilka ciekawych faktów na temat terminali LNG 
na świecie

Na świecie istnieje już 67 terminali 
regazyfi kacyjnych skroplonego gazu ziemnego LNG, w tym 19 
w samej Europie

W Europie najwięcej terminali LNG znajduje się w Hiszpanii – aż 6

Temperatura skroplonego gazu 
ziemnego w postaci ciekłej to –163 °C

LNG 
to czyste, ekologiczne paliwo, nie zawiera CO2

Terminal LNG jest bezpieczny dla ludzi oraz środowiska naturalnego 
(wód morskich i gleby) 

Nowoczesne technologie konstrukcji zbiorników LNG (typu ‘full–con-
tainment’, “zbiornik w zbiorniku”), specjalne procedury oraz systemy 
zabezpieczeń, zapewniają wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa 
terminali regazyfi kacyjnych



Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi GAZ-SYSTEM S.A., Polskie LNG S.A., Zarząd Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście S.A. oraz Urząd Morski w Szczecinie. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji 
zawartych w tej publikacji.


