
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



O inwestycji
Gazociąg relacji Polkowice-Żary o długości ok. 63,7 km i średnicy 300 mm zlokalizowany 
jest w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Polkowice, Jerzmanowa, 
Radwanice, Gaworzyce oraz w województwie lubuskim na terenie gmin: Niegosławice, 
miasta i gminy Szprotawa, Małomice i Żary.

Trasę projektowanego gazociągu zlokalizowano w większości wzdłuż istniejącego 
gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 250/200 mm.

Budowa gazociągu realizowana będzie w dwóch etapach:

Odcinek na terenie województwa dolnośląskiego
• Polkowice–Gaworzyce o długości ok. 28 km

Odcinek na terenie województwa lubuskiego
• Gaworzyce-Małomice o długości ok. 29,8 km
• Olszyniec–Lubomyśl o długości ok. 5,9 km.

Planowany termin zakończenia inwestycji na terenie województwa dolnośląskiego 2017 r.
Planowany termin zakończenia inwestycji na terenie województwa lubuskiego 2017 r.

Korzyści z realizowanej inwestycji
Gazociąg Polkowice-Żary jest kluczowym projektem umożliwiającym zwiększenie 
przepustowości istniejącego systemu przesyłowego na terenie Dolnego Śląska 
i województwa Lubuskiego. Dzięki nowo budowanemu gazociągowi możliwe będzie 
zapobieganie sytuacjom kryzysowym w dostawach gazu, uatrakcyjnienie terenów 
pod nowe inwestycje oraz rozwój istniejących specjalnych stref ekonomicznych.



Korzyścią dla społeczności lokalnej jest corocznie odprowadzany podatek 
od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego 
na terenie danej gminy.

Instytucje wspierające
Budowę gazociągu Polkowice-Żary wspierają Wojewodowie: Dolnośląski i Lubuski, 
Starostowie i Burmistrzowie miast oraz Wójtowie Gmin, na terenie których realizowana 
jest budowa gazociągów.

Standardy realizacji inwestycji
W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz wymagania ochrony 
środowiska GAZ-SYSTEM S.A. stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie.

Przez cały okres realizacji inwestycji zapewniany jest profesjonalny nadzór przyrodniczy 
i archeologiczny. W większości trasy nowych gazociągów będą przebiegały wzdłuż 
gazociągów już istniejących, mieszcząc się w ich strefie ochronnej, tym samym nie 
generując nowych ograniczeń dla właścicieli gruntów.

Technologia budowy
Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych technologii 
i z wykorzystaniem najlepszej jakości materiałów (wysokiej jakości stal z trójwarstwową 
polietylenową powłoką zewnętrzną) oraz najnowocześniejszych systemów zabezpieczeń 
(system ochrony katodowej).

Daje to gwarancję bezawaryjnej eksploatacji, zabezpieczając przed emisją gazu 
do środowiska, wód powierzchniowych czy podziemnych.

Właściciele nieruchomości otrzymują odszkodowanie za wszelkie szkody jakie 
powstaną na nieruchomości w związku z budową gazociągu, w tym również straty 
w uprawach, zniszczenia struktury gleby i jej rekultywacja itp. Odszkodowanie zostanie 
określone na podstawie operatów szacunkowych sporządzanych przez uprawnionych 
rzeczoznawców majątkowych.



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Odpowiedzialne inwestycje
Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. realizowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego 
oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego. Dla wszystkich budowanych 
gazociągów opracowywane są decyzje środowiskowe oraz realizowane zawarte w nich 
wytyczne. Ponadto prowadzony jest stały monitoring zanieczyszczeń emitowanych 
do powietrza, wody i gleby, a materiały wykorzystywane do budowy gazociągów 
posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.

Podstawa prawna realizacji inwestycji
Projektowany gazociąg DN 300 jest realizowany w oparciu o ustawę o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(Dz.U z 2014 r., poz. 1501 z późn. zm.).

O GAZ-SYSTEM S.A.
GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa o znaczeniu 
strategicznym dla polskiej gospodarki. Kluczowym zadaniem spółki jest 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. Długoterminowym celem działalności spółki 
jest zbudowanie pozycji jednego z najlepiej funkcjonujących dostawców usług 
przesyłowych w Europie.


