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INFORMACJA PRASOWA 
 

Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn przekazany do eksploatacji  

 

27 maja 2015r. gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn 

został przekazany do eksploatacji.  Pod koniec kwietnia br. Mazowiecki Wojewódzki 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie wydał decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie dla odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna–

Gustorzyn położonego na obszarze województwa mazowieckiego.  

W styczniu br. podobną decyzję uzyskał odcinek gazociągu znajdujący się na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

Ukończony gazociąg relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn o średnicy 700 mm i długości 176 km 
zlokalizowany jest na obszarze województwa mazowieckiego (15 gmin) i województwa 

kujawsko-pomorskiego (6 gmin). Jego budowa podzielona była na trzy etapy: Gustorzyn-
Płock, Rembelszczyzna-Płońsk oraz Płock-Płońsk.   

 
Budowa gazociągu realizowana była w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r.  

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego  
w Świnoujściu.  

Wartość wydatków związanych z realizacją inwestycji wynosiła ok. 646 mln zł złotych, z czego 
ok. 196 mln zł złotych stanowiło dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).  

Dzięki ukończeniu inwestycji nastąpi zwiększenie ilości przesyłanego gazu do północno-

wschodniej Polski. Nowy gazociąg umożliwi również zmianę systemu zasilania centralnej Polski 
poprzez odwrócenie kierunku strumieni przesyłanego gazu. Ponadto będzie stanowił źródło 

napełniania podziemnych magazynów gazu Kosakowo i Mogilno. Nowa nitka gazowa 
będzie także wspomagać pracę istniejących już gazociągów wysokiego ciśnienia.  

 
Program inwestycyjny 2015-2023  

Kolejnym etapem rozwoju polskiego systemu przesyłowego będzie budowa nowych 
gazociągów w ramach wspieranego przez Unię Europejską gazowego Korytarza Północ-

Południe, który pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy.  
W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. planuje w latach 2015-2023 wybudować w sumie około 2000 km 

nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. W tej 
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perspektywie planowane jest także wybudowanie nowych połączeń gazowych z krajami Unii 

Europejskiej (m.in. Polska – Czechy, Polska – Słowacja, Polska – Litwa).  
 

 

*** 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej 
gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi 
gazociągami w Polsce. W latach 2009 - 2014 GAZ-SYSTEM S.A. realizował plan inwestycyjny 
polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z 
nich powstały 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 90% realizowanego importu (do 2011 r. było 
to 9%). 

 


