
Gazociąg Czeszów–Kiełczów

Dofinansowanie ze środków  
Unii Europejskiej
Dokumentacja projektowa została dofi-
nansowana z Unii Europejskiej ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. W październiku 2013 roku  
Komisja Europejska przyznała inwestycji sta-
tus „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” 
(„Project of Common Interest”). GAZ-SYSTEM 
S.A. realizuje inwstycję w poszanowaniu 
praw wszystkich zainteresowanych intere-
sariuszy.
 
Bezpieczeństwo podczas  
budowy gazociągów
W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność 
przesyłu gazu oraz spełniając wymagania 
środowiskowe podczas realizacji inwesty-
cji GAZ-SYSTEM S.A. stosuje nowoczesne 
i sprawdzone technologie. Wykorzystuje przy 
tym najwyższej jakości materiały i systemy 
zabezpieczeń. Przy budowie gazociągu 
zostaną zastosowane rury stalowe o zwięk-
szonej wytrzymałości, a także specjalna 
izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne. 
Elementy wchodzące w skład budowa-
nych obiektów będą poddane szczegóło-
wym badaniom i próbom. Będą posiada-
ły również niezbędne certyfikaty i atesty, 
a wszystkie prace związane z budową ga-

zociągu wykonywane będą przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalif ikacje. 
Spełnione będą wszelkie, wymagane obo-
wiązującymi normami i przepisami warunki 
dotyczące emisji zanieczyszczeń i poziomu 
hałasu. Systemy automatyki oraz zabezpie-
czeń, jak również urządzenia niezbędne do 
funkcjonowania gazociągu będą zgodne 
z wymogami przepisów polskich oraz Unii 
Europejskiej. Ponadto bezpieczeństwo eks-
ploatowanej sieci przesyłowej zapewnia 
sprawny system nadzoru i kontroli. Oprócz 
prowadzenia czynności eksploatacyj -
nych w ramach Systemu Eksploatacji Sieci  
Przesyłowej, parametry pracy sieci przesyło-
wej w zakresie przepływu i ciśnienia gazu są 
zdalnie monitorowane 24 godziny na dobę.

O GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową spółką 
akcyjną Skarbu Państwa o znaczeniu stra-
tegicznym dla polskiej gospodarki. Kluczo-
wym zadaniem spółki jest transport paliw 
gazowych siecią przesyłową na terenie ca-
łego kraju do sieci dystrybucyjnych oraz do 
odbiorców końcowych podłączonych do  
systemu przesyłowego.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Oddział we Wrocławiu 
ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław

tel. 71 335 32 38

e-mail: sekretariat.wroclaw@gaz-system.pl

www.gaz-system.pl
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O inwestycji
Gazociąg wysok iego ciśn ienia relacj i  
Czeszów–Kiełczów zlokalizowany będzie 
w województwie dolnośląskim na terenie 
gmin Zawonia i Długołęka. 

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia re-
lacji Czeszów–Kiełczów jest ważnym elemen-
tem wzmocnienia bezpieczeństwa ener-

getycznego Polski. Wspólnie z pozostałymi 
gazociągami, które powstają na Dolnym 
Śląsku, nowy gazociąg Czeszów–Kiełczów 
umożliwi odbiór zwiększonych ilości gazu 
z Unii Europejskiej i stanowić będzie jeden 
z elementów Korytarza Północ–Południe.

Instytucje wspierające

 Budowę ga zoc i ąg u re l ac j i  Czes zów 
–Kiełczów wspierają: Wojewoda Dolnośląski, 
Starostowie i Burmistrzowie oraz Wójtowie 
miejscowości, na terenie których realizowa-
na będzie budowa gazociągu. 

Odszkodowania

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu rega-
zyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu, właściciele nieruchomości 
otrzymają odszkodowanie z tytułu wybu-
dowania gazociągu na ich gruntach. 

Wojewoda w wydanej po zakończeniu bu-
dowy decyzji administracyjnej w zakresie 
odszkodowań, ustali wysokość odszkodo-
wania za ograniczenie sposobu korzystania 
z nieruchomości w związku z ustanowieniem 
strefy kontrolowanej gazociągu, zajęciem 

nieruchomości na okres budowy oraz za 
szkody rolnicze i inne powstałe w trakcie 
budowy gazociągu. W nielicznych przy-
padkach, kiedy na nieruchomości wybu-
dowane zostaną naziemne obiekty przesy-
łowe (np. zespoły zaporowo-upustowe lub 
przyłączeniowe), nastąpi wywłaszczenie za 
odszkodowaniem i nieruchomości staną się 
z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.

Wysokość odszkodowania zostanie ustalona 
na podstawie operatów szacunkowych spo-
rządzonych przez rzeczoznawców majątko-
wych na zlecenie wojewody. GAZ-SYSTEM 
S.A. przekaże wojewodzie niezbędny ma-
teriał do przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego w zakresie ustalenia od-
szkodowań. Dokumentacja będzie powsta-
wała przy udziale właścicieli nieruchomości, 
a także wykonawców prac projektowych 
i robót budowlanych.
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 ▪ Termin rozpoczęcia robót 
budowlanych: IV kwartał 2016 r. 

 ▪ Planowany termin zakończenia 
inwestycji: II kwartał 2018 r.
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