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Decyzja Prezesa URE o zmianie terminu wejścia w Ŝycie nowej IRiESP 

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. otrzymał decyzję Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, dotyczącą zmiany terminu wejścia w Ŝycie zatwierdzonej 24 lipca br. 
nowej Instrukcji Ruchu Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). Zgodnie z decyzją Prezesa URE 

Instrukcja wejdzie w Ŝycie 1 stycznia 2013 r. od godz. 6.00. 

 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. opracował projekt zaktualizowanej 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 
energetyczne. Po otrzymaniu uwag od uŜytkowników systemu, ich wnikliwej analizie oraz po 
ustaleniach przeprowadzonych z Urzędem Regulacji Energetyki, GAZ-SYSTEM S.A.  przekazał 

projekt IRiESP do Prezesa URE. W dniu 24 lipca 2012 roku decyzją nr DPK-4322-10(16)/2012/AK 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 
 

*** 
 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną spółką naleŜącą w całości do 
Skarbu Państwa, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie całej Polski. Firma zarządza 
aktywami o wartości około 5 miliardów złotych. Na majątek ten składają się elementy systemu 
przesyłowego, w tym ponad 9,8 tysiąca kilometrów gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 56 
węzłów i 970 punktów wyjścia. Firma zatrudnia ponad 2000 osób. GAZ-SYSTEM S.A. jest teŜ właścicielem 
spółki Polskie LNG S.A. powołanej w celu budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w 
Świnoujściu. 
Do 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. 
NajwaŜniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce (Szczecin-Lwówek, 
Świnoujście-Szczecin, Szczecin-Gdańsk, Rembelszczyzna-Gustorzyn i Gustorzyn-Odolanów). Rozbudowa 
sieci gazociągów w Polsce moŜe stanowić waŜny element Korytarza Gazowego Północ-Południe 
łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji poprzez 
infrastrukturę przesyłową krajów Europy Środkowej. 

W 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A. zakończył budowę gazociągu Włocławek-Gdynia oraz tłocznię w 
Goleniowie i Jarosławiu. Firma uruchomiła równieŜ nowe polsko-czeskie połączenie umoŜliwiające 
przesył około 0,5 mld m3 gazu rocznie. GAZ-SYSTEM S.A. rozbudowywał takŜe gazociągi na Dolnym 
Śląsku w celu umoŜliwienia odbioru większych ilości gazu z kierunku zachodniego. Przepustowość punktu 
Lasów na granicy polsko-niemieckiej wynosi obecnie 1,5 mld m3 rocznie (wcześniej było to 0,9 mld m3 
rocznie).  
Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku, wraz z moŜliwością korzystania z usługi 
wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim stworzyły techniczne moŜliwość importu do Polski ponad 
3,3 mld m3 gazu rocznie z nowych źródeł (ok. 30% obecnie realizowanego importu). 

 Warszawa, 23 listopada 2012 r. 

  


