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OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, tel. 32 43 92 500, e-mail: sekretariat.swierklany@gaz-system.pl

W październiku 2013 Komisja Europejska przy-
znała inwestycji status „Projektu o znaczeniu 
wspólnotowym” (PCI).

Odszkodowania

Po zakończeniu budowy gazociągu wojewoda 
wyda decyzje administracyjne w zakresie odszko-
dowania za ograniczenie sposobu korzystania 
z nieruchomości w związku z ustanowieniem  strefy 
kontrolowanej gazociągu, zajęciem nierucho-
mości na okres budowy oraz za szkody rolnicze 
i inne powstałe w trakcie budowy gazociągu.
Wysokość odszkodowania zostanie ustalona na 
podstawie operatów szacunkowych sporządzo-
nych przez rzeczoznawców majątkowych dzia-
łających na zlecenie wojewody.

Inwestor

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. jest spółką Skarbu Państwa, odpowiedzialną 
za bezpieczny transport paliw gazowych siecią 
przesyłową na terenie całego kraju. 

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 
GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km 
nowych gazociągów w zachodniej, południowej 
i wschodniej części Polski. 

GAZ-SYSTEM realizuje inwestycje w poszanowaniu 
praw wszystkich interesariuszy.

Dane kontaktowe

Wykonawca Robót Budowlanych 
IDS-BUD S.A.
Biuro Kontraktu
ul. Brzeska 1, 45-960 Opole
tel. +48 609 208 958, biuro@ids-bud.pl

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego
Konsorcjum MGGP S.A.(lider) i J.S.Hamilton S.A.
Biuro Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
ul. Dworcowa 1a, 45-940 Opole
tel. +48 795 129 938, biuro.opole@mggp.com.pl

www.gaz-system.pl
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Korzyści z realizowanej inwestycji

Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław umożliwi 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego 
Polski i stanowić będzie istotny element Korytarza 
Gazowego Północ-Południe.
Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej  będzie 
corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM po-
datek od nieruchomości w wysokości 2% war-
tości odcinka gazociągu zlokalizowanego na 
terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie 
wpływająca do budżetu, którą można będzie 
przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.
 

Parametry inwestycji:

• Średnica gazociągu: 1000 mm
• Długość gazociągu: ok. 130 km
• Ciśnienie: 8,4 MPa

Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław  bę-
dzie realizowana na terenie dwóch województw 
dolnośląskiego i opolskiego  na odcinkach: 
• od Leśnicy do Skarbimierza o długości ok. 80 km,
• od Skarbimierza do Kiełczowa o długości 

ok. 49 km

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplo-
nego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1731).

Wsparcie z Unii Europejskiej

Projekt Zdzieszowice – Wrocław jest dofinanso-
wany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław 


