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          PRZEBIEG GAZOCIĄGU 

Gazociąg Gustorzyn – Gardeja będzie miał 
długość ok. 128 km. Planowana trasa ma 
przebiegać przez gminy położone na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

O INWESTYCJI

Budowa gazociągu Gustorzyn – Gardeja jest 
związana z realizacją Programu FSRU (ang. 
Floating Storage Regasification Unit), w ra-
mach którego planowane jest posadowienie 
w Zatoce Gdańskiej pływającego terminalu 
LNG, służącego do odbioru skroplonego gazu 
ziemnego. Nowy gazociąg zapewni możliwość 
rozprowadzenia gazu z rejonu Gdańska do 
odbiorców w kraju i regionie. Projektowana 
inwestycja wpłynie również na rozwój lokalnej 
infrastruktury. 

KORZYŚCI Z REALIZACJI INWESTYCJI

ŚRODOWISKOWE

FINANSOWE

ROZWOJOWE

INWESTYCYJNE

Gaz ziemny jest najbardziej ekologicznym 
źródłem energii.

Wpływający corocznie do budżetu gminy 
podatek od nieruchomości w wys. do 2% 
wartości odcinka gazociągu położonego 
na terenie gminy.

Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego państwa i regionu. Dostęp do gazu 
ziemnego za pośrednictwem sieci dystry-
bucyjnej.

Gazyfikacja podnosi atrakcyjność inwesty-
cyjną gminy i regionu.

KORZYŚCI

8,4
MPa ciśnienia

ok.128  km długości gazociągu
2
procent 

podatku od 
nieruchomości

dla gminy 

DODO

12
metrów strefy 
kontrolowanej

(po 6 m na każdą stronę)1,2
metra pod ziemią

1000
milimetrów średnicy

min.

O INWESTORZE

GAZ-SYSTEM jest jednoosobową spółką akcyj-
ną Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym 
dla polskiej gospodarki. Jako jedyny podmiot 
w kraju zarządza siecią gazociągów wysokie-
go ciśnienia i odpowiada za transport paliw 
gazowych do sieci dystrybucyjnych oraz 
odbiorców końcowych, podłączonych do 
systemu przesyłowego. Rozbudowując system 
transportu gazu ziemnego, GAZ-SYSTEM łączy 
oczekiwania klientów z rozwojem firmy i rynku 
gazu w Polsce.  

PODSTAWA PRAWNA

Proces budowy gazociągu jest regulowany 
przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwe-
stycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjne-
go skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1866) – tzw. „specustawę 
gazową”.
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