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Gazowe połączenie 
międzysystemowe
Bałtyk–Polska

UCZESTNICZĄCE PAŃSTWO 
CZŁONKOWSKIE
Polska

ORGANIZATOR PROJEKTU
Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A.
http://www.gaz-system.pl

PODSTAWOWE DANE 
TECHNICZNE
Długość: 78,5 km
Przepustowość: 7,5 mld m3 rocznie

BUDŻET
Całkowity koszt projektu:  
100 mln EUR, z czego:
  Organizator(zy): 50 mln EUR
  Wsparcie EPENG: 50 mln EUR 

(poziom finansowania 50%)

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ EPENG1

Data rozpoczęcia: lipiec 2009 r.
Data zakończenia: czerwiec 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE
Komisja Europejska, DG ENER:
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Ministerstwo Gospodarki 
Rzeczypospolitej Polskiej:
http://www.mg.gov.pl/

Aktualizacja: październik 2013 r.

1.  Działań współfinansowanych w ramach EPENG

CELE
Celem projektu jest usprawnienie polskiego systemu przesyłu gazu. Obejmuje on zamówienia 
oraz prace budowlane związane z rurociągiem gazu ziemnego Świnoujście-Szczecin oraz 
tłocznią gazu w Goleniowie (Polska). 

ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU
Projekt wygeneruje ważne synergie z innymi planowanymi projektami infrastrukturalnymi takimi 
jak rurociąg „Baltic Pipe”, usprawnienie duńskiego systemu przesyłu gazu oraz terminal skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu (w północno-zachodniej Polsce). Przyczyni się on do poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu dla regionu bałtyckiego, zwiększając również integrację rynku. Projekt 
przyczyni się w szczególności do zwiększenia dostaw gazu na polski rynek – nowym źródłem będzie 
gaz dostarczany za pośrednictwem nowo zbudowanego terminala LNG w Świnoujściu. 
Ponadto nowa infrastruktura może także zaopatrywać odbiorców w Europie Środkowej 
i regionie bałtyckim w gaz norweski, jak też umożliwić przesył w odwrotnym kierunku z Polski 
do Danii i Szwecji. 

SKRÓTOWY OPIS DZIAŁAŃ (WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH EPENG)
EPENG wspiera prace budowlane i zamówienia dotyczące sprzętu niezbędnego do budowy 
tłoczni gazu w Goleniowie oraz rurociągu gazu ziemnego Świnoujście–Szczecin (Polska). 

STAN AKTUALNY NA PAŹDZIERNIK 2013 R.
Prace nad realizacją projektu trwają. Ze względu na opóźnienia spowodowane trudnymi 
warunkami pogodowymi nastąpiła zmiana daty zakończenia realizacji projektu. Eksploatacja 
rurociągu rozpocznie się w czerwcu 2014 r.

Przewiduje się, że nowa infrastruktura wejdzie do eksploatacji we czerwcu 2014 r.
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