
Rozwój sieci gazowej 
i gazyfikacji gmin na terenie 
województwa pomorskiego

Gdańsk, 06.02.2017r.



Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

• 8 Gazowni:
- Gazownia w Chojnicach (powiat chojnicki i kościerski), 

- Gazownia w Gdańsku (Gdańsk), 

- Gazownia w Gdyni (Gdynia i Sopot),

- Gazownia w Malborku (powiat nowodworski, sztumski, kwidzyński 

i malborski), 

- Gazownia w Pruszczu Gdańskim (powiat gdański),

- Gazownia w Rumi (powiat lęborski, wejherowski i pucki), 

- Gazownia w Tczewie (powiat starogardzki i tczewski), 

- Gazownia w Żukowie (powiat kartuski),

• ponad 6,3 tys. km sieci gazowej,

• ponad 100 tys. przyłączy gazowych,

• 9 szt. systemowych stacji gazowych w/c

• 259 szt. systemowych stacji gazowych ś/c
* dane o sieci gazowej wg stanu na dzień 31.12.2015 roku zagregowane do obecnego Zakładu
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Stopień gazyfikacji Oddziału Zakład Gazowniczy w Gdańsku
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Obszar Oddziału obejmuje łącznie 

95 gmin, w tym:

48 % to gminy zgazyfikowane



Gazyfikacja obszarów niezgazyfikowanych

• rozbudowa sieci dystrybucyjnej –
budowa nawet kilkudziesięcio kilometrowego 

odcinka zasilającego oraz gazociągów 

rozdzielczych w miejscowości do poszczególnych 

Klientów,

•stacje regazyfikacji LNG –
budowa stacji regazyfikacji oraz gazociągów 

rozdzielczych w miejscowości do poszczególnych 

Klientów (transport gazu do stacji LNG odbywa się 

cysternami, a od stacji do Klientów gazociągami).
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Przykładowa stacja regazyfikacji LNG 
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• Zbiornik LNG – 2 szt. (2 x 60m3)

• Parownice odbudowy ciśnienia – 2 szt.

• Parownice produkcyjne – 4 szt.,          

• Q = 1200 Nm3/h

• Stacja redukcyjno – pomiarowa            

Q = 5000 Nm3/h z kotłownią, 

nawanialnią i AKP.

Dane techniczne



Obecny poziom gazyfikacji Województwa 

Pomorskiego, plany i przesłanki dalszego 

rozwoju na tym terenie infrastruktury 

sieciowej sieciowej
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Siła nabywcza ludności 
w gminach niezgazyfikowanych
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Dynamika zmian liczby ludności w 
gminach niezgazyfikowanych
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Dynamika rozwoju budownictwa na 
terenach niezgazyfikowanych
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Współpraca z jednostkami 
terytorialnymi

Prelegent: Renata Sulińska-Bogusz



List Intencyjny
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Podpisanie Listu Intencyjnego

=
Deklaracja woli współpracy w zakresie 

gazyfikacji (rozbudowy sieci)
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Zapisy z Listu Intencyjnego

•List stanowi podstawę rozpoczęcia prac 

analitycznych i projektowych przez PSG we 

współpracy z Gminą.

•PSG przeprowadzi badanie rynku, w celu 

podjęcia decyzji w przedmiocie powstania 

Gazociągu na terenie Gminy. 

•Gmina będzie mogła delegować swoich 

przedstawicieli do udziału w badaniu, celem 

zgłaszania przez nich uwag i wniosków
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List Intencyjny

Prosimy o podpisanie obu egzemplarzy Listu 

Intencyjnego i odesłanie na adres:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Ul. Wałowa 41/43

80-858 Gdańsk
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Ankieta Informacyjna
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Ankieta Informacyjna
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Ankieta informacyjna

Do kogo adresujemy badanie?
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Ankieta Informacyjna

• Prosimy o przesłanie ankiety do podmiotów 

gospodarczych działających na terenie Państwa 

gmin.

• Wypełnienie w zakresie obiektów należących do 

gminy.

• Przekazania informacji dot. planowanych lub 

istniejących:

- stref ekonomicznych,

- obszarów przemysłowych,

- nowych podziałów działek (z ich przeznaczeniem).
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Określenie potencjału

1. Termin zakończenia badania:

31.03.2017r.

2. Zwrot wypełnionych ankiet:

w formie elektronicznej (excel, pdf)

adres e-mail: ts@psgaz.pl

lub w formie tradycyjnej (papierowej):

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Ul. Wałowa 41/43

80-858 Gdańsk
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Dziękuję za uwagę


