
TERMINAL LNG TYPU FSRU 
W REJONIE GDAŃSKA 

 FSRU - z ang. Floating Storage Regasification Unit



O INWESTYCJI

Do priorytetów polityki energetycznej Polski 

należą zaspokojenie rosnącego krajowego 

zapotrzebowania na surowce energetyczne, 

zagwarantowanie stabilności i ciągłości do-

staw oraz dywersyfikacja źródeł energii. 

Budowa infrastruktury gazowej, która umożliwi 

zróżnicowanie źródeł i kierunków dostaw gazu 

ziemnego, a także związana z tym rozbudowa 

krajowej sieci przesyłowej są traktowane jako 

inwestycje strategiczne, kluczowe dla bezpie-

czeństwa energetycznego.

Zgodnie z dokumentem „Strategia Bezpie-

czeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Pol-

skiej" z 12 maja 2020 r. polska strategia 

w obszarze dywersyfikacji dostaw gazu 

ziemnego obejmuje szereg projektów, m.in.: 

budowę gazociągu Baltic Pipe, rozbudowę 

terminalu LNG w Świnoujściu oraz realizację 

pływającego terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego (FSRU) w rejonie 

Gdańska. Powyższe projekty realizowane są 

przy udziale spółki GAZ-SYSTEM. 

Ponadto Spółka realizuje bardzo ambitny 

plan rozbudowy krajowego systemu przesyło-

wego. Wszystkie projekty są na zaawanso-

wanym etapie, podjęte zostały decyzje 

o budowie połączeń międzysystemowych 

z  Litwą  i  Słowacją. 

Nowy Terminal LNG (FSRU) to planowana do 

umiejscowienia w Zatoce Gdańskiej instalacja 

– a dokładnie pływająca jednostka FSRU (ang. 

Floating Storage Regasification Unit) – zdolna 

do wyładunku LNG, procesowego składowa-

nia i regazyfikacji LNG, a także do świadczenia 

usług dodatkowych. 

W ramach tej inwestycji planowana jest także 

rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, 

która umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu 

z rejonu Gdańska do klientów zarówno 

w Polsce, jak i w regionie. Nowy Terminal LNG 

3 pozwoli na odbiór co najmniej 4,5 mld Nm

gazu rocznie, z możliwością zwiększenia mocy 

regazyfikacyjnych w zależności od rozwoju 

rynku oraz wzrostu zapotrzebowania na gaz 

ziemny w kraju i w regionie. Oddanie inwestycji 

do użytkowania jest planowane w perspekty-

wie  2027/2028  roku.



ZNACZENIE INWESTYCJI

Inwestycja będzie miała korzystny wpływ na 

dalszy rozwój efektywnie funkcjonujących 

rynków gazu ziemnego w regionie, a tym 

samym – poprzez zapewnienie dostępu do 

nowych źródeł dostaw gazu – pozyskania 

gazu na korzystniejszych warunkach ceno-

wych. 

Wraz z zapewnieniem odpowiedniej dywersyfi-

kacji źródeł dostaw gazu wzrośnie atrakcyjność 

wykorzystania tego surowca względem innych 

źródeł energii na rynkach energetycznych oraz 

zwiększy się konkurencja pomiędzy uczestnika-

mi rynku.

GAZ-SYSTEM jest spółką o strategicznym 

znaczeniu dla polskiej gospodarki i bezpieczeń-

stwa energetycznego państwa. 

Jako jedyny podmiot w kraju odpowiada za 

transport gazu ziemnego i zarządzanie siecią 

gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnie-

nia. Aktywnie współtworzy również zintegrowa-

ny system przesyłowy w Europie oraz pełni 

funkcję niezależnego operatora polskiego 

odcinka gazociągu jamalskiego na terenie 

Polski.

Właścicielem 100% akcji GAZ-SYSTEM jest 

Skarb Państwa, a nadzór właścicielski nad 

spółką pełni Pełnomocnik Rządu ds. Strategi-

cznej Infrastruktury Energetycznej. 
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ELEMENTY INWESTYCJI

Inwestycja obejmie proces projektowania, a w kolejnym etapie budowy infrastruktury umożli-

wiającej odebranie gazu i dalsze przesłanie Krajowym Systemem Przesyłowym. W jej ramach 

zrealizowane zostaną:

Umiejscowienie jednostki typu Floating Storage 

Regasification Unit (FSRU) i przygotowanie jej 

do eksploatacji,

Zaprojektowanie i wybudowanie gazociągu 

podmorskiego łączącego ww. infrastrukturę 

z krajowym systemem przesyłowym,

Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury 

umożliwiającej zacumowanie jednostki FSRU i odbiór 

gazu po regazyfikacji z jednostki, wraz z infrastrukturą

rozładowczą i systemami towarzyszącymi,

Zaprojektowanie i wybudowanie nowej lub rozbudowa 

istniejącej infrastruktury lądowej, która zapewni możliwość 

odbioru gazu z Terminalu LNG i rozprowadzenia

w ramach krajowego systemu przesyłowego.



LOKALIZACJA JEDNOSTKI FSRU 
ORAZ PRZEBIEG INFRASTRUKTURY LĄDOWEJ

Gdańsk

jednostka FSRU

Malbork

Grudziądz

Włocławek

Toruń

Tczew

Stargard Gdański

pomorskie 

kujawsko-pomorskie

Sopot

Gdynia

Kolnik

Gardeja

Gustorzyn

LEGENDA:

gazociąg Kolnik-Gdańsk

gazociąg Gustorzyn-Wicko, odc. Gardeja-Kolnik

gazociąg Gustorzyn-Wicko, odc. Gustorzyn-Gardeja



OTOCZENIE SPOŁECZNE I ŚRODOWISKO NATURALNE

Inwestycja będzie prowadzona z uwzględ-

nieniem praw społeczności lokalnych oraz 

z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

W przypadku tego typu projektów infrastru-

kturalnych niezbędna jest dokładna analiza 

warunków środowiskowych oraz ich możliwe-

go wpływu na otoczenie. Proces budowy jest 

regulowany przez szereg aktów prawnych,

w tym przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

o inwestycjach w zakresie terminalu regazy-

fikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 

w Świnoujściu (Dz.U. 2019 poz. 1554 z późn. zm.) 

– tzw. „specustawę terminalo-wą”. 

W proces wydawania decyzji administra-

cyjnych będą zaangażowane organy admi-

nistracji publicznej. Przed rozpoczęciem prac 

budowlanych GAZ-SYSTEM jest zobowiązany 

m.in. do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przed-

sięwzięcia, która zostanie wydana na podsta-

wie oceny oddziaływania na środowisko.

INWESTYCJA STRATEGICZNA DLA UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt FSRU został uwzględniony na czwartej liście projektów będących przedmiotem wspólnego 

zainteresowania Unii Europejskiej (tzw. lista PCI, ang. Projects of Common Interest), opublikowanej  

w marcu 2020 r. Projekty PCI to kluczowe projekty infrastrukturalne, które mają na celu podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Ich realizacja wpisuje się w założenia 

polityki energetycznej kraju oraz w cele klimatyczne Unii Europejskiej.



KORZYŚCI PROJEKTU 

BEZPIECZEŃSTWO

NIEZALEŻNOŚĆ 

ENERGETYCZNA

CZYSTSZE POWIETRZE

NIŻSZE CENY

wzmocnienie bezpieczeństwa 

energetycznego Polski 

oraz regionu Europy Środkowej 

i Wschodniej

dywersyfikacja źródeł 

i kierunków dostaw 

gazu ziemnego

mniejsza emisja 

zanieczyszczeń oraz 

szkodliwych pyłów 

w aglomeracji Trójmiasta

szansa 

na obniżenie 

hurtowych cen 

gazu 

ROZWÓJ OZE

gaz jako paliwo 

stabilizujące 

system 

elektroenergetyczny

KONKURENCYJNOŚĆ

ZRÓWNOWAŻONY ŚRODKI FINANSOWE

ROZWÓJDLA GMIN

DOSTĘPNOŚĆ

pozytywny wpływ 

na rozwój rynku gazu 

oraz jego 

konkurencyjność

wsparcie dla zrównoważonego 

rozwoju rynku gazu 

w Europie i bezpieczeństwo dostaw

dodatkowe wpływy do budżetów 

samorządów m.in. z tytułu 

podatku od nieruchomości

większe możliwości 

przyłączania 

odbiorców 

końcowych



Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

tel. +48 22 220 18 00

kontakt@gaz-system.pl

www.gaz-system.pl

WYDRUKOWANO CZERWIEC 2021
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