TŁOCZNIA GUSTORZYN
PROJEKT O STATUSIE PCI
KAMIENIE MILOWE
UMOWA NA PROJEKTOWANIE – 15.12.2017
DECYZJA ŚRODOWISKOWA – NIE DOTYCZY
DECYZJA LOKALIZACYJNA – 19,07.2019
POZWOLENIE NA BUDOWĘ – I KWARTAŁ 2020
UMOWA Z WYKONAWCĄ – IV KWARTAŁ 2020
PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI - III KWARTAŁ 2022

PARAMETRY INWESTYCJI
LOKALIZACJA
Miejscowość: Gustorzyn, gmina Brześć Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie.

KORZYŚCI Z REALIZOWANEJ INWESTYCJI
Tłocznia Gazu Gustorzyn jest istotnym elementem planowanej rozbudowy krajowego systemu
przesyłowego. Z uwagi na charakterystykę pracy systemu przesyłowego, tłocznia gazu w Gustorzynie
stanowi niezbędny element projektu połączenia gazowego Polska–Litwa, a także jest istotną częścią
projektu Baltic Pipe. Obiekt będzie odpowiadał za umożliwienie rozprowadzenia gazu m.in. z Norwegii
(Baltic Pipe) w kierunku tłoczni, a następnie skierowania tego strumienia m.in. w kierunku Litwy (GIPL). Dzięki
budowie takich obiektów, jak tłocznia gazu w Gustorzynie, GAZ-SYSTEM będzie miał możliwość elastycznego
sterowania przepływami gazu i przesyłania tego surowca do odbiorców w całej Polsce, jak również do
krajów sąsiadujących.
Dla gminy, w której realizowana będzie inwestycja, ważną korzyścią będzie również corocznie
odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości.

CZYM SĄ PROJEKTY WSPÓLNEGO ZAINTERESOWANIA (PCI)
Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) to kluczowe projekty infrastrukturalne,
mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Ich realizacja ma
pomóc UE w realizacji celów jej polityki energetycznej i klimatycznej, wśród których należy wymienić dostęp
do przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii dla wszystkich obywateli.
Projekty wybrane jako PCI korzystają z możliwości wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej
(TEN-E). Projekty te są objęte, m.in: przyspieszonym procesem wydawania pozwoleń oraz specjalnymi
rozwiązaniami regulacyjnymi. W określonych warunkach status PCI daje możliwość ubiegania się o
dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w formie dotacji
i innowacyjnych instrumentów finansowych.
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