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Kampania Polskiej Spółki Gazownictwa
w związku z rządowym programem walki z zanieczyszczeniem powietrza

Przemyśl, 24 września 2018 r.



PSG
w liczbach

11,65
mld m3/rok

11550

7mln 14,7mld zł

Największy Operator 

Systemu Dystrybucyjnego

Gazu w Europie

pracowników

dystrybucji gazu

wartości aktywówklientów

Udziału w krajowej
sieci dystrybucyjnej

97%



PSG aktywnie wspiera
programy ochrony powietrza

i obniżania niskich emisji

Gaz ziemny jest jednym

z najbardziej efektywnych

środków walki ze „smogiem”

ok.

2,9 
mln

Liczba 

przestarzałych 

kotłów węglowych 

użytkowanych 

w Polsce 

ok.

+25
%

Efektywność 

kosztowa 

ogrzewania 

gazowego 

w stosunku do 

nowoczesnych 

kotłów węglowych

Liczba 

przedwczesnych 

zgonów z powodu 

zanieczyszczenia 

powietrza w 

Polsce

ok.

44
tyś.



Działania na rzecz

ochrony powietrza

Skracanie

procesu

przyłączenia

do sieci

gazowej

Współpraca

z miastami

i gminami

Urządzenia

do pomiaru

jakości

powietrza

Aktywizacja

nieczynnych

przyłączy

Sponsor 

strategiczny

Dni

Spirometrii

Gazyfikacja

„Białych plam”



Aktywizacja
nieczynnych
przyłączy

289 000



Aktywizacja nieczynnych przyłączy: 

• OZG Jasło: 54373 szt.

• Gazownia w Przemyślu: 3231 szt.

• Miasto Przemyśl: 411 szt.

Dla każdego, kto posiada
nieaktywne przyłącze gazowe,

przyłączanie do sieci gazowej

jest bez żadnych opłat
za urządzenie pomiarowe.

zgodnie z nowym Rozporządzeniem 

Taryfowym

Miasto Przemyśl



Gazyfikacja nowych obszarów

Badanie potencjału

gazyfikacji nowych

obszarów

Pozyskiwanie środków 

do realizacji inwestycji

Wykorzystanie 

technologii LNG

Aktywna współpraca

z JST

Działania promujące 

wykorzystanie gazu



Polska Spółka Gazownictwa
aktywnie nawiązuje współpracę

z samorządami na rzecz

gazyfikacji nowych gmin
likwidacji tzw. „białych plam” 
na gazowniczej mapie Polski. 

515
podpisanych
listów intencyjnych



Urządzenie przesyła
dane pomiarowe on-line 

na wskazany portal; np:
strona internetowa Urzędu

Miasta lub Gminy, inna
platforma wskazana przez Urząd,

zakładka na stronie PSG,

zewnętrzny wyświetlacz

Urządzenie PM10 MeterA



Mierzy zanieczyszczenie
powietrza: PM1; PM2,5; PM10

Podaje temperaturę

odczuwalną,
na którą składa się:

• temperatura

• siła i kierunek wiatru

• ciśnienie

• wilgotność



Obecnie PSG rozszerza akcję

w długofalową kampanię
przygotowaną we współpracy z:

• Federacja Stowarzyszeń Chorych

na Astmę, Alergię i POChP

• Politechniką Warszawską

• Samorządami

• Organizacjami społecznymi



Cele kampanii

• Uświadamianie, z udziałem lekarzy

specjalistów, lokalnym społecznościom

zagadnień dotyczącego wpływu

zanieczyszczonego powietrza – palenia

śmieci – na zdrowie każdego obywatela

• Promocja gazu ziemnego jako

podstawowego paliwa w gospodarstwach

indywidualnych i w przedsiębiorstwach  



Stopień

gazyfikacji -

województwo

podkarpackie

93%

160 gmin,
w tym niezgazyfikowane

11 gmin

gminy niezgazyfikowane



Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2018 - 2020 

na terenie Województwa Podkarpackiego (w mln. zł)
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Nowe gazyfikacje i związana z nimi przebudowa

Budowa przyłączy dla nowych odbiorców wraz z
rozbudową i przebudową

Likwidacja ograniczeń przesyłowych

Odkupy sieci gazowej

Budowa przyłączy dla nowych odbiorców od
istniejącej sieci



W województwie podkarpackim znajduje się 10 

gmin, które nie mają dostępu do sieci gazowej, 

są to: Jarocin, Adamówka, Stary Dzików, 

Krzywcza, Krempna, Jaśliska, Komańcza, 

Cisna, Czarna oraz Lutowiska.  Obecnie 

prowadzone są prace nad gazyfikacją gmin 

Jarocin, Adamówka, Komańcza oraz miasta 

Ustrzyki Dolne, które nie mają dostępu do sieci 

gazowej.

W  Ustrzykach Dolnych i gminie Komańcza,

ze względu na znaczne oddalenie od istniejącej  

infrastruktury gazowej, planowane jest 

zastosowanie technologii  skroplonego gazu 

ziemnego LNG, tzw. wyspowe strefy 

dystrybucyjne. Realizowana jest również 

rozbudowa sieci gazowej 

w miejscowościach Harasiuki,   Sokołów 

Małopolski i Horyniec Zdrój, która ma na celu:

• rozwój infrastruktury dystrybucji gazu

• wyrównanie różnic cywilizacyjnych

• pobudzanie koniunktury gospodarczej

• wdrożenie  przyjaznych środowisku 

technologii, oraz

• wsparcie  JST w realizacji lokalnych 

gminy niezgazyfikowane



Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w 

miejscowościach Olszanica i Uherce Mineralne

Docelowy zakres:   

- gazociąg s/c: 13 km

- przyłącza: 4,86 km realizowane poza projektem

- szacowana ilość nowych przyłączy: około 241

Całkowita wartość zadania: 4,3 mln zł

Termin realizacji: do 2022 r.



Rozbudowa sieci gazowej 

w miejscowości Harasiuki

Docelowy zakres:   

- gazociągi s/c: 8,5 km

- SRP I Biszcza

- przyłącza: 100 szt.

Całkowita wartość zadania: 1,04 mln zł

Termin realizacji: 2018 - 2021 r.



Rozbudowa sieci gazowej 

w miejscowości Sokołów 

Małopolski

Docelowy zakres:   

- gazociągi s/c: 4,5 km

- SRP I Nienadówka

- przyłącza: 128 szt.

Całkowita wartość zadania: 0,82 mln zł

Termin realizacji: 2019 - 2020 r.



Rozbudowa sieci gazowej 

w miejscowości Horyniec Zdrój

Rozbudowa sieci do miejscowości 

Horyniec Zdrój, cenionego uzdrowiska 

i ośrodka gminy:

Docelowy zakres:   

- gazociągi s/c: 4,43 km

- SRP I Załuże

- przyłącza: 77 szt.

Całkowita wartość zadania: 0,6 mln zł

Termin realizacji: 2019 - 2020 r.



Gazyfikacja LNG miasta

Ustrzyki Dolne, które 

odgrywa w regionie znaczącą 

rolę jako ośrodek turystyczny 

i sportowy.

Docelowy zakres:  

- gazociągi s/c: 8,4 km

- Stacja LNG Q-300 Ustrzyki Dolne

- przyłącza: 147 szt.

Całkowita wartość zadania: 2,7 mln zł

Termin realizacji: 2021 r.

Nowe gazyfikacje: 

- miasto Ustrzyki Dolne



Przyłącz się ! – Liczy się każdy oddech

Polska Federacja 
Stowarzyszeń Chorych
na Astmę, Alergię i POChp

Dziękujemy za uwagę!


