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REWOLUCJA NA POLSKIM RYNKU GAZU. OGROMNY
WZROST ZUŻYCIA, JAMAŁ KORYTARZEM BRAMY
PÓŁNOCNEJ
Operator przesyłowy gazu Gaz-System prognozuje wzrost popytu na gaz nawet o 50%, a od 2026 r.
chce wykorzystywać polski odcinek gazociągu jamalskiego na potrzeby krajowej sieci przesyłowej.
Założenie to znalazło się w projekcie nowego 10-letniego planu rozwoju systemu gazowego.
Jak poinformował w piątek Gaz-System, operator opracował Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju
(KDPR) systemu przesyłowego na lata 2022–2031, a 31 marca przekazał ten projekt do Prezesa URE.
W poniedziałek projekt zostanie opublikowany i poddany konsultacjom rynkowym.
Z informacji podanych przez Gaz-System wynika, że nowy KDPR zakłada, iż aktywne korzystanie z
przepustowości gazociągu jamalskiego w okresie, kiedy w Polsce będzie już zbudowany
zdywersyﬁkowany i konkurencyjny rynek gazu, pozwoli efektywnie rozprowadzić po krajowym
systemie przesyłowym gaz, m.in. z tzw. Bramy Północnej - Baltic Pipe i terminala LNG w Świnoujściu.
W KDPR Gaz-System zakłada realizację 30 kluczowych inwestycji, wzrost długości sieci przesyłowej z
11 do ponad 13 tys. km, oraz ponad dwukrotny wzrost mocy tłoczni gazu w Polsce.
W perspektywie 10-letniej operator spodziewa się nawet 50-proc. wzrostu popytu rynkowego na gaz,
a zapotrzebowanie na gaz w dobie szczytowej może okresowo rosnąć nawet o ponad 100 proc. wobec
dotychczas notowanych rekordów zapotrzebowania z lat 2019-2021.

Tak duże wzrosty wynikają z procesu transformacji, który jest coraz mocniej widoczny w sektorze
energetycznym i ciepłownictwie - wskazuje Gaz-System.
Jak podkreślił prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, nowy KDPR, w krótszej perspektywie czasowej
wskazuje, jako kluczowe dokończenie wszystkich strategicznych projektów dywersyﬁkacyjnych
zakładających budowę nowych lub rozbudowę punktów wejścia gazu do Polski.
„W perspektywie dłuższej operator będzie koncentrował się na realizacji szeregu inwestycji, które
mają charakter komplementarny w stosunku do realizowanych obecnie projektów strategicznych.
Priorytetem w tym okresie jest wzmocnienie krajowego system przesyłowego w ten sposób, aby móc
efektywnie rozprowadzać po Polsce gaz pozyskany z nowych źródeł i obsługiwać nowych klientów,
którzy podlegają procesowi transformacji energetycznej” - zaznaczył Stępień.

