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OZG Kraków



PSG
w liczbach

11,65
mld m3/rok

11507

7mln 14,7mld zł

Największy Operator 

Systemu Dystrybucyjnego

Gazu w Europie

pracowników

dystrybucji gazu

wartości aktywówklientów

Udziału w krajowej
sieci dystrybucyjnej

97%



Stopień gazyfikacji Województwa Małopolskiego

89%
• 162 gmin zgazyfikowanych

• 1 550 liczba miejscowości, 

w których jest świadczona 

usługa dystrybucyjna

• 20 gmin niezgazyfikowanych



Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Gazownie: 21

Placówki Gazownicze: 8

Długość sieci: 33 456 km

Przyłącza gazowe: 464 240 szt.

Nieczynne przyłącza: 59 244 szt.

Ilość klientów: 765 843 szt.

Ilość zatrudnionych pracowników: 

1 199 osób



Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2018 - 2020 na terenie 

Województwa Małopolskiego [w mln. zł]



Przyrost infrastruktury gazowej w 2018 roku

Ciśnienie niskie 6 km

Ciśnienie średnie
220 km

Ciśnienie 
wysokie 26,6 km

31 220 szt. rozpatrzonych wniosków o przyłączenie

do sieci gazowej,

14 800 szt. zawartych umów o przyłączenie



Współpraca PSG OZG w Krakowie – Metropolia Krakowska



Metropolia Krakowska – stopień gazyfikacji gmin
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Metropolia Krakowska - ilość określonych warunków i zawartych 

umów o przyłączenie w 2018 roku [szt.]
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Nieaktywne przyłącza gazu

Ilość nieaktywnych przyłączy na obszarze 

gmin wchodzących w skład 

,,obwarzanka krakowskiego”

Łącznie: 7018 [szt.]

KRAKÓW



Realizacja współpracy w ramach listu intencyjnego

Ilość listów intencyjnych

2017 rok:  31 szt.

2018 rok:  6 szt.



Realizacja współpracy w ramach listu intencyjnego

List intencyjny jest formą wyrażenia dobrej woli dwóch stron w celu realizacji planowanej przez PSG 

rozwoju sieci gazowej.

Dokument stanowi podstawę do rozpoczęcia prac analitycznych i projektowych przez PSG we 

współpracy z Gminą. dystrybucyjnego

OZG w Krakowie zawarł 37 listy intencyjne z gminami województwa małopolskiego, mające na 

celu przyśpieszenie rozbudowy systemu dystrybucyjnego

PSG może odstąpić od dalszych analiz i planu budowy gazowej sieci dystrybucyjnej na terenie Gminy w

przypadku braku celowości budowy, bądź gdy nie będą istniały techniczne warunki przyłączenia do

gazociągu przesyłowego oraz wypracowanie alternatywnego zasilenia Gminy w paliwo gazowe również

wykaże niecelowość budowy.



Realizacja współpracy w ramach listu intencyjnego

Zakres działań PSG:

• Przeprowadzenie badania potencjału rynku oraz ankietyzacja zainteresowanych podmiotów,

• Sfinansowanie dokumentacji projektowej sieci gazowej w Gminie przy spełnieniu kryteriów, pozytywnej 

wstępnej analizy warunków ekonomicznych  i technicznych,

• wypracowanie alternatywnego zasilenia Gminy w paliwo gazowe w przypadku braku istnienia technicznych

warunków przyłączenia do sieci przesyłowej,

• Prowadzenie dystrybucji gazu i techniczna obsługa odbiorców paliwa gazowego.



Realizacja współpracy w ramach listu intencyjnego

Zakres działań Gminy:

• Wyznaczenie z ramienia Gminy osoby koordynującej współpracę pomiędzy Gminą, PSG, a docelowymi 

Klientami,

• Organizacja spotkań przedstawicieli PSG z władzami i mieszkańcami Gmin,

• Pomoc przy przekazywaniu i zbieraniu od mieszkańców i przedsiębiorców ankiet zapotrzebowania na paliwo 

gazowe,

• Udostępnienie zasobów Gminy w zakresie wypisów z ewidencji gruntów, Miejscowe Plany 

Zagospodarowania Przestrzennego oraz inne dokumenty konieczne do realizacji projektu gazyfikacji,

• Sprawna obsługa inwestycji w zakresie maksymalnego skrócenia czasu wydawania decyzji, wyrażania zgód 

oraz innych czynności bezpośrednio zależnych od Gminy,

• Wystąpienie jako podmiot do PSG z wnioskiem o przyłączenie  do sieci gazowej obiektów zarządzanych 

przez Gminę.



Koncepcje rozwojowe 1/2

2018
Koncepcje 
rozwojowe

LNG
4 szt. • Bukowina Tatrzańska (PPI) 

• Jordanów

• Trzyciąż Jangrot

• Żary

• Prandocin Iły

• Harmęże oraz Pławy

• Racławice (PPI)

• Zaborze, Polanowice, Szczepanowice

• Sucha Beskidzka (część zach.)

• Stryszawa (PPI)

• Ratajów

• Ząb, Sucha, Bustryk

• Podegrodzie (PPI)

• Budzów, Baczyn, Zachełmna, Palcza (PPI)

• Jachówka, Bieńkówka (PPI)

• Jabłonka

• Zator 

• Białka Tatrzańska (PPI)

• Podegrodzie (PPI)

LINIOWO
15 szt.



Koncepcje rozwojowe 2/2

2019
Koncepcje 
rozwojowe

Pozytywna 

opinia RTE

14 szt.

Najbliższe 

plany

22 szt.

• Mucharz

• Zembrzyce

• Czernichów

• Kościelisko (PPI)

• Frycowa

• Brzezna (LNG) (PPI)

• Murzasichle i Małe Ciche (LNG)

• Łaganów

• Strzeszyn i Bugaj

• Zagorzyce i Siedliska

• Polichty

• Szaflary (PPI)

• Piwniczna LNG (PPI)

• Rytro LNG (PPI)

• Biały Dunajec (PPI)

• Jabłonka LNG (PPI)

• Racławice LNG (PPI)

• Osielec

• Bystra Sidzina (PPI) 

• Krzyworzeka

• Chomranice, Klęczany, 

Wola Marcinkowska, 

Krasne Potockie

• Marcinkowice

• Gołcza

• Zawoja (PPI)

• Lipnica Wielka (LNG)

• Czarny Dunajec

• Poznachowice Górne

• Łukowica

• Zagorzyce

• Wola Więcławska

• Naprawa

• Krościenko nad Dunajcem (PPI)

• Toporzysko

• Chełmiec (część płd.)

• Raba Wyżna

• Kamienica (PPI)

• Ochotnica Dolna (PPI)

• Kozłów (PPI)

• Koszyce (PPI)

• Łapsze Niżne

• Czorsztyn

• Szczawnica (PPI)

• Rdzawka

• Pcim

• Brzezowa i Kornatka

• Radziemice

Koncepcje  

opracowane

10 szt.



Koncepcje gazyfikacji na obszarze działania OZG Kraków



Dokumentacje projektowe

2018
Zlecone na 

przetarg 
dokumentacje 

projektowe

Harmęże
Pławy

Prandocin 
Iły

Jordanów

Trzyciąż 
Jangrot

Białka 
Tatrzańska
i Bukowina 
Tatrzańska

Żary

Racławice



Dokumentacje projektowe

2019
Zlecone na 

przetarg 
dokumentacje 

projektowe

Zawoja

Szaflary
Bystra 

Podhalańska

Ratajów

Bukowina 
Tatrzańska

Zaborze, 
Polanowice, 

Szczepanowice

Biały 
Dunajec

Stryszawa

Osielec

Podegrodzie

Budzów, 
Baczyn, 

Zachełmna, 
Palcza

Jabłonka 
LNG

Racławice 
LNG

Polichty



Wpływ dostaw LNG na rozwój krajowego rynku gazu

 Rezerwy w LNG w Polsce po oddaniu do użytkowania terminalu 

w Świnoujściu można szacować na ponad 200 mln m3/rok 

 Rynek w Polsce nie jest w stanie w krótkim czasie skonsumować rezerw jakie 

stwarza gazoport w Świnoujściu

 W obszarach o słabo rozwiniętej sieci dystrybucyjnej LNG stwarza duże szanse 

do udostępnienia mieszkańcom relatywnie taniego i ekologicznego paliwa jakim 

jest gaz ziemny.

 W niektórych regionach województwa w dalszym ciągu budowa sieci i jej 

zasilanie poprzez dostarczanie LNG praktycznie jest jedyną możliwością 

dostarczania gazu ziemnego 

 Na spadek cen LNG wpłynie: 

 Obniżenie cen ropy naftowej na rynkach globalnych

 Intensywny rozwój wykorzystania OZE

 Ukończenie rozpoczętych na świecie inwestycji w zakresie wytwarzania 

LNG

 Wzrost produkcji LNG w USA (łupki) oraz eksport do Europy 

 Proces przywracania do pracy elektrowni jądrowych w Japonii



Projekty Strategiczne – Gazyfikacja rejonu Szczawnicy

Docelowy zakres: 

gazociągi w/c i s/c: 70,8 km 

SRP I Zbludza

przyłącza: 8,8 km

Całkowita wartość zadania: 

68 984,30 tys. zł

Termin realizacji: 2020 r.

Nowe gazyfikacje: 

• Kamienica, 

• Ochotnica Dolna, 

• Krościenko nad Dunajcem, 

• Szczawnica



Projekty Strategiczne – Budowa gazociągu relacji Piątkowa –

Nowy Sącz oraz sieci gazowych na terenie miasta Nowy Sącz 

oraz gmin Chełmiec i Podegrodzie

Docelowy zakres:

gazociągi w/c i s/c: 16,9 km 

SRP I Zawada oraz SRP I Biegonice 

Całkowita wartość zadania: 

19 111,91 tys. zł

Termin realizacji: 2022 r.

Nowe gazyfikacje: 

• Podegrodzie



Dziękuję za uwagę

Paweł Firlej
Dyrektor

OZG w Krakowie


