
 

 

   

      Informacja dla mieszkańców  

 

Projekt: „Pilotażowe Zagospodarowanie Złoża Gazu Ziemnego Siekierki” 

Inwestor: Energia Zachód Sp.  z o.o.  

 

Szanowni Państwo,  

 

Rosnąca presja na ograniczanie emisji zanieczyszczeń powstających w czasie spalania 

węgla kamiennego i brunatnego wymusza wzrost  zapotrzebowanie na bardziej ekologiczne 

paliwa, do których    z pewnością należy gaz ziemny. Problem jednak w tym, że aby sprostać 

rosnącemu zapotrzebowaniu  na ten surowiec należy sięgać do nowych, coraz trudniej 

dostępnych złóż. 

Część naziemna projektu „Siekierki” polega na zaprojektowaniu i budowie Ośrodka 

Zbioru i Oczyszczania Gazu Siekierki wraz z gazociągami stowarzyszonymi. Jego efekty 

przyniosą pionierskie informacje pozwalające na zagospodarowanie złoża gazu ziemnego,            

o  którego istnieniu wiadomo od lat 70-tych ubiegłego stulecia.  

W związku z planowaną inwestycją, poniżej zebraliśmy dla Państwa najważniejsze 

informacje dotyczące przedsięwzięcia. Dołożymy wszelkich starań, by prace związane                    

z realizacją  projektu były dla Państwa jak najmniej odczuwalne. Jesteśmy przekonani, że 

korzyści płynące z wydobycia  gazu w gminach Swarzędz, Kostrzyn i Kleszczewo pozwolą 

zrekompensować chwilowe niedogodności i przyczynią się do znacznego rozwoju tych 

regionów.   

 Gdyby mieli Państwo pytania, prosimy o kontakt pod numerem infolinii: 661 899 366* 

e-mail: gaz.siekierki@energiazachod.pl.  

 

 

        Z wyrazami szacunku,  

      

        Paweł Chałupka 

        Dyrektor Operacyjny  

Energia Zachód 

 

 

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do18.00. Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora. 

mailto:gaz.siekierki@energiazachod.pl


 

 

 

 

1. Jaki jest cel przedsięwzięcia? 

 

Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe zagospodarowanie złoża gazu ziemnego „Siekierki”                                      

i przeprowadzenie długoterminowego testu produkcyjnego. W skład przedsięwzięcia wchodzić 

będą: 

 Ośrodek Zbioru i Oczyszczania Gazu zlokalizowany w Siekierkach Małych, zwany dalej 

Ośrodkiem lub OZiOG 

 Gazociągi  przebiegające przez 3 gminy: Swarzędz, Kostrzyn oraz Kleszczewo 

 Drogi dojazdowe 

 Na terenie OZiOG nie przewiduje się budowy żadnych urządzeń i instalacji przeznaczonych do 

magazynowania gazu ziemnego.  

 

 

2. Kto jest inwestorem? 

 

Za inwestycję odpowiada Energia Zachód Sp. z o.o, która  jest właścicielem koncesji na 

poszukiwanie  i rozpoznanie złóż gazu ziemnego w obszarze koncesyjnym „Poznań Wschód”, na 

obszarze którego znajduje się struktura  Siekierki. 30 czerwca Energia Zachód rozpoczęła prace 

wiertnicze, których celem jest  określenie możliwości wydobycia gazu ze złoża Siekierki. 

Wykonawcą jest PNiG Nafta Piła.  

 

 

 

3. Gdzie będzie zlokalizowane przedsięwzięcie? 

 

Inwestycja jest zaplanowana do realizacji na terenie gmin: Kostrzyn Wielkopolski, Swarzędz, 

Kleszczewo. Ośrodek oraz 2 odwierty zlokalizowane są na terenie Gminy Kostrzyn, natomiast 1 

odwiert zaplanowany został na terenie Gminy Kleszczewo. Gazociągi będą przebiegać na terenie 

trzech gmin: Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz. 

 

 

 



 

 

 

 

Rys. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle województwa wielkopolskiego. 

 

 

 

4. Co zadecydowało o miejscach lokalizacji przedsięwzięcia? 

 

Głównym czynnikiem było ograniczenie przestrzenne zidentyfikowanych złóż, nad 

którymi należy lokalizować odwierty, dostęp do terenów wolnych od zabudowy oraz odległość 

od terenów zabudowy mieszkaniowej. Wypadkowa ww. czynników zdecydowała o lokalizacji 

przedsięwzięcia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Jaki będzie wpływ przedsięwzięcia na środowisko? 

 

Wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko był przedmiotem analiz                         

i modelowania. Ponieważ gaz ziemny oprócz metanu  zawiera również azot i dwutlenek węgla,          

a więc składniki  powietrza atmosferycznego, jego wydobywanie i oczyszczanie nie  spowoduje 

istotnych konsekwencji dla środowiska. Spalanie gazu ziemnego jako paliwa wiąże się                          

z mniejszymi zanieczyszczeniami powietrza niż spalanie oleju i węgla.  

 

Wszelkie odpady z terenu Ośrodka powstające w trakcie eksploatacji instalacji będą 

neutralizowane przez wyspecjalizowane firmy. Przedsięwzięcie nie będzie powodowało 

negatywnych oddziaływań na środowisko. 

 

 

6. Jaki będzie wpływ przedsięwzięcia w fazie realizacji? 

 

Budowa Ośrodka wiąże się z zajęciem terenów pól uprawnych, natomiast faza budowy 

gazociągów związana jest z pracą zespołu urządzeń i pojazdów który to przesuwa się 

sukcesywnie wzdłuż linii gazociągu w pasie o szerokości do 15 m. Natężenie tych prac można 

porównać do prac polowych podczas uprawy roli dużymi maszynami rolniczymi. Miejscowo 

wystąpi krótkotrwała emisja spalin  i hałasu. Biorąc pod uwagę oddalenie od zabudowy, wpływ 

ten będzie ledwie odczuwalny przez mieszkańców najbliższych terenów zabudowanych. 

Budowa Ośrodka trwa dłużej niż budowa gazociągu, ponieważ wiąże się z montowaniem 

zaawansowanych elementów instalacji. Realizację przedsięwzięcia poprzedzi przygotowanie 

trzech odcinków dróg technicznych umożliwiających dojazd do miejsc odwiertów i Ośrodka.   

 

 

7. Jaki będzie wpływ przedsięwzięcia w fazie eksploatacji? 

 

Najbardziej dostrzegalna będzie zmiana krajobrazu wywołana pojawieniem się 

wysokiego (do 35 m n.p.t) jednego z obiektów Ośrodka. Hałas związany z eksploatacją Ośrodka 

nie będzie oddziaływał na najbliższe tereny chronione. Ośrodek będzie jednak zlokalizowany na 

terenie gminy Kostrzyn przeznaczonym w planie zagospodarowania pod inwestycje. 

 



 

 

 

Ze względu na lokalizację gazociągu pod powierzchnią terenu jedynym oddziaływaniem 

będzie zakaz zabudowy w pasie technicznym gazociągu. W miejscach odwiertów, w przyszłości 

powstaną urządzenia wydobywcze, które w strefie przyodwiertowej będą jedynymi obiektami 

wystającymi ponad powierzchnię terenu.  

 

 

8. Jakie jest niebezpieczeństwo w przypadku sytuacji awaryjnej? 

 

Sytuacje awaryjne mogą dotyczyć jedynie niekontrolowanego przedostania się do 

środowiska substancji chemicznych, stosowanych w procesie technologicznym uzdatniania 

wydobytego gazu ziemnego. 

Wszystkie instalacje, w których znajdują się poszczególne substancje oraz zbiorniki 

magazynujące zostały zaprojektowane w taki sposób, aby uniemożliwić jakiekolwiek 

przedostanie się tych substancji do środowiska. Tak więc ryzyko zaistnienia takiej sytuacji 

jest bardzo minimalne. 

 

 

9. Jak długo będą eksploatowane instalacje składające się na przedsięwzięcie? 

 

W przypadku pozytywnych wyników testu instalacja związana bezpośrednio                             

z wydobyciem gazu będzie eksploatowana od około 15 do 25 lat, w zależności od zasobności 

złoża gazu ziemnego. Wieże wiertnicze testowych odwiertów (obecnie Siekierki Wielkie) 

zostaną zdemontowane po zakończeniu prac wiertniczych. 

 W sytuacji, w której faza testów wykaże nieopłacalność wydobycia lub inne przyczyny 

mogące być podstawą decyzji o zaniechaniu eksploatacji złoża „Siekierki” instalacja zostanie 

zdemontowana  a odwierty zlikwidowane.  

 

 

10. Jaki będzie wpływ przedsięwzięcia na warunki życia mieszkańców? 

 

Poza zmianą w krajobrazie nie wystąpią istotne zmiany w dotychczasowym otoczeniu. 

Grunty rolne będą mogły być w dalszym ciągu uprawiane, miejscami poprawi się dojazd do pól 

dzięki renowacji dróg technicznych umożliwiających dojazd do odwiertów. Z zabudowy będzie  

 



 

 

 

wyłączony jedynie obszar  w odległości 50 od Ośrodka. Pas techniczny gazociągu nie będzie 

mógł być zagospodarowany zabudową. W fazie realizacji i likwidacji wystąpi chwilowe 

wzmożenie ruchu pojazdów. Nie można pominąć czynnika finansowego w postaci opłat dla 

właścicieli gruntów, na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie oraz dla samorządów 

gminnych z podatków wynikających z eksploatacji złoża gazu. 

 

 

11. Jakiej wielkości będą to korzyści dla gmin? 

 

Jeśli gaz będzie wydobywany, gmina otrzyma wpływy z opłat eksploatacyjnych.  Obecnie 

dla jakości gazu z jakim mamy w tym złożu do czynienia jest to  4680  PLN za 1mln m3 

wydobytego gazu.  Szacunkowe roczne wydobycie  z jednego otworu to ok 50 mln m3. Opłata 

eksploatacyjna z tego tytułu to ok 230 tys zł, z czego 60% kwoty trafi do gminnej kasy. Zasoby 

złoża Siekierki szacowane są na ok. 10 mld m3. Dodatkowym dochodem będzie również podatek 

od budowli. 

 

 

 

 

Dodatkowe Informacje: 

1. Informacje na temat inwestycji można również uzyskać pod numerem infolinii 661 899 366 

(infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do18.00. Koszt 

połączenia jest zgodny z cennikiem operatora), e-mail: gaz.siekierki@energiazachod.pl  

2. Szczegółowy raport oddziaływania na środowisko jest dostępny w Urzędzie Miejskim w 

Kostrzynie.  
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