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Opis projektu
“Pilotażowe zagospodarowanie 
złoża gazu ziemnego Siekierki”
Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe zagospodarowanie złoża 
gazu ziemnego „Siekierki” i przeprowadzenie długoterminowego 
testu produkcyjnego. 

Ośrodek oraz 1 odwiert 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.

Inwestor: 
Energia Zachód Sp. z o.o.
Inwestorem projektu jest Energia Zachód Sp. z o.o., 
która w 2003 r. Decyzją Ministra Ochrony Środowiska 
otrzymała koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż 
gazu ziemnego w obszarze koncesyjnym „Poznań 
Wschód”, w którym znajduje się złoże Siekierki. Prace 
wiertnicze, których celem jest określenie możliwości 
wydobycia gazu ze złoża Siekierki rozpoczęły sie 30 
czerwca 2010r i są konieczne do uruchomienia eksploat-
acji gazu ziemnego.

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu informacyjnego 
Źródło Energii. Będziemy na bieżąco dostarczać informacje na temat 
przebiegu inwestycji w gminach Kostrzyn, Kleszczewo oraz Swarzędz.

Mamy nadzieję, że ten biuletyn pozwoli rozjaśnić wątpliwości 
i odpowiedzieć na Państwa pytania.

Źródło Energii

Ekologia
Wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko 
był przedmiotem analiz  i modelowania. Gaz ziemny 
oprócz metanu  zawiera również azot i dwutlenek 
węgla, czyli składniki powietrza atmosferycznego 
więc jego wydobywanie i oczyszczanie nie  spow-
oduje istotnych konsekwencji dla środowiska. Inwesty-
cja nie będzie zlokalizowana na obszarach chronionych.

Bezpieczeństwo
Inwestycja nie stanowi bezpośredniego zagrożenia 
dla mieszkańców. Przy projekcie pracują specjaliści 
z doświadczeniem, przestrzegając wszelkich zasad 
i norm bezpieczeństwa.

Wszystkie instalacje zostały zaprojektowane w taki 
sposób, aby uniemożliwić przedostanie się jakichkol-
wiek niepożądanych substancji do środowiska. 

Woda
Prace wiertnicze prowadzone na głębokości ponad 
4 km są w pełni bezpieczne dla wód gruntowych. 
Otwór jest odizolowany od warstw wodonośnych 
specjalnym rurami ochronnymi.

Hałas
Energia Zachód pracuje nad maksymalnym ogranic-
zeniem wpływu inwestycji na otoczenie. Został 
przeprowadzony szereg działań mających na celu 
zminimalizowanie poziomu hałasu.

Wpływ na krajobraz
Wieża wiertnicza znajdująca się w miejscu odwiertu 
jest instalacją tymczasową i zostanie zdemontowana. 
W jej miejscu powstaną urządzenia wydobywcze, 
które w strefie przyodwiertowej będą jedynymi obiek-
tami wystającymi ponad powierzchnię terenu. 
Ośrodek Zbioru i Oczyszczania Gazu będzie konstru- 
kcją stałą, wpisującą się w krajobraz na czas trwania 
wydobycia.  

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. 

Prąd
Powstałe zakłócenia w dostawie prądu elektrycznego 
nie mają żadnego związku z pracami prowadzonymi 
na wiertni w ramach projektu Siekierki, zakłócenia te 
są również uciążliwe dla projektu. 

Praca urządzeń wiertniczych, pomimo braku zasilania 
w okolicy, jest możliwa dzięki agregatom prądo- 
twórczym, które wytwarzają energię elektryczną na 
potrzeby nieprzerwanej pracy urządzeń w czasie 
awarii sieci elektrycznych.

Oświetlenie
Prace na wiertni ze względów bezpieczeństwa i spe- 
cyfiki projektu są prowadzone w trybie 24 godzinnym. 
Zgodnie z normami BHP praca w nocy wymaga 
odpowiedniego oświetlenia.

Ważne tematy

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00. 
Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora.  
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Fakty gazowe
Polski rynek gazowy 

    Zużywamy 14,4 mld m3 gazu rocznie:
    (dane za rok 2009)
 
• tylko 31% pochodzi z produkcji krajowej
• aż 64% pochodzi z importu z Rosji

Eksploatacja gazu niekonwencjonalnego daje szansę na 
wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Poprawa efektywności 
energetycznej oraz wzrost bezpieczeństwa dostaw są 
jednymi z głównych założeń nowej Polityki energetycznej 
Polski do 2030 r. 

Harmonogram
Mapa projektu

Zasady kalkulowania 
cen gazu w Polsce
• Ceny gazu są ustalane na podstawie taryf zatwierdzanych 

przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wysokość 
ceny netto za metr sześcienny gazu ziemnego  ustalana 
jest odrębnie dla każdej grupy taryfowej i zatwierdzana 
przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

• Obrót gazem regulowany jest przez Ustawę z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, 
poz. 348 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie paliwami gazowym.

Etap 1

A. Prace konstrukcyjne (ok. 4 tygodnie)

B. Wiercenie (ok. 16 tygodni)

C. Zdemontowanie wieży wiertniczej
    ( 2 tygodnie)

Etap 2

A. Szczelinowanie (ok. 1 tydzień)

B. Test krótkoterminowy

    (ok. 4 - 6 tygodni), czyli spalanie
    wydobywanego gazu

Etap 3

A. Budowa Ośrodka Zbioru
     i Oczyszczania Gazu

B. Budowa gazociągów

C. Test długoterminowy (około 2 lata)

Opis głównych etapów
Etap 1. Prace wiertnicze
Na wytyczonym i zabezpieczonym terenie powstaje 
urządzenie wiertnicze. Prace wiertnicze są prowadzone 
przy użyciu przeznaczonych do tego celu specjalnych 
instalacji wydobywczych.. Specyfikacja prowadzonych 
prac oraz względy bezpieczeństwa sprawiają, że wiertnia 
pracuje w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę,  7 dni 
w tygodniu.

Odwiert pionowy jest wykonywany do głębokości ok 
4 000 metrów.  Następnym krokiem jest wykonanie na 
głębokości ok. 3 700 metrów odwiertu poziomego o dłu- 
gości do 1 500 metrów. 

Etap 2. Szczelinowanie i test krótkoterminowy
Kolejnym procesem jest szczelinowanie, czyli wpompow-
anie roztworu wody z piaskiem do szczelin w skale w celu 
uwolnienia gazu.

Produkcja
krajowa

Import z Rosji 

Inny import

• Roczne zużycie gazu w Polsce - łącznie 14,4 mld m2
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Wieża wiertnicza zostanie zdemontowana przed 
rozpoczęciem krótkoterminowego, testowego wydobycia 
czyli spalania wydobywanego gazu. Test zostanie 
przeprowadzony przy użyciu przeznaczonych do tego 
celu specjalnej instalacji  wydobywczej. 

Etap 3. Testowe wydobycie

W zależności od wyników testu krótkoterminowego, 
następnym krokiem będzie test długoterminowy 
przeprowadzany w Ośrodku Zbioru i Oczyszczania Gazu.

Jeden ośrodek centralny (dla wszystkich odwiertów) 
powstanie w Siekierkach Małych. Na tym etapie, w gmin-
ach Kostrzyn, Kleszczewo oraz Swarzędz rozpocznie się 
budowa gazociągów.
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