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Załącznik 

Do decyzji nr 3/2021 r., znak OŚN.6220.07.10.2020/2021 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi obligatoryjny załącznik do decyzji nr 3/2021 r., 

znak OŚN.6220.07.10.2020/2021 z dnia 25.06.2021 r. 

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi – 

Etap III na działkach ewidencyjnych nr. 411/2, 411/1, 411/3, 415/3 obręb Gorzew i 19/2, 13/1, 

11/4, 12, 11/5, 13/2, 31/2, 44/5, 44/1, 44/4, 45/2, 49, 44/2, 359, 202/5, 361/2, 361/1, 360/1, 200, 

201, 199, 143, 144, 133/2, 132/2, 131/2, 121/2 obręb Szynkielew, gmina Pabianice, powiat 

pabianicki, województwo łódzkie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. z 2019 r, poz. 1839 ze 

zm.] do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w§3. 2. pkt. 2: jako przedsięwzięcia „polegające na rozbudowie, przebudowie lub 

montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1. 

Przedsięwzięciem „bazowym”, które będzie przebudowywane w wyniku realizacji 

przedmiotowej inwestycji, jest wymienione w §3 ust. 1 pkt 31) – „instalacje do przesyłu gazu 

inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z 

wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy 

czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy 

istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco 

oddziaływać na środowisko”. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie województwa łódzkiego w powiecie 

pabianickim, gmina Pabianice, obręb Szynkielew – gazociąg DN500 o długości ok. 2,3 km. 

Szerokość pasa terenu niezbędnego do zajęcia na czas budowy gazociągu będzie wynosić od 

20 m do 50 m. Standardowa szerokość pasa montażowego będzie wynosić ok. 30 m.  

Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego gazociągu stalowego wysokiego ciśnienia 

DN 300, MOP 3,2 MPa na nowy gazociąg stalowy wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 5,5 MPa 

o długości ok. 2,3 km, na odcinku: ZZUP Łódź-Smulsko – Węzeł gazowy „Szynkielew”. 

Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego opracowania stanowi odrębne 

przedsięwzięcie i zostanie połączone z odcinkiem gazociągu (etap XIV), w ramach którego 
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będzie wykonana przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach budowy drogi 

ekspresowej S-14. Dla prawidłowej obsługi gazociągu przewidziane jest m.in. instalacja 

ochrony katodowej stanowiąca czynną ochronę antykorozyjną projektowanego gazociągu. 

Gazociąg DN500 będzie przystosowany do czyszczenia tłokami.  

Gazociąg wykonany będzie jako obiekt podziemny, trwałe zajęcie powierzchni terenu nastąpi 

jedynie przy budowie elementów oznakowania trasy. Przebieg nowego gazociągu na całej 

długości zaplanowany jest wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia, w jego strefie 

kontrolnej. Istniejący gazociąg zostanie wyłączony z eksploatacji po wybudowaniu i oddaniu 

do eksploatacji projektowanego gazociągu. Gazociąg zlokalizowany będzie na terenach 

zabudowanych, przemysłowych, rolniczych, pastwiskach, łąkach oraz terenach zadrzewionych 

i leśnych. Utrzymanie strefy kontrolowanej gazociągu w stanie wolnym od roślinności 

wysokiej jest obowiązkiem właściciela i operatora gazociągu. 

Standardowo szerokość pasa montażowego gazociągu wyniesie około 30 m. Rozmieszczenie 

pasa montażowego będzie uzależnione od zagospodarowania terenu. W zależności od potrzeb 

pas montażowy będzie lokalnie zawężony (do 20 m) lub poszerzony (do ok. 50 m). 

Cała trasa gazociągu posiadać będzie wyznaczoną tzw. strefę kontrolowaną, w obrębie, której 

operator sieci gazowej uprawniony będzie do kontrolowania wszelkich działań związanych 

z bezpieczeństwem gazociągu. 

Przedsięwzięcie polega na budowie nowej nitki gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku od 

włączenia do przebudowywanego obecnie gazociągu w ramach decyzji ZRID drogi S-14 do 

włączenia do istniejącego gazociągu na terenie Węzła Szynkielew. Projektowany gazociąg 

zlokalizowany będzie wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia, w jego strefie 

kontrolowanej lub w śladzie istniejącego gazociągu. Po zakończeniu inwestycji, istniejący 

gazociąg zostanie wyłączony z eksploatacji. 

Prace wykonywane będą na podstawie opracowanego harmonogramu robót, który określał 

będzie podział na poszczególne rodzaje robót, a w szczególności ich ilość, pracochłonność oraz 

terminy wykonania. Harmonogram będzie określał również terminy dostawy materiałów 

i armatury, zapotrzebowanie na maszyny, media i sprzęt oraz zapotrzebowanie na zatrudnienie 

siły roboczej. 

Prace będą prowadzone metodą potokową przy zachowaniu podziału trasy gazociągu na 

odcinki robocze o długości ok. 100 m. Długość układanych odcinków jest wielokrotnością 
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fabrycznej długości rur. Dla każdego odcinka przewiduje się typowy, powtarzalny, zamknięty 

cykl roboczy o następującym przebiegu prac:  

• odcinek I - roboty przygotowawcze, udostępnienie terenu, układanie rur, 

centrowanie, spawanie, sprawdzanie połączeń spawanych, roboty izolacyjne, 

odwodnienia wykopu, 

• odcinek II - wykonywanie wykopu i zwałowanie gleby i ziemi, 

• odcinek III - roboty montażowe, układanie sekcji zespawanych rur w wykopie, 

układanie obciążników, spawanie (połączenie z ułożoną wcześniej sekcją),  

• odcinek IV - izolowanie złączy, wstępny odbiór ułożonego przewodu, 

• odcinek V - zasypywanie wykopów, rozbiórka systemu odwadniania, 

porządkowanie trasy (układanie humusu). 

 


