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Blue Gaz
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 Blue Gaz Sp. z o.o. realizuje projekty z zakresu gazu ziemnego w

oparciu o technologię skroplonego gazu – LNG.

 Spółka specjalizuje się w budowie stacji regazyfikacji LNG wraz

z sieciami gazowymi oraz w dostawach skroplonego gazu

ziemnego. Budowane instalacje służą zarówno w gazyfikacji

gmin, jak i stanowią zasilenie indywidualnych obiektów

przemysłowych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

 Z uwagi na zastosowaną technologię, gaz może być dostarczany

bez ograniczeń terytorialnych, co jest szczególnie ważne dla

obszarów pozbawionych dostępu do tradycyjnej sieci gazu

ziemnego.

 Spółka finansuje, a także kompleksowo wykonuje inwestycje,

zajmuje się eksploatacją instalacji oraz zapewnia dostawy gazu.

 Spółka zapewnia bezpieczeństwo odbiorców gazu i prowadzi

całodobowe Pogotowie Gazowe.



LNG – skroplony gaz ziemny
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Technologia LNG
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1. Cysterna kriogeniczna 

Transportuje LNG w niskiej temperaturze do stacji 

regazyfikacji. 

2. Zbiorniki kriogeniczne 

Pionowe lub poziome, posiadają izolację perlitową, 

która umożliwia długotrwałe magazynowanie LNG.

3. Parownice atmosferyczne 

Umożliwiają ogrzanie gazu i zmianę stanu 

skupienia z ciekłego na gazowy.

4. Stacja redukcyjna I stopnia.

Redukuje gaz do średniego ciśnienia.

5. Nawanialnia

Nadaje gazowi specyficzny zapach.

LNG to gaz ziemny (GZ 50), który po schłodzeniu do temperatury -162oC może być magazynowany

w zbiornikach i transportowany bez konieczności budowy sieci przesyłowych. LNG po zmianie stanu skupienia

na gazowy przesyłany jest do sieci gazowej rozprowadzonej po całej miejscowości.

Stacja LNG jest bezgłośna i bezemisyjna, a przez to przyjazna dla środowiska.



LNG – idealne źródło energii 
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 Skroplony gaz ziemny (LNG) to ekonomiczne i ekologiczne paliwo

wykorzystywane do ogrzewania i w procesach produkcyjnych.

 W procesie spalania nie tworzy stałych odpadów – jest najmniej

szkodliwy dla środowiska spośród najbardziej popularnych paliw.

 Emituje dwukrotnie mniej tlenków węgla niż spalany węgiel

i olej opałowy oraz wytwarza ponad 260 razy mniej pyłów podczas

spalania niż węgiel. To umożliwia zakładom przemysłowym spełnienie

coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych.

 Kocioł gazowy jest bezobsługowy i nie wymaga utylizacji odpadów.

 Nie ma potrzeby magazynowania paliwa przez końcowego odbiorcę

oraz wnoszenia jednorazowych kosztów jego zakupu.

 Opłaty za gaz pobierane są dopiero po jego zużyciu, zgodnie z

odczytem z licznika.

 Nad wysokością ceny gazu dla konsumentów czuwa Urząd Regulacji

Energetyki, co daje odbiorcom pełne poczucie bezpieczeństwa.

 Sieć gazowa wpływa na wzrost zainteresowania inwestorów daną

miejscowością lub gminą.



Gazyfikacja w technologii LNG
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Gazyfikacja gminy
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ZAKRES OFERTY BLUE GAZ

 Wykonanie projektów technicznych stacji

regazyfikacji oraz sieci gazowych;

 Dostarczenie oraz zamontowanie

kompletnej stacji regazyfikacji LNG;

 Wykonanie sieci i przyłączy gazowych do

zasilanych obiektów;

 Uruchomienie instalacji oraz wykonanie

odbiorów technicznych i uzyskanie

pozwolenia na użytkowanie oraz taryfy

gazu.

Gazyfikacja w technologii LNG polega na budowie stacji regazyfikacji oraz sieci gazowych, do których

przyłącza się odbiorców gazu. Blue Gaz realizuje i finansuje inwestycję w tym zakresie, natomiast po stronie

odbiorców pozostają koszty usługi przyłączeniowej określonej w taryfie URE oraz wykonanie modernizacji

wewnątrz budynków.



Harmonogram gazyfikacji
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 Proces budowy poprzedza wykonanie koncepcji gazyfikacji, podpisanie umowy inwestycyjnej z gminą oraz

umów z największymi klientami zainteresowanymi odbiorem gazu. Następnie przystępuje się do

projektowania i przygotowania dokumentacji technicznej, na podstawie której następuje uzyskanie

stosownych decyzji i pozwoleń;

 W pierwszej kolejności budowana jest stacja regazyfikacji LNG wraz z pierwszym etapem sieci gazowej.

 Czas i przebieg procesu gazyfikacji uzależniony jest od liczby mieszkańców, przedsiębiorstw oraz obiektów

użyteczności publicznej przystępujących do gazyfikacji, a także terminów oczekiwania na odpowiednie

decyzje;

 Przedstawiony powyżej proces gazyfikacji trwa ok. 1,5 roku;

 Dalszy rozwój sieci gazowej określany jest na podstawie liczby kolejnych, zainteresowanych odbiorców.



Roczny koszt ogrzewania domu 160 m2
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Przykładowe realizacje
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Gmina Mieścisko 
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 Jedną z pierwszych zgazyfikowanych w technologii

LNG gmin jest Mieścisko, zlokalizowane w

Wielkopolsce.

 Stacja regazyfikacji LNG wraz z 4 km gazociągu

zasila sieć gazową obiektów gminnych, zakładów

przemysłowych oraz okolicznych mieszkańców.

 Gmina została zgazyfikowana w 2012 roku.

 Największym odbiorcą jest firma De Heus –

producent pasz dla drobiu, bydła i trzody chlewnej.



Gmina Polanów
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 W trakcie realizacji jest również gazyfikacja gminy Polanów

położonej w okolicach Koszalina.

 Największym odbiorcą gazu będzie zakład produkujący karmę dla

zwierząt – firma MACED.

 Wybudowano już stację regazyfikacji wyposażoną w jeden

pionowy zbiornik kriogeniczny oraz sieć gazową średniego

ciśnienia do zakładu MACED.

 Docelowo do sieci zostaną także przyłączone budynki

użyteczności publicznej oraz inne firmy.

 Użytkownikami sieci będą również okoliczni mieszkańcy.

 Strategia rozwoju gminy Polanów na lata 2015-2025 oparta jest

na turystyce i rekreacji, poprzez rozwój bazy noclegowej,

gastronomicznej, sportowo-rekreacyjnej, organizowanie akcji

„zielone płuca” i „zielone szkoły”, co będzie możliwe między

innymi dzięki rozpoczętej gazyfikacji.



Gmina Mrozy, Cegłów, Kałuszyn
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 W trakcie realizacji jest gazyfikacja gminy Mrozy (okolice Mińska Mazowieckiego), gdzie zasilonych 

zostanie ok. 200 obiektów oraz gminy Cegłów, Mienia, Kałuszyn.

 Do sieci gazowej podłączone zostaną budynki użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa oraz 

mieszkańcy. 

 Największym odbiorcą komercyjnym będzie zlokalizowane w Kałuszynie najnowocześniejsze w Europie 
centrum dystrybucyjne LIDL, o powierzchni prawie 60 tys. m2. 

 Innym znaczącym klientem będzie szpital w 

Rudce, dawne sanatorium o bardzo bogatej 

historii. 

 Według projektu stacja będzie składać się 

docelowo z dwóch pionowych zbiorników 

kriogenicznych o pojemności 60 m3 każdy.  

 Rozpoczęcie dostaw gazu do klientów 

zaplanowano na III kwartał 2018 roku.



Gazyfikacje planowane w 2018 r.
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 Krzyż Wielkopolski - Wielkopolska

 Wapno - Wielkopolska

 Bieżuń - Mazowsze

 Żuromin - Mazowsze



Programy społeczne
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Błękitna Piątka
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Zasady programu

 Program finansowego wsparcia lokalnych inicjatyw społecznych realizowanych na rzecz dzieci lub seniorów 

w gazyfikowanych miastach i gminach.

 Ma charakter regularny.

 Wybór wspieranej inicjatywy jest ustalany bezpośrednio z gminą.

 Wsparcie danego projektu zostaje objęte stosowną umową.



LNG w transporcie i zakładach 

komunalnych

18



LNG w transporcie

19

Skroplony gaz ziemny (LNG) oraz sprężony (CNG) to

wydajne, ekologiczne i ekonomiczne paliwo, które zyskuje

na znaczeniu w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych norm

czystości spalin oraz w związku z poszukiwaniem przez

przewoźników i zakłady komunalne rozwiązań w zakresie

ochrony środowiska oraz optymalizacji kosztów.

Głównym składnikiem LNG jest metan – podczas jego

spalania powstaje mniej CO2, niż ma to miejsce w

przypadku oleju napędowego. Do atmosfery nie jest

uwalniana siarka, metale ciężkie ani cząstki stałe (sadza).

Kolejną korzyścią jest znaczne ograniczenie hałasu, co

otwiera przewoźnikom nowe perspektywy pracy w strefach

ograniczonego ruchu miejskiego, czy dostaw nocnych.

Według prognoz, zasoby gazu ziemnego wystarczą na

dłużej niż złoża ropy naftowej.

Blue Gaz w swojej ofercie posiada usługę budowy

stacji tankowania LCNG dla przedsiębiorstw lub jako

uzupełnienie na stacjach paliw.



Podsumowanie
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 LNG to idealne źródło energii na terenach niezgazyfikowanych oraz jako

alternatywa do napędu pojazdów. Jego wyjątkowe zalety powodują, że jest

obecnie jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii z uwagi na walory

ekologiczne i możliwość dostarczenia gazu ziemnego Klientom pozbawionym

dostępu do sieci przesyłowej.

 Blue Gaz zapewnia finansowanie oraz realizację inwestycji, jej serwisowanie i

stałe dostawy gazu o wysokiej jakości.
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