TERMINAL LNG TYPU FSRU
W REJONIE GDAŃSKA
FSRU - z ang. Floating Storage Regasification Unit
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spółką pełni Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
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ELEMENTY INWESTYCJI

Inwestycja obejmie proces projektowania, a w kolejnym etapie budowy infrastruktury umożliwiającej odebranie gazu i dalsze przesłanie Krajowym Systemem Przesyłowym. W jej ramach
zrealizowane zostaną:

Umiejscowienie jednostki typu Floating Storage
Regasification Unit (FSRU) i przygotowanie jej
do eksploatacji,

Zaprojektowanie i wybudowanie gazociągu
podmorskiego łączącego ww. infrastrukturę
z krajowym systemem przesyłowym,

Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury
umożliwiającej zacumowanie jednostki FSRU i odbiór
gazu po regazyfikacji z jednostki, wraz z infrastrukturą
rozładowczą i systemami towarzyszącymi,

Zaprojektowanie i wybudowanie nowej lub rozbudowa
istniejącej infrastruktury lądowej, która zapewni możliwość
odbioru gazu z Terminalu LNG i rozprowadzenia
w ramach krajowego systemu przesyłowego.
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INWESTYCJA STRATEGICZNA DLA UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt FSRU został uwzględniony na czwartej liście projektów będących przedmiotem wspólnego
zainteresowania Unii Europejskiej (tzw. lista PCI, ang. Projects of Common Interest), opublikowanej
w marcu 2020 r. Projekty PCI to kluczowe projekty infrastrukturalne, które mają na celu podniesienie
poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Ich realizacja wpisuje się w założenia
polityki energetycznej kraju oraz w cele klimatyczne Unii Europejskiej.
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