
Kilka słów o Wykonawcy Robót Budowlanych

NDI, NDI Energy oraz ZRUG to:
Wykonawcą Robót Budowlanych jest Konsorcjum firm :
NDI ENERGY Sp. z o.o. / NDI S.A. / ZRUG Sp. z o.o.

Wybrane zrealizowane i trwające inwestycje liniowe o podobnym charakterze:

 (NDIE) Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 8,4 MPa
odgałęzienie Psary-Cholewkarska;

 (NDIE) Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,4 Mpa
Śrem-Poznań;

 (NDIE) Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Strachocina-Pogórska Wola 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

 (NDIE) Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie 
systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz 
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. Gazociąg Polska – Litwa Odcinek 
Północny;

 (ZRUG) Kompleksowe wykonanie części liniowej gazociągu w/c
DN700 TJ. Gazociąg Polska - Litwa Odcinek Północny, zadanie nr 1
od ZZU Rudka Skroda - do km 20+102;

 (ZRUG) Gazociąg w/c DN700 Szczecin-Gdańsk, Odcinek V Goleniów-Płoty 
długości 41,86 km;

 (ZRUG) Budowa gazociągu DN 700 Hermanowice – Strachocina
wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – kompleksowe
wykonanie robót budowlano - montażowych na odcinku gazociągu
od km 0+000 do km 35+170

Kilkadziesiąt lat doświadczenia 

Sprawdzeni podwykonawcy 

Doświadczona kadra inżynierska

Wysokie standardy BHP 

Zróżnicowane portfolio realizacji

Wysoka jakość realizacji 



Zakres realizacyjny inwestycji

Gazociąg DN1000 relacji 
Gustorzyn-Wronów,

Etap I Gustorzyn – Leśniewice

Gmina Obręb geodezyjny

Gostynin
Józefków, Białotarsk, Baby 
Górne, Rybne, Baby Dolne, 

Polesie, Ruszków, Kozice, Sałki, 
Lipa, Lisica, Leśniewice, 

Baruchowo
Boża Wola, Kurowo Babia Góra, 
Kurowo Parcele, Zawada Nowa, 

Zakrzewo, Zakrzewo Parcele, 

Kowal

Nakonowo, Przydatki 
Gołaszewskie, Czerniewiczki, 

Dziardonice, Bogusławice, 
Więsławice Kolonia, Strzały, 

Dobrzelewice, 

Choceń Nakonowo Stare, Grabówka, 
Wola Nakonowska

Włocławek
Potok, Smólsk, Nowa Wieś, 

Kruszyn, Ludwinowo, 
Łagiewniki,

Brześć 
Kujawski

Gustorzyn, Wieniec Kąty 
Kolonia, Machnacz, Słone, 

Pikutkowo, 



Zakres realizacyjny inwestycji

W ramach budowy gazociągu DN1000 Gustorzyn-Wronów,
Etap I Gustorzyn – Leśniewice wybudowane zostanie :

 stalowy gazociąg średnicy 1000 mm o długości blisko 54 km
pomiędzy Tłocznią gazu w Gustorzynie a Leśniewicami;

 Szerokość pasa montażowego:

o 38 metrów w terenach rolnych

o 30 metrów terenach leśnych

 Linia światłowodowa (kanalizacja + światłowód)
wzdłuż gazociągu

 jeden Zespół Zaworowo-Upustowy (ZZU) Przydatki

 Rozbudowa Węzła Rozdziału Gazu (WRG) Gustorzyn

 4.074 szt. obciążników betonowych

 około 3.700 szt. spoin (połączenia spawane)

 46 szt. przejść metodami bezwykopowymi, w tym
3 przekroczenia metodą Direct Pipe (DP)
w rejonie rz. Zgłowiączka, rz. Lubieńka, rz. Skrwa Lewa, 



Właściciele zostaną poinformowani indywidualnie 
dla każdej nieruchomości, przez którą przebiegać 
będzie budowany gazociąg :

- o planowanym terminie (data i godzina) 
spotkania na gruncie celem spisania protokołu 
opisu stanu nieruchomości (cz. I) przed wejściem 
Wykonawcy na budowę;

- o planowanym terminie (data i godzina) 
spotkania na gruncie celem spisania protokołu 
opisu stanu nieruchomości (cz. II) po zakończeniu 
prac budowlanych przez Wykonawcę.

Zawiadomienie o rozpoczęciu / zakończeniu robót



Zawiadomienie o rozpoczęciu / zakończeniu robót

Zawiadomienie
o rozpoczęciu robót 
zawierać będzie
m.in. informacje :

 dane lokalizacyjne 
nieruchomości,

 nr ewidencyjny
nieruchomości,

 powierzchnię zajęcia 
nieruchomości na czas 
wykonywania prac 
budowlanych,



Zawiadomienie o rozpoczęciu / zakończeniu robót

Zawiadomienie
o rozpoczęciu robót 
zawierać będzie
m.in. informacje :

 datę i godzinę wizji terenowej, 
podczas której zostanie spisany 
protokół opisujący stan 
nieruchomości

 najważniejsze informacje dla 
właściciela / współwłaściciela / 
użytkownika wieczystego

 dane kontaktowe do Inwestora 
oraz Wykonawcy



Protokół opisu stanu nieruchomości

• Dane lokalizacyjne

• Informacje o powierzchni pasa 

budowlano-montażowego

• Powierzchni strefy kontrolowanej,

• Długości gazociągu na działce

Dane spisowe dla 
nieruchomości zawarte 

w protokole :

(cz. I)



Protokół opisu stanu nieruchomości

• Data sporządzenia

• Dane identyfikacyjne 

zawiadomienia wraz z datą 

rozpoczęcia robót

• Dane właściciela / 

współwłaścicieli

• Informacje z Ksiąg Wieczystych, 

Rejestru Gruntów

Dane spisowe dla 
nieruchomości zawarte 

w protokole :

(cz. I)



Protokół opisu stanu nieruchomości

• Skład Komisji

• Opis zagospodarowania 

nieruchomości

• Stan zadrzewienia

• Opis innych elementów 

zagospodarowania

Dane spisowe dla 
nieruchomości zawarte 

w protokole :

(cz. I)



Protokół opisu stanu nieruchomości

Dane spisowe dla 
nieruchomości zawarte 

w protokole :

(cz. I)

• Informacja o znakach granicznych 

(jeśli występują)

• Informacja o systemie 

melioracyjnym (jeśli występuje)

• Informacja o dzierżawie

(jeśli dotyczy)

• Informacja o dopłatach

do prod. rolnej (jeśli dotyczy)

• Miejsce na ewentualne uwagi

• Podpisy Komisji



Protokół opisu stanu nieruchomości

Dane spisowe dla 
nieruchomości zawarte 

w protokole :

(cz. I)

• Wykaz załączników

do części I protokołu



Protokół opisu stanu nieruchomości

Dane spisowe dla 
nieruchomości zawarte 

w protokole :

po zakończeniu robót 
budowlanych (cz. II)

• Opis ewentualnych szkód

• Informacja o wyciętej lub 

uszkodzonej zieleni w tym 

przywołany protokół przekazania 

drewna (jeśli dotyczy)

• Opis innych elementów 

zagospodarowania



Protokół opisu stanu nieruchomości

Dane spisowe dla 
nieruchomości zawarte 

w protokole :

po zakończeniu robót 
budowlanych (cz. II)

• Informacja o odbudowie systemu 

melioracji (jeśli dotyczy)

• Informacja o rekultywacji

• Informacja o punktach 

granicznych (jeśli dotyczy)

• Informacja o innych elementach 

zagospodarowania (np. słupkach 

znacznikowych)

• Wskazanie ewentualnych szkód



Protokół opisu stanu nieruchomości

Dane spisowe dla 
nieruchomości zawarte 

w protokole :

po zakończeniu robót 
budowlanych (cz. II)

• Informacja o zgłoszeniu 

właściciela o wyłączeniu z dopłat 

do produkcji rolnej

• Informacja o dzierżawie

(jeśli dotyczy)

• Miejsce na ewentualne uwagi 

dodatkowe

• Podpisy Komisji



Protokół opisu stanu nieruchomości

Dane spisowe dla 
nieruchomości zawarte 

w protokole :

(cz. II)

• Wykaz załączników

do części II protokołu



Protokół opisu stanu nieruchomości

Dane spisowe dla 
nieruchomości zawarte 

w protokole :

Podsumowanie (cz. III)

• Czasokres udostępnienia 

nieruchomości

• Oświadczenie Właściciela 

nieruchomości o właściwym 

uporządkowaniu

• Miejsce na ewentualne uwagi



Kolejność technologiczna prac

Tyczenie geodezyjne pasa 
budowlano-montażowego 
oraz osi rurociągu

Sprawdzenie terenu przez 
archeologa i sapera,



Kolejność technologiczna prac

Usunięcie roślinności 
(wycinka drzew, krzewów, 
karpin)

Zdjęcie warstwy humusu



Kolejność technologiczna prac

Rozwózka rur, łuków
i obciążników
(jeśli występują)



Kolejność technologiczna prac

Spawanie liniowe

Badania NDT
(w tym
radiologiczne)

Izolacje
spoin liniowych



Kolejność technologiczna prac

Równolegle wykonywanie 
przekroczeń bezwykopiwych:

- Przewiertów

- Przecisków

- Direct Pipe



Kolejność technologiczna prac

Wykopy liniowe
z odwodnieniem
(jeśli występuje)



Kolejność technologiczna prac

Układka
odcinków rurociągu
w wykopie
specjalistycznym sprzętem 
(dźwigi boczne)



Kolejność technologiczna prac

Spawanie montażowe, 
badania NDT
(w tym radiologiczne)

Izolacje spoin montażowych



Kolejność technologiczna prac

Montaż ochrony katodowej 
gazociągu



Kolejność technologiczna prac

Zasypanie wykopów

Odbudowa cieków i rowów 

Odbudowa systemu 
drenarskiego napotkanego 
podczas robót ziemnych



Kolejność technologiczna prac

Próby hydrauliczne 
wytrzymałości i szczelności 
gazociągu
(odcinkowo
w wyznaczonych miejscach 
podziału),

Zespolenie (spawanie) 
odcinków próbnych po 
zakończeniu prób



Kolejność technologiczna prac

Odtworzenie początkowego 
ukształtowania terenu
w pasie budowlano-
montażowym 
oraz rozłożenie humusu 
(zahumusowanie) 
odłożonego podczas prac 
przygotowawczych;

Prace porządkowe
i rekultywacja terenu;

Równoległe znakowanie trasy 
gazociągu i światłowodu
(słupki znacznikowe);

Prace odbiorowe komisji 
złożonej z przedstawicieli 
Inwestora, nadzoru 
inwestorskiego oraz 
wykonawcy robót.



Kolejność technologiczna prac

Rozruch i nagazowanie 
rurociągu, badanie 
gazociągu specjalistycznym 
tłokiem

Uzyskanie decyzji 
administracyjnych 
pozwolenia na użytkowanie 
gazociągu



Kolejność technologiczna prac

Ponadto – realizacja 
obiektów technologicznych:

Budowa ZZU Przydatki

Rozbudowa WRG Gustorzyn



 Podczas realizacji inwestycji działamy
z uwzględnieniem aspektów dotyczących 
ochrony środowiska i przyrody;

 Dla realizacji opracowywany jest
Plan Zadań Ochrony Środowiska
i Program Gospodarki Odpadami;

 Ograniczenia środowiskowe
wg Decyzji Środowiskowej są uwzględniane
w harmonogramie inwestycji;

 Selektywnie gromadzimy odpady
i ograniczamy ich powstawanie.

Ochrona środowiska



KONTAKT

Właściciele nieruchomości mogą kontaktować się
zgodnie z informacjami umieszczonymi na zawiadomieniach z :

Inwestorem - na adres e-mail : komunikacja.gdansk@gaz-system.pl

Wykonawcą - na adres e-mail : działki-gustorzyn@ndi.com.pl

lub telefonicznie z panią Magdaleną Jurczuk, tel. kom.: 515 214 946



Grupa NDI 

ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot

tel. +48 (58) 7717700
e-mail: ndi@ndi.com.pl

www.ndi.pl

NDI Energy Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8, Dąbrowa
62-070 Dopiewo

tel. +48 (58) 7717888
e-mail: ndienergy@ndi.com.pl

www.ndi.pl

ZRUG Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 76/3

61-892 Poznań
tel. +48 (61) 65 00 857

e-mail: sekretariat@zrug.pl

www.zrug.pl

Dziękujemy za uwagę


