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„Czy jesteś za pozostawieniem obecnych zapisów studium uwa-
runkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kosakowo, dotyczących terenów na północ od kanału 
zrzutowego oczyszczalni ścieków i w konsekwencji za uchyle-
niem Uchwały Nr LXVII/64/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 
sierpnia 2010 roku o przystąpieniu do jego zmiany?”

Pytanie referendum dotyczy rozbudowy Podziemnego  Magazy-
nu Gazu Kosakowo w gminie Kosakowo oraz budowy gazociągu 
wysokiego ciśnienia od strony Zatoki Puckiej do Magazynu Gazu. 
Jest to strategiczna inwestycją celu publicznego, o ogromnym 
znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kra-
ju i w konsekwencji dla odbiorców gazu,  ujęta w Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego. 
Pierwsze decyzje w sprawie budowy kawern na terenie gminy Ko-
sakowo zapadły 15 lat temu.

Ustalono następującą treść pytania referendum:

Pod pytaniem dwa warianty odpowiedzi : „TAK”, „NIE”.

Informujemy Mieszkańców Gminy Kosakowo, że Rada Gminy Kosakowo Uchwałą Nr XLVIII/80/2013 na sesji w dniu 8 paź-
dziernika 2013 roku  postanowiła o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo.

REFERENDUM GMINNE 
– zarządzone na dzień 24 listopada 2013r.

WYDANIE SPECJALNE !!!
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KAWERNOWY PODZIEMNY MAGAZYN GAZU „KOSAKOWO”

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE A BEZPIECZEŃSTWO

Wiosną 2009 roku na terenie gminy Kosakowo ruszyła budo-
wa Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo” 
(KPMG „Kosakowo”). Inwestorem budowy magazynu jest Pol-
skie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG SA).

KPMG „Kosakowo” jest pierwszym podziemnym magazynem w pół-
nocnej części kraju oraz drugim w Polsce magazynem budowanym 
w złożu soli kamiennej. Pierwszym KPMG, który funkcjonuje od 1997 
r. jest Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu „Mogilno”, który jest re-
alizowany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. od 
1989 r. Pierwsze komory magazynowe KPMG Mogilno przekazano 
do eksploatacji w 1997 r. Od tego czasu prowadzona jest eksploata-
cja magazynu oraz dalsza jego rozbudowa. Według stanu na paź-

dziernik 2013 r., KPMG „Mogilno” posiada 11 komór w eksploatacji 
oraz 4 komory w budowie. Wieloletnie doświadczenia zdobyte w 
czasie budowy KPMG „Mogilno” są aktualnie wykorzystywane przy 
budowie KPMG „Kosakowo”.

Należy podkreślić, iż ze względu na swoją lokalizację KPMG „Kosako-
wo” przyczyni się do poprawy zaopatrzenia w gaz ziemny odbiorców 
na terenie województwa pomorskiego, a w szczególności na tere-
nie Trójmiasta i gminy Kosakowo oraz pozwoli na przyłączenie no-
wych odbiorców i zrównoważenie sezonowych wahań zużycia gazu 
ziemnego. Tym samym KPMG „Kosakowo” stanie się jednym z bardzo 
ważnych elementów bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz 
całego kraju.

Idea wykorzystania zalegających na głębokościach od kilkuset me-
trów do 1 800 metrów pod powierzchnią terenu złóż soli kamien-
nej do budowy podziemnych magazynów gazu (PMG) powstała 
w latach 50-tych ubiegłego wieku. Prekursorami wykorzystania na-
turalnych cech fizycznych i chemicznych soli, tj. jej zwięzłości, nie-
przepuszczalności dla gazu, plastyczności odkształceń, braku reakcji 
z magazynowanym gazem, były Stany Zjednoczone oraz najlepiej 
rozwinięte kraje Zachodniej Europy, m.in. Niemcy na terytorium, 
których znajduje się obecnie ponad 30 instalacji tego typu o łącznej 
pojemności czynnej przekraczającej 11 mld m3. Skuteczność oraz 
bezpieczeństwo zaproponowanych rozwiązań umożliwiły szybki 
rozwój takiej metody magazynowania gazu ziemnego. 
W Polsce istnieją dogodne warunki geologiczne dla budowy pod-
ziemnych magazynów zarówno w pokładowych jak i wysadowych 
złożach soli kamiennej. Praktyka światowa pokazuje, że tego typu 
magazyny zapewniają duże pojemności, wysoką wydajność, pełną 
hermetyczność, niemal zerową awaryjności, a tym samym duże bez-
pieczeństwo w stosunku do magazynów naziemnych.

Dlaczego sól kamienna?

Na terenie Gminy Kosakowo występuje udokumentowane i dobrze 
rozpoznane pokładowe złoże soli kamiennej. Komory magazynowe 
KPMG „Kosakowo” zaprojektowane są w południowo-zachodniej 
części udokumentowanego w kategorii C1 pokładowego złoża soli 
kamiennej „Mechelinki”. W tym rejonie niezaburzony tektonicznie 
pokład soli kamiennych występuje na głębokości około 1000 – 1200 
m p.p.t. i ma zmienną miąższość, wahającą się w przedziale 150 – 220 
m. Występujące tu warunki naturalne spełniają podstawowe kryteria 
geologiczno – górnicze decydujące o przydatności tego złoża do 
budowy podziemnych komór magazynowych tj. optymalna głębo-
kość zalegania złoża, jego miąższość i budowa geologiczna, właści-
wy skład mineralny i chemiczny górotworu solnego, odpowiednie 
właściwości geomechaniczne górotworu, niska temperatura góro-
tworu, odpowiednie warunki hydrogeologiczne oraz optymalne 
tzw. właściwości ługownicze, czyli zdolności do wypłukiwania soli ze 
złoża. Takie warunki naturalne stwarzają niemal optymalne możliwo-
ści budowy komór do celów podziemnego magazynowania gazu 
ziemnego.

Dlaczego na terenie Gminy Kosakowo?

Optymalizacja rozmieszczenia komór 
magazynowych, ich kształtu i wielkości dla 
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Rozwiązania techniczne przy wierceniu  
i zbrojeniu otworów gwarantujące 
bezpieczeństwo powszechne.

Część  napowierzchniowa magazynu.

Część naziemna i podziemna KPMG Kosakowo.

W pierwszym etapie budowy KPMG „Kosakowo” planuje się budowę 
10 komór magazynowych o łącznej pojemności roboczej 250 – 300 

Wszystkie odwierty wykonuje się na podstawie zatwierdzonego 
przez Urząd Górniczy Planu Ruchu oraz Projektu Geologiczno – Tech-
nicznego Odwiertu tzw. PGTO. Wiercenie wykonuje firma posiadają-
ca odpowiedni sprzęt (wiertnicę) oraz wykwalifikowany personel. W 
czasie wykonywania odwiertu, kolejno zapuszcza się i cementuje ko-
lumny rur, które zapewniają właściwą izolację przewiercanych hory-
zontów wodonośnych, jak również w przypadku ostatniej kolumny 
rur, tzw. eksploatacyjnej – szczelność przyszłej komory magazyno-
wej. W trakcie wiercenia i po jego zakończeniu prowadzi się szereg 
testów, których zadaniem jest potwierdzenie całkowitej szczelności 
przyszłej komory magazynowej oraz górotworu. Kolejnym warun-
kiem niezbędnym izolacji magazynu gazu jest szczelność płaszcza 
cementowego zabudowanych kolumn rur w otworze. Po pozytyw-
nych testach szczelności komory zostaje ona zakwalifikowana jako 
komora magazynowa gazu ziemnego, wyznaczone zostają parame-
try eksploatacyjne. Odwiert eksploatacyjny wyposażony jest w odpo-
wiednią instalację wgłębną i napowierzchniową, która zapewni bez-
pieczną pracę komory magazynowej. Na powierzchni zainstalowana 
jest na wylocie otworu głowica eksploatacyjna uzbrojona w czujniki 
i zawory gazowe sterowane automatycznie i ręcznie. Wewnątrz rur, 
którymi zatłacza się i odbiera gaz, na głębokości ok. 1000 m znajduje 
się zawór bezpieczeństwa. Jego działanie polega na automatycznym 
zamknięciu przepływu gazu w przypadku uszkodzenia instalacji na 
powierzchni. Eksploatacja magazynu wymaga okresowych badań 
kształtu komór, jak i serwisowania wszystkich elementów wyposaże-
nia (uzbrojenia) wgłębnego i powierzchniowego.

Odległości rozmieszczenia podziemnych komór magazynowych 
gwarantujące bezpieczeństwo powszechne rzutowane są na po-
wierzchnię terenu i stanowią tzw. obszar górniczy. W perspektywie 
następnych dekad pozostały, niewykorzystany przy budowie kla-
strów „A”, „B”, „C” i „D”, obszar może być ewentualnie przeznaczony 
pod wykonanie kolejnych wierceń i budowę następnych komór ma-
gazynowych, ale bez rozbudowy Zakładu Gazowniczego.

Należy wyjaśnić, że w ogólnym wymiarze na powierzchni terenu 
KPMG „Kosakowo” składa się z części ługowniczej, części gazowniczej 
oraz grupowych ośrodków przyodwiertowych tzw. klastrów. Część 
gazownicza składa się z typowych instalacji i urządzeń: sprężarki z 
napędem turbinowym lub silnikowym, stacji filtrów, stacji pomiarów 
i rozdziału gazu, instalacji osuszania gazu odbieranego z magazynu, 
kotłowni i instalacji pomocniczych. W przypadku części naziemnej 
KPMG realizacja inwestycji jest zadaniem podobnym do budowy du-
żych tłoczni na trasie gazociągów przesyłowych. Część ługownicza, 
czyli odpowiedzialna za przygotowanie podziemnej części magazy-
nu, składa się z odwiertów ługowniczych, dyspozytorni ługowniczej, 
zbiorników na solankę i wodę technologiczną, stacji pomp tłoczący 
wodę i solankę oraz instalacji medium izolującego strop komory w 
czasie ługowania. Zakład po zakończeniu budowy komór magazy-
nowych zostanie zlikwidowany.
Pierwszym etapem przygotowania inwestycji jest wykonanie od-
wiertów ługowniczych.
W przypadku KPMG Kosakowo odwierty ługownicze grupowa-
ne są na tzw. klastrach po 5 na każdym, przy czym jeden odwiert 
jest pionowy a cztery kierunkowe, odchylone w taki sposób, aby 
zagwarantować bezpieczeństwo przyszłej eksploatacji. Odwierty 
grupuje się głównie z tego powodu, aby zajmować jak najmniejszą 
powierzchnię terenu, który w rejonie nadmorskim jest szczególnie 
cenny. Docelowo na terenie klastra usytuowane będzie pięć głowic 
eksploatacyjnych położonych w linii i usytuowanych w odległości 15 
m od siebie. Głowice eksploatacyjne połączone będą z komorami 
magazynowymi kolumną rur wydobywczych. W trakcie pierwszego 
etapu, przeprowadzonego w latach 2009 – 2010, wykonano klaster 
A. Obecnie realizowane są wiercenia na klastrze B, docelowo plano-
wane są dwa kolejne klastry C i D.

Poglądowy przekrój geologiczny przez złoże soli kamiennej „Mechelinki” z zaznaczoną loka-
lizacją komór magazynowych. Dla zobrazowania głębokości umiejscowienia komór oraz 
ich wielkości porównano je do wysokości wieży Eiffela, która ma wysokość 324 m

Poniżej na fotografiach (Fot.1 i Fot.2) przedstawiono zrealizowaną część gazowniczą
i ługowniczą (Zakład Główny) oraz klaster „A”. Na fotografiach zaznaczono planowany zasięg obszaru
górniczego (fioletowa linia) oraz lokalizację klastrów „B”, „C” i „D”. Na klastrach zgrupowane zostanie
5 głowic eksploatacyjnych za pomocą, których gaz będzie zatłaczany i odbierany z komór
magazynowych. Istniejący Zakład Główny obsługiwać będzie wszystkie klastry „A”, „B”, „C” i „D”.

mln m3 gazu ziemnego. Komory magazynowe zlokalizowane będą 
w złożu soli kamiennej na głębokości 1000 – 1200 m p.p.t. (ryc. 1). 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz bezpieczeń-
stwa magazynowania gazu komory zostały rozmieszczone w siatce 
trójkątnej o boku 250 m, co zapewnia filary między ociosami po-
szczególnych komór o grubości 180 m. Każda komora magazyno-
wa będzie miała około 70 m średnicy, 120 m wysokości i 170 - 210 
tys. m3 objętości geometrycznej. Ponadto, ponad każdą komorą 
magazynową pozostawiona zostanie w pokładzie soli kamiennej 
calizna ochronna tzw. stropowa półka bezpieczeństwa o grubości 
minimum 40 m i poniżej każdej komory magazynowej tzw. półka 
spągowa o grubości 5 m.

Budowa kolejnych komór magazynowych nie spowoduje wzrostu 
ilości zrzucanej solanki do wód Zatoki Puckiej. Pozwolenie wodno-
prawne na zrzut solanki określa ilość zrzucanej solanki na około 300 
m3 na godzinę. Taka ilość solanki jest aktualnie zrzucana do wód 
zatoki Puckiej i będzie przez następne lata. Warunki takie pozwala-
ją na optymalne ługowanie 2 komór jednocześnie. Kolejne komory 
klastra A i B, łącznie 10 komór, będą oddawane sukcesywnie do eks-
ploatacji na przestrzeni następnych 10 lat.

Fot. 2. KPMG Kosakowo - zakład główny i klastry "A" i "B".
Widok w kierunku północno-wschodnim.
Fioletowa linia wyznacza planowany zasięg obszaru górniczego. 

Fot. 1. KPMG Kosakowo - zakład główny i klastry "A" , "C" i "D".
Widok w kierunku północno-zachodnim.
Fioletowa linia wyznacza planowany zasięg obszaru górniczego. 



4 5BIULETYN GMINNY 12/2013 BIULETYN GMINNY 12/2013 REFERENDUM GMINNEREFERENDUM GMINNE

Korzyści finansowe dla Gminy Kosakowo.

Realizacja budowy Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo speł-
nia działania i cele priorytetowe szeregu dokumentów o charakterze 
strategicznym w skali regionu i kraju (Polityka Energetyczna Polski 
do 2025 r., Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, Regio-
nalna Strategia Energetyki oraz Regionalny Program Operacyjny dla 
Województwa Pomorskiego). Realizacja inwestycji spełnia cele okre-
ślone w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w zakresie 
rozbudowy dystrybucji gazu ziemnego oraz ograniczenia emisji do 
powietrza atmosferycznego poprzez częściową zamianę paliw sta-
łych na paliwa gazowe w energetyce. KPMG Kosakowo przyczynił się 
do wzrostu stopnia gazyfikacji województwa (poprawa warunków 

Strategiczne Inwestycje przemysłowe na terenie każdej gminy sta-
nowią stabilne źródło dochodu budżetu gminnego, niezależne od 
koniunktury gospodarczej kraju (wpływającej znacząco np. na tury-
stykę) oraz czynników zewnętrznych np. warunków pogodowych, 
trendów turystycznych, itp.
Do głównych korzyści finansowych dla gminy w związku z działalno-
ścią KPMG Kosakowo należą:

•	 Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

Spółka Operator Systemu Magazynowa Sp. z o.o. (OSM) została 
zarejestrowana z siedzibą w Dębogórzu. W związku z powyższym, 
część podatku dochodowego płaconego co miesiąc przez spółkę 
OSM trafia wprost do budżetu gminy Kosakowo (zgodnie z ustawą 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu tery-
torialnego j.t 2010 Dz. U. 80 poz. 526) do budżetu gminy trafia 6,71% 
podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym trzeba pod-
kreślić, iż dodatkowo ponad 16% podatku dochodowego płaconego 
przez spółkę trafia do budżetu województwa i powiatu). Głównym 
źródłem przychodów OSM jest świadczenie usług magazynowania 
paliwa gazowego w 6 instalacjach magazynowych rozsianych na 
terenie całej Polski, oraz realizacja inwestycji na rzecz innych pod-
miotów. W 2012 r. spółka OSM zapłaciła ponad 3 400 000 zł podatku 
dochodowego od osób prawnych.

•	 Wpływy z tytułu opłat za bezzbiornikowe magazynowanie 
gazu ziemnego

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo geologiczne i górnicze, spół-
ki posiadające koncesję na bezzbiornikowe magazynowanie gazu 
są zobowiązane do uiszczania corocznie opłaty na rzecz gminy, w 

Należy również uwzględnić fakt, iż realizacja inwestycji przyniesie 
wymierne korzyści nie tylko dla gminy Kosakowo, ale również dla ca-
łego powiatu puckiego oraz regionu Zatoki Puckiej w postaci wzro-
stu zatrudnienia stałego i czasowego (na okres budowy magazynu) 
jego mieszkańców. Pozostałe korzyści obejmują m.in. współpracę z 
lokalnymi firmami oraz z ośrodkami naukowo – badawczymi i insty-
tucjami państwowymi.
Dodatkową wartość stanowi również partnerstwo gminy z wiary-
godnym inwestorem, który związany jest ze społecznością lokalną 
zarówno prawnie, jak i etycznie. Współczesny model biznesu wy-
maga od przedsiębiorców działań wspierających lokalne inicjatywy 
społeczne, nakładów na ochronę środowiska naturalnego i zapew-
niania bezpieczeństwa. Przykładem takich działań ze strony PGNiG 
S.A. w ostatnich lat jest:

•	 dofinansowanie zarybienia wód Zatoki Puckiej szczupakiem,
•	 dofinansowanie hodowli traw morskich w celu uzupełnienia 

podmorskich łąk zatoki oraz

Gazociąg relacji Kosakowo – Rafineria „LOTOS” stanowi inwestycję 
mającą za zadanie połączenie Podziemnego Magazynu Gazu w 
Kosakowie z odbiorcami w rejonie rafinerii Gdańskiej w tym Rafi-
nerii „LOTOS”. Będzie to gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy do 
DN700mm i ciśnieniu maksymalnym MOP 8,4MPa, co jest standar-
dem systemu przesyłowego. Trasa gazociągu składa się z części lądo-
wej zlokalizowanej na terenie gm. Kosakowo, miasta Gdańska, gm. 
Pruszcz Gdański oraz części podmorskiej zlokalizowanej na wodach 
terytorialnych Zatoki Puckiej oraz Zatoki Gdańskiej. Na odcinku ga-
zociągu podmorskiego przewiduje się zlokalizowanie boji rozładun-
kowej, która umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską. Gaz ten 
będzie stanowił dodatkowe zasilanie dla polskiego systemu gazow-
niczego. Transport gazu będzie odbywał się statkami gazowcami z 
regazyfikatorami na pokładzie. Za pomocą boji rozładunkowej gaz 
przesyłany będzie poprzez planowany gazociąg w dwóch kierun-
kach - do Podziemnego Magazynu Gazu w Kosakowie oraz w rejon 
Rafinerii „LOTOS”. Nowy gazociąg zostanie włączony do krajowego 
systemu przesyłowego poprzez planowany punkt odbiorczy.

Trasa gazociągu zarówno w części lądowej jak i morskiej została 
poprowadzona z jak najmniejszą ingerencją w obszary chronio-
ne środowiskowo. Część podmorska została zatwierdzona decyzją 
Urzędu Morskiego w Gdyni, natomiast odcinki lądowe w gminach 
Gdańsk i Pruszcz Gdański zostały poprowadzone z uwzględnieniem 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poszcze-
gólnych gmin w obrębie ustalonych w nich korytarzach infrastruk-
tury technicznej. W gminie Kosakowo w trakcie uzgodnień Studium. 
Gazociąg nie będzie powodować ingerencji w środowisko w trakcie 
eksploatacji, okresowy wpływ wystąpi jedynie w trakcie realizacji in-
westycji z zachowaniem wymogów, które zostaną określone przez 
Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gdańsku w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Gazociąg wykonany będzie z rur stalowych o wysokiej wytrzymało-
ści spełniającej wymagania norm krajowych i światowych. Grubość 
ścianki gazociągu zostanie dobrana z uwzględnieniem współczynni-

Korzyści dla Gminy i nie tylko dla gminy

Partnerstwo z wiarygodnym inwestorem

Informacja dotycząca planowanego gazociągu relacji PMG Kosakowo-Rafineria Lotos

przesyłu gazu na Pomorzu, w szczególności zapewnienie ciągłości 
dostaw oraz zwiększenie możliwości podłączenia do systemu no-
wych odbiorców).
Biorąc pod uwagę wymagania krajowe oraz Unii Europejskiej war-
to zwrócić uwagę, że budowa KPMG Kosakowo pozwala zapewnić 
bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne kraju poprzez wzrost 
niezawodności dostaw, jednocześnie umożliwiając wzrost wyko-
rzystania źródeł i nośników energii niskoemisyjnej (gazu ziemnego). 
Zgodnie z wykonanymi prognozami do 2017 r. zużycie gazu w re-
gonie będz systematycznie rosło. Brak zaspokojenia tych potrzeb 
ograniczy możliwości rozwojowe i modernizacyjne województwa.

której zlokalizowany jest podziemny magazyn gazu. Na podstawie 
obecnie obowiązujących stawek opłat (waloryzowanych corocznie 
w obwieszczeniu Ministra Środowiska) szacuje się, że po zakończe-
niu budowy KPMG Kosakowo do pojemności czynnej 250 mln m3 
wpływy z tego tytułu do gminy Kosakowo będą wynosiły około 260 
000 PLN rocznie, przy czym już z tytułu opłat za rok 2013 budżet 
gminy powiększy się o około 80 000 PLN w związku z napełnianiem 
kawern gazem, w ramach prowadzonego procesu inwestycyjnego.

•	 Wpływy z tytułu podatków od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest podatkiem samorządowym, stano-
wiącym w całości dochód własny gmin. PGNiG S.A. jest właścicie-
lem gruntów, budynków oraz budowli znajdujących się na terenie 
gminy. W związku z powyższym, corocznie do budżetu gminy Ko-
sakowo trafiają płacone podatki od posiadanych przez spółkę nie-
ruchomości zlokalizowanych na terenie gminy. Wysokość płaconych 
przez PGNiG S.A. podatków od nieruchomości wynosi około 280 000 
PLN rocznie. Wzrost dochodu gminy przełoży się bezpośrednio na 
wzrost dochodu per capita, co wpłynie na wysokość środków na in-
westycje, które w bezpośredni sposób poprawią jakość życia miesz-
kańców gminy. KPMG Kosakowo jest obiektem o znaczeniu strate-
gicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, stanowiącym 
pewną pozycją dochodową, dlatego też należy go traktować jako 
długofalową korzyść i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego 
dla społeczności lokalnej w długiej perspektywie.

•	 finansowanie badań w ramach monitoringu wód Zatoki Puc-
kiej i środowiska naturalnego.

Prowadzony od 2008 roku monitoring środowiska dostarcza ogrom-
nej ilości danych unikalnych w skali kraju, a nawet w skali globalnej. 
Do dnia dzisiejszego koszty powyższych działań wyniosły już ponad 
2 600 000 zł.
Budowanie społecznego zaufania i dobrej reputacji jest dla firmy 
bardzo ważnym elementem jej działalności. Dlatego spółka Ope-
rator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. (wcześniej Investgas S.A.), 
która realizuje inwestycję budowy PMG Kosakowo, prowadzi dzia-
łania przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb społeczności 
znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Swoje działania spółka 
kieruje zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców. 
Przykładem działań prowadzonych przez spółkę jest promowanie 
rozwoju utalentowanych dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo po-
przez wsparcie uczestnictwa uzdolnionych dzieci oraz uczniów w 
światowych finałach programu „Odyseja Umysłu”. Wysokość łącz-

nych świadczeń na rzecz mieszkańców gminy poniesionych przez 
spółkę wynosi ok. 400 000 PLN na dzień dzisiejszy.

Podsumowując, należy pamiętać, że po zakończeniu budowy ma-
gazynu, która wiąże się z niedogodnościami powodowanymi trans-
portem i pracą urządzeń, sama eksploatacja magazynów nie jest 
uciążliwa dla otoczenia. Maksymalny okres prac wiertniczych, które 
negatywnie wpływają na poziom generowanego przez inwestycję 

hałasu wynosi 8 miesięcy. Jednakże, w celu minimalizacji wspomnia-
nej uciążliwości dla środowiska akustycznego i społeczności lokal-
nej, do napędu instalacji wiertniczej zastosowano silniki elektrycz-
ne. Po zakończeniu wszystkich opisanych w artykule prac, poziom 
hałasu generowany przez pracę instalacji magazynowej nie będzie 
odbiegał od dotychczasowego poziomu hałasu sprzed rozpoczęcia 
inwestycji.

ków bezpieczeństwa zapewniających długoletnią bezawaryjną pra-
cę. Odcinki lądowe gazociągu wykonane zostaną jako podziemne 
z minimalnym przykryciem 1,2m do górnej powierzchni gazociągu 
natomiast odcinki podmorskie przewiduje się ułożyć pod dnem 
morskim z przykryciem od 1,5 do 3,0m. Taki sposób posadowienia 
gazociągu nie stanowi ograniczeń w żegludze i połowach. Gazociąg 
zostanie wyposażony w ochronę antykorozyjną zarówno czynną 
w postaci tzw. ochrony katodowej oraz w ochronę bierną w po-
staci trójwarstwowej izolacji z tworzyw sztucznych oraz dla części 
podmorskiej dodatkowo zabezpieczonej płaszczem betonowym. 
Ochrona antykorozyjna będzie chronić gazociąg przed zniszcze-
niem wskutek oddziaływania gruntu i wody w trakcie jego eksplo-
atacji. Przed oddaniem do użytkowania gazociąg zostanie poddany 
próbie wytrzymałości oraz szczelności celem potwierdzenia wyko-
nania gazociągu zgodnie z wymaganymi parametrami.

Orientacyjne długości poszczególnych odcinków gazociągu przed-
stawiają się następująco : 

część lądowa - łącznie ok. 13,6km w tym na terenie :
- gm. Kosakowo - ok. 5,0km 
- m. Gdańsk - ok. 5,6km ( wartość dla najdłuższego wariantu) 
- gm. Pruszcz Gdański - ok. 3,0km ( wartość dla najdłuższego wa-
riantu) 
część podmorska – ok. 45,4km
w tym odległość do boji rozładunkowej od lądu na wysokości Me-
chelinek ok. – 7 km

Realizacja inwestycji zwiększy dostawy gazu dla odbiorców regio-
nu pomorskiego jak i poprzez sieć przesyłową dla odbiorców krajo-
wych. Mając na uwadze realizowane w ostatnich latach inwestycje, 
wybudowanie nowych połączeń gazowych drogą morską i lądową 
utworzy pierścieniowe zasilanie w gaz ziemny. Realizacja niniejszej 
inwestycji wraz z PMG Kosakowo wpłynie na bezpieczeństwo ener-
getyczne aglomeracji trójmiejskiej jak i całego regionu.

Orientacyjna trasa gazociągu oznaczona 
kolorem niebieskim została 

przedstawiona na poniższej mapce.
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Na TAK – oznacza nieuchwalenie zmiany studium i uchylenie 
uchwały Rady Gminy Kosakowo, która w  poprzedniej kaden-
cji 12 sierpnia 2010r. zdecydowała o przystąpieniu do zmia-
ny studium. Prawdopodobnie Wojewoda w trybie decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji wyda zgodę na ograniczenie 
sposobu korzystania z nieruchomości. Decyzja zapadnie na 
szczeblu rządowym, gdyż PMG to inwestycja o strategicz-
nym dla kraju znaczeniu (także w planie zagospodarowania 
przestrzennego Województwa Pomorskiego uchwalonego-
uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego wymieniony 
jest Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo jako inwestycja 
gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne).

Na NIE – oznacza możliwość zmiany studium, pozwoli to na 
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, w którym gmina określi szczegółowo warunki, 
na podstawie których Inwestor będzie mógł rozbudować 
Magazyn. Wiąże się to z negocjacjami z rolnikami, właścicie-
lami gruntów, wpływami do budżetu Gminy z tytułu umów  
i porozumień zawartych z Inwestorem.
Formą głosowania na NIE może być nieuczestniczenie w re-
ferendum.

Obszar wyznaczony w zmianie Studium do wykorzystania pod podziemny magazyn gazu położony jest na obszarze tzw. Mościch Błot ozna-
czony na rysunku zmiany studium linią koloru różowego o powierzchni ok.500ha (łącznie z terenem obecnie przeznaczonym na bezzbiorni-
kowe magazynowanie gazu w KPMG Kosakowo zlokalizowanym pomiędzy drogą wojewódzką nr 100 a kanałem zrzutowym  oczyszczalni 
ścieków).

Aby referendum było ważne do urn musi pójść co najmniej 30% mieszkańców uprawnionych do głosowania.  
Brak frekwencji spowoduje, że referendum będzie nieważne. Oznaczać to będzie dalsze procedowanie zmiany 
studium. Decyzje będą podejmowały ustawowe organy gminy, a ostateczną - RADA GMINY. 

Dla przeprowadzenia referendum gminnego Uchwałą Nr XLIX/82/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 października 2013r. 
została powołana Gminna Komisja ds. Referendum w Kosakowie w składzie: Joanna Miklaszewicz – Kowalkowska, Maria Śliwiń-
ska, Waldemar Piotrowski, Renata Muża, Mirosława Nadskakulska, Franciszek Sorn.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 29 października 2013r. Komisja wybrała ze swego składu Przewodniczącą komisji - Panią 
Mirosławę Nadskakulską i zastępcę Przewodniczącej komisji - Pana Waldemara Piotrowskiego.

Gminna Komisja ds. Referendum w Kosakowie ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Kosakowo, przy ulicy Żeromskiego 69, pokój 207, 
telefon 58 660-43-16 w godz. 8-12.
W dniu referendum 24.11.2013r. Gminna Komisja ds. Referendum pełnić będzie w Urzędzie Gminy Kosakowo dyżur (pok. nr 3, tel. 58 
660-43-43) od godz. 6,30 do czasu przyjęcia protokołów z głosowania w obwodach, sporządzenia protokołu wyniku referendum 
(zbiorczego) oraz wywieszenia go w siedzibie gminnej komisji (urzędzie gminy) do wiadomości  publicznej.

Gminna Komisja ds. Referendum w Kosakowie

Referendum odbędzie się w dniu 24 listopada 2013r. 
(niedziela) w godz. 7-21 w lokalach obwodowych ko-
misji ds. referendum, które podajemy Państwu poniżej. 
Zwracamy uwagę, że Rada Gminy Kosakowo Uchwałą Nr 
XXXVII/4/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 
roku utworzyła na terenie Gminy Kosakowo osiem obwodów 
głosowania (do tej pory było 5).

1. Przybył obwód głosowania w Mostach (siedziba w 
gimnazjum, gdzie będą dwie komisje) dla:
 
	 •	 obwodu Nr 1 obejmującego  Sołectwo Meche- 
  linki i cz. Sołectwa Mosty: ulice: Bukowa, Bukszpa- 
  nowa, Cedrowa, Cyprysowa, Gdyńska: nr parzyste od  
  nr 2 do nr 20, nr nieparzyste  od nr 1 do nr 11, Grabo- 
  wa, Hebanowa, Jesionowa, Klonowa, Leśna, Lipowa,  
  Modrzewiowa, Na Wzgórzu, Piaskowa, Polna, Sadowa,  
  Sekwojowa, Szkolna, Wiązowa, Widokowa,
	 •	 dla obwodu Nr 2 obejmującego cz. Sołectwo Mosty,  
  ulice: Akacjowa, Berberysowa, Brzozowa, Cisowa, Desz- 

Obwodowe komisje ds. referendum, lokale wyborcze
  czowa, Dębowa, Gdyńska: nr. parzyste od nr 22 do koń- 
  ca, nr nieparzyste od nr 13 do końca, Jałowcowa, Ja- 
  rzębinowa, Jaworowa, Jodłowa, Kameliowa, Karme- 
  lowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Księżycowa, Lesz- 
  czynowa, Leśna Osada, Limbowa, Łąkowa, Mahonio- 
  wa, Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa,   
  Ogrodowa, Okrężna, Olchowa, Przemysłowa, Rodzyn- 
  kowa – nr. nieparzyste, Rozmarynowa, Słoneczna, Spa- 
  cerowa, Spokojna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa,  
  Waniliowa, Wałowa – nr. nieparzyste, Wichrowa, Wierz- 
  bowa.

2. Przybył także obwód głosowania w Kosakowie dla 
mieszkańców sołectwa Kosakowo (którzy poprzednio glo-
sowali w Pierwoszynie)  z siedzibą w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej.
3. W Pogórzu utworzono dwa obwody głosowania (z 
siedzibą w Szkole Podstawowej). Będą tam dwie komisje: jed-
na dla mieszkańców sołectwa Pogórze i druga dla mieszkań-
ców  sołectwa Suchy Dwór.

Kto może głosować w referendum
W referendum mają prawo wziąć udział osoby stale zamieszkałe na obszarze Gminy Kosakowo, posiadające czyn-
ne prawo wyborcze do organu stanowiącego  tej jednostki, czyli prawo wybierania Rady Gminy Kosakowo. Osoby 
te muszą figurować w stałym rejestrze wyborców Gminy Kosakowo.

Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w Biurze ewidencji ludności tut. Urzędu Gminy (pok. Nr 4 na parterze) w godzinach pracy 
urzędu, tel. 58 660 43 14 p. Anna Glowińska.

Zapewniamy dowóz osób niepełnosprawnych do obwodowych lokali ds. referendum. Zgłoszenia w dn. 24.11.  
pod nr. tel. 58 660-43-43.

Wszelkie informacje dot. referendum znajdziecie Państwo na stronie internetowej Gminy Kosakowo w zakładce referendum.
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MIESZKAŃCY REWY GłOSOWAć BęDĄ W PUNKCIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W REWIE, A NIE W PRZEDSZKOLU JAK DO TEJ PORY.
Numer  

obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania /miejscowości, ulice/ Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Sołectwo Mechelinki

Sołectwo Mosty: ulice: Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Cyprysowa, Gdyńska: nr parzyste od nr 2 
do nr 20, nr nieparzyste  od nr 1 do nr 11, Grabowa, Hebanowa, Jesionowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, 
Modrzewiowa, Na Wzgórzu, Piaskowa, Polna, Sadowa, Sekwojowa, Szkolna, Wiązowa, Widokowa

Gimnazjum w Mostach Hala Sportowa 
ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty, 

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
tel. 728 379 728

2 Sołectwo Mosty, ulice: Akacjowa, Berberysowa, Brzozowa, Cisowa, Deszczowa, Dębowa, Gdyń-
ska: nr. parzyste od nr 22 do końca, nr nieparzyste od nr 13 do końca, Jałowcowa, Jarzębinowa, 
Jaworowa, Jodłowa, Kameliowa, Karmelowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Księżycowa, Leszczynowa, 
Leśna Osada, Limbowa, Łąkowa, Mahoniowa, Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa,  
Ogrodowa, Okrężna, Olchowa, Przemysłowa, Rodzynkowa – nr. nieparzyste, Rozmarynowa, Sło-
neczna, Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Waniliowa, Wałowa – nr. nieparzy-
ste, Wichrowa, Wierzbowa

Gimnazjum w Mostach Hala Sportowa 
ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty, 

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
tel. 884 129 449 

3 Rewa Punkt Informacji Turystycznej   w Rewie 
ul. Morska 56, 81-198 Rewa 

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
tel.58 620 06 95

4 Pierwoszyno Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie 
ul. Kaszubska 11, 81-198 Pierwoszyno 

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
tel. 664 736 845

5  Kosakowo Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo w Kosakowie 
ul. Fiołkowa 2 A, 81-198 Kosakowo 

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
siedzibie komisji właściwej do głosowania korespondencyjnego 

te;. 58 735 46 56 

6 Dębogórze,  
Dębogórze-Wybudowanie,  
Kazimierz

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu 
ul. Pomorska 30, 81-198 Dębogórze 

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
tel. 664 185 581

7 Pogórze Szkoła Podstawowa w Pogórzu 
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogórze 

tel. 512 336 963

8 Suchy Dwór Szkoła Podstawowa, w Pogórzu 
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogórze 

tel. 881 767 606
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