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Polski Gaz wzmacnia eksport
Polski Gaz – jeden z kluczowych ogólnopolskich dystrybutorów gazu płynnego (LPG) – rozpoczął
realizację kontraktu ze spółką z międzynarodowej grupy specjalizującej się w dystrybucji gazu płynnego.
Umowa dotyczy realizacji w terminalu Polskiego Gazu w Sosnowcu tranzytowych przeładunków LPG
przeznaczonego na eksport do Czech, Słowacji, Austrii, Niemiec i Węgier. Współpraca ma charakter
długoterminowy.
W ramach nowego kontraktu Polski Gaz będzie realizował przeładunek LPG na ponad 3,5 tysiąca ton
miesięcznie. O nawiązaniu współpracy zdecydowało: położenie terminalu w Sosnowcu – bezpośrednio przy
linii hutniczej szerokotorowej (LHS) z dostępem do torów europejskich, a także jego możliwości technologiczne
i status celno-akcyzowy. Z puntu widzenia kontrahenta zaletą terminalu Polskiego Gazu było także posiadanie
własnych torów odstawczych umożliwiających postój znacznej ilości cystern kolejowych, a także wieloletnie
doświadczenie spółki w realizacji umów przeładunkowych na podobną skalę.
„Nowy kontrakt jest już realizowany przez terminal w Sosnowcu. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach
współpraca w zakresie przeładunku gazu płynnego w tranzycie do krajów Europy Środkowej i Zachodniej będzie
się rozwijać. W związku z tym, zamierzamy realizować inwestycje w rozbudowę infrastruktury, która pozwoli na
zwiększenie wolumenów przeładunku realizowanych dla naszych partnerów” – powiedział Paweł Bielski, prezes
Polskiego Gazu.
Polski Gaz prowadzi także rozmowy w sprawie sprzedaży gazu płynnego do odbiorców hurtowych na
terenie Niemiec, Czech i Słowacji. Umowy będą realizowane również za pośrednictwem terminalu w
Sosnowcu, który położony jest 100 km od z granic z każdym z tych krajów. Punkt ten posiada dostęp do toru
szerokiego, prowadzącego od dostawców z Kazachstanu i Rosji 400 km w głąb terytorium Polski.
„Rozmowy z odbiorcami z Niemiec, Czech i Słowacji są na finiszu. Szacujemy, że zostaną zakończone w maju, a
dostawy ruszą już w czerwcu tego roku” – dodaje Paweł Bielski.
Polski Gaz działa od 1999 roku, w obszarze hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu płynnego. Należący do spółki
punkt przeładunkowy w Sosnowcu jest największym terminalem kolejowym w Europie ŚrodkowoWschodniej, którego optymalne zdolności przeładunkowe wynoszą 1000 ton dziennie. Spółka konsekwentnie
inwestuje w dalszy rozwój jednostki. Terminal w Sosnowcu ma status składu podatkowego oraz miejsca
uznanego przez Urząd Celny, co pozwala na dokonywanie przeładunku gazu w tranzycie.
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Pod koniec kwietnia 2011 roku Polski Gaz zmienił formę prawną ze spółki z o.o. na spółkę akcyjną.
Przekształcenie rozszerza spektrum możliwości finansowania strategii rozwoju, nakierowanej na istotny wzrost
zakresu działalności podmiotu.

Informacje o Polskim Gazie:
Polski Gaz jest jednym z kluczowych ogólnopolskich dystrybutorów gazu płynnego (LPG). Spółka aktywnie
prowadzi działalność handlową w wybranych, istotnych elementach łańcucha wartości rynku LPG: import,
przeładunek, dystrybucja oraz sprzedaż.
Spółka Polski Gaz koncentruje się na dwóch segmentach rynku:
•
•

butle gazowe – spółka prowadzi sprzedaż butli gazowych o różnych pojemnościach dla klientów detalicznych oraz
butli syfonowych do wózków widłowych
przeładunek – bazując na możliwościach terminalu w Sosnowcu, spółka prowadzi usługi przeładunkowe na rzecz
kluczowych operatorów polskiego rynku LPG: Amerigas, Barter, Gaspol, Novatek, Orlen Gaz i Unimot Express.

Ponadto, spółka obecna jest w segmencie gazu w zbiornikach. Ze względu na świadczone usługi przeładunkowe na rzecz
koncernów petrochemicznych, Polski Gaz pośrednio jest obecny także w segmencie autogazu.
Firma posiada terminal przeładunkowy w Sosnowcu – obecnie największy terminal kolejowy w Europie ŚrodkowoWschodniej, którego optymalne zdolność przeładunkowe wynoszą 1000 ton dziennie. Terminal ma status składu
podatkowego oraz miejsca uznanego przez Urząd Celny, co pozwala na dokonywanie przeładunku gazu w tranzycie.
Bazując na możliwościach terminalu w Sosnowcu, Polski Gaz prowadzi usługi przeładunkowe na rzecz kluczowych
operatorów polskiego rynku LPG.
Oddziały Polskiego Gazu (pomorski, centralny i południowy) – wraz z magazynami na terenie niemal całego kraju –
umożliwiają dostawy gazu do klientów w Polsce. Ponadto, oddziały w Sosnowcu i Górze Kalwarii mają status składów
podatkowych.
Więcej informacji: www.polskigaz.pl
LPG (Liquified Petroleum Gas) jest gazem płynnym stanowiącym skroploną mieszankę propanu i butanu. Wykorzystywany
jest powszechnie jako paliwo do środków transportu, a także przyjazne środowisku źródło energii.
Szerokie możliwości zastosowania gazu płynnego obejmują:
•
•
•
•

napędzanie silników w środkach transportu (tzw. autogaz),
ogrzewanie i gotowanie w gospodarstwach domowych,
źródło energii w procesach technologicznych w bardzo licznych gałęziach przemysłu i branżach, takich jak:
metalowa, budowlana, ceramiczna, hutnictwo szkła, tekstylna, papiernicza, drukarska czy spożywcza,
ogrzewanie i zasilanie urządzeń w rolnictwie.
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