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Przedstawienie firmy 



BSiPG GAZOPROJEKT SA:  

 Istnieje od ponad 60 lat  

 Zatrudnia specjalistów  branżowych 

 Stosuje nowoczesne techniki komputerowe  

wspomagające projektowanie i służące  

do modelowania przestrzennego 

 

BSiPG GAZOPROJEKT SA to biuro: 

 Projektowe 

 Konsultacyjne 

 Inżynieryjne 

 Wdrażające nowoczesne rozwiązania techniczne  

i technologiczne 

 Uwzględniające potrzebę ochrony środowiska  

Świadczy usługi na etapie: 

 Formułowania założeń techniczno-ekonomicznych 

 Opracowania i przygotowania dokumentacji projektowej 

 Ustalania zagadnień formalno-prawnych 

 Realizacji inwestycji 

 

 

Kim jesteśmy 



Zakres działalności 
BSiPG GAZOPROJEKT SA kompleksowo rozwiązuje zagadnienia projektowe i realizacyjne  

dla podmiotów gospodarczych ze szczególnym ukierunkowaniem działalności na branże: 

 Energetyczną (przesył gazów i produktów ropopochodnych, instalacje zasilania) 

 Przemysłową (przesył komponentów do produkcji, instalacje specjalistyczne) 

 Budowlaną (infrastruktura: drogi, koleje, lotniska oraz specjalistyczne obiekty kubaturowe) 

 

 

BSiPG GAZOPROJEKT SA na etapie formułowania założeń techniczno-ekonomicznych, 

opracowywania dokumentacji oraz realizacji zamierzenia inwestycyjnego wykonuje: 

 Studia i analizy przedprojektowe, w tym również analizy zagrożeń i oceny ryzyka 

 Wielowariantowe koncepcje 

 Opracowania środowiskowe 

 Opracowania na potrzeby wydania warunków technicznych oraz decyzji administracyjnych 

 Dokumentację formalno-prawną, projektową i powykonawczą 

 Dokumentację niezbędną dla wszczęcia postępowania przetargowego 

 Pełni funkcję: Generalnego Realizatora Inwestycji, Inwestora zastępczego 

 Nadzory autorskie i inwestorskie oraz uczestnictwo w odbiorach technicznych 



Osiągnięcia GAZOPROJEKTU 
BSiPG GAZOPROJEKT SA w trakcie ponad 

60 lat działalności współpracował   

lub uczestniczył przy realizacji: 

 ok. 20.000 km gazociągów przesyłowych  

(do Ø1400mm i ciśnieniu do 8,4MPa) 

 ponad 60.000 km sieci rozdzielczych 

 ponad 1000 stacji gazowych  

(w tym 45 dużych stacji rozdzielczych  

o przepustowości do 600.000 m3/h) 

 30 tłoczni gazu 

 9 podziemnych magazynów gazu 

 

1960  

1970  1980  1990  

2016 



Nasze główne realizacje 
REALIZACJE Z ZAKRESU 

GAZOWNICTWA 

1. Podziemny magazyn gazu Kosakowo 

2. Ekspander gazu na terenie Zakładów 

Chemicznych Police 

3. Gazociąg DN 500 Włocławek-Gdynia 

4. Tłocznia Szamotuły 

5. Podziemny Magazyn Gazu Mogilno 

6. Tłocznia Włocławek 

7. Gazociąg Tranzytowy Jamał – Europa 

Zachodnia 

8. Tłocznia Ciechanów 

9. Tłocznia Zambrów 

10. Tłocznia Kondratki 

11. Gazociąg DN 350 Kościan - Zielona 

Góra 

12. Gazociąg DN 400 Rawa Mazowiecka 

– Piotrków Trybunalski 

13. Podziemny Magazyn Gazu 

Wierzchowice 

14. Gazociąg DN 500 Lubliniec - 

Częstochowa 

15. Podziemny Magazyn Gazu Swarzów 

16. Podziemny Magazyn Gazu Brzeźnica 

17. Podziemny Magazyn Husów 

18. Doprowadzenie gazu z Ukrainy  

w rejonie Hrubieszowa 

19. Węzeł gazu Rembelszczyzna 

20. Tłocznia Jeleniów 

21. Tłocznia Jarosław 

22. Węzeł gazu Gustorzyn 

 

REALIZACJE Z ZAKRESU INNYCH  

BRANŻ 

23. Terminal naftowy w Gdańsku 

24. Kanalizacja Doliny Baryczy 

25. Rurociąg paliwowy Ostrów Wlkp  

- Wrocław 

26. Centrum Edukacyjno-Sportowo-

Turystyczne Krośnice 

27. Remont Bazy Paliw we Wrocławiu 

28. Audyt rurociągu Adamowo - Plebanka 

29. Plan Generalny Lotniska Wrocław 

Strachowice 

Gazociąg Świnoujście-Szczecin 

 długość: ok. 80 km 

 średnica: DN800 

 ciśnienie: 8,4 MPa 

 układ przyłączeniowy do Terminala 

LNG w Świnoujściu 

 

 

Gazociąg w rejonie Podbeskidzia 

(Generalna Realizacja Inwestycji) 

 długość: ok. 21,9 km 

 średnica: DN500 

 Ciśnienie MOP: 6,3 MPa 

 Pierwszy interkonektor na południu kraju 



Wybrane realizacje - poza granicami Polski  
Zagospodarowanie złoża Lavan Field 

w Iranie 

Położenie złoża: pod wyspą Lavan  

u wybrzeży Iranu 

Głębokość złoża: 800-1000 m 

Zasoby złoża: 175 mld m3 

Wydobycie płynu złożowego: 

I Faza eksploatacji: 25 Nmln m3/d 

II Faza eksploatacji: 16 Nmln m3/d 

Gazociąg Baltic Pipe  

Połączenie systemów gazowniczych 

Danii i Polski 

Długość- ok. 260 - 290 km,  

Obiekty: tłocznia gazu, lądowe terminale 

odbiorcze, stacja  redukcyjno-pomiarowa 

i instalacja oczyszczania gazu. 

Zakres opracowania: Studium 

wykonalności morskiej i lądowej części 

gazociągu, Parametry techniczne dla 

morskiego i lądowego gazociągu, 

Szczegółowe dane techniczne dla 

morskiego gazociągu 

Studium wykonalności interkonektora 

gazowego Polska – Słowacja 

Parametry gazociągu po polskiej stronie: 

Długość – ok. 58 km   

Średnica – DN1000  

Maksymalne ciśnienie pracy – 8,4 MPa 

Infrastruktura towarzysząca gazociągowi 

DN1000: zespoły zaporowo-upustowe 

(ZZU) oraz kabel światłowodowy  

Studium wykonalności dla Tłoczni gazu  

w Chorwacji 

Opracowanie studium wykonalności, 

specyfikacji funkcjonalnej, planowanie 

operacyjne oraz kontrola realizacji zadań 

dla planowanej budowy pierwszej tłoczni 

gazu w Chorwacji. Przepustowość tłoczni  

ok. 200 tys. m3/h, maksymalne ciśnienie 

tłoczenia 7,5 MPa 
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Wymagania inwestora w zakresie GIS 



W celu podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową  

GAZ-SYSTEM SA w roku 2015 wprowadził dodatkowe wymogi  

odnośnie wykonania usług projektowych dotyczące przygotowania 

danych w standardzie GIS.  

Zgodnie z wytycznymi PROJEKTANT odpowiedzialny jest m.in. za: 

 zebranie danych przestrzennych w ramach realizacji projektów  

i zapisywanie ich w formie bazy danych GIS 

 zasilanie aplikacji używanej przez Inwestora (zgodnie z przyjętym 

schematem i etapowaniem) 

 przeprowadzanie aktualizacji w trakcie trwania całego projektu 

(także na etapie wykonawczym) 

BSiPG GAZOPROJEKT SA wykonał lub aktualnie prowadzi prace  

z wykorzystaniem GIS dla następujących tematów: 

 Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie 

systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Rep. Słowackiej 

wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg 

STRACHOCINA – GRANICA RP - opracowanie dokumentacji 

projektowej 

 Studium wykonalności trasy gazociągu przesyłowego JELENIÓW – 

TACZALIN 

 Studium wykonalności trasy gazociągu przesyłowego do DN1000 

relacji WOLA KARCZEWSKA  – WRONÓW 

 Koncepcja programowo przestrzennej gazociągu łączącego system 

przesyłowy z kawernowym podziemnym magazynem gazu 

DAMASŁAWEK 

 Koncepcja przebudowy gazociągu z DN250 na DN500 relacji 

TARNÓW ZACHODNI- ŁUKANOWICE-ŚLEDZIEJOWICE 

 Budowa systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej  

w OBROWCU, ŻERKOWICACH, BRZEGU, PRZYWORACH (1 i 2) 

– opracowanie dokumentacji projektowej 

 

Pierwsze opracowania z wykorzystaniem GIS  



Zgodnie z wytycznymi Gaz-System SA w ramach realizacji danego 

projektu infrastruktury gazowniczej zakłada się zbieranie danych 

przestrzennych i zapisywanie ich w formie bazy danych GIS.  

Zebrane dane będą zasilały Aplikację przeznaczoną do prezentacji 

danych oraz wyników analiz i zostaną przekazane Inwestorowi  

w uzgodnionych etapach. 

Przekazywanie danych przez Projektanta odbywać się będzie  

w następujących etapach: 

 I. Etap – Koncepcja przebiegu trasy – zebranie i przygotowanie 

danych GIS opisujących otoczenie projektu oraz alternatywne 

warianty trasy. Wstępne uzgodnienie trasy gazociągu  

na podstawie weryfikacji danych przestrzennych zebranych  

na tym etapie. 

 II. Etap – Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko – 

zebranie i opracowanie wszystkich danych GIS wymaganych 

podczas uzgodnień do decyzji środowiskowej oraz pomocnych  

w ocenie odziaływania inwestycji na środowisko. Wybór  

i zatwierdzenie trasy w postaci pasa o określonej szerokości, 

który nie będzie zmieniany w dalszym toku projektowania  

w związku z uzyskaniem decyzji środowiskowej. 

 III. Etap – Rozwiązania techniczne (Opracowanie projektu 

budowlanego) – zebranie danych GIS określających techniczną 

charakterystykę przebiegu gazociągu opisanych w projekcie 

budowlanym. Uzgodnienie przebiegu osi gazociągu oraz rozwiązań 

technicznych (z uwzględnieniem: infrastruktury podziemnej  

i nadziemnej, rozwiązań dot. ochrony środowiska, technologii 

bezwykopowych, inwentaryzacji archeologicznej, 

zagospodarowania terenu).   

 IV. Etap – Opracowanie projektów wykonawczych – 

skompletowanie ostatecznej części danych GIS – potrzebnych 

podczas uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz realizacji  

i kontroli inwestycji. 

 

 

Wymagania inwestora w zakresie GIS  



Wymagania inwestora w zakresie GIS  

Dalsze przetwarzanie  

i wykorzystanie  

Baza danych Inwestora  

(Gaz-System SA) 

Dane – Etap I Dane – Etap II Dane – Etap III 

Granice administracyjne 

Mapy topograficzne 

Ortofotomapy 

Dane środowiskowe 

Dane o ukształtowaniu terenu 

Dane o obszarach górniczych 

Dane geologiczne i hydrologiczne 

Dane archeologiczne 

Dane leśne 

Planistyka 

Szczegółowe dane  

środowiskowe 

Zakres decyzji 

środowiskowej 

Dane projektowe 

Odcinki wykonywane  

metodą bezwykopową 

Proponowane odcinki newralgiczne 

Mapy tematyczne  

i specjalistyczne 

Dane – Etap IV 

Dane ewidencyjne 

Słupki znacznikowe  

 i słupki pomiarowe 

Branżowa Mapa  

Numeryczna / MDCP 

Skrzyżowania gazociągu  

z infrastrukturą 

Zatwierdzone odcinki 

newralgiczne 

Numeryczny Model Terenu 



Szczegółowe wymagania odnośnie danych GIS opisywane są każdorazowo w załączniku do OPZ  

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA). 

Załącznik zawiera: 

 Grupy i etapy przekazywania danych – szczegółowość i ilość danych do pozyskania  

jest różna dla opracowań studialnych i projektowych 

 Typy zapisu informacji w GIS (Źródło: http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/): 

 Wektorowe 

 

 

 Rastrowe 

 

 Zakres pozyskania danych np.: 

 jednostki administracyjne, przez które przebiega inwestycja 

 pasy (np. pas o szerokości 5 km wzdłuż trasy gazociągu dla map topograficznych)   

 bufory (np. Natura 2000 w buforze do 10 km od planowanej inwestycji) 

 korytarze (np. dane leśne dla korytarza 2 km, tj. po 1 km na stronę od osi gazociągu)    

 Specyfikacje atrybutów warstwy (tabele zawierające: atrybuty, typ danych oraz opis) 

 

Wymagania inwestora w zakresie GIS  
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Proces projektowania i korzyści z wdrożenia 
BIM 



 

1. Pozyskanie danych do tworzenia bazy GIS: 

 Pozyskanie informacji publicznej   

 Pozyskanie danych licencyjnych  

 Pozyskanie danych ewidencyjnych 

 

 

Pozyskanie i przetwarzanie danych 
Źródła danych:  

 Portale internetowe zapewniające dostęp do usług danych przestrzennych - 

Geoportal 2, Systemy Informacji Przestrzennej regionów i gmin, Geoserwis 

GDOŚ, Geoportale RDOŚ, Portal mapowy NID, PIG – CBDG… 

 Serwisy internetowe – CODGIK, Biuletyny Informacji Publicznej Gmin, Bank 

Danych Lokalnych – GUS, Ogólnopolska Baza Miejscowych Planów 

Zagospodarowania - planyzagospodarowania.pl, Mapa Stanu Budowy Dróg – 

GDDKiA… 

 Instytucje – Urzędy Gmin, Powiatów, Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, 

GDDKiA, Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii… 



2. Przetworzenie danych do formatu 

zgodnego z warunkami zamówienia 

 Zunifikowanie układu odniesienia 

 Transformacje między układami 

odniesienia 

 Kontrola poprawności wykonanej 

transformacji 

 Selekcja punktów dostosowania 

 Selekcja zbioru danych do warunków 

zamówienia 

 Uzgodnienie atrybutów opisowych 

 Wybranie informacji wymaganej w  

procesie tworzenia bazy 

 Uzupełnienie informacji 

 Zapis struktury danych 

 

 

 

Pozyskanie i przetwarzanie danych 
Zastosowane oprogramowanie:  

 Oprogramowanie geodezyjne (np. C-geo, EwMapa) 

 Oprogramowanie GIS ‘owe (np. AutoCAD Map 3D, ArcGis (ArcMap), Q-gis) 

 Oprogramowanie specjalistyczne do edycji rastrów i tworzenia georeferencji 

(ArcGis / ArcMap, Q-gis, oprogramowanie geodezyjne, SuperEdit) 



3. Zespolenie danych do postaci pliku .gdb 

 Geobaza przechowuje każdy obiekt jako wiersz 

tabeli, a każda klasa obiektów ma swoją tabelę.  

W tabeli mieści się pole geometrii 

przechowujące wektorowy kształt obiektu oraz 

inne pola przechowujące jego atrybuty 

 Geobaza przechowuje: 

 podstawowe typy geometrii (w klasach 

obiektów): punkty, linie, poligony 

 opisy oraz inne elementy (trasy, 

topologia, relacje, sieci) 

 rastry 

 tabele z danymi opisowymi oraz 

załącznikami (np. w formacie pdf) 

 powiązania między powyższymi 

elementami 

 

Pozyskanie i przetwarzanie danych 
Zastosowane oprogramowanie:  

 ArcGIS (ArcMap, ArcCatalog) 



Pozyskanie i przetwarzanie danych 

Baza danych 

Oracle 

Przetwarzanie danych źródłowych 

AutoCAD Map 3D 

 Przygotowanie schematu bazy zgodnie 

z OPZ 

 Przetwarzanie danych 

 Transformacje między układami 

 Uzgodnienie atrybutów 

opisowych 

 Uzupełnienie informacji 

 Zapis danych do bazy 



Pozyskanie i przetwarzanie danych 

Baza danych 

Oracle 

Przetwarzanie danych źródłowych 

Autodesk 

Infrastructure 

Map Server 

WMS 

AutoCAD Map 3D 

 Analizy przestrzenne 

AutoCAD Civil 3D 

 Modelowanie powierzchniowe 

Urbano 

 Projektowanie gazociągu 

 Zapis danych do bazy 

Przeglądarka internetowa 

 Podgląd danych 



Pozyskanie i przetwarzanie danych 

Baza danych 

Oracle 

Przetwarzanie danych źródłowych 

GDB 

ArcGIS 



Wykorzystanie aplikacji Urbano 

 Aplikacja rozszerza funkcjonalności 

programów z rodziny AutoCAD  

o narzędzia automatyzujące 

projektowanie sieci liniowych 

 

 Urbano umożliwia opracowanie 

danych wysokościowych na podstawie 

rastra oraz  tworzenie Numeryczny 

Modelu Terenu (NMT) 

 

 Urbano pozwala uzupełnić 

poszczególne węzły sieci w wysokość 

względem terenu co umożliwia 

wygenerowanie profilu 



Wykorzystanie aplikacji Urbano 

 Dzięki aplikacji tworzony rysunek może 

zawierać dane opisowe (w postaci tabel) 

pochodzące z pomiarów terenowych i prac 

projektowych (informacje o istniejącej 

infrastrukturze, wykorzystane materiały, 

parametry wykopów, przekroje itp.) 

 

 Urbano pozwala na przetworzenie danych  

ewidencyjnych i ich dalsze wykorzystania  

w systemach GIS 

 

 Ponadto program pozwala wykorzystać pliki  

ESRI Shapefile (.shp) zawierające ww. dane 

opisowe w systemach AutoCAD  

do projektowania i analizy 



WDROŻENIE NARZĘDZI GIS 

 Konsolidacja danych mapowych 

 Jedna kopia danych rastrowych 

 Bezpieczeństwo danych 

 Łatwa i szybka praca z danymi mapowymi 

 Łatwa i szybka praca z dużą ilością rastrów 

 

WDROŻENIE NARZĘDZI BIM 

 Szybsze projektowanie 

 Szybsza reakcja na zmiany 

 Koordynacja międzybranżowa 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

 Automatyczne przedmiary do kosztorysów 

PONADTO   

 Bezproblemowa konwersja danych CAD > GIS, GIS > CAD 

I PRZEDE WSZYSTKIM 

 Możliwość realizacji projektu zgodnie z wymaganiami inwestora 

 

 

Wymagania inwestora w zakresie GIS  
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