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Charakterystyka przedsięwzięcia  

pn.: „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Sarzyna”. 

 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. na terenie złoża „Sarzyna” prowadzi 

działalność w zakresie wydobywania gazu ziemnego, metodą otworową, tzn. przy pomocy 
odpowiednio wykonanych i wyposażonych technicznie otworów wiertniczych. Koncesja 
nr 210/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Sarzyna” została udzielona Polskiemu 
Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. – Sanockiemu Zakładowi Górnictwa Nafty i Gazu 
w dniu 26 sierpnia 1994 r.  

Koncesja na wydobywanie gazu ziemnego, jaką posiada Inwestor, została wydana 
na okres dwudziestu pięciu lat. W związku ze zbliżającym się terminem upływu jej ważności 
i planowaną dalszą eksploatacją złoża „Sarzyna” oraz wtłaczaniem wód złożowych 
do górotworu, planuje się jej przedłużenie na okres niezbędny do zakończenia wydobywania 
węglowodorów ze złoża. Wydobycie gazu ziemnego ze złoża „Sarzyna” planowane jest 
do 2023 roku. Prognozowane wydobycie gazu ziemnego ze złoża „Sarzyna” w latach  
2019 – 2023 wyniesie ok. 1,01 mln nm3.  

Złoże objęte jest aktualnie obszarem górniczym o nazwie „Sarzyna-1”, 
o powierzchni ok. 70 ha (7 005 136 m2), przy czym jego granice nie pokrywają się 
z granicami terenu górniczego, którego powierzchnia wynosi ok. 83 ha (8 351 307 m2). 
Obszar i teren górniczy „Sarzyna-1” położone są w województwie podkarpackim, na terenie 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w powiecie leżajskim oraz gmin: Rudnik nad Sanem i Jeżowe 
w powiecie niżańskim.  

Kopalinę główną złoża „Sarzyna” stanowi gaz ziemny, charakteryzujący się dużą 
zawartością metanu (ok. 97,32 % objętości) i niezawierający szkodliwych domieszek 
(nie zawiera siarki). W obrębie złoża „Sarzyna” wydzielono 3 elementy: A, B, C. Akumulacja 
gazu na elemencie A związana jest z utworami piaszczystymi i piaszczysto-ilastymi sarmatu. 
Złoże należy do typu warstwowego. Akumulacja gazu na elemencie B związana jest 
z utworami badenu dolnego. Horyzonty gazowe występujące w utworach sarmatu 
na elemencie C związane są z antykliną kompakcyjną, uformowaną nad wyniesieniem 
utworów podłoża. Horyzonty gazowe występują w utworach piaskowcowych i piaskowcowo-
mułowcowych. Skałami uszczelniającymi dla poziomów gazowych są osady ilaste. 

Pod względem organizacyjnym złoże gazu ziemnego „Sarzyna” podlega 
pod Kopalnię Gazu Ziemnego (KGZ) Żołynia. Złoże udostępnione jest obecnie pięcioma 
odwiertami, przy czym eksploatacja gazu prowadzona jest tylko jednym odwiertem 
Sarzyna-19 (gaz eksploatowany jest z horyzontu VIII elementu C złoża), natomiast odwierty 
Sarzyna-17 i Sarzyna-18 są zawodnione, a odwierty Sarzyna-8 i Sarzyna-16 służą 
do zatłaczania wody złożowej do górotworu. 

Wydobycie gazu ze złoża, prowadzone jest za pośrednictwem Ośrodka Zbioru Gazu 
(OZG) Sarzyna II. Na terenie OZG Sarzyna II zlokalizowane są, m.in.:  
• instalacje technologiczne i urządzenia służące do przygotowania gazu do transportu 

złożone z rurociągów oraz m.in.: zbiorników ciśnieniowych (np. filtroseparator wody 
złożowej, separator do syfonowania wody złożowej, odgazowywacz wody złożowej), 
zbiorników bezciśnieniowych (np. zbiornik wody złożowej, zbiornik magazynowy 
metanolu), węzłów redukcyjno-pomiarowych odwiertów Sarzyna-17, -18, -19 
i Nowosielec-3, szaf sterowniczych w obudowie stalowej, skrzynkowej, emitora gazu, 
wymiennika woda-gaz, agregatu wody lodowej oraz konstrukcji wsporczych 
podtrzymujących rurociągi i urządzenia techniczne;   

• budynek administracyjno-socjalny ze sprężarkownią, zapleczem technicznym i wiatą 
magazynową;  
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• wiata na odpady stałe;  
• pomiarownia zdawcza;  
• kontener chromatografu i wilgotnościomierza; 
• kontener tabletkowej instalacji osuszania gazu; 
• pompownia metanolu; 
• sprężarkownia gazu; 
• stacja transformatorowa; 
• gazociągi i rurociągi metanolu oraz wody złożowej; 
• drogi i place, wykonane z kostki brukowej. 

Na Ośrodek Zbioru Gazu Sarzyna II kierowany jest gaz ze złoża „Sarzyna” – 
odwierty: Sarzyna-17, -18 i -19 oraz z podlegającego pod OZG Sarzyna II, odwiertu na złożu 
„Nowosielec” – odwiert Nowosielec-3. Po wstępnej separacji wody złożowej w obrębie 
eksploatowanego odwiertu, gaz gazociągami kopalnianymi przesyłany jest do OZG 
Sarzyna II. Do strumieni wydobywanego gazu, bezpośrednio przy głowicach odwiertów, 
dodawany jest metanol, który służy zapobieganiu tworzenia się korków hydratowych. 
Metanol w obrębie uzbrojenia początkowego dozowany jest za pomocą grawitacyjnych 
dawkowników metanolu, do których metanol dowożony jest z magazynu metanolu, 
zlokalizowanego na terenie OZG Sarzyna II. Na ośrodku, gaz z każdego odwiertu 
wprowadzany jest do indywidualnego odcinka redukcyjno-pomiarowego, skąd po redukcji 
i pomiarze oraz zebraniu do wspólnego kolektora wprowadzany jest do instalacji tabletkowej 
osuszania gazu. 

W skład instalacji osuszania (instalacja tabletkowa) wchodzą następujące urządzenia: 
kolumny adsorpcyjne z wkładem tabletkowym, węzeł redukcyjny oraz zbiornik na skropliny. 

Przed redukcją ciśnienia na ww. węzłach, zastosowany jest wtrysk metanolu 
za pomocą pomp dozujących. W przypadku konieczności syfonowania któregokolwiek 
z odwiertów, strumień gazu kierowany jest na węzeł do syfonowania odwiertów. 

Przed wprowadzeniem do tabletkowej instalacji osuszania, z gazu zostaje oddzielona 
woda złożowa w filtroseparatorze. Materiałem adsorpcyjnym w instalacji osuszania gazu są 
tabletki chlorkowo-wapniowe i chlorkowo-wapniowo-litowe. Tabletki adsorbując wilgoć z gazu 
ulegają rozpuszczeniu, a uzyskana solanka gromadzona jest w dolnej części kolumny. 
Zgromadzona solanka odpuszczana jest okresowo do zbiornika zrzutowego solanki. Gaz 
po osuszeniu następnie kierowany jest do pomiarowni zdawczej, skąd po opomiarowaniu 
przesłany jest do gazociągu zdawczego.  

Podczas obniżenia się ciśnienia złożowego poniżej wartości ciśnienia zdania, gaz 
ze złoża „Sarzyna” eksploatowany jest z wykorzystaniem sprężarki gazu, która spręża gaz 
do ciśnienia umożliwiającego jego wtłoczenie do gazociągu zdawczego. Przed miejscem 
włączenia gazociągu przesyłowego znajduje się zespół zaporowo-upustowy.  

Woda złożowa, w obrębie każdego odwiertu, oddzielana jest w oddzielaczach 
wstępnych, skąd ręcznie odpuszczana jest do zbiorników magazynowych wody złożowej, 
zlokalizowanych przy odwiertach i wywożona okresowo do zatłaczania. Natomiast woda 
złożowa na OZG oddzielona w separatorze do syfonowania i filtroseparatorach, przy pomocy 
automatycznych spustów kierowana jest, przez odgazowywacz wody złożowej, do zbiornika 
magazynowego wody złożowej, skąd jest wywożona autocysterną i zatłaczana 
do wyznaczonych odwiertów. 

Gaz resztkowy pochodzący z rozgazowania wody złożowej i odpowietrzania 
aparatów okresowo jest odpuszczany i kierowany do emitora zrzutu gazu. 

Odcinek zdawczo-odbiorczy na OZG Sarzyna II wyposażony jest w urządzenia 
pozwalające na ciągłą kontrolę i rejestrację ilości oddawanego gazu do systemu krajowego. 
Gaz z kopalni rozliczany jest za pomocą gazomierza rotorowego. Na OZG używane są 
następujące przyrządy i urządzenia pomiarowe: manometry, termometry, rotametry, 
przepływomierze masowe z korektorem przepływu, oddzielacze wody złożowej wraz 
z automatycznymi spustami, poziomowskazy, zbiornik magazynowy wody złożowej,  
przetworniki ciśnienia, temperatury, poziomów cieczy w zbiornikach. Uzyskane dane 
z urządzeń automatyki przemysłowej transmitowane są na OZG Żołynia. W celu kontroli 
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parametrów jakościowych gazu na Ośrodku Zbioru Gazu Sarzyna II zamontowany jest 
chromatograf i przyrząd do pomiaru wilgoci. Natomiast w skład systemu kontrolno- 
pomiarowego przy odwiertach Sarzyna-17, -18, -19 wchodzą następujące urządzenia 
i przyrządy pomiarowe: manometry, termometry, poziomowskazy. 

Proces zatłaczania wód złożowych do górotworu na terenie złoża „Sarzyna”  
prowadzony jest za pośrednictwem Ośrodka Zatłaczania Wód Złożowych (OZWZ) Sarzyna. 
OZWZ Sarzyna posiada instalację do oczyszczania i zatłaczania wód złożowych, 
zlokalizowaną przy odwiercie Sarzyna-8, którym prowadzone jest wtłaczanie wód złożowych 
do zawodnionej strefy gazonośnego horyzontu V.  

Na terenie OZWZ Sarzyna zlokalizowane są, m.in.: 
• wyposażenie napowierzchniowe odwiertu Sarzyna-8 do zatłaczania wody złożowej wraz 

z rurociągami stalowymi; 
• zbiorniki bezciśnieniowe, magazynowe wody złożowej; 
• podziemny zbiornik na odcieki; 
• budynek tłoczni wody złożowej; 
• budynek biurowo-socjalny; 
• kablowa linia energetyczna; 
• drogi i place o nawierzchni utwardzonej. 
Ponadto, do zatłaczania wód złożowych wykorzystywane jest wyposażenie 
napowierzchniowe odwiertu Sarzyna-16 wraz z rurociągami stalowymi, które zlokalizowane 
jest poza terenem OZWZ Sarzyna. 

Zatłaczanie wód złożowych do złoża „Sarzyna”, odbywa się na podstawie koncesji 
zmienionej decyzją Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2008 r., znak: 
DGiKGe-4771-6/4919/08/MS. W tym celu została sporządzona „Dokumentacja określająca 
warunki hydrogeologiczne w związku z wtłaczaniem wód złożowych odwiertami Sarzyna-8 
i Sarzyna-16 do złoża gazu ziemnego „Sarzyna””, przyjęta bez zastrzeżeń przez Ministra 
Środowiska zawiadomieniem z dnia 12.01.2007r. znak: DGkdh/4791-6616-25/379/07/ED. 

Do złoża „Sarzyna” zatłaczane są wody wydobywane wraz z gazem z mioceńskich 
horyzontów gazonośnych złóż gazu ziemnego: „Sarzyna”, „Żołynia”, „Chałupki Dębniańskie”, 
„Smolarzyny”, „Kąty Rakszawskie”, „Kuryłówka”, „Kupno”, „Rudka”, „Tryńcza”, „Jeżowe”, 
„Tarnogród – Wola Różaniecka”, „Księżpol” i „Biszcza”. 
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