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Szanowny Panie Marszałku,
mając na uwadze treść Oświadczenia złożonego przez Pana Mariusza Gromkę, Senatora
Rzeczypospolitej Polskiej, podczas 10. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie
wsparcia inicjatywy obywatelskiej polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Sochonie, gm.
Wasilków w woj. podlaskim, uwzględniając wyjaśnienia Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
(dalej: Spółka, PSG), właściwego w zakresie prowadzenia spraw Spółki, uprzejmie informuję, co
następuje.
W 2015 r. do Spółki wpłynęło 58 wniosków od mieszkańców m. Sochonie, gm. Wasilków o przyłączenie
do sieci gazowej. Przeprowadzona przez Spółkę analiza efektywności ekonomicznej realizacji
przedsięwzięcia wykazała brak ekonomicznych przesłanek budowy gazociągu, w związku z czym
w maju 2015 r. spółka poinformowała wszystkich Wnioskodawców o odmowie wydania warunków
przyłączenia do sieci gazowej. Postępowanie o przyłączenie do sieci gazowej prowadzone 2015 r.
zostało zakończone, jednakże wnioski złożone przez osoby zainteresowane przyłączeniem
m. Sochonie do sieci gazowej posłużyły Spółce do rozeznania rynku oraz zaprojektowania sieci gazowej
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
W 2017 r. PSG podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa sieci gazowej na
terenie Aglomeracji Białostockiej”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020. Jednym z zadań obejmujących rzeczowy zakres realizacji inwestycji jest budowa sieci gazowej
na terenie gminy Wasilków – tereny przemysłowe oraz gazyfikacja m. Sochonie.
Podczas spotkania z pracownikiem Spółki we wrześniu 2017 r., mieszkańcy m. Sochonie zostali
poinformowani o możliwości przyłączenia do sieci gazowej, po ponownym złożeniu przez osoby
zainteresowane wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Złożone w 2015 r.
wnioski w wielu przypadkach były niekompletne i wymagały uzupełnienia o niezbędne do określenia
warunków przyłączenia dane. Zmianie uległy również same wzory formularzy, poprzez ich
dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących m.in. ochrony danych osobowych.
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Zakończenie realizacji projektu „Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej” w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym gazyfikacja m. Sochonie,
planowane jest na 2020 r. Z chwilą otrzymania aktualnych wniosków o określenie warunków
przyłączenia do sieci gazowej od mieszkańców ww. miejscowości Spółka przystąpi do ich rozpatrzenia,
przy czym na dzień 04.06.2020 r. wpłynęło do PSG OZG Białystok 6 wniosków z tego rejonu.
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