
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 września 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Od dłuższego czasu przyglądam się procesowi gazyfikacji w powiatach słupskim, lęborskim oraz wejhe-

rowskim. Smutnym faktem jest to, że duża część gospodarstw domowych w gminach należących do tych 

powiatów nie jest przyłączona do sieci gazowej. 

Gaz ziemny jest uważany za efektywne źródło energii, znacznie bardziej przyjazne środowisku niż inne 

paliwa kopalne. Może on być swojego rodzaju pomostem pomiędzy innymi tradycyjnymi źródłami energii 

a odnawialnymi źródłami energii. Dążenie do neutralności klimatycznej wpisuje się zaś w cele wyznaczone 

przez Komisję Europejską na lata 2019–2024 (tzw. Zielony Ład). 

Sprawna rozbudowa infrastruktury gazowej przyczynia się do polepszenia standardu życia mieszkańców 

gmin. Gaz ziemny może służyć chociażby do ogrzewania gospodarstw domowych, co jest znacznie bardziej 

ekologiczne i wygodne oraz tańsze niż w przypadku korzystania z tradycyjnych pieców. 

Dobry dostęp do gazu ziemnego wiąże się także z powstawaniem i rozwojem przedsiębiorstw, dla których 

może być on głównym źródłem energii. To z kolei może zapewnić powstawanie nowych miejsc pracy oraz 

rozwój gospodarczy regionu. 

Jeszcze jedną kwestią, która mnie niepokoi w kontekście gazyfikacji, jest sytuacja Łeby. Według moich 

informacji właścicielem instalacji gazowej jest tam rosyjskie przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo to jest rów-

nocześnie jedynym dostawcą oraz sprzedawcą gazu na terenie gminy. Występuje tu więc monopol jednej 

spółki, a tym samym zachodzą podejrzenia, że odbiorcy gazu mogą być traktowani niesprawiedliwie i kupo-

wać gaz po znacznie wyższych cenach niż w innych gminach. 

W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania: 

1. Czy istnieje harmonogram gazyfikacji gmin w powiatach słupskim, lęborskim oraz wejherowskim? Je-

śli tak, proszę go przedstawić. 

2. Jakie koszty musi ponieść potencjalny odbiorca gazu w celu przyłączenia swojego gospodarstwa do-

mowego do sieci? 

3. Proszę podać stopień gazyfikacji gospodarstw domowych oraz innych podmiotów w powiatach słup-

skim, lęborskim i wejherowskim. 

4. Jakie działania są podejmowane, aby zachęcić gospodarstwa domowe do podłączenia do sieci gazu 

ziemnego? 

5. Czy jest dopuszczalne, że właściciel sieci gazowej jest równocześnie wyłącznym dostawcą, sprzedawcą 

gazu do gospodarstw domowych i innych odbiorców? 

6. Czy jest szansa, aby do instalacji w Łebie doprowadzić gaz ziemny i za jej pośrednictwem zacząć go 

sprzedawać zainteresowanym odbiorcom? 

7. Czy podejmowane są rozmowy z właścicielem sieci gazowniczej w Łebie, aby podłączyć miasto do 

przesyłowego gazociągu gazu ziemnego? 

Kazimierz Kleina 

 
 


