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Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałka Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę na 29. posiedzeniu 

Senatu w dniu 10 września 2021 r., w sprawie procesu gazyfikacji w powiatach słupskim, 

lęborskim oraz wejherowskim, znak: BPS/043-29-1217/21, poniżej przedstawiam stosowne 

wyjaśnienia. 

W odpowiedzi na pytanie 1 „Czy istnieje harmonogram gazyfikacji gmin w powiatach słupskim, 

lęborskim oraz wejherowskim? Jeśli tak, proszę go przedstawić” informuję, że z informacji 

uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (dalej PSG lub spółka) wynika, że 

realizacja zadań inwestycyjnych przez spółkę oparta jest na harmonogramie określonym przez 

terminy zawarte w umowach o przyłączenie. Dodatkowo poszczególne oddziały PSG realizują 

zadania inwestycyjne, które ze względu na szeroki zakres, realizowane są etapowo w ramach 

uzyskiwanych pozwoleń na budowę oraz w ramach zawartych zobowiązań z klientami:

 Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku prowadzi prace mające na celu rozbudowę 

sieci gazowej na terenie powiatu wejherowskiego (gmina Łęczyce) oraz powiatu 

lęborskiego (gmina Cewice). Po wykonaniu dokumentacji projektowej, która 

przewidziana jest na 2022 r., PSG zweryfikuje zasadność co do dalszej kontynuacji 

zadania. W powiecie lęborskim realizowane są również 42 zadania inwestycyjne, 

a w powiecie wejherowskim 236 zadania. Dodatkowo w trakcie realizacji zadań 

związanych z przyłączaniem samych przyłączy do istniejącej sieci gazowej w powiecie 

lęborskim wykonywane są 56 szt. przyłączy, a w powiecie wejherowskim 283 szt. 

przyłączy.



 Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie realizuje zadania związane z gazyfikacją 

gminy Słupsk w miejscowościach: Niewierowo, Krępa Słupska, Kusowo z planowanym 

terminem realizacji na lata 2022-2023. Ponadto planowany termin realizacji gazyfikacji 

miejscowości Lędowo oraz Wytowno to lata 2022-2023. Dodatkowo w powiecie 

słupskim prowadzone są prace związane z rozbudową sieci gazowej w miejscowościach 

Widzino, Dębnica Kaszubska oraz Kępice z planowanym terminem realizacji w 2022 r. 

Na terenie powiatu słupskiego, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych PSG 

planowana jest również gazyfikacja miejscowości: Włynkowo, Bierkowo, Bruskowo, 

Sycewice, Reblino Wodnica, Grabno, Jezierzyce, Strzelinko, Wielichowo, Gałęzinowo, 

Charnowo, Swochowo obejmująca budowę sieci gazowej o łącznej długości 

wynoszącej ok. 63 km. W chwili obecnej PSG jest na etapie poszukiwania 

wykonawców dla realizacji ww. inwestycji. Dopiero po wybraniu wykonawców PSG 

będzie w stanie podać harmonogram realizacji poszczególnych zadań.

W odpowiedzi na pytanie 2 „Jakie koszty musi ponieść potencjalny odbiorca gazu w celu 

przyłączenia swojego gospodarstwa domowego” informuję, że zgodnie z art. 7 ust. 8 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868) 

za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej wysokiego ciśnienia ustala się opłatę na 

podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację 

przyłączenia. Natomiast za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej średniego 

i niskiego ciśnienia opłatę ustala się w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie 

przedsiębiorstw energetycznych, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

(dalej: Prezes URE), kalkulowane na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów 

inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączania tych podmiotów. Jak 

wynika z powyższego, odbiorca gaz ziemnego ponosi jedynie część kosztów przyłączenia 

do sieci gazowej. Zgodnie z zatwierdzoną przez Presa URE w dniu 13 stycznia 2021 r. dla 

PSG Taryfą nr 9 dla usług dystrybucji paliw gazowych na okres do dnia 31 grudnia 2021 

r. klienci spółki z grup taryfowych W1.1-W4 ponoszą opłaty za przyłączenie do sieci 

dystrybucyjnej o długości nie większej niż 15 m w wysokości 2 132,10 zł. 

W odpowiedzi na pytanie 3 „Proszę podać stopień gazyfikacji gospodarstw domowych oraz 

innych podmiotów w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim” poniżej 

przedstawiam informacje o stopniu gazyfikacji gmin w powiatach słupskim, lęborskim 

i wejherowskim:

 Powiat słupski:



Gmina Powiat Województwo

Usługa 
dystrybucji 
przez PSG

 (1-tak, 0-nie)

stopień gazyfikacji

Ustka słupski pomorskie 1 75,49%
Damnica słupski pomorskie 1 0,09%
Dębnica Kaszubska słupski pomorskie 1 0,03%
Główczyce słupski pomorskie 0 0,00%
Kępice słupski pomorskie 1 0,03%
Kobylnica słupski pomorskie 1 35,23%
Potęgowo słupski pomorskie 0 0,00%
Słupsk słupski pomorskie 1 14,95%
Smołdzino słupski pomorskie 0 0,00%
Ustka słupski pomorskie 1 11,87%
Słupsk (miasto) Słupsk pomorskie 1 73,24%

 Powiat lęborski:

Gmina Powiat Województwo

Usługa 
dystrybucji 
przez PSG

(1-tak, 0-nie)

stopień gazyfikacji

Lębork lęborski pomorskie 1 78,85%
Łeba lęborski pomorskie 0 0,00%
Cewice lęborski pomorskie 0 0,00%
Nowa Wieś 
Lęborska

lęborski pomorskie 1 8,37%

Wicko lęborski pomorskie 0 0,00%

 Powiat wejherowski:

Gmina Powiat Województwo

Usługa 
dystrybucji 
przez PSG

(1-tak, 0-nie)

stopień gazyfikacji

Reda wejherowski pomorskie 1 35,66%
Rumia wejherowski pomorskie 1 58,55%
Wejherowo wejherowski pomorskie 1 56,97%
Choczewo wejherowski pomorskie 0 0,00%
Gniewino wejherowski pomorskie 0 0,00%
Linia wejherowski pomorskie 0 0,00%
Luzino wejherowski pomorskie 1 0,05%
Łęczyce wejherowski pomorskie 0 0,00%
Szemud wejherowski pomorskie 1 22,19%



Wejherowo wejherowski pomorskie 1 20,63%

W odpowiedzi na pytanie 4 „Jakie działania są podejmowane, aby zachęcić gospodarstwa 

domowe do podłączenia do sieci gazu?” uprzejmie informuję, że w ramach rządowego 

programu Czyste powietrze istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych 

źródeł ciepła na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła oraz przeprowadzenia niezbędnych 

prac termomodernizacyjnych budynku. Dofinansowanie na wymianę starego źródła ciepła 

skierowane jest do osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali 

mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 

kwoty 100 000 zł. Dofinansowaniem objęty jest również demontaż starego źródła ciepła oraz 

montaż nowego ekologicznego źródła ciepła. Aby uzyskać dotację na wymianę tzw. 

„kopciucha” w ramach programu Czyste powietrze niezbędne jest złożenie wniosku 

o dofinansowanie, wraz z określonymi załącznikami, do właściwego dla miejsca inwestycji 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe 

informacje o programie Czyste powietrze dostępne są na stronie internetowej: 

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/.

W odpowiedzi na pytanie 5 „Czy jest dopuszczalne, że właściciel sieci gazowej jest 

równocześnie wyłącznym dostawcą, sprzedawcą?” informuję, że zgodnie z przepisami ustawy 

– Prawo energetyczne na terytorium RP działalność w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami 

gazowymi prowadzona jest na podstawie udzielonej przez Prezesa URE koncesji. Informuję 

również, że nie ma regulacji, które zakazywałyby równoczesnego prowadzenia działalności 

gospodarczej polegającej na dystrybucji paliw gazowych oraz obrotu paliwami gazowymi. 

Zgodnie z art. 9h ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego może 

być właścicielem sieci dystrybucyjnej jeśli posiada koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem tej sieci. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z art. 9h 

ust. 4 ww. ustawy, powierzenie pełnienia obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego 

może dotyczyć wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, 

jeżeli liczba odbiorców przyłączonych do sieci gazowej jest nie większa niż sto tysięcy 

i sprzedaż paliw gazowych nie przekracza 150 mln m3 w ciągu roku.

W odpowiedzi na pytanie 6 „Czy jest szansa, aby do instalacji w Łebie doprowadzić gaz ziemny 

i za jej pośrednictwem zacząć go sprzedawać zainteresowanym odbiorcom?” informuję, że 

z informacji przekazanych przez PSG wynika, że przeprowadzone przez spółkę analizy 

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/


ekonomicznej opłacalności inwestycji związanej z gazyfikacją miejscowości Łeba wykazały, 

iż szacowane przychody z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych w zestawieniu 

z planowanymi nakładami na budowę infrastruktury gazowej z późniejszymi kosztami 

eksploatacji nie spełniają warunków ekonomicznych realizacji przedmiotowej inwestycji. 

W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z art. 7 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 716, 868) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 

dystrybucją paliw gazowych jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci jeżeli 

istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw, 

a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. W konsekwencji 

należy stwierdzić, że operator systemu dystrybucyjnego nie dysponuje pełną swobodą 

w podejmowaniu decyzji w zakresie prowadzonych inwestycji. Zgodnie z ogólnymi zasadami 

ustawy – Prawo energetyczne, operator ma obowiązek dbać o ochronę interesów ogółu 

odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. Kryterium to brane jest przez 

Prezesa URE przy ocenianiu przedłożonych przez spółkę taryf dla paliw gazowych na kolejne 

okresy. W przypadku przyjęcia do realizacji inwestycji niemającej podstaw ekonomicznych, 

skutki finansowe w postaci podwyżki opłat ponieśliby wszyscy odbiorcy gazu ziemnego. 

Dlatego tak ważne jest dokonywanie oceny każdej inwestycji odrębnie.

W odpowiedzi na pytanie 7 „Czy podejmowane są rozmowy z właścicielem sieci gazowniczej 

w Łebie, aby podłączyć miasto do przesyłowego gazociągu gazu ziemnego?” z informacji 

uzyskanych od PSG wynika, że w 2017 r. spółka prowadziła rozmowy z ówczesnym 

właścicielem sieci gazowej w Łebie, firmą Amber Gaz Sp. z o.o., w sprawie odkupu sieci 

gazowej. Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na brak opłacalności. W chwili 

obecnej PSG nie prowadzi rozmów z aktualnym właścicielem sieci gazowej na terenie 

miejscowości Łeba w zakresie jej odkupu. 

Z poważaniem

Z up. Ministra

Piotr Dziadzio
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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