Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę
w dniu 24 czerwca 2022 r.
Oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy
Szanowna Pani Minister!
25 kwietnia 2022 r. minister spraw wewnętrznych i administracji nałożył sankcję na firmę Novatek Green
Energy Sp. z o.o. zakazującą jej sprzedaży paliw gazowych odbiorcom końcowym w Łebie. 29 kwietnia
2022 r. prezes Rady Ministrów wydał polecenie świadczenia usług dystrybucji i regazyfikacji na sieciach
dystrybucyjnych firmy Novatek firmie Polska Spółka Gazownictwa. Spółka ta dostarcza gaz przyłączonym
do sieci gazowniczej mieszkańcom Łeby. Pierwszy kontakt odbiorców gazu z Polską Spółką Gazownictwa
nastąpił dopiero ok. 9 czerwca. W tym czasie otrzymali pierwszą, bardzo ogólną, pisemną informację
dotyczącą dostaw gazu.
Do tej pory mieszkańcy Łeby nie otrzymali umów na dostawę gazu, nie otrzymali informacji, w jakiej
cenie gaz jest im sprzedawany i na jakich warunkach. Takiej informacji nie mogą uzyskać ani pisemnie, ani
telefonicznie, ani mailowo. W szczególnie trudnej sytuacji postawiono osoby, które miały być przyłączone do
sieci gazowej, miały być nowymi odbiorcami. Osoby te mają zezwolenie na przyłącze wydane przez
starostwo powiatowe w Lęborku i podpisaną umowę na przyłączenie do sieci gazowej oraz wniosły
wszystkie opłaty. Takim przykładem jest przypadek pana W. B., który mając komplet dokumentów
i opłaconą usługę przyłączenia, został pozbawiony możliwości korzystania z gazu. Poniósł on koszty ok.
20 tysięcy zł. Do tej pory, po spełnieniu wymogów administracyjnych, przyłączanie odbywało się
praktycznie od ręki. Obecnie przedstawiciel spółki Polska Spółka Gazownictwa w Lęborku mówi, że całą
procedurę zezwoleń należy przeprowadzić od nowa, wnieść nowe opłaty i żądać od firmy Novatek zwrotu
pieniędzy. Przedstawiciel spółki informuje, że są w stanie wykonać w ciągu roku nie więcej niż 4 nowe
przyłączenia.
Jestem przekonany, że takie traktowanie mieszkańców Łeby jest niedopuszczalne i lekceważące.
Równocześnie Bank Spółdzielczy w Łebie odmawia przyjęcia zapłaty za dostawy gazu realizowane jeszcze
w czasach funkcjonowania firmy Novatek. Także kwestia płatności za wcześniej dostarczony gaz jest
w dalszym ciągu niewyjaśniona.
Zwracam się prośbą do Pani Minister o zobowiązanie spółki Polska Spółka Gazownictwa do pełnego
wyjaśnienia odbiorcom gazu w Łebie tej sytuacji, w tym cen, warunków dostaw, płatności za poprzednie
dostawy gazu. Proszę równocześnie podjąć działania umożliwiające szybkie podłączenie nowych odbiorców
gazu, tak aby mogli oni korzystać z podpisanych wcześniej umów, mogli się podłączyć w miarę sprawnie
i szybko, nie czekając miesiącami na decyzję.
Z poważaniem
Senator RP Kazimierz Kleina

