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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka 

Szanowny Panie Premierze! 
W wielu miejscach w Polsce brakuje gazu. To cios, po którym samorządom ciężko będzie się podnieść. 

Przedsiębiorcy i osoby budujące domy w Radomiu nie otrzymają nowych przyłączy gazu. Od kilku tygodni 
nie są już podpisywane umowy na dostawy gazu w mieście i regionie, z wyjątkiem Szydłowca i jego okolic. 
Taka sytuacja jest spowodowana ograniczonymi możliwościami technicznymi, które powstały na skutek 
braku inwestycji w linie przesyłowe. Rezerwy przepustowości gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sękocin 
– Lubienia zostały wyczerpane. Wszystkie firmy, które chciałyby przyłączyć się do sieci gazowej, spotykają 
się z odmową. Gazu dla Radomia na najbliższe lata nie ma i nie będzie – taki komunikat usłyszały władze 
miasta. 

To prawdziwy skandal, sytuacja, która degraduje nasz region. Obecnie jest tak, że gaz, który mógłby trafić 
do Radomia, jest przesyłany do Warszawy. To sytuacja niewyobrażalna i musimy jej natychmiast 
przeciwdziałać. Powiedzmy to otwarcie – bez nowych przyłączy nie ma mowy o rozwoju miasta. Skala 
problemu jest ogromna, dotyczy on nie tylko naszego regionu zamieszkałego przez sześćset pięćdziesiąt 
tysięcy osób, gdyż borykają się z nim również inne miasta. Niestety samorządowcy są bezradni. Za wszystko 
odpowiada spółka, która jest całkowicie podporządkowana Skarbowi Państwa. 

Apeluję do Pana Premiera o podjęcie zdecydowanych działań, które zapobiegną skutkom tej dramatycznej 
sytuacji i uratują wiele polskich miast przed wyhamowaniem inwestycyjnym. Nie możemy pozwolić, żeby w 
XXI wieku Radom został zdegradowany z powodu deficytu gazu, żeby tak wiele polskich miast, gmin i 
powiatów straciło w wyniku zaniedbań mających miejsce w ostatnich latach. Nie zgadzam się na to, oczekuję 
od Pana Premiera konkretnych decyzji w tej sprawie. 

W związku z tym bardzo proszę Pana Premiera o odpowiedzi na następujące pytania. 
Dlaczego w ostatnich latach ministerstwo nie inwestowało w linie przesyłowe w regionach, w których 

dziś występuje problem deficytu gazu? 
Czy w poprzednich latach prowadzone były jakiekolwiek ekspertyzy, które wskazywały na wyczerpanie 

przepustowości gazociągów w przyszłości? 
Z czyich zaniedbań wynika wyżej wymieniona sytuacja? 
Od kiedy ministerstwo zna ów problem i dlaczego nie podejmowano żadnych czynności mających na celu 

zniwelowanie jego skutków? 
Czy planowane są konkretne działania, dzięki którym będzie można poprawić tę dramatyczną sytuację, a 

jeśli tak, to jakie? 
Kiedy Radom może liczyć na nowe przyłącza gazu? 
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