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Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w sprawie gazyfikacji wsi Rydzów i Szydłowiec
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POTENCJAŁU

INWESTYCYJNEGO GMINY MIELEC wykonanej w ramach projektu „Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”. Jest to analiza która określa
słabe i mocne strony gminy oraz szanse i zagrożenia. Celem opracowania była delimitacja
(wyznaczenie granic) obszaru, który może zostać przeznaczony pod inwestycje gospodarcze, wraz ze
wskazaniem ich możliwego charakteru oraz szans i zagrożeń dla tego procesu.
Oczywiście jedną z tych słabych stron tego procesu inwestycyjnego jest niepełna gazyfikacja
wsi ale także m.in. zła jakość dróg na których tworzą się „wąskie gardła” w niektórych sołectwach,
niepełne skanalizowanie gminy, niepełna oferta sportowa i wiele innych czynników mogących
stanowić zagrożenie dla działalności inwestycyjnej.
W związku z powyższym priorytetem dla Gminy Mielec m.in. w kontekście przeprowadzonej
analizy jest wyeliminowanie części zagrożeń poprzez pełne skanalizowanie gminy oraz poprawa
układu komunikacyjnego. Na dzień dzisiejszy poziom skanalizowania gminy wynosi 70%.
Przez działania samorządu gminnego podejmowane w ramach zadań publicznych, należy
rozumieć te, które mają na celu korzyść ogółu, która określana jest jako zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej, czyli mieszkańców gminy.
Jak Pan zauważył do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie
gminnym, należą między innymi sprawy zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz.
Dlatego też w latach 2014-2018 podejmowane były rozmowy dotyczące gazyfikacji wsi
Rydzów i Szydłowie zarówno z mieszkańcami jak także z przedstawicielami Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle. Nigdy jednak nie było pełnej deklaracji
wszystkich mieszkańców tych sołectw co do zapotrzebowania na gaz. Jest to bardzo istotne dla
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w kontekście dalszej
analizy technicznej i ekonomicznej.

O ile na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Gmina Mielec ma bezpośredni wpływ
tak w przypadku sieci gazowych wszystkie działania inwestycyjne (analiza rynku, rozwiązania
techniczne, budowa) realizuje Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w
Jaśle.
Wobec powyższego informujemy iż Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Jaśle może podjąć niezbędne działania związane z określeniem możliwości budowy'
sieci dystrybucyjnej na przedmiotowym terenie. Przyłączenie do sieci gazowej PSG sp. z o.o. nowych
odbiorców na terenie gminy Mielec, jest możliwe jeżeli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki
przyłączenia. W celu ustalenia wstępnych założeń realizacji inwestycji niezbędne jest oszacowanie
zapotrzebowania na gaz ziemny i jego przeznaczenie w grupie odbiorców indywidualnych
i adresowanych (jednostki użyteczności publicznej, usługi, handel, produkcja przemysłowa).
W związku z tym ważna jest tu wiążąca deklaracja mieszkańców zainteresowanych takimi
rozwiązaniami.
Skoro Pana zdaniem istnieje duże zapotrzebowanie wśród mieszkańców na tego typu media,
celem Wójta Gminy Mielec będzie pozyskanie na najbliższych zebraniach wiejskich informacji
i danych, które pomogą PSG Sp. z o. o. określić potencjał oraz koszty inwestycji niezębne do
opracowania koncepcji i analizy

techniczno-ekonomicznej. Pozytywne wyniki analizy będą

podstawą planowania budowy infrastruktury gazowniczej.
Rozważając przedmiotową interpelację jesteśmy wdzięczni Panu za troskę o mieszkańców nie
tylko swojej miejscowości lecz również o pozostałych mieszkańców Gminy.
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