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Szanowny Panie Marszałku.
W odpowiedzi na zapytanie nr 28 z dnia 15 grudnia 2015r. Pani Poseł Anny SchmidtRodziewicz w sprawie likwidacji Punktu Dystrybucji Gazu w Lubaczowie, w oparciu
o materiały przygotowane przez Spółki PGNiG S.A. oraz PSG sp. z o.o. informuję, co
następuje.
W lipcu br. zakończony został proces reorganizacji podstawowych jednostek terenowych
w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. (dalej: PSG), który był wynikiem kontynuacji zmian,
jakie nastąpiły w wyniku konsolidacji sześciu spółek gazownictwa.
Podstawowym celem przeprowadzonych działań było ujednolicenie we wszystkich
Oddziałach Spółki struktur organizacyjnych oraz zakresu funkcji realizowanych przez Rejony
Dystrybucji Gazu. Działania te poprzedzone były szczegółową analizą funkcjonowania
wszystkich podstawowych jednostek terenowych w PSG. Uwzględniała ona aspekty
związane m.in. z liczbą odbiorców gazu obsługiwanych na obszarze funkcjonowania danej
jednostki oraz wielkością obsługiwanego majątku sieciowego (ilość obsługiwanych
gazociągów, przyłączy i gazomierzy). Z przeprowadzonych analiz wynika, iż Punkt Dystrybucji
Gazu (dalej: PDG) w Lubaczowie był jedną z mniejszych jednostek funkcjonujących w PSG,
a obsługiwany przez nią majątek znacznie odbiegał od średnich wartości dla podstawowych
jednostek terenowych Spółki. W związku z powyższym, Zarząd PSG podjął decyzję
o likwidacji PDG w Lubaczowie i przekazaniu zadań realizowanych przez powyższą jednostkę
do Rejonu Dystrybucji Gazu w Jarosławiu.
Powyższe zmiany miały takie na celu jak najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych
zasobów sprzętowych oraz kapitału ludzkiego, dlatego też wszystkim pracownikom PDG
w Lubaczowie zaproponowano kontynuowanie pracy w Rejonie Dystrybucji Gazu
w Jarosławiu, który przejął zadania tej jednostki.
W odniesieniu do obaw o bezpieczeństwo eksploatacji sieci, z uzyskanych od Spółki
informacji wynika, iż od momentu likwidacji PDG w Lubaczowie tj. od dnia 01.05.2015r. do
dnia 22.12.2015r. na obszarze działania dawnej jednostki w Lubaczowie nie odnotowano ani
jednego zgłoszenia na trzeciej zmianie, tj. w godz. od 2200 do 600 Pozostałe zgłoszenia były
realizowane na bieżąco. Ponadto Spółka informuje, że ilość wydanych warunków
przyłączenia dla całego terenu obsługiwanego przez RDG w Jarosławiu (w ramach, którego
funkcjonował dotychczas PDG w Lubaczowie) wykazała w ostatnich 5 latach tendencję
spadkową w wysokości ok. 35%.
Równocześnie Zarząd PSG zapewnia, iż w trosce o jak najlepsze relacje z władzami
samorządowymi oraz w celu rozwiania obaw władz samorządowych Lubaczowa odnośnie
możliwości pogorszenia jakości obsługi mieszkańców regionu, w dniu 1 września 2015 roku
przedstawiciele PSG odbyli spotkanie z Burmistrzem i Starostą w Lubaczowie przedstawiając
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i wyjaśniając stanowisko Spółki, a także odpowiadając na pytania. Podczas rozmowy
włodarze miasta wyrażali zrozumienie dla przedstawionych argumentów. Według informacji
PSG, nieruchomości po PDG w Lubaczowie Burmistrz Miasta Lubaczów zamierza
wykorzystać na cele publiczne.
Zarząd Spółki zapewnia, że przeprowadzona reorganizacja podstawowych jednostek
terenowych PSG w żaden sposób nie rzutuje na poziom bezpieczeństwa sieci gazowej, ani
komfort obsługi mieszkańców Lubaczowa i Powiatu.
Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą satysfakcjonujące dla Pani Poseł.
Z wyrazami szacunku,
Minister Skarbu Państwa
(podpisano elektronicznie)

2

