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Dot.: gazyfikacji Gminy Zapolice

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo dotyczące mozliwości gazyfikacji terenu Gminy

Zapolice

Polska Społka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi informuje,
ze istnieją techniczne mozliwości doprowadzenia gazu ziemnego do przedmiotowego
obszaru. Żródłem zasilania
terenów byłby gazociąg średniegociśnienia
w Zduńskiej Woli, Jednak poza technicznymi warunkami budowy odcinków sieci
gazowych spełnione muszą byc również warunki ekonomiczne, co wiąże się
z odpowiednim poborem paliwa gazowego do celów grzewczych, Deklaracje Klientów
popańe złożonymiwnioskami o przyłączenie do sieci gazowej będą podstawą do
wykonania analizy opłacalnościekonomicznej. Pozytywny wynik ekonomiczny
wykonanej analizy umozliwi podpisanie umów przyłączeniowych, a w konsekwencji
u ru cho m ie n ie rea izacj i zadan związany ch z r ozbudową s ieci g azowej.
W związku z powyższylT,|, w przypadku zaistnienia korzystnych okoliczności, które
związane są się z odpowiednim zapotrzebowaniem na gaz ziemny, PSG sp. z o.o.
zapewnia, ze chętnie powróci do tematu gazyfikacjiwskazanego obszaru.
l

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Anną Gala(42 67 59 175) lub
z p. Piotrem Morawskim (42 67 59 176).
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