Trwają przygotowania
do gazyfikacji pierwszych
miejscowości w gminie Oleśnica
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15 listopada 2017 roku
Gmina Oleśnica podpisała z Polską Spółką Gazownictwa list intencyjny
w sprawie budowy sieci
gazowej na terenie trzech
sołectw. Chodzi o Boguszyce Wieś, Boguszyce
Osiedle oraz Spalice.
Na jakim etapie jest
to przedsięwzięcie?

Tak będzie wyglądała
realizacja
Z informacji przekazanych
gminie przez Polską Spółkę Gazownictwa wynika, że
ilość złożonych wniosków
oraz wnioskowa moc przyłączeniowa urządzeń gazowych
miała wpływ na pozytywny
wynik analizy techniczno-ekonomicznej przeprowadzonej
przez PSG. Koncepcja gazyfikacji powyższego obszaru została też zaakceptowana przez
dyrekcję Zakład Gazowniczy
we Wrocławiu i wdrożona do
planu inwestycyjnego na lata
2018-2019, a gazyfikacja wyżej
wymienionego obszaru podzielona została na trzy etapy,
z czego pierwszy realizowany
będzie do Zakładu Galwanicznego w Boguszycach ze względu na deklarowany przez zakład wolumen zużycia paliwa
gazowego.
Polska Spółka Gazownictwa
Zakład Gazowniczy we Wrocławiu jest obecnie w trakcie
przygotowywania umów przyłączenia i propozycji umowy
przyłączeniowej dla kluczowe-

go odbiorcy gazu – zakładu
galwanizacyjnego w Boguszycach. Po zawarciu umowy
PSG uruchomi postępowanie
przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej tego
etapu. Przewidywany termin
uzyskania pozwolenia na budowę to lata 2019-2020, a realizacja zadania – drugi kwartał
2021 roku. PSG informuje również, że po uzgodnieniu dokumentacji projektowej spółka
rozpocznie proces wydawania
warunków przyłączenia oaz
zawierania umów przyłączeniowych z klientami przy trasie
ww. gazociągu. Po jego zrealizowaniu rozpoczną się prace
związane z etapem drugim, tj.
sukcesywną rozbudową sieci
dystrybucyjnej w miejscowościach Spalice i Boguszyce, w zależności od umów zawieranych
z klientami.
Spółka podkreśla też, że ze
względu na ewentualne trudności w uzgodnieniu zaplanowanej trasy gazociągu zasilającego
– I etap inwestycji, biegnącego
w dużej mierze przez tereny
zurbanizowane w Oleśnicy,
czas realizacji inwestycji może
ulec zmianie.

Co oznacza odmowa?
Część mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem gazu
do swojej posesji otrzymało od
spółki PSG odmowę realizacji
inwestycji ze względów technicznych. Nie jest ona jednak
– jak podkreśla zakład – ostateczna, a wynikała z konieczno-

W pierwszej kolejności gaz popłynie do mieszkańców
sołectw Boguszyce Osiedle, Boguszyce Wieś i Spalice.

Rozpoczęcie procesu gazyfikacji gminy Oleśnica planowane jest za trzy lata.
ści udzielenia odpowiedzi na
wniosek mieszkańców w ustawowo przewidzianym czasie
(21 dni). Polska Spółka Gazownictwa tłumaczy, że ze względu
na wielkość i złożoność całej
inwestycji gazyfikacji w gminie
Oleśnica, została ona podzielona na trzy etapy, a projektowanie trasy gazociągu w I etapie
potrwa dłużej niż pierwotnie
zakładano. W związku z tym
spółka musiała przesunąć termin rozpatrywania części wniosków, gdyż termin warunków
przyłączenia do sieci gazowej
minąłby przed datą zakończenia inwestycji. W momencie
opracowywania dokumentacji
projektowej PSG rozpocznie
wydawanie warunków przyłączenia i zawierania umów
przyłączeniowych.
Złożone
przez mieszkańców wnioski (te,
które spotkały się teraz z tzw.
odmową miękką) będą znajdowały się w bazie informatycznej firmy i nie będzie potrzeby ich ponownego składania.
Konieczność złożenia nowego
wniosku jest tylko wtedy, jeśli

w danym gospodarstwie domowym zmieniłoby się zapotrzebowanie na paliwo gazowe.

Co z innymi
sołectwami?
Już wiadomo, że realizacja
trzeciego etapu, czyli doprowadzenie sieci dystrybucyjnej do
Cieśli, uzależniona będzie od
uruchomienia strefy aktywności gospodarczej WSSE Invest
Park na terenie gminy Oleśnica, pojawienie się odbiorcy na
tym terenie i zawarcia z nim
umowy przyłączeniowej. Co
z miejscowościami położonymi na południu gminy? Sekretarz gminy Oleśnica Krzysztof
Skórzewski poruszył tę kwestię
w rozmowach z Polską Spółką
Gazownictwa. – Złożyliśmy
zapytanie, odnosząc się do
trwających obecnie prac projektowych dla inwestycji pn.
modernizacja gazociągu relacji
Jelcz-Nieciszów, polegającej na
wybudowaniu nowego gazociągu biegnącego równolegle od
gazociągu już istniejącego oraz

planowym włączeniu istniejącego gazociągu po wybudowaniu
nowego – wyjaśnia sekretarz,
który w imieniu gminy Oleśnica wniósł do PSG o przeanalizowanie koncepcji polegającej
na możliwości wykorzystania
istniejącego gazociągu do doprowadzenia sieci gazowej do
miejscowości z terenu gminy
Oleśnica, tj. Ligoty Wielkiej,
Ligoty Małej, Smolnej, Krzeczyna i Zimnicy.
Koncepcja
przedstawiona
przez gminę została poddana
analizie przez PSG. Spółka
poinformowała, że istnieją
dwie potencjalne możliwości
doprowadzenia gazu do mieszkańców wspomnianych wyżej
miejscowości. Pierwsza zakłada
podjęcie próby przekwalifikowania gazociągu na gazociąg
średniego ciśnienia (tutaj wymagane byłoby wydzielenie
fragmentu gazociągu od stacji
gazowej w Oleśnicy Bystre do
okolic Krzeczyna), przeprowadzenie próby wytrzymałości
i szczelności, wykonanie odpowiednich przepięć w obrębie

stacji w Oleśnicy Bystre oraz
rozbudowa nowej sieci do
zasilania tych miejscowości.
Drugie rozwiązanie to umiejscowienie nowej stacji gazowej
wysokiego ciśnienia oraz rozbudowanie sieci średniego ciśnienia PSG od przedmiotowej
stacji do odbiorców.
Polska Spółka Gazownictwa,
przedstawiając te propozycje,
podkreśla, że wariantem tańszym w realizacji jest wariant
pierwszy. Przy czym podkreśla,
że powtórne wykorzystanie
gazociągu spowoduje, że nie
będzie on pełnowartościowy,
a czas i koszt jego eksploatacji
w „nowej roli” będzie odpowiednio krótszy i wyższy niż
w przypadku nowego gazociągu.
Jeszcze w tym roku sołtysi
Ligoty Wielkiej i Smolnej przeprowadzą ankietyzację wśród
mieszkańców, żeby poznać zapotrzebowanie na gaz zarówno
mieszkańców, jak i firm działających na tym terenie. Wyniki
ankiet zostaną przekazane do
Polskiej Spółki Gazownictwa.

