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OR.152.3.2022.PP         

 

Wnioskodawca: 
Inicjatywa – Zmieniamy Gminy na Lepsze – Poprawa Efektywności Energetycznej  

i Dywersyfikacja – Troską nas Wszystkich 

 

Współwnioskodawca: 

Szulc-Efekt Sp. Z o.o. ul. Poligonowa 04-051 Warszawa 

 

W odpowiedzi na złożoną dniu 4 maja  2022 r. petycję, aby jednym ze środków 

poprawy efektywności energetycznej wdrożonym przez Gminę w 2022 r. była 

optymalizacja wydatków związanych z kosztami zakupu  energii elektrycznej oraz 

ewentualne uzdrowienie stanu faktycznego i długofalowe planowanie związane  

z gazyfikacją uprzejmie informuję, że optymalizowanie wydatków związanych z kosztami 

zakupu energii elektrycznej realizowane jest na bieżąco dlatego też  nie istnieje obecnie 

potrzeba przeprowadzania analizy wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej. 

Takiej analizy dokonaliśmy przed przetargiem na zakup energii elektrycznej za lata 2022 – 

2023, w ramach grupy zakupowej do której przystąpiliśmy. W ramach grupy zakupowej 

zakupiliśmy energię elektryczną z podziałem na oświetlenie uliczne i na obiekty. Przyjęte 

taryfy zostały dobrane optymalnie. 

Sieci gazowej na terenie Gminy Jemielnica nie ma. Jest dopiero planowana. W lutym 

2022 r. Polska Spółka Gazownictwa - Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu poinformowała 

nas o rozpoczęciu realizacji inwestycji polegającej na budowie dystrybucyjnej sieci 

gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Jemielnica w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dystrybucyjnej sieci gazowej średniego 

ciśnienia o łącznej długości 9 800 mb., w tym: 

1) PE HD PE 100 DZ. 110 SDR 17,6 dł. około 8 940 m, 
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2) PE HD PE 100 DZ.   63 SDR 11    dł. około    860 m. 

Harmonogram prac związanych z realizacja zadania będzie następujący: 

1) uzyskanie pozwolenia na budowę: 29.12.2023 r.; 

2) odbiór techniczny robót budowlano-montażowych: 30.08.2024 r.; 

3) odbiór końcowy robót budowlano-montażowych: 31.10.2024 r. 

Trasa planowanej budowy sieci gazowej w miejscowości Jemielnica to ulice: Nowe 

Osiedle, Marka Prawego, Wspólna, Nowa Kolonia, część ul. Wiejskiej, Szkolnej  

i Strzeleckiej.  

Z poważaniem: 
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