Szanowni Mieszkańcy,
jestem zobowiązany do poinformowania Państwa, że Polska Spółka Gazownictwa, która miała
realizować inwestycję w zakresie gazyfikacji miejscowości Nowe Miasto, na dzień dzisiejszy, nie daje
zapewnienia szybkiej i sprawnej budowy sieci dystrybucyjnej.
Mając na względzie Państwa wcześniejsze duże zainteresowanie przyłączeniem do sieci gazociągowej
oraz wynikający z przepisów prawa obowiązek zmiany do roku 2027 źródła ogrzewania na ekologiczne,
podjąłem współpracę z PGNiG celem jak najszybszej realizacji zamierzonej inwestycji.
W związku z powyższym w dniu 7 maja 2019 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście
odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami przedsiębiorstwa gazowego. Nowe Miasto nadal
ma dużą szansę na gaz ziemny, ale bardzo potrzebne jest Państwa zaangażowanie. Dlatego też ponownie
zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej do niniejszego pisma ankiety. Wypełniona oraz
podpisana ankieta nie będzie zobowiązywała do przyłączenia Państwa nieruchomości do sieci
gazociągowej, będzie natomiast stanowiła podstawę przeprowadzenia analizy rynku czyli stanie się
„szansą” dla Nowego Miasta i jego mieszkańców. Na podstawie złożonych ankiet, które wskażą
lokalizację potencjalnych miejsc odbioru gazu, powstanie wstępny projekt przebiegu sieci oraz analiza
ekonomiczna wykonania sieci dystrybucyjnej, w celu oceny jej opłacalności. Jako potencjalne miejsce
odbioru gazu można wskazać również budynki czasowo zamieszkałe, budynki w trakcie budowy oraz
działki, które w perspektywie czasu planuje się zabudować. Aby całe przedsięwzięcie stało się
opłacalne, a co za tym idzie realne do realizacji, chęć przyłączenia do sieci gazociągowej wyrażoną
w ankietach musi złożyć jak największa liczba osób. Sprawne przeprowadzenie procesu ankietyzacji
będzie miało ogromny wpływ na możliwość i termin realizacji inwestycji. Przy odpowiedniej
mobilizacji mieszkańców i dużym zainteresowaniu istnieje realna szansa, że gaz będzie doprowadzony
do wszystkich, którzy wyrażą taką potrzebę.
Dołóżmy wszelkich starań, abyśmy mogli korzystać z wygodnego i ekologicznego paliwa oraz żyć
w czystym pozbawionym smogu środowisku.
Wypełnione i podpisane ankiety proszę złożyć do dnia 24 maja 2019 roku w jednym z wyznaczonych
punktów:
 Sekretariat Urzędu Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09 – 120 Nowe Miasto w godz.
800 – 1600,
 Pizzeria Kebab NM (Pani Jolanta Bralska), ul. Główny Rynek 17, 09 – 120 Nowe Miasto
w godz. 1100 – 2200,
 Sklep Spożywczo-Przemysłowy (P. Smolińscy i P. Wacholscy), ul. Ciechanowska 68,
09 – 120 Nowe Miasto w godz. 600 – 2000.
Ankietę można również
info@ugnowemiasto.pl.

przesłać

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na

adres:

Ankieta dostępna jest także na stronie internetowej www.ugnowemiasto.pl w aktualnościach.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy Referatu Infrastruktury Technicznej
i Inwestycji w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, pokój nr 15 oraz pod nr telefonu 23/ 661 49 40.
Z góry serdecznie dziękuję za zaangażowanie i złożenie ankiety.
Z poważaniem

