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Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego

Pan Józef Matysiak 
Starosta Rawski

Za pośrednictwem
Pani Maria Charążka

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

INTERPELACJA

W nawiązaniu do deklaracji dotyczących planów 
w przedmiocie gazyfikacji Powiatu Rawskiego złożonych w roku 2018 w expose 
Pana Starosty proszę o udzielenie szczegółowej informacji w zakresie:

1. Ile kilometrów sieci gazowniczej zostało wybudowanych w 2019 r. na 
terenie Powiatu Rawskiego? Proszę o wyszczególnienie z podziałem na 
gminy.

2. Ile gospodarstw domowych zostało przyłączonych do sieci gazowniczej?
3. Jakie są plany gazyfikacji terenu Powiatu Rawskiego na rok 2020 i na lata 

kolejne?

Ij

Z poważaniem,

Adrian Galach



STAROSTA RAWSKI

Pan Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego

Rawa Mazowiecka, dnia 19.03.2020r.
Nasz znak: WI.I.0023.6.2020.MSK

W odpowiedzi na interpelację, przekazaną za pośrednictwem Przewodniczącej Rady 
Powiatu, Pani Marii Charążki w dniu 06.03.2020r., w sprawie informacji o stanie rozwoju sieci 
gazowniczej na terenie Powiatu Rawskiego, uprzejmie informuję, że w latach 2018-2019 
wydano pozwolenia na budowę 19 653 m sieci gazowej oraz 221 szt. przyłączy gazowych do 
gospodarstw domowych. Ponadto wydano 18 pozwoleń na budowę instalacji zbiornikowych 
na gaz płynny i przyjęto 84 zgłoszenia zamiaru budowy zbiorników na gaz płynny.

Szczegółowe zestawienie, dotyczące długości sieci gazowniczej z podziałem na gminy, zostało 
przedstawione w poniższej tabeli:

Jednostka administracyjna Długość sieci gazowej

Gmina Biała Rawska 3110 m
Gmina Regnów 10 665 m
Gmina Rawa Mazowiecka 5512 m
Miasto Rawa Mazowiecka 366 m

Należy również nadmienić, że w dniu 5 lipca 2019r., odbyło się spotkanie z dyrekcją 
łódzkiej gazowni, w którym uczestniczyli przedstawiciele Starostwa oraz burmistrzowie 
i wójtowie gmin z terenu naszego powiatu. Dyrekcja Polskiej Spółki Gazownictwa 
zadeklarowała zamiar wybudowania sieci gazowej na terenie powiatu. Poinformowano 
również, że w pierwszym etapie inwestycji, planuje się uruchomienie funkcjonowania 
zbiorników, służących do zaopatrzenia w gaz, zlokalizowanych w Cielądzu oraz Regnowie.

Z poważaniem,

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
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