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 W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11 września 2020 r. uprzejmie informuję: 

1. Nie znany jest dokładny termin możliwości przyłączenia mieszkańców do sieci gazociągu 

budowanego na terenie gminy Rzeczenica. Ze wstępnych ustaleń wynika, że możliwe będzie 

składanie wniosków o przyłączenie do sieci za pośrednictwem urzędu gminy. Zgłoszenia 

będą przyjmowane najprawdopodobniej w październiku roku bieżącego, po o czym 

mieszkańcy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej gminy 

Rzeczenica.  

Zgodnie z posiadanymi na dzień dzisiejszy informacjami do sieci będą mogły zostać 

podłączone nieruchomości znajdujące się w odległości nie większej niż 30 metrów głównej 

nitki gazociągu. Orientacyjny koszt przyłączenia: 

• do nieruchomości w odległości do 15 metrów opłata wyniesie około 2500 zł brutto, 

• do nieruchomości w odległości powyżej 15 metrów opłata wniesie około 2500 zł 

brutto + 75 zł za każdy dodatkowy metr. 

2. Istnieje możliwość nadania nazw ulic w miejscowości Gwieździn. Propozycja zostanie 

skonsultowana z mieszkańcami i poddana pod obrady Rady Gminy. 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rzeczenicy w listopadzie roku bieżącego 

przedstawi Radzie Gminy Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2021-2023, w którym będzie 

uwzględniona inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej w Gwieździnie  

w lokalizacji wskazanej przez Panią w zapytaniu. 

Z poważaniem 

Marcin Szulc 

Wójt  Gminy Rzeczenica 
dokument podpisany podpisem elektronicznym1 

 
1 weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o  podpisie elektronicznym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  
poz. 262), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w  ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 235) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do 
kontaktu. 
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