
UCHWAŁA Nr XXVII/219/21 

RADY GMINY DYGOWO 

z dnia 9 listopada 2021 roku 

 

w sprawie apelu Rady Gminy Dygowo do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego 

podwyżek cen gazu 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) § 18 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr VI/49/15 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dygowo  

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 3187), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  

Rada Gminy Dygowo zwraca się do Prezesa Rady Ministrów z apelem następującej treści:  

„W ostatnich tygodniach mieszkańcy Gminy Dygowo otrzymali decyzję o podwyżce cen 

paliwa gazowego o ponad 170%! Lokalnym dostawcą jest firma G.EN. Gaz Energia  

Sp. z o.o. (dostarczająca również paliwo gazowe m.in. do gmin: Biesiekierz, Gościno, 

Karlino, Rymań, Siemyśl). Zdajemy sobie sprawę ze światowej sytuacji na rynkach energii, 

jednak skala wzrostu ceny jest szokująco i całkowicie nieadekwatna do zmiany ceny gazu 

w aktualnej taryfie podmiotu dominującego na rynku paliw gazowych tj. PGNiG Obrót 

Detaliczny Sp. z o.o. Nie sposób jednoznacznie wskazać jednego podmiotu, 

odpowiedzialnego za obecny stan rzeczy. Można jednak stwierdzić z całą pewnością, że jest 

to następstwo wieloletnich zaniedbań systemowych, które nie chronią w należyty sposób 

konsumentów w tym obszarze. Nieakceptowalnym skutkiem braku działań w przeszłości 

i aktualnie jest realne zagrożenie ubóstwem energetycznym wielu naszych mieszkańców. 

Następstwem ponad dwukrotnie wyższych rachunków za ogrzewanie gazem będzie 

dramatyczne obniżenie jakości życia, włączając narażenie zdrowia i życia. Ponadto jest 

wysoce prawdopodobne, że obserwować będziemy powrót ogrzewania paliwami, od których 

chcieliśmy trwale odchodzić.  

To całkowicie zakwestionuje sensowność tego, o co walczyliśmy przez ostatnie lata, 

promując m.in. rządowy program „Czyste Powietrze”. Wójt Gminy Dygowo Grzegorz 

Starczyk wraz z 40 włodarzami poszkodowanych gmin wystosował już pisma do instytucji 

takich jak: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd 

Regulacji Energetyki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zebrano 20 000 

podpisów obywateli sprzeciwiających się drastycznym podwyżkom cen gazu. Jako Rada 

Gminy Dygowo zwracamy się z prośbą do Prezesa Rady Ministrów o interwencję w tej 

życiowej dla naszych mieszkańców sprawie. Apelujemy o przyjrzenie się wskazanym przez 

nas problemom i podjęcie działań, w celu ich rozwiązania.” 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

UZASADNIENIE 

Obecna sytuacja związana z drastycznymi podwyżkami gazu, w efekcie których istnieje 

zagrożenie ubóstwem energetycznym wielu mieszkańców i dramatyczne obniżenie jakości ich 

życia, wymaga przedstawienia władzom stanowiska społeczeństw lokalnych, w tym naszej 

Gminy i zaapelowanie jak wyżej. 

 


