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STANOWISKO
UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI GOSPODARCZEJ – 10 marca 2008 r.

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Gospodarczej zorganizowanej przez Zachodnią Izbę
Przemysłowo – Handlową, która odbyła się w dniach 9-10.06.2008 r. w Torzymiu po wysłuchaniu
wystąpień dotyczących sytuacji bezpieczeństwa energetycznego w regionie, wyrażają głębokie
zaniepokojenie istniejącą sytuacją. Zgodnie z ustawą z dnia 16.02.2007 r. o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, główni dostawcy gazu na terenie
województwa lubuskiego, w oparciu o własną infrastrukturę magazynową i przesyłową mogą importować
nie więcej niż 50 mln m3 gazu ziemnego rocznie. Jest to ilość dalece niewystarczająca, jeżeli chodzi o
potrzeby województwa lubuskiego. Wielu nowych potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby ulokować
swoje inwestycje na terenie naszego województwa jest zmuszonych do zmiany ich lokalizacji właśnie z
powodu braku możliwości otrzymania dostaw gazu ziemnego. Również firmy, które planują swój rozwój w
oparciu o dotacje unijne mają poważny problem ze skompletowaniem wymaganej przez Instytucje
Zarządzającą środkami unijnymi dokumentacji, ponieważ dostawcy gazu już na dzień dzisiejszy nie chcą
wydawać promes na dostawy gazu ziemnego w latach kolejnych. W przypadku inwestycji budowlanych
promesa taka jest niezbędnym dokumentem do otrzymania pozwolenia na budowę, natomiast pozwolenie
na budowę jest z kolei niezbędnym załącznikiem do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków
unijnych.
Dostawcy na dzień dzisiejszy nie dysponują magazynami gazu, które są wymagane dla
przedsiębiorstw chcących importować większą ilość gazu niż 50 mln m3 rocznie. Niektórzy z dostawców
składali wnioski do PGNiG jako jedynego właściciela magazynów w Polsce o udostępnienie powierzchni
magazynowych jednak wnioski te zostały rozpatrzone negatywnie.
Wszystkie w/w fakty jednoznacznie wskazują, że zagrożenia wynikające z braku możliwości dalszej
rozbudowy sieci magazynowej i przesyłowej gazu ziemnego mogą doprowadzić do znacznego osłabienia
wzrostu gospodarczego regionu. Będzie to skutkowało zmniejszeniem ilości inwestycji i przenoszeniem ich
poza teren województwa lubuskiego, spadkiem ilości miejsc pracy oraz obniżeniem warunków życia
mieszkańców.
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem do parlamentarzystów oraz władz regionalnych i
samorządowych o jak najszybsze podjęcie działań prawnych i technicznych mających na celu zapewnienie
możliwości rozwoju sieci dystrybucji i magazynowania gazu ziemnego na terenie województwa lubuskiego a
co za tym idzie umożliwienie dalszego, dynamicznego i trwałego rozwoju naszego regionu.
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