
APEL
Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie wzrostu cen gazu

Na podstawie @ 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Jarocin uchwalonego uchwałą
Nr LXXX/814/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie
Statutu Gminy Jarocin (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 8180 ze zm.)
Rada Miejska wskazuje, co następuje:

@ 1. Rada Miejska w Jarocinie od dłuższego czasu informowana jest o trudnej sytuacji
mieszkańców i przedsiębiorców z Gminy Jarocin związanej ze wzrostem cen gazu
dostarczanego od spółek ANCO sp. z o. o. i G.EN GAZ ENERGIA sp. z o. o. dlatego Radni
Rady Miejskiej w Jarocinie apelują do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o działania zmierzające do wyjaśnienia, czy
dostawcy gazu, działający na terenie Gminy Jarocin nie wykorzystują swojej
monopolistycznej pozycji na rynku.

@ 2. Rada Miejska zobowiązuje Przewodnicząca Rady do przekazania niniejszego apelu:
- Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
- Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki,
- Prezesowi spółki ANCO sp. z o. o.,
- Prezesowi spółki G.EN GAZ ENERGIA sp.z o. o.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielińska-Kuś

Grzegorz zerwiński



 

 

UZASADNIENIE 

 

Rada Miejska w Jarocinie z wielkim zaniepokojeniem przyjęła informację 

o bezprecedensowym wzroście cen gazu na terenie Gminy Jarocin obowiązujących od 

1 października 2021 r. zgodnie z nimi odbiorcy, którym paliwo dostarczają ANCO sp. z o. o. 

i G.EN GAZ ENERGIA sp. z o. o. zapłacą za gaz nawet o 170 procent więcej. W tym samym 

czasie podwyżka dostarczanego gazu przez innego dostawcę – PGNiG S.A. wyniosła ok. 10 

procent. 

Niezrozumiały dla nas mechanizm i drastyczny wzrost cen gazu uderza w całą 

społeczność Gminy Jarocin. Wysokie ceny gazu zwiększają koszty działalności 

przedsiębiorstw oraz wydatki gospodarstw domowych. Wpłyną także na funkcjonowanie                     

i działalność jarocińskiego samorządu, który poniesie zdecydowanie większe koszty 

utrzymania szkół, instytucji kultury oraz innych obiektów publicznych. W związku z tym 

Rada Miejska w Jarocinie zaniepokojona tymi działaniami pragnie otrzymać wyjaśnienia, czy 

dostawcy gazu, działający na terenie Gminy Jarocin nie wykorzystują swojej 

monopolistycznej pozycji na rynku. 

Od kilku lat Gmina Jarocin w ramach walki ze smogiem podejmuje działania, 

zachęcające mieszkańców do wymiany starych, nieefektywnych źródeł ogrzewania na 

ekologiczne, m.in. gazowe. Niestety obecne ceny gazu są tak wysokie, że wielu mieszkańców 

nie będzie stać na ogrzanie domu przy wykorzystaniu nowej instalacji gazowej, której 

zamontowanie wiązało się z poniesieniem niemałych kosztów.  

W trosce o dobro całej społeczności Gminy Jarocin, wnosimy o weryfikację nowych 

cen dostarczanego paliwa oraz ich obniżkę.  

Apelujemy o to, aby poziom cen gazu był adekwatny do poziomu dochodu polskich 

rodzin. 
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