Agata Lombarska Energoekspert Sp. z o.o.
Od:
Wysłano:
Do:
DW:
Temat:

Ida Wojciech <wojciech.ida@psgaz.pl>
środa, 26 sierpnia 2020 12:15
Agata Lombarska Energoekspert Sp. z o.o.
Rozwoj Poznan
RE: Założenia do planu dla gminy Baranów

Witam serdecznie Pani Agato,
W nawiązaniu do poniższej korespondencji oraz naszej dzisiejszej rozmowy informuję iż stacja gazowa w miejscowości Mroczeń o przepustowości 1600 m3/h
zlokalizowana jest na działce bezpośrednio połączonej z działką, na której zlokalizowana jest stacja OGP Gaz-System o przepustowości 6000 m3/h.
Odnośnie danych o które Pani prosi w punktach 1 i 2 poniższej korespondencji, informuję iż w chwili obecnej opracowywana jest koncepcja gazyfikacji gminy
Baranów i dopiero po zakończeniu prac nad tą koncepcją, możliwe będzie ewentualne uzupełnienie informacji, o które Pani prosi.
Z poważaniem
Wojciech Ida
Starszy Specjalista ds. Rozwoju
Dział Rozwoju
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
tel. 61 8 545 978, kom. 694 115 288
e-mail: wojciech.ida@psgaz.pl
adres korespondencyjny: ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
www.psgaz.pl
Dane rejestrowe:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Dbaj o środowisko. Nie drukuj tego maila.
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From: Agata Lombarska Energoekspert Sp. z o.o. <agatalombarska@energoekspert.com.pl>
Sent: Friday, August 21, 2020 7:23 AM
To: Rozwoj Poznan <rozwoj.poznan@psgaz.pl>
Subject: FW: Założenia do planu dla gminy Baranów

UWAGA! Ta wiadomość została wysłana z zewnętrznego adresu email. Proszę nie klikaj w zawarte w niej linki i nie otwieraj dołączonych załączników, jeśli nie jesteś pewien, że pochodzi z zaufanego
źródła. Podejrzane email-e proszę kierować na pomoc.it@psgaz.pl jako załącznik do zgłoszenia.

From: Agata Lombarska Energoekspert Sp. z o.o. [mailto:agatalombarska@energoekspert.com.pl]
Sent: Thursday, August 20, 2020 2:59 PM
To: 'Ida Wojciech' <wojciech.ida@psgaz.pl>
Cc: 'Marcin Całka' <marcincalka@energoekspert.com.pl>
Subject: Założenia do planu dla gminy Baranów
Witam Panie Wojciechu.
Nawiązując do prowadzonej korespondencji dotyczącej „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Baranów” oraz dla
określenia możliwości dostaw poszczególnych nośników energetycznych prosimy o dokonanie wstępnych uzgodnień dotyczących zaopatrzenia nowej zabudowy gminy w gaz
ziemny.
W załączeniu przesyłamy materiały wyjściowe stanowiące podstawę do ww. uzgodnień:
1. Mapę ze wskazaniem obszarów przewidywanych pod rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług i przemysłu oraz zaznaczonym przebiegiem sieci gazowniczej;
2. Tabele 1 i 2 zawierające zestawienia charakteryzujące obszary rozwoju gminy Baranów w zakresie nowej zabudowy mieszkaniowej oraz strefy usług i przemysłu wraz
z określeniem szacunkowych wielkości zapotrzebowania na gaz ziemny u odbiorcy.
W ww. tabelach określono warunki zagospodarowania dla pełnej chłonności wytypowanych obszarów oraz maksymalny przewidywany stopień ich zagospodarowania w
poszczególnych okresach: 2020-2024 i 2025-2034. Z uwagi na trudność w jednoznacznym określeniu, które z obszarów będą w pełni zagospodarowywane w pierwszej
kolejności, przewiduje się, że realnie skala rozwoju do 2034 r. w odniesieniu do całej gminy stanowić będzie: dla zabudowy mieszkaniowej ok. 9%, a dla strefy usług i
przemysłu ok. 4,5% przedstawionego w tabelach stopnia zainwestowania. Przyjęte tempo rozwoju stanowić będzie wariant zrównoważony. Analizowane ponadto warianty
tempa rozwoju – optymistyczny i stagnacyjny zakładać będą odpowiednio przyśpieszenie go o 20% lub spowolnienie go o 50% w stosunku do wariantu zrównoważonego.
Prosimy o wskazanie propozycji sposobu zasilania/rodzaju inwestycji poszczególnych terenów rozwoju. Uzgodnione materiały pozwolą określić uwarunkowania zasilania w
gaz poszczególnych obszarów, ukierunkować lokalizację nowego budownictwa oraz określić obszary zagrożeń. Prosimy również o wprowadzenie ewentualnych korekt
przebiegu sieci gazowniczej oraz ewentualne zaznaczenie na mapie planowanej do realizacji infrastruktury związanej z rozbudową systemu.
Odpowiedz prosimy przesłać na adres: agatalombarska@energoekspert.com.pl do dnia 26.08.2020 r.
W przypadku pytań proszę o kontakt.
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-Pozdrawiam
Agata Lombarska-Blochel
Specjalista ds. energetycznych
tel. 32 / 351 36 78
-------------------------------------------------------------------------------Energoekspert Sp. z o.o.
ul. Karłowicza 11a; 40-145 Katowice
tel. 0-32 351-36-70; fax. 0-32 351-36-75
kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł
NIP 634-10-21-696;
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000176473
--------------------------------------------------------------------------------
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Agata Lombarska Energoekspert Sp. z o.o.
Od:
Wysłano:
Do:
DW:
Temat:
Załączniki:

Agata Lombarska Energoekspert Sp. z o.o. <agatalombarska@energoekspert.com.pl>
czwartek, 20 sierpnia 2020 15:02
'przemyslaw.kubiak@energa.pl'
'Marcin Całka'
Założenia do planu dla gminy Baranów
Mapa Baranów_TERENY_EE.PDF; uzg ENERGA_M.pdf; uzg ENERGA_U P.pdf

Witam Panie Przemysławie.
Nawiązując do prowadzonej korespondencji dotyczącej „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Baranów” oraz dla
określenia możliwości dostaw poszczególnych nośników energetycznych prosimy o dokonanie wstępnych uzgodnień dotyczących zaopatrzenia nowej zabudowy gminy w
energię elektryczną.
W załączeniu przesyłamy materiały wyjściowe stanowiące podstawę do ww. uzgodnień:
1 Mapę ze wskazaniem obszarów przewidywanych pod rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług i przemysłu oraz zaznaczonym przebiegiem sieci
elektroenergetycznej;
2

Tabele 1 i 2 zawierające zestawienia charakteryzujące obszary rozwoju gminy Baranów w zakresie nowej zabudowy mieszkaniowej oraz strefy usług i przemysłu wraz
z określeniem szacunkowych wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną u odbiorcy.

W ww. tabelach określono warunki zagospodarowania dla pełnej chłonności wytypowanych obszarów oraz maksymalny przewidywany stopień ich zagospodarowania w
poszczególnych okresach: 2020-2024 i 2025-2034. Z uwagi na trudność w jednoznacznym określeniu, które z obszarów będą w pełni zagospodarowywane w pierwszej
kolejności, przewiduje się, że realnie skala rozwoju do 2034 r. w odniesieniu do całej gminy stanowić będzie: dla zabudowy mieszkaniowej ok. 9%, a dla strefy usług i
przemysłu ok. 4,5% przedstawionego w tabelach stopnia zainwestowania. Przyjęte tempo rozwoju stanowić będzie wariant zrównoważony. Analizowane ponadto warianty
tempa rozwoju – optymistyczny i stagnacyjny zakładać będą odpowiednio przyśpieszenie go o 20% lub spowolnienie go o 50% w stosunku do wariantu zrównoważonego.
Prosimy o wskazanie propozycji sposobu zasilania/rodzaju inwestycji poszczególnych terenów rozwoju. Uzgodnione materiały pozwolą określić uwarunkowania zaopatrzenia
w energię elektryczną poszczególnych obszarów, ukierunkować lokalizację nowego budownictwa oraz określić obszary zagrożeń. Prosimy również o wprowadzenie
ewentualnych korekt przebiegu sieci elektroenergetycznej oraz ewentualne zaznaczenie na mapie planowanej do realizacji infrastruktury związanej z rozbudową systemu.
Odpowiedz prosimy przesłać na adres: agatalombarska@energoekspert.com.pl do dnia 26.08.2020 r.
W przypadku pytań proszę o kontakt.
-Pozdrawiam
Agata Lombarska-Blochel
Specjalista ds. energetycznych
tel. 32 / 351 36 78
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Energoekspert Sp. z o.o.
ul. Karłowicza 11a; 40-145 Katowice
tel. 0-32 351-36-70; fax. 0-32 351-36-75
kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł
NIP 634-10-21-696;
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000176473
--------------------------------------------------------------------------------
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