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SPRZECIW W SPRAWIE PODWYŻEK CEN GAZU 
 
 
 

My, mieszkańcy Miasta i Gminy Buk wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzonych 
przez firmę G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przerażająco wysokich i drastycznych podwyżek 
cen gazu dla wszystkich grup odbiorców z terenu gminy Buk!  

Wysokość podwyżki jest dla nas koszmarnie wysoka i wywołuje nasze powszechne oburzenie.  
Jest ono tym większe, bo podwyżka została wprowadzona i obowiązuje od dnia 1 października br., czyli 
weszła w życie tuż przed sezonem grzewczym. To jest niespotykane i wręcz nieprawdopodobne, aby 
wprowadzić bez zapowiedzi tak drakońską taryfę. Na to nie może być naszej akceptacji. Nie zgadzamy 
się na podwyżki przekraczające 100% w odniesieniu do rachunku, a ponad 170 % w odniesieniu do 
samej ceny za paliwo gazowe!  

Skala wprowadzonych podwyżek jest niewyobrażalna i bezprecedensowa. Gwałtowny wzrost cen 
za gaz przyczyni się do realnego zubożenia naszych gospodarstw domowych. Wielu z nas już teraz ma 
poważny problem, aby regularnie i terminowo opłacać rachunki za gaz, a co dopiero po otrzymaniu 
rachunku, naszym zdaniem po zawyżonych stawkach. Jak w takiej dramatycznej sytuacji przetrwać 
nadchodzącą zimę? Czy ktoś z władz Spółki w ogóle wziął pod uwagę ten fakt przy opracowywaniu 
wniosku taryfowego? Czy ktoś zadał sobie trud i podstawowe pytanie, czy odbiorcy będą posiadali 
zdolność finansową do zapłacenia tak wywindowanych stawek za paliwo gazowe? Co się stanie jeśli 
w konsekwencji dojdzie do zaprzestania płatności? Wreszcie, czy ktoś w Waszej Spółce skalkulował 
jak wysokie rachunki otrzymamy za ogrzewanie i utrzymanie naszych mieszkań i domów? Na 
przykładzie analizy zużycia gazu dla średniej wielkości budynku mieszkalnego szybko można 
wywnioskować, że z dotychczasowej opłaty za gaz w wysokości 4 500 zł rocznie, po podwyżce 
przyjdzie zapłacić nam ponad 10 000 zł rocznie i to tylko za sam gaz. Co z innymi rachunkami 
i opłatami? Czy kierownictwo Spółki ma wiedzę ile za podwyżki zapłacą rolnicy, którzy właśnie 
rozpoczęli zbiory kukurydzy i zmuszeni będą ponieść niewyobrażalny koszt suszarni zasilanych gazem? 
Byliśmy namawiani i zachęcani dotacjami do wymiany „kopciuchów”. Czy teraz już nie liczy się 
ekologia i czyste powietrze?  Są to przecież tylko pierwsze z brzegu nasze wątpliwości i obawy, którymi 
żyjemy od czasu tej kosmicznej podwyżki! Pytanie kogo będzie na to wszystko stać i jak mamy dalej 
żyć!?  

Niestety, działając z zaskoczenia i metodą faktów dokonanych oraz wykorzystując swoją 
pozycję jako jedynego dostawcy - monopolisty na terenie naszej gminy, zostaliśmy 
niesprawiedliwie i nieuczciwie potraktowani przez Waszą Spółkę. Podwyżka cen za gaz 
wprowadzona przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. zo.o. jest niewspółmiernie wysoka do podwyżek już 



obowiązujących, bądź planowanych u innych dostawców gazu. Mało przekonujące są wszelkie 
wyjaśnienia i tłumaczenia przedstawicieli Waszej Spółki. Tylko próbujecie wykazać, że Spółka zrobiła 
wszystko w ramach proceduralnych i ustawowych obowiązków. To Wasza Spółka zabiegała 
o zatwierdzenie taryfy w  Urzędzie Regulacji Energetyki. Najłatwiej więc mówić i uzasadniać, że 
Spółka nie ma sobie nic do zarzucenia i zrobiła wszystko co mogła. W konsekwencji, to my jako 
odbiorcy jesteśmy zmuszeni płacić po podwyżce horrendalnie wysokie rachunki za gaz, który pochodzi 
z naszych krajowych złóż, zresztą zlokalizowanych niedaleko siedziby Waszej Spółki. Wszędzie 
słyszymy, że wahania cen gazu na świecie powodują taką, a nie inną sytuację. Zwracamy uwagę, że tak 
jak wzrosły z dnia na dzień to również nagle spadły, a my nadal nie widzimy Waszej równie szybkiej 
reakcji jak przy podwyżce. Również słyszymy, że Wasza Spółka podobno kupuje gaz po wygórowanych 
cenach u wiodącego dostawcy i dystrybutora gazu w kraju. Nadal mamy wątpliwości, a przecież nikt 
nie chce ulegać jakimkolwiek przypuszczeniom w czyim interesie działa Wasza Spółka. Chcemy 
jedynie aby Spółka była wyrazicielem naszego wspólnego i zbiorowego interesu i w końcu zadbała 
o sprawiedliwe, konkurencyjne ceny gazu na naszym terenie. Brak jakiejkolwiek reakcji i jakichkolwiek 
działań ze strony Spółki jest niestety w naszej ocenie niczym innym jak tylko chowaniem głowy 
w piasek i odsuwaniem problemu od siebie. Takie stawianie sprawy świadczy jedynie o biernej 
postawie władz i całego kierownictwa Spółki. Z przykrością stwierdzamy, że jako odbiorcy i klienci 
zostaliśmy nawet pozbawieni realnej pomocy i możliwości zmiany sprzedawcy gazu, co byłoby 
rozwiązaniem najszybszym i najprostszym w zaistniałej sytuacji.  Niebezpodstawne są więc coraz 
częstsze głosy i opinie o przedmiotowym potraktowaniu nas jako odbiorców. Czy Spółka nastawiona 
jest tylko na zysk? Gdzie Wasza wrażliwość społeczna i chęć zrozumienia naszych potrzeb bytowo-
życiowych?    

Dlatego My, niżej podpisani mieszkańcy Miasta i Gminy Buk, od spółki G.EN. GAZ 
ENERGIA Sp. z o.o.,  domagamy się: 

1. Natychmiastowego wycofania wprowadzonych z dniem 1 października br. podwyżek cen 
gazu, niesprawiedliwie i bezpodstawnie nam narzuconych.  
 

2. Skorygowania wniosku taryfowego i wynegocjowania tym razem już urealnionych 
i społecznie akceptowalnych cen za gaz, które powinny być konkurencyjne 
i porównywalne do wysokości cen u innych dostawców w kraju. 

3. Umożliwienie wszystkim grupom odbiorców na naszym terenie, swobodnego i realnego 
wyboru lub zmiany sprzedawcy gazu.  

Chcemy żyć godnie i uczciwie, mieć wystarczające środki finansowe nie tylko na opłacenie 
rachunków za gaz, ale także na inne podstawowe i niezbędne do życia potrzeby!  

Czy oczekujemy zbyt wiele?  

 

 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk 

 

*Pisemny sprzeciw został złożony na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Buk w dniu 13 października br. Zebrane podpisy pozostają w gestii Urzędu 
Miasta i Gminy Buk jako administratora danych osobowych. Wszelkie zgromadzone dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim, 
a jedynie służą celom wyrażenia sprzeciwu mieszkańców wobec wprowadzonych przez firmę G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przerażająco 
wysokich i drastycznych podwyżek cen za gaz dla wszystkich grup odbiorców z terenu gminy Buk.  


