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PETYUA 

Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 
dnia 16 lipca 1997r ., Nr 78, poz. 483 z p6in. zm.), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z p6in. zm.), skladam w imieniu 
Mieszkanek i Mieszkaric6w Solectw Dqbinki, Marynino, Karolino oraz Fundacji Suwak 
petycje o przebudowe starego azbestowego wodociggu doprowadzajqcego wode do Naszych 
Solectw 

Uzasadnienie 

Wzywamy do realizacji umow o iwiadczenie udug dostarczania wody zgodnie z Ustawg z 
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu 
Sciek6w. Od dluiszego czasu istniejqca infrastruktura nie spelnia naleiytych wymog6w. 
Ciinienie wody w okresie letnim nie pozwala na normalne funkcjonowanie gospodarstw 
domowych. W wielu z nich mieszkaja takie zwierzgta, a tymcrasem wodg w lato ledwo da 
sit zbierat dla ludzi. Dodatkowo wiele gospodarstw ma p ~ y d o m o w e  ogrodki, a pogoda 
czesto zmusza do czestego podlewania. 

Kolejnym argumentem przemawiajqcym za pilnq wymianq wodociqgu jest fakt, i e  rury, kt6rymi jest 
dostarczana woda sg azbestowo - cementowe co jest niebezpieczne dla zdmwia, a rury sg w ziym 
stanie. Przy tym powstaje pytanie czy dostarczana do naszych gospodarstw woda spelnia obowigzujqce 
normy skoro piynie takimi rurami? Jakie sq wyniki badah wody dostarczane tymi wodociqgami i kiedy 
byty wykonane? 

Za modernizacjq sieci wodociqgowej przemawia takie fakt, ie  nowe mieszkanki i nowi mieszkahcy nie 
otrzymujq zg6d na podlgczenie do sieci przez co nasze solectwa majq ograniczonq szanse rozwoju. Brak 
takich zg6d zniechgca r6wniei potencjalnych przedsigbiorc6w i przedsicbiorczynie. 

Konieczno9ciq jest zastqpienie starej niewydolnej instalacji na nowq zgodnq ze wszystkimi normami. 

Proszq o poinformowanie mnie o sposobie zalatwienia sprawy zgodnie z przepisami 
obowigzujgcego prawa (za pomocg komunikacji elektronicznej). 
Jednoczeinie, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, wyraiam zgode na upublicznienie 
moich danych osobowych. 



Przyporninam, i e  ustawa o petycjach, ktora weszh w iycie z dniern 6 wrzefnia 2015 r. 
naktada obowiqzek publikacji treici niniejszej petycji na stronach internetowych organu, do 
ktdrego wptynqta (art. 8 u.o.p.), cyt.: 
,,Art. 8. 1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycje lub urzedu go 
obstugujqcego niezwlocznie zamieszcza sig informacje zawierajacg odwzorowanie cyfrowe 
(skan) petycji, date jej ztooienia oraz - w przypadku wyraienia zgody, o ktdrej mowa w art. 4 
ust. 3 
- imie i nazwisko albo nazwe podmiotu wnoszgcego petycje lub podmiotu, w interesie ktdrego 
petycja jest skladana. 

2. Informacja, o ktorej rnowa w ust. 1, jest niezwlocznie aktualizowana o dane dotyczqce 
przebiegu postepowania, w szczegdlnoici dotyczqce zasieganych opinii, przewidywanego 
terminu oraz sposobu zalatwienia petycji. Art. 10. 1. Petycja powinna by6 rozpatrzona bez 
zbqdnej zwtoki, jednak nie p6iniej n i i  w terrninie 3 rniesiqcy od dnia jej ztoienia. 

Art. 13.1. Podmiot rozpatrujgcy petycjq zawiadarnia podrniot wnoszqcy petycje o sposobie jej 
zatatwienia wraz z uzasadnieniem w forrnie pisemnej albo za pomoca irodkbw komunikacji 
elektronicznej." 
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