
UCHWALA NR 55NI/2019
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust l ustawy z dnia 11 lipca
2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870) Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji w sprawie przebudowy starego azbestowego wodociągu
doprowadzającego wodę do sołectw Dębinki, Marynino. Karolino, postanawia nie uwzględnić
złożonej petycji. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji określa załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku do zawiadomienia
składającego petycję o sposobie jej załatwienia.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załqcznik do Uchwały Nr 55/VI/2019
z dnia 27/ulego 2019r.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji,

W dniu 9 grudnia 2018 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Serocku petycja w sprawie
przebudowy starego azbestowego wodociągu doprowadzającego wodę do sołectw Dębinki,
Marynino, Karolino. W tej sprawie swoje posiedzenie odbyła Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Miejskiej w Serocku.
Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Dyrektora Miejsko - Gminnego
Zakładu Wodociągowego w Serocku, Komisja Skarg, Wniosków iPetycji stwierdziła, że stan
wodociągu zasilającego mieszkańców wsi Dębinki jest znany zakładowi. Z inicjatywy
Burmistrza Miasta i Gminy Serock przedłożony został Radzie Miejskiej w Serocku projekt
Uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń
wodociągowych na lata 2018 - 2023. Rada Miejska w Serocku w dniu 25.06.2018 podjęła
Uchwalę Nr 506IXLVI12018 przyjmując wyżej wymieniony plan. W tym akcie prawa
miejscowego zostały wymienione najważniejsze inwestycje wodociągowe wraz z terminami
ich wykonania. Pod pozycją 5 znajduje się zadanie pod nazwą: ,.Wykonanie projektu i
budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia oraz w Maryninie i Karolinie" z
terminem wykonania do 2022 roku. Po zakończeniu tej inwestycji możliwa będzie
przebudowa wodociągu we wsi Dębinki. Zadanie to jest wpisane pod pozycją 11 jako
"wykonanie projektu i magistrali wodociągu przez wieś Dębinki". Termin wykonania ww.
inwestycji to lata 2021-2023.
Odnosząc się do jakości wody nie ma żadnych dowodów naukowych, że woda dostarczana
rurami azbestowymi jest złej jakości. Taki wodociąg jest trudny w hydraulicznej eksploatacji,
ale woda docierająca do odbiorców nie odbiega od norm.
Zakład Wodociągowy poinformował, że w 2019 roku podejmie działanie zmierzające do
uruchomienia punktu monitorującego jakość wody we wsi Dębinki, a dane będą publikowane
poprzez stronę internetową Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego.
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