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W ostatnim czasie mieszkanka z ulicy Zaokopowej w Serocku zgtosita do mnie powtarzajqce siq 
problemy z dtugotrwatymi i doiC czqstymi brakami prqdu w domach jednorodzinnych mieszkancow 
tej ulicy. Problem ten zostai potwierdzony w rozmowach z innymi osobami mieszkajqcymi na ulicy 
Zaokopowej. Czqste braki prqdu zdarzajq siq od kilku lat a na przestrzeni ostatniego roku miaiy 
miejsce dwie awarie w wyniku, czego mieszkahcy byli odciqci od prqdu w grudniu przez 23 godziny 
oraz w czerwcu, kiedy to przez 3 dni nie byto jednej fazy. Powyisze braki powodujq problemy z 
funkcjonowaniem piecow grzewczych i naraiajq je na awarie a co za tym idzie straty materialne nie 
wspominajpc o innych perturbacjach iyciowych z tym zwiqzanych. Dodatkowo irytujqcy jest fakt, i e  w 
czasie usuwania awarii na innych ulicach Serocka prqd wszyscy ju i  majq a na Zaokopowej prpdu 
ciqgle brak(np. na mojej ulicy nie byto iadnej dtuiszej przerwy w dostawie energii od 10 lat a 
mieszkam na ulicy Puttuskiej)! 

Zdaje sobie sprawq z tego, i e  t o  nie gmina odpowiada za utrzymanie sieci i dostarczenie energii 
elektrycznej do dom6w mieszkaric6w, ale proszq pana Burmistrza w imieniu mieszkaric6w ulicy 
Zaokopowej o zwr6cenie siq powagq Pana Urzqdu do operatora PGE Dystrybucja S.A. Oddziat 
Warszawa Rejon Energetyczny w Legionowie o wyjainienie przedstawionej sytuacji i odpowiedi na 
nastqpujqce pytania: 

1.Dlaczego energia na ulicq Zaokopowp nie jest dostarczana w spos6b ciqgiy z zachowaniem 
naleiytych parametrow jakoiciowych(brak jednej fazy) i czym jest to spowodowane? 

2.Czy sieC przesytowa jest w ztym stanie technicznym, co powoduje czqste awarie? 

3.Czy sieC przesytowa jest na bieiqco konserwowana i modernizowana? 

4.Czy sq planowane wiqksze modernizacje sieci w najbliiszym czasie? 



5.2 czego wynika, i e  w przypadku wiekszych awarii na terenie rniasta mieszkancy ulicy Zaokopowej sq 
najdluiej odciqci od prqdu. 

6.Jakie sq moiliwoici rozwiqzania sygnalizowanych problemow w celu poprawy jakoici iycia 
mieszkancow? 

Proszg r6wniei na odpowiedi na pytania dotyczgce wsp6ipracy z operatorem: 

1.Czy w przypadku wiqkszych awarii nasza gmina podejrnuje wspoipracq z Operatorem w celu jak 
najszybszego usuniecia awarii? 

2.Czy sq jakiei formy wspbipracy Operatora z gminq w celu rnodernizacji sieci energetycznych na 
terenie naszej grniny(nie liczqc stuiebnoici przesytania na rzecz Operatora)? 

Proszg r6wniei o zwr6cenie sig do operatora z sugestiami: 

1.Usprawnienia kanat6w kontaktu klientow z Operatorern, poniewaz mieszkaricy zglaszajq 
utrudniony dostep w tym wzglcdzie w przypadku zgtoszenia braku prqdu i zasiegniecia informacji jak 
wyglqda sytuacja z naprawq i kiedy jest przewidywane przywrocenie przesytania prqdu! 

2.Rozwaienie inforrnowania o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej za 
pogrednictwem naszej aplikacji srns, rnoie we wspotpracy z Operatorern. 

Z powaianiem! 

Mariusz Rosinski 
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