RADA GMINY
BEDLNO

UCHWALA NR . . . .
RADY GMINY BEDLNO
z dnia 25 lutego 201 1 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pan! Czeslawy Chybickiej na pozostawienie bcz rozwi^zania problemu
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodocijjgach na tcrenic gminy Bedino w szczegolnosci
wsi Pniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gm innyin (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Ni- 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806;
z2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr
173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1 ! l l ; N r 2 2 3 poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010
r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) w zwiajzku z art. 229 pkt 3 ustawy z d n i a 14 czerwca
1960 roku - Kodeks poste.powania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071; z2001 r. Nr 49 poz.
509; z 2002 r. Nr 113 poz 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 169 poz. 1387; z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, nr 170 poz. 1660;
z2004 r. Nr 162 poz. 1692; z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524; z 2008 r. Nr 229 poz.
1539; z 2009 r . N r 195 poz. 1501, Nr 216 poz. 1676; z 2010 r. Nr 40 poz. 230, Nr 167 poz. 1131, Nr 182 poz. 1228,
Nr 254 poz. 1700) Rada Gminy Bedino uchwala, co nastejmje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na pozostawienie bez rozwia_zania problemu jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi w wodociagach na terenie gminy Bedino w szczegolnosci wsi Pniewo, z-rozonej przez Pania^
Czeslawy Chybicka_ zam. Pniewo 83A 99-311 Bedino, w sprawie zarzutow postawionych w skardze - Rada Gminy
Bedino uznaje ja, za nieuzasadniona^ z przyczyn okreslonych w uzasadnieniu stanowia^cym zala_cznik do niniejszej
uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodniczqpemu Rady Gminy Bedino, zobowiajzuj^c go do
przygotowania odpowiedzi i przeslania skarzacej uwierzytelnionej kopi uchwaly wraz z zafa_cznikiem.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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zdnia25 Iutego2011 r.
Uzasadnienie do uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Czeslawy Chybickiej na pozostawienie bez
rozwiajzania problemu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociijgach na terenie gininy
Bedlno w szczcgolnosci wsi Pniewo

Jakos'c wody dostarczanej zwodoci^gu gminnego sprawdzana jest systematycznie w ramach monitoringu
prowadzoncgo przez Gmine_ Bcdlno oraz badaii prowadzonych przcz organy Panslwowej Inspekcji Sanitarnej.
Badania jakosci wody z ujec gminnych wykonywane sa^ w laboratoriach Panslwowej Tnspekcji Sanitarnej lub
innych laboratoriach o udokumenlowanym systemic jakosci prowadzonych badah wody, zalwierdzonym przez
Paristwowiv Inspekcj? Sanitarna^ co daje gwarancje_ peJnej wiarygodnosci analiz. Badania wody uzdatnionej
zuj^cia w miejscowosci Pniewo prowadzone przez Gmine_ w ciaj^u dwoch oslatnich lat nie wykazaly
przekroczenia wartosci normalywnych dla m^tnosci i banvy wskazanych w skardze. Ocena przydalnos'ci wody
do spoxycia w 2 0 1 1 roku prowadzona b?dzie przez GminQ zgodnie z ustaw;\ dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod§ i zbiorowym odprowadzaniu scickow (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858
z pozn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. Przerwy w dostarczaniu wody w Pnicwie pojawiaja^si^
sporadycznie, 2 przyczyn niezaleznych od Gminy (awarie glownej sieci wodocii\gowej, awarie na przyta^czach
prywatnych), utrndnien tych nie mozna przewidzlec ani unikna^c. Problem, ktory dolkn^l w ostatnim czasie
uje;cie wody w Pniewie zwiajzany jest ze spadkiem wydajnosci islnieja^cych studni. W zwia^zku z powyzszym
Rada Gminy Bcdlno rozwazy mozliwosc wykonania nowego odwiertu w 201 1 roku.
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