
UCHWAŁA nr IV/24/07 

RADY GMINY W LUBRZY 

z dnia 28 marca 2007r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 

 

 Na podstawie art. 223 § 1 w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, 

poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, 

poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, 

poz. 682) Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co następuje : 

 

§ 1. 

1. Uznaje się skargę Pani Lucyny Ignaciuk na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy dot.  za nieuzasadnioną. 

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy zawarte jest w załączniku do uchwały. 

 

§ 2. 

 

 Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia strony skarŜącej 

o podjęciu niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 
                       w Lubrzy 
                  Krzysztof Sobstyl 
 

 

 

 

 

 



 

                                                            Załącznik do uchwały nr IV/24/07 
                                      Rady Gminy w Lubrzy  
                                                                                                                                  z dnia 28.03.07r. 

UZASADNIENIE 

 

 W skardze P. Lucyny Ignaciuk (z dnia 5.02.2007r.) na działalność dyrektora ZGKiM 

w Lubrzy poruszona jest sprawa bardzo złej jakości wody pitnej w m. Lubrza. 

Po przeanalizowaniu wyjaśnień dyr. ZGKiM w Lubrzy, Komisja Rewizyjna uznała 

skargę Pani Lucyny Ignaciuk za nieuzasadnioną.  

Istotnie faktem jest to, iŜ w roku bieŜącym miały miejsce dwa zdarzenia, w których 

rzeczywiście woda była złej jakości. JednakŜe nie jest prawdą, Ŝe taka sytuacja „naleŜy do 

codzienności”, na co wskazuje strona skarŜąca. W dniach 4 – 5 luty 2007 r. pogorszył się stan 

jakości wody w części sieci wodociągowej w miejscowości Lubrza czego następstwem była 

interwencja mieszkańców wsi u Wójta Gminy.  

Dyrektor Zakładu, natychmiastowo podjął czynności związane  z czyszczeniem sieci 

wodociągowej poprzez płukanie za pomocą hydrantów p.poŜ. 

Zgodnie z informacją przedstawioną przez dyrektora ZGKiM, złoŜa wody na Stacji 

Uzdatniania Wody  w Olszynce są bogate w związki manganu oraz Ŝelaza, co przy posiadanej  

technologii ( z lat 90 – tych) bardzo utrudnia je wyeliminować całkowicie.  

 Aby zapewnić poprawę jakości wody w miejscowości Lubrza podjęto czynności 

związane z budową tranzytu Lubrza – Dytmarów, aby całkowicie wyeliminować 

zanieczyszczenie wody związkami manganu i Ŝelaza. Do tego czasu sytuacja złej jakości 

wody moŜe się powtórzyć. 

 Ponadto Komisja Rewizyjna przeanalizowała sprawozdania z miesięcznych badań 

wody na Stacji Wodociągowej w Olszynce prowadzonych przez Stację Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Prudniku, z których wynika, iŜ badane parametry wody są w normie.  

 W dniu 15.022007r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy 

dodatkowo we własnym zakresie zlecił analizę fizyko - chemiczną wody z ujęcia wody w 

Olszynce do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku, w której nie stwierdzono 

przekroczenia zawartości związków manganu i Ŝelaza.   

Ponadto Zakład systematycznie zgodnie z harmonogramem dokonuje płukania sieci 

wodociągowej zasilającej w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszynce tak aby zapobiec 

ewentualnemu zanieczyszczeniu wody w rurociągu. 



Strona skarŜąca wskazuje równieŜ, iŜ z powodu złej jakości wody ponosi dodatkowe 

koszty, poniewaŜ „zmuszona jest spuszczać hektolitry zanieczyszczonej wody do ścieku”. 

NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ skarŜąca była wcześniej poinformowana o moŜliwości 

odwołania się, poniewaŜ zgodnie § 13 ust. 1 umowy o zaopatrzeniu w wodę, usługobiorca 

moŜe domagać się od Zakładu wyłączenia z odpłatności za okres, w którym otrzymywał 

wodę o pogorszonej bądź złej jakości. P. Ignaciuk nie wystąpiła oficjalnie z pismem w 

powyŜszej sprawie do ZGKiM w Lubrzy, dlatego teŜ nie było podstawy do wyłączenia z 

odpłatności za zuŜycie wody za okres w którym jej jakość była pogorszona.  

Dyrektor ZGKiM zapewnił, iŜ z chwilą gdy takie pismo wpłynie od strony skarŜącej 

do Zakładu, sprawa rozpatrzona zostanie pozytywnie.  

 

 

 

 

 


