Pytanie:
Jak to możliwe, że nie możecie sobie poradzić z tematem bakterii w wodzie. W lecie co chwilę był
dramat i teraz znowu. Cena za wodę wzrasta, a jej jakość jest coraz gorsza! Proszę się nad tym
zastanowić, ponieważ jeśli ktoś, kto nadzoruje temat wody nie radzi sobie z nim, to może należy
go zmienić. Na pewno. Zastanówcie się nad ceną wody bo to zaczyna być kpiną. Najważniejsze
jest jednak to, iż jest niebezpieczne dla zdrowia. I to już nie jest zabawne. W jak dramatycznym
stanie musi być jakość wody, że nawet nie można używać jej do prania? W poniedziałek podaliście
komunikat, a przez cały weekend ludzie w nieświadomości korzystali z tej niebezpiecznej wody!

Odpowiedź:
W związku z wystąpieniem bakterii z grupy coli w wodociągu publicznym Letnica informuję, że ZUK
dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować nieprawidłowości i zapewnić mieszkańcom zastępcze
źródło wody pitnej. Po uzyskaniu informacji o bakterii z grupy coli infrastruktura wodociągowa
została natychmiast zdezynfekowana i przepłukana. Zapewniono zastępcze źródło dostawy wody
w postaci 3 beczkowozów (2 w Letnicy i 1 w Koźli) i wody butelkowej, która dostarczana jest
według potrzeb do sołtysów miejscowości Grabowiec i Lipno.
Należy zauważyć, że jakość wody jest stale monitorowana zarówno przez operatora sieci jak
i Powiatowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego, zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru
próbek wody oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dotychczasowe analizy przeprowadzone w 2019r. nie wskazywały żadnych nieprawidłowości.
Wyjątek stanowi próba pobrana pod koniec października br., w której wykryto obecność bakterii
z grupy coli. Wspomnieć należy, że badania wody w zakresie mikrobiologicznym trwają do
kilkudziesięciu godzin od momentu przyjęcia próby w laboratorium. Dlatego też nie ma możliwości
uzyskania wyniku z analizy jakości w dniu pobrania próbki. Po uzyskaniu informacji o obecności
bakterii z grupy coli w wodociągu publicznym Letnica, Zakład Usług Komunalnych niezwłocznie
przystąpił do działań naprawczych oraz poinformował Wójta Gminy i Powiatowego Inspektora
Sanitarnego o zaistniałej sytuacji.
W odniesieniu do wysokości opłat za wodę i ścieki należy zauważyć, że po nowelizacji przepisów
prawa, taryfy za wodę i ścieki są ustalane przez Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, a nie przez Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy.
Z uwagi na fakt, że dostawa wody i odbiór ścieków jest realizowana na podstawie zawartych umów
cywilnoprawnych, każdy mieszkaniec ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego celem dochodzenia zadośćuczynienia.
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