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Otlpowiadając na Pana lvniosek z dnta i pazdziernika ]018 r. (e-mail) o udostepnienie
intbtmacji pubLicznej inlorrnuje. ze zaistniała s1,-tuacja ałłarii sieci r,vcldociagolvej na. terenie
mtasta Inov,,rocłałviaw dniach L-+-1-i r,vrześnia br. nie miała charak-teru sltuacji kyz;,sowej.
Zgodnie z afi. 3 pkt 1 ustar,ł1, z dnta 26 kl,łietnia ]007 r. o zatzadzaniu kry-zl,sor,ł;--m (Dz. U.
z 2aI8 r. poz. 1_ł01 ze zm.) s__vtuacja krl-zlsor,va jest s;,tuacja vłpł_v*r,vajaca negatł-r.łnie ne
poziom bezpieczeństr,ła lrrdzi. mienra w-znaczn],-ch rozmiarach lub środor,viska, wl-r,vołujacej
znacznę ograniczenia w działaniu właściwlchorganólv administracji pubLicznej ze r,vzgledu
i
na nieadekr.ł-atnośćposiadan3,-ch sił i środków,.
\\- przlpadkrr lłystąpienia awarii sieci lłodociagor,vej jednostka śl,viadczace na tetenie
miasta usiugi r,i-zakresie zaopńrzenia r,v r,vode. usuwanie ar,varii oraz infonnołr,ania o awarii
jest PrzeLisierlorstr,r,o Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inołvrocłar,viu. które:
_ pg.ljęiLl działania zgodnie z obowiazującą \,v Przedsiebiorstlvie Wodociągórł i Kanalizacji
Sc. z c.o. rł Inor,łrocłar,viu ..Procedure postepow3nia na w-r,padek pogorszenia sie jakości
ri 9 (i plz ć znac zo nej do spo z_u*cia p rzez ludz|" .
_ ptrinjolTnor,vało odbiorców o awarii i mozliłvościpogorszenia sie jakości wody- na stronie
l\,\,\fl- nrr,ikjn,l nl
-.::.]:'..H'
- po r_Lsunieciu ałł,arijdokonało inlens}r\,vnego płukania sieci r,v celu poptai,v_v jakoŚci w-odY.
- vł,.,konałobadania jakości wod_v-. pobranej z hy,drantu zlokalizowanego w- rejonie ar,varii
łv zakłador,łl-m laboratorium posiadajacvm stoso\\,ne certlfikat_v- i akred,łlacje.
Ponadto Urząd \,{iasta Inowrocłar,via lv ramach słvojego zakresu działania i zgodnie
z zarządzeniem nr ll1l20i7 Prez_vdenta N{iasta Inor,vrocłar.via z dnia 15 maja 2017 r.
w sprar,vie organizacji s},stemu wczesnego ostrzegania o zagrozeniach. zmienionvm
zetządzentem ff 128/20i7 Prez_vdenta \Iiasta Inowrocłar,via z dnia 25 maja 2017 r.,
r,v godzinach prac,v Urzędu N{iasta Inovvrocłar,via intbrmuje dodatkorł,o mjeszkańców za
p o średnictwem kanało w info rrrrac._vj n.vch o p o r,vstał_vc h zdarz eni ac h.
W powJ_zsz.vm prz_v*padku informacja o awarii sieci łvodociagovł,ej została
opublikor,vana lv dniu l4 łvrześnia2018 r. przez Rzecznika N'[iasta Inow-rocławia na stronie
inte rne to lvej Miasta Ino wrocławia.
Natomiast odnośniepl.tania dot_vczacego podania podstalv,v prałvnej przedłuzenia
czasu na udzielenie odpor,viedzi wljaśniam" ze mozliłvośćprzedłuzenia tenninu udzielenia
odpowiedzi przewidzianajest w art. 13 r,rst. 2 ustar,łl,z dnia 6 r,vrześnia2001 r. o dostepie do
inrbmacjipubLicznej.
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