Chotomów, dnia 22 sierpnia 2019 r.

Mieszkańcy sołectwa

Chotomów Póbtocnyreprezentowani przez sołtysa:
Andrzeja Dybowskiego
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ul. Modlińska 152
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Dotyczy: budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w sołectwie Chotomów Północny

PETYCJA
Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 tj.)
my niżej podpisani mieszkanki i mieszkańcy sołectwa Chotomów Północny zwracamy się do
Pana Wójta oraz za pośrednictwem Pana Przewodniczącego do Rady Gminy Jabłonna
o bezzwłoczne podjęcie działań będących w kompetencji organów Gminy, w efekcie których
zostanie przyjęta oraz wdrożona do realizacji inwestycja pod nazwą "Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacji w sołectwie Chotomów Północny". Oczekujemy, że w WYniku
podjętych, w tym zakresie działań do końca 2022 roku (podobnie jak mieszkańcy pozostałej
części wsi Chotomów) będziemy mogli korzystać z wody bezpiecznej dla naszego zdrowia,
a najpóźniej do końca 2024 roku zostaną zakończone na terenie sołectwa prace związane
z budową sieci kanalizacyjnej i w ten sposób znikną szamba budowane kilkadziesiąt lat temu,
z których wiele nie spełnia dziś obowiązujących norm, a niekontrolowane wycieki
zanieczyszczają wody powierzchniowe i podziemne.
Należy zaznaczyć, że woda z wielu naszych studni nie nadąje się do spożycia
i wymaga dowożenia z innych źródeł lub konieczne jest stosowanie drogich filtrów.
Wielokrotnie przekroczone dopuszczabte stężenia istotnych dla zdrowia
pierwiastków takich jak: mangan, żelazo, molibden oraz obecność w niektórych ujęciach
szkodliwych bakterii Escherichia coli, powinno skłaniać organy Gminy do traktowania
sprawy priorytetowo. Zwracamy również uwagę, że na naszym terenie poziomy wód
gruntowych są okresowo bardzo wysokie, co potęguje możliwość skażenia ujęć wody
i w konsekwencji doprowadzenia do epidemii.
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Nasze oczekiwania w pełni uzasadnia art. 7 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506) o brzmieniu następującym:
"Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnych należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych,

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;"
Biorąc pod uwagę powyższy ustawowy zapis decyzja Rady Gminy poprzedniej kadencji
ograniczająca zakres realizacji inwestycji pn. "Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Jabłonna" jest dla nas niezrozumiała. Wykluczeniu naszej części wsi
Chotomów, zamieszkiwanej przez ponad 1700 osób, nie towarzyszyło przedstawienie
jakiejkolwiek alternatywy czasowej.
Do wystąpienia z niniejszą petycją do organów Gminy, które zostały ukształtowane
w wyniku ostatnich wyborów samorządowych, zmusił nas fakt, że pomimo sygnalizowania
naszego niezadowolenia podczas trzech zebrań wiejskich, nie przedstawiono nam
jakiejkolwiek koncepcji rozwiązania podstawowego dla nas problemu, jakim jest brak
wodociągu i kanalizacji. Zaproponowane wyżej terminy realizacji inwestycji wiążą się
z faktem istnienia możliwości uzyskania dofinansowania w ramach trwającego naboru
wniosków, w ramach programu priorytetowego "Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach. Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych". Termin naboru wniosków przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa z dniem 18 grudnia
2020 roku.
Biorąc powyższe pod uwagę informujemy Pana Wójta i Radę Gminy
Jabłonna, że nie wyrażamy zgody i stanowczo sprzeciwiamy się dalszemu
marginalizowaniu nas i wykluczaniu z możliwości korzystania z podstawowych
dóbr będących zdobyczami cywilizacyjnymi, którymi jest między innymi: ciągły dostęp
do wody nie zagrażającej naszemu zdrowiu, mieszkanie wśród życiodajnej przyrody, a nie
cuchnących i zatruwających środowisko naturalne szamb, dostęp do dróg umożliwiających
dotarcie do naszych miejsc zamieszkania karetek pogotowia lub innych służb w chwili
wystąpienia zagrożenia dla naszego zdrowia lub życia i korzystania z wielu innych świadczeń,
które należą się nam jako obywatelom i solidnym płatnikom podatków.
Jednocześnie tą drogą chcemy uświadomić Panu Wójtowi i Państwu Radnym, że jesteśmy
jedyną społecznością funkcjonującą na terenie Gminy liczącą, już w najbliższym czasie, dwa
tysiące mieszkańców, która nie dysponuje ani jednym cm' gruntu samorządowego, a więc nie
ma żadnego placu zabaw dla dzieci, żadnego boiska lub miejsca dla rozwijania swoich
zainteresowań przez młodzież czy też seniorów, dla których przedostanie się do "cywilizacji"
przy pomocy roweru przez wiadukt lub niefunkcjonalne przejście podziemne, w rejonie
przystanku kolejowego, jest nieosiągalne. Nie posiadanie przez Gminę nieruchomości
gruntowych na naszym terenie, w przyszłości uniemożliwia myślenie o budowie np.
przedszkola, wspólnego dla naszego sołectwa i sąsiedniej Dąbrowy Chotomowskiej, czy też
ośrodka umożliwiającego wypoczynek i rekreację.
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Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Państwo Radni składając podpisy pod
powyższym tekstem żywimy przekonanie, że pomimo wielu zadań ciążących na
organach Gminy uznacie również, że zaopatrzenie mieszkańców w wodę
i odprowadzenie ścieków jest podstawowym nie tylko zadaniem
ale i obowiązkiem Gminy, bez względu czy mieszkają na peryferiach,
czy w jej centrum. Z góry dziękujemy za konstruktywne i w efekcie pozytywne
rozwiązanie problemu braku wodociągu i kanalizacji w sołectwie Chotomów
Północny.

Nie wyrażamy zgody na ujawnienie w BlP Gminy Jabłonna na stronie internetowej Urzędu
Gminy Jabłonna danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu.

)
.

.'

,

~

Załączniki: - Nr 1 - Klauzula infonnacyjna "ROD O" dla osób\Vnost.ącyg~'Pi?łYtję na jednym
arkuszu - tylko Wójt Gminy Jabłonna;
Nr 2 - Lista mieszkańców sołectwa Chotomów Północny na jedenastu
arkuszach, zawierająca imię, nazwisko, adres, datę i podpis 517 osób
wnoszących powyższą petycję - tylko Wójt Gminy Jabłonna.

Do wiadomości:
1.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa;
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