Zgodnie z art. 7 ustawy o petycjach: „jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2
pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia”.
Informujemy jednak, że problem dotyczący ciśnienia wody w Śmiglu jest znany i niezależnie od złożonej
petycji, spółka wodociągowo-kanalizacyjna od kilku lat stara się sukcesywnie rozwiązać problem, m.in.
poprzez realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej w gminie Śmigiel”,
która zgodnie z planem ma zostać zakończona do końca roku 2021. Ze względu na nieustannie
wzrastające ceny materiałów budowlanych i instalacyjnych koszty wykonywanej inwestycji są bardzo
wysokie. Warto zaznaczyć, że problem ciśnienia nie dotyczy tylko mieszkańców Śmigla, ale całej gminy.
Ponadto: zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie gminy Śmigiel, uchwalonego uchwałą nr III/64/18 Rady Miejskiej Śmigla z
dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz.U. Woj. Wlkp. z dnia 7 stycznia 2019 r., poz. 351) – „Zakład wodociągowokanalizacyjny zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostawy wody do
nieruchomości dla której zawarto umowę, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody nie
mniejszym niż 0,05 MPa i nie większym niż 0,6 MPa”.
Ciśnienie w sieci wodociągowej, która jest zaopatrywana przez Stację Uzdatniania Wody w Śmiglu,
wynosi 0,28 MPa. Stacja Uzdatniania Wody w Śmiglu zaopatruje miejscowości: Śmigiel, Nietążkowo,
Poladowo i Nowa Wieś. W celu zwiększenia ciśnienia w mieście i na terenach wiejskich spółka
zamontowała zawór redukcji ciśnienia, co umożliwiło częściowe zasilenie miasta za pomocą wody
tłoczonej ze Stacji Uzdatniania Wody w Bronikowie. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszyła się ilość
odbiorców zasilanych przez SUW Śmigiel i zwiększyło się ciśnienie u końcowego odbiorcy wody.
Zauważyć również należy, iż zakład buduje obecnie sieć wodociągową łączącą Poladowo z Morownicą.
Powyższe rozwiązanie umożliwi zasilenie miejscowości Poladowo bezpośrednio przez SUW Bronikowo,
co w dalszej kolejności umożliwi podniesienie ciśnienia i odciążenie SUW Śmigiel. Nadmienić należy, iż
Powiatowy Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna raz w miesiącu bada wodę w sieci i na bieżąco
monitoruje, czy nie ma żadnego zagrożenia epidemiologicznego

