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Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
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e-mail czysta-woda@samorzad.pl
Odpowiedź na ,Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA
- Jawność i Transparentność w Gminach" z dnia 30-06-2020 r. w sprawie udzielenia informacji
w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 1429, z 2020 r. poz. 695.)
Po uzyskaniu stosownych informacji w przedmiocie złożonego wniosku
z Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej, Gmina Złota przesyła poniżej
odpowiedzi na pytania określone w poniższych punktach:
Jaką kwotę w skali roku wydatkuje Gmina na zakup środków chemicznych stosowanych do
uzdatniania wody i jej ochrony bakteriologicznej? Wnioskodawcę interesuje okres 2019 r.

Kwota wydanych środków na uzdatnianie wody za rok 2019 wynosi 1176,00 zł,
W trybie wyżej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielnie informacji publicznej w
przedmiocie cen netto oraz nazw handlowych środków chemicznych jakie zakupiła Gmina
(odnośna - powołana - Jednostka Organizacyjna Gminy) - do realizacji zadań określonych w §1 ?

Zakład nie stosuje dezynfekcji ciągłej rozprowadzanej wody, stosowana jest dezynfekcja
dorywcza w przypadku pogorszenia bakteriologicznej jakości wody.
Środek stosowany do dezynfekcji wody dopuszczony przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną to „Jasol-Solid" posiadający pozwolenie Ministra Zdrowia Nr 0611/04 na obrót
produktem biobójczym.
Ceny netto za lkg: 49,00 zł, w skali:
rok 2019— 1 176 ,00 zł, (VAT 8%)
rok 2020 — 1500,00 zł,(VAT 8%)
zakupiono w roku 2019 — 24 kg, 2020 — 30 kg
Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie stawki podatku VAT zawartego w
cenie podchlorynu sodu - stosowanego przez Gminę (odnośną Jednostkę Organizacyjną
Gminy) - do dezynfekcji wody pitnej?

Pytanie zawarte w 3 jest bezprzedmiotowe, gdyż stawka podatku VAT wynika z Ustawy
od podatku od towarów i usług.
Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - nazw handlowych flokulantów i
koagulantów, a także innych środków chemicznych i biologicznych niezbędnych do
funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody oraz odnośnych cen netto i
ilości - nabywanych przez Gminę (Jednostkę Organizacyjną Gminy) - przedmiotowe dane mogą
być udostępnione w odniesieniu do 2019 r. lub fakultatywnie za pierwsze 5 miesięcy 2020 r.

Bio Aqua Pur kod 106 - utrzymanie i reaktywacja biologicznych oczyszczalni ścieków,
wzbogacanie osadu czynnego i złóż biologicznych:
rok 2019 ilość 5kg, wartość w cenach netto 1 827,00 zł, (VAT 23%)
rok 2020 ilość 2 kg, wartość w cenach netto 714,00 zł, (VAT 23%)
Praestol 644 BC
- rok 2019: 50 kg, wartość w cenach netto 725,00 zł (VAT 23%)
Jasol-Solid,
rok 2019 ilość 24 kg, cena netto za lkg: 49,00 zł, wartość-1176,00 zł,
rok 2020 ilość 30 kg cena netto 50 zł/kg — 1500,00 zł, (VAT 8%)
Wnosimy o podanie krótkiego - max 4 zdaniowego opisu technologi na jakiej oparta jest praca
oczyszczalni ścieków.

Pytanie z § 5 dotyczące opisu technologii oczyszczania ścieków nie obejmuje
informacji publicznej. Opis technologii nie jest informacją publiczną.
Zakład eksploatuje dwie biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków w Złotej i Chrobrzu.
Oczyszczalnia w Złotej posiada SBR z turbiną Biogest 1250 oraz prasę do prasowania osadu
o wydajności 8m3/h. Wydajność max oczyszczalni 180m3 /d ścieków surowych.
Oczyszczalnia w Chrobrzu — kontener MUM 100 o wydajności max- 75m3 /d, osad dowożony do
prasowania na oczyszczalni w Złotej własnym transportem.
Wnosimy o podanie krótkiego max 4 zdaniowego opisu technologii stosowanej przez Gminę
(Jednostkę Organizacyjną Gminy) do czyszczenia przepompowni oraz koszty ponoszone w
związku z tym procesem.
Przedmiotowe dane mogą być udostępnione w odniesieniu do 2019 r. lub fakultatywnie za pierwsze 5
miesięcy 2020 r.

Pytanie z § 6 dotyczące opisu technologi czyszczenia przepompowni ścieków nie
obejmuje informacji publicznej.
Do czyszczenia przepompowni zakład wykorzystuje beczkę asenizacyjną oraz samochody
wyposażone w pompy o wysokim ciśnieniu wody.
Natomiast ponoszone koszty które są informacją publiczną w związku z tym procesem
wynoszą:
- rok 2019— 1830,00 zł w cenach netto
- rok 2020 - 935,00 zł w cenach netto ( 6 miesięcy br.)
Czy na terenie Gminy znajdują się zbiorniki wodne wykorzystywane do kąpieli
rekreacyjnych?
W przypadku odpowiedzi nietwierdzącej na pierwszą cześć pytania - fakultatywnie Wnioskodawcę
interesują również zbiorniki wodne wykorzystywane przez mieszkańców do kąpieli nielegalnej "na
dziko".
Na terenie Gminy Złota nie ma zbiorników wodnych wykorzystywanych do kąpieli
rekreacyjnych ani innych zbiorników wykorzystywanych do kąpieli „na dziko"
8) Wnosimy udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - jakie działania podejmuje gmina
w celu utrzymania czystości wody w zbiornikach o których mowa w powyższym §.
W mniemaniu wnioskodawcy rzetelna odpowiedź na powyższe pytania ma skłonić Decydentów do
przeprowadzenia rekonesansu w tym obszarze zadań własnych gminy tak aby - w uzasadnionym
interesie pro publico bono - ewentualnie wdrożyć procedury sanacyjne w tym obszarze w Gminach.
Pytania dotyczą stanu faktycznego tak krytycznie ocenianego przez NIK (wg. powyżej cytowanych
protokołów pokontrolnych NIK) oraz stanu faktycznego w opisywanym obszarze w Gminach - tak
krytycznie ocenianego przez Organy kontrolne i media.

NIE DOTYCZY

§9) Aby zachować pełną jawność i transparentność naszych działań fakultatywnie wnosimy o
publikację naszego wniosku oraz odnośnej odpowiedzi udzielonej przez Gminę (Jednostkę
Organizacyjną Gminy) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy lub w Oficjalnej Stronie
Internetowej Gminy.

Przedmiotowy Wniosek oraz odpowiedzi zostaną umieszczone w BIP Gminy.

uszko

