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Wniosek 

 

Dotyczy: modernizacji i rozwoju sieci wodociągowej obsługującej wieś Mędłów. 

 

Ze względu na powtarzające się i narastające problemy z niskim ciśnieniem wody występującym  

w Mędłowie, mieszkańcy wsi zwracają się z prośbą o rozwiązanie tej kwestii i podjęcie skutecznych 

działań oraz pilnych inwestycji w zakresie uregulowania obsługujących wieś sieci wodociągowych. 

Występujące redukcje ciśnienia stanowią niezwykle uciążliwy problem w normalnym 

funkcjonowaniu naszych rodzin i gospodarstw domowych. Problem znany jest wszystkim od lat, 

jednak co roku – przede wszystkim ze względu na powiększającą się ilość odbiorców wody w 

naszym obrębie – sytuacja staje się coraz gorsza. Jesteśmy przekonani, że problem będzie się 

pogłębiał.  

Posiadamy informację, o podejmowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  w 

Żórawinie inwestycjach w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w Turowie, mających na celu 

odłączenie Wojkowic i Mnichowic. Uważamy jednak, że dla naszej wsi zdecydowanie 

skuteczniejszym i bardziej optymalnym rozwiązaniem będzie ostateczne włączenie nas w 

program planowanej inwestycji budowy nowego ujęcia SUW w Suchym Dworze.  

1) Po pierwsze: będziemy drugą, a nie ostatnią wsią w odbiorze wody w nitce 

wodociągowej. 

2) Po drugie: jakość wody ze źródła w Suchym Dworze jest zdecydowanie lepsza niż woda z 

ujęcia w Bratowicach. 

 

 



 

Mieszkańcy Mędłowa wnioskują zatem o: 

 Faktyczną, pilną realizację przebudowy sieci wodociągowej w Turowie – traktując ją 

jednocześnie, jako wyłącznie rozwiązanie doraźne.  

 Pilne rozpoczęcie procesu realizacji budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody w Suchym 

Dworze (przetarg, fundusze, dokumentacje techniczne, itp.) i zakończenie jej w możliwie 

najszybszym terminie - najpóźniej  w 2019 roku. 

 Podłączenie wsi Mędłów do SUW Suchy Dwór. 

 

Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i poinformowanie nas o 

podjętych przez Gminę i GZGK Żórawina decyzjach w wyżej wymienionych zagadnieniach. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Mieszkańcy Mędłowa 

(lista podpisów stanowiąca załącznik nr 1 

do wniosku – w załączeniu) 

 

Do wiadomości: 

1) Wójt Gminy Żórawina 

2) Dyrektor GZGK Bartłomiej Dytwiński, ul. Młyńska 9, 55-020 Węgry 

3) Rada Gminy Żórawina, al. Niepodległości 15, 55-020 Żórawina 

4) a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


