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Komisja Petycji

20.11.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0465/2006, którą złożył Juan de Dios Gutierrez Cogolor (Hiszpania) 
w imieniu „Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol Sector XXX”, 
w sprawie jakości wody pitnej w Mutxamel (Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, prezes stowarzyszenia „Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del 
Sol Sector XXX”, twierdzi, że domy położone w Valle del Sol nie mają dostępu do wody 
pitnej, mimo że obszar ten kwalifikuje się jako „obszar miejski”. Składający petycję 
utrzymuje, że lokalne władze nie rozwiązały tego problemu i zwraca się do Parlamentu 
o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 31 października 2006 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Obecnie dostępne informacje, które pochodzą głównie z analizy regionalnych mediów 
z prowincji Alicante oraz danych hiszpańskiego Krajowego Instytutu Statystycznego, są nadal 
niewystarczające dla dokonania przez Komisję ostatecznej oceny. Pozwalają one jednak 
Komisji na wyciągnięcie poniższych wstępnych wniosków:

- Liczba ludności na obszarze mieszkalnym El Valle del Sol w gminie Mutxamel (prowincja 
Alicante, Hiszpania) przekracza próg określony w dyrektywie w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. dostawy dla ponad 50 osób lub obejmujące ponad 
10 m3 wody na dzień). Według Komisji, o ile w pewnym okresie gmina Mutxamel planowała 
podłączyć system dostaw El Valle del Sol do źródła wody o odpowiedniej jakości, to plany te 
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nie zostały jeszcze zrealizowane;

a) Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wprowadza 
obowiązek:
- przestrzegania mikrobiologicznych i chemicznych norm jakości dla wody pitnej;
- regularnego monitorowania jakości wody pitnej;
- zapewnienia, iż odpowiednie i aktualne informacje na temat jakości wody pitnej 
udostępniane są konsumentom.

b) Analiza wody pitnej przekazana przez składającego petycję (data pobrania próbki: sierpień 
2004 r.) wykazała podwyższone wartości w odniesieniu do: 
- parametru dla „bakterii z grupy coli” (wartość monitorowana: 31 na 100 ml; norma jakości: 
0 na 100 ml); 
- parametrów dla „chlorku” (wartość monitorowana: 1511 mg/l; norma jakości: 250 mg/l), 
„siarczanu” (wartość monitorowana: 1056 mg/l; norma jakości: 250 mg/l) oraz 
„przewodności elektrycznej” (wartość monitorowana: 5845 μS/cm; norma jakości: 2500 
μS/cm).

Analizy te nie obejmują jednak wszystkich parametrów uwzględnionych w dyrektywie 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wnioski

Komisja zwróci się do władz hiszpańskich o przekazanie informacji na temat sytuacji 
w zakresie wody pitnej na obszarze mieszkalnym El Valle del Sol (gmina Mutxamel). Po ich 
otrzymaniu Komisja dokona oceny danych, rozpatrzy odpowiednie kroki i poinformuje 
Komisję Petycji w komunikacie dodatkowym.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Aktualne zaopatrzenie w wodę pitną oraz jej jakość: 

System zaopatrzenia w wodę El Valle del Sol zaopatruje około 2001 mieszkańców, a zatem 
podlega przepisom dyrektywy w sprawie wody pitnej2

.

W 2009 r. jakość wody pitnej systemu zaopatrzenia w wodę El Valle del Sol w znacznym 
stopniu spełnia normy dotyczące mikrobiologicznej i chemicznej jakości wody ustanowione 
w dyrektywie w sprawie wody pitnej (załączniki I.A i I.B) z wyjątkiem parametru „fluorki” 
(wartość monitorowana 2,29 mg/l, przy wartości dopuszczalnej 1,5 mg/l); przekroczone są 
jednak niektóre „parametry wskaźnikowe” (takie jak sód, chlorki, siarczany i przewodność 

                                               
1 Dane gminy Mutxamel, rządu regionalnego (Generalitat Valeciana) i Krajowego Instytutu Statystycznego 
http://www.ine.es 
2 Dyrektywa 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi,
 Dz.U. L 330 z 5.12.1998.
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elektryczna)1. Dlatego rząd regionalny (Generalitat Valeciana) w piśmie z dnia 10 września 
2009 r. sklasyfikował wodę jako „niezdatną do picia”. Konsumenci zostali poinformowani.

Środki zaradcze:

Dnia 1 września 2009 r. Rada Gminy Mutxamel zatwierdziła przedsięwzięcie połączenia 
systemu zaopatrzenia w wodę El Valle del Sol ze źródłem wody odpowiedniej jakości, 
którego koszt określono na 1 460 766,11 euro i które miało zostać zrealizowane w ciągu 
sześciu miesięcy. Rząd regionalny (Generalitat Valeciana) włączył przedsięwzięcie 
zaopatrzenia w wodę pitną El Valle del Sol do specjalnego planu działania na rzecz zachęt 
gospodarczych. Działania operacyjne zmierzające do realizacji przedsięwzięcia rozpoczęły się 
w październiku 2009 r. i zostały opublikowane na stronie internetowej gminy2.

Wnioski

Środki przyjęte przez Radę Gminy i rząd regionalny wskazują, że właściwe władze podjęły, 
aczkolwiek z opóźnieniem, działania potrzebne do wypełnienia zobowiązań wynikających 
z dyrektywy w sprawie wody pitnej (art. 8 „Czynności zaradcze i ograniczenia 
w stosowaniu”), tworząc połączenie między systemem zaopatrzenia w wodę pitną El Valle 
del Sol a źródłem wody o odpowiedniej jakości zgodnie z dyrektywą w sprawie wody pitnej.

                                               
1 Podczas gdy parametry mikrobiologiczne i chemiczne (załączniki I.A i I.B) są prawnie wiążące, parametry 
wskaźnikowe (załącznik I.C) muszą być ustalone wyłącznie do celów monitorowania i wypełniania zobowiązań 
określonych w art. 8 (czynności zaradcze i ograniczenia w stosowaniu).
2 http://www.mutxamel.org/document/6329Adj.prov.deposito%20valle%20del%20sol.pdf


