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Sz. Panie Prezesie,

Zwracam siq do pana w zwiqzku z nastqpstwami wichur odnotowanymi w dniach o5/o6'to'20!7 r.

na terenie wojew6dztwa l6dzkiego, w szczeg6lno6ci w gminie Biata w powiecie wielufiskim. Jednym z tych

nastqpstw byf brak dostaw energii elektrycznej spowodowany uszkodzeniami linii przesytowych wywotanymi

przez wichury.

wielu naszych mieszkaric6w dotkniqtych zostalo tE sytuacjE, w niejednym sotectwie naszej gminy.

podejmowane pr6by zgtoszenia awarii koriczyty siq najczq5ciej fiaskiem. wybierany numer alarmowy 991

powodowal poiqczenie z operatorami waszego sytemu zgfoszeniowego innymi, ni2 operator wtaiciwy dla

terenu gminy Biata czy powiatu wieluriskiego. Mieszkafcy twierdzili, 2e tqczyli siq np. z Kqpnem, Kaliszem

pleszewem, a nawet z Rzeszowe m. zdarzaly siq licznie przypadki braku potqczenia bqdl bardzo dlugiego

wyczekiwania na polqczenie. Byfy r6wnie2 pr6by zgloszen po Scie2ce elektronicznej. Nie dato siq ocenii ich

skutecznoSci. Mato wiarygodna staje siq wiqc treSi na Paf stwa stronie: ,,BEd2 z nami w kontakcie"'

Mieszka6cy wobec takiej bezsilno6ci zwracali siq do gminy, do w6jta uwa2ajac, 2e wladza

samorzqdowa winna im pom6c. wedfug uczynionego przeze mnie rozpoznania iloSi awarii przy okreSlonej

liczbie grup je usuwajqcych i okreSlonej wydolno6ci wymuszala 3-4 dniowy czas ich usuwania. Nikt jednak

z dzwoniqcych nie m6gt siq dowiedziei o perspektywie usuniqcia awarii. Nie byto wiadomo przede

wszystkim, czy awaria zostata skutecznie zgfoszona i zarejestrowana - wskaz6wki Waszych rozm6wc6w

odsytafy zgtaszajqcych na Scieikq pr6b kolejnych zgtoszefi'

Rozumiemy stan w jakim znalazty siq slu2by liniowe Paristwa firmy ze wzglqdu na skalq zdarzefi'

Jednak sytuacja jest logistycznie rzecz biorqc nie do przyjqcia. Bulwersuje i wywofuje stusznie krytykq

w zakresie sposobu komunikacji z klientami stosowane go przezPGE Dystrybucja s.A. na okoliczno6i zgfoszeri

w sprawie utrzymania ciqgfosci dostaw energii i usuwania awarii.

Wnoszq wiqc o przyjrzenie siq temu stanowi i o zweryfikowanie Pafstwa sWemu dopuszczajQcego

zgfaszanie awarii, w tym iak2e elektronicznego i ujawnianie na Paristwa stronie internetowej rejestru

zgloszonych awarii wraz z prolongowanym terminem usuniqcia i aktualnym ich statusem (np. zgfoszona,

naprawiana, usuniqta). 
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Z powa2aniem
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