:.,:,ąulł{*§
il/

ł

/\f

iĄ!,

H§NRYKCIMAŁA
44-240ŻORY

TJ§{§ĄP },;1I&ST.A

X*Xt

UL.RYBNICKA ó8

a3an7

1

6. 1l}. źfiii

Zory,L6"t0.?0l7r.

DO PREZYDENTA MIASTA ZORY

AL. WOJSKA POLSKIEGO

25

Dotycry: braku odpowiedzinańożonę pismo w sprawie opłat za odprowadzenie
wód opadowych i roztopowych z prywatnych posesji.

Zaruąd Dzielnicy Zachód zwTąca się o udzielęnie odpowiedzi na pismo skierowane
do Urzędu Miąsta w dniu 11,07"2017r.(treść pisma na dołączonej kopii), w sprawie
wysokościopłat za odprowadzanie wod deszezowych oraz rańopowych z prywatnych
posesji.
Informacja ta posfuzry do przekazania stosownych informacji mieszkańcom

podczas zebrń Rady Dzielnicy Zachód.

/
Zarząd Dzielnicy Zachód
Przewodniczący
Henryk Cimała
łory ul.Rybnicka 68
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Żory,10,07.2017r.
Prezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Zory §p. z o.o.
44-24a Żary
ul.Wodociągowa 10
,

W związkułlicznymi zapytaniarni kierowanymi do Zarządu przez mieszkańców
Dzielnicy Zachód, zwracamy §ię z uprzejmą prośbąa podanie nam wyjaśnień
dotyczących spraw, które nurtują mieszkańców a rnianowicie:

-cuym należy tłurnaczyć podwyżkę opłat za odprowadzanie wody deszczowej

z

0,07gr netto/mZ do kwoty 0,11gr/m2, biorąc p§d uwagę Uchwałę
Nr356/XXVUI/L7 R.ady Miasta Żary z dnła 2 marca żal7r., zgodnie z którą

zgstał przedłużony cza§ obowiązywania dotychczasowej tarył dta zbiorowe§o
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 maja
2al7r. do 31 stycznia 2018r.
Ęrzed m 1.otową pośwyżtsęw.proyuadzona w§ ragh u ąków ; d n i§m 0 t, 04. ż0 ]. 7l.

- jak

wygląda ściągalność
opłat za odprcwadzanie "deszczówki" od
mieszkańców, którzy nie składali stosownyeh deklaracji a posiadają

podłączenie do kanalizacji deszczowej?,

- w jaki sposób dokonywane są kontrole kto płaci a kto nie dokonuje opłat
zE ,,de§zc;ówkę", rnimo że jest do tego zobowiązany?.

Mieszkańcy sygnalizują nam takie przypadki, ale nie naszyrn zadaniem jest
przeprowadzanie kontroli w tym zakresle.

Reasurnując, będziemy wdzięczni za niezwłoczne wyjaśnienie nam
przedstawionych spraw, by móc na zebraniach przekaeać stosowne informacje
mieszkańcom Dzielnicy Zachód.
Przewodn iczący Zarządu
Henryk Cimała

Do wiadomości:
Urząd Maasta Żory-Pełnomocnik d/s . Infrastruktury
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