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Dalsze projekty przyłączy do odbioru!!!
Otrzymaliśmy od projektantów dwie następne porcje projektów przyłączy, tym razem dla 85 posesji:
 ulica Bażancia
posesja nr: 1a
 ulica Chałubińskiego
posesje nr: 31, 75
 ulica Cieszyńska
posesja nr: 19
 ulica Czerskiego
posesje nr: 6, 8, 9a, 14, 16
 ulica Domeyki
posesje nr: 2, 3, 5, 9, 21, 23, 30, 73a
 ulica Dybowskiego
posesje nr: 23, 24, 25, 31, 33, 37
 ulica Elsnera
posesje nr: 27
 ulica Gdyńska
posesja nr: 45
 ulica Graniczna
posesje nr: 7, 9
 ulica Grodeckiego
posesje nr: 10, 14
 ulica Kurpiowska
posesje nr: 14, 14a, 16, 17a, 19
 ulica Legnicka
posesja nr: 7, 53
 ulica Łowicka
posesje nr: 7, 9d, 21, 23, 42, 58
 ulica Łukasiewicza
posesje nr: 5b, 15, 19
 ulica Małopolska
posesje nr: 1, 5
 ulica Mazowiecka
posesje nr: 17, 27, 40, 44
 ulica Myśliwska
posesje nr: 63, 84
 ulica Na Łuku
posesja nr: 11, 14, 14a, 16
 ulica Olszewskiego
posesje nr: 19, 20 i 20a
 ulica Paska
posesje nr: 2, 4, 6
 ulica Rogozińskiego
posesje nr: 22
 ulica Sarnia
posesje nr: 8, 16
 ulica Strzeleckiego
posesje nr: 5, 24
 ulica Szymanowskiego
posesja nr: 21
 ulica Śląska
posesje nr: 5, 15, 18
 ulica Św. Huberta
posesja nr: 6
 ulica Św. Wojciecha
posesja nr: 8
 ulica Tarnogórska
posesje nr: 226
 ulica Warmińska
posesje nr: 13, 21
 ulica Wielkopolska
posesje nr: 5 i 7, 18
 ulica Wigilijna
posesje nr: 3, 5, 7, 12, 13, 16
 ulica Wiśniowa
posesje nr: 30
Projekty można odbierać w godzinach dyżurów członków zarządu. Jeżeli ktoś zapłacił dotychczas tylko
pierwszą ratę, przy odbiorze projektu należy okazać dowód wpłaty drugiej raty. Wszelkich wpłat należy
dokonywać wyłącznie na aktualny numer konta Stowarzyszenia "Żerniki" 31 1020 2401 0000 0802 0143 5890
Do chwili obecnej zostało wykonanych łącznie znacznie ponad 500 projektów. Kolejne projekty będą gotowe
wkrótce!

„Caritas” parafii św. Jana Chrzciciela zwraca się z uprzejmą prośbą do osób posiadających
odzież niemowlęcą i dziecięcą w dobrym stanie (niezniszczoną) o dostarczanie tej odzieży do
siedziby„Caritasu” w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 16-17
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią dyżury w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 17-18 w siedzibie „Caritasu”

Kanalizacja dzielnicy rozpoczyna się?
Możemy już wreszcie oficjalnie poinformować, że przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego Żerniki (obejmującego,
jak już wcześniej pisałem, osiedle Św. Wojciecha i dzielnicę Żerniki z wyłączeniem rejonu ulic Domeyki, Strzeleckiego,
Chałubińskiego (numery nieparzyste) i Czerskiego) wygrało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (PRInż S.A. Holding) z
Katowic. Uroczyste podpisanie kontraktu na kanalizację nastąpiło 16 sierpnia w Ratuszu w obecności przedstawicieli
naszego Stowarzyszenia i Rady Osiedlowej. Na spotkaniach z Radą Osiedlową przedstawiciele PRInż-u zapewniali, ze prace
rozpoczną się na przełomie września i października. Do tego czasu miał zostać opracowany harmonogram prac do
wykonania w bieżącym roku oraz ogólne zasady prowadzenia inwestycji, a przed rozpoczęciem robót w terenie, na przełomie
września i października PRInż zamierzał zorganizować festyn dla mieszkańców połączony ze spotkaniem z wykonawcami
kanalizacji. O tym wszystkim pisałem w poprzednim numerze biuletynu.
Niestety, już na wstępie notujemy opóźnienia. Kończy się wrzesień, a od PRInż-u nie dostaliśmy ani zapowiadanego
harmonogramu prac, ani zasad prowadzenia inwestycji. Nic nie słychać też o festynie, który miał się odbyć właśnie w tych
dniach. No cóż – przy tak dużej inwestycji mogą pojawiać się nieprzewidziane problemy. Liczymy na to, że po początkowych
trudnościach inwestycja niedługo ruszy pełną parą.
Tadeusz Grabowiecki

„Po co mi projekt przyłącza, ja się i bez tego podłączę”
Większość mieszkańców naszych dzielnic albo odebrała już projekty przyłączy, albo złożyła zamówienie i
będzie miała gotowy projekt w najbliższym czasie. Zdarzają się jednak również głosy jak w tytule. Zapytaliśmy o to
Prezesa PWiK Henryka Błażusiaka, od którego dostaliśmy następującą odpowiedź:
Gliwice, 27 września 2004 r.
Zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz Ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, aby wykonać przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej muszą być spełnione wszystkie formalności podane w w/wym.
aktach prawnych.
Podstawowe formalności to m. innymi:
 opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przyłącza wykonanego na podstawie
wydanych warunków technicznych i uzgodnionego z PWiK Sp. z o.o. jako właścicielem sieci,
 zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru wykonania przyłącza,
 dokonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyłącza oraz naniesienie go na zasób
map geodezyjnych i kartograficznych.
Wykonane i włączone do naszej sieci przyłącze kanalizacyjne bez spełnienia wszystkich wymogów jest
w świetle obowiązującego prawa nielegalne.
PWiK posiada sprzęt, którym wykrywane są wykonane na dziko (nielegalne) przyłącza kanalizacyjne.
Są to kamery oraz urządzenie do wykrywania przyłączy przy pomocy wytwarzania nieszkodliwego
dymu.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r
umożliwia nałożenie kary na właściciela nieruchomości w przypadku wykonania przez niego
nielegalnego przyłącza oraz odprowadzania ścieków bez zawartej umowy. W takich przypadkach grozi
kara ograniczenia wolności lub grzywny do 10.000 zł, a dodatkowo organ orzekający może nałożyć
obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz PWiK w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło
bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych PWiK.
Henryk Błażusiak
Prezes Zarządu PWiK sp z o.o

Walne zebranie Stowarzyszenia
Zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia walne zebranie zwyczajne (sprawozdawcze) odbywa się raz w
roku. Tegoroczne Walne Zebranie odbędzie się

w poniedziałek, 11 października, o godz. 18:00 w salce „Caritasu”
koło kościoła. Zapraszamy na nie nie tylko członków Stowarzyszenia, ale także wszystkich, którzy
interesują się problemami naszej dzielnicy, chcą w niej coś zmienić, poprawić. Na zebraniu będzie
możliwość wpisania się do Stowarzyszenia.
Tadeusz Grabowiecki, Wiceprezes

