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Są następne projekty przyłączy!!!

Zostały wykonane projekty przyłączy dla kolejnych 100 posesji:

 ulica Łowicka posesje nr: 3, 4, 6, 15, 19, 20, 28, 30, 34, 37, 40, 41, 46, 48, 49
 ulica Bażancia posesje nr: 5, 8, 29
 ulica Jabłoni posesje nr: 4, 12, 14, 20
 ulica Jałowcowa posesje nr: 9, 22, 25, 30, 44, 50
 ulica Mazowiecka posesje nr: 3, 7, 11, 18, 25, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 46, 48
 ulica Warmińska posesje nr:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 27
 ulica Kurpiowska posesje nr:  12, 13, 15, 17
 ulica Wigilijna posesje nr: 8, 15, 18, 20, 26, 26A, 50, 52, 54
 ulica Żernicka posesje nr: 3, 33, 35, 35A
 ulica Tarnogórska posesje nr: 202, 204, 210, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 234, 236, 238
 ulica Olszewskiego posesje nr: 6, 8, 10, 14, 15
 ulica Wiśniowa posesje nr: 5
 ulica Strzelnicza posesje nr: 2, 4, 6
 ulica Myśliwska posesje nr: 43, 65, 76, 78, 80

Projekty można odbierać w godzinach dyżurów członków zarządu (najbliższy dyżur 3 czerwca). Jeżeli
ktoś zapłacił dotychczas tylko pierwszą ratę, przy odbiorze projektu należy okazać dowód wpłaty drugiej
raty. Wszelkie wpłaty należy dokonywać wyłącznie na aktualny numer konta Stowarzyszenia "Żerniki"
31 1020 2401 0000 0802 0143 5890

Do chwili obecnej zostało wykonanych łącznie ponad 300 projektów. Kolejne projekty będą gotowe
wkrótce!

Tadeusz Grabowiecki

Wiceprezes

Dodatkowa możliwość wykonania projektu przyłącza kanalizacyjnego

Zgodnie z informacją podaną w poprzednim numerze biuletynu, organizujemy dodatkową możliwość
wykonania projektu przyłączy po obniżonej cenie dla osób, które dotychczas nie złożyły zamówienia na
projekt. Cena projektów będzie wynosić 360 zł, a termin zgłoszenia do końca czerwca.

Aby skorzystać z tej propozycji należy do końca czerwca br. 
1. wypełnić odpowiednie dokumenty:
 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 Pełnomocnictwa dla Zarządu Stowarzyszenia „Żerniki” do reprezentowania inwestora
 Deklarację przystąpienia do budowy przyłącza (o ile do tej pory tego nie zrobiły).
2. Wnieść opłatę skarbową 15 zł w postaci znaczków skarbowych dołączonych do pełnomocnictwa
3. Wpłacić należność za projekt w wysokości 360 zł (lub pierwszą ratę w wys. 180 zł, a resztę przed

odbiorem projektu). 



Formularze druków można pobrać i wypełnione dokumenty złożyć w godzinach dyżurów członków
Zarządu (najbliższy dyżur 3 czerwca).

Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy, którzy do tej pory nie są podłączeni do sieci kanalizacji  sanitarnej
(np. posiadają szamba lub lokalne oczyszczalnie ścieków), będą musieli podłączyć swoje posesje do budowanej
sieci kanalizacji sanitarnej. Mówi o tym uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XL/590/97 z dnia 13 listopada
1997r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gliwice. W rozdziale 3
punkt  2d  stanowi  ona,  że „...W przypadku wybudowania  nowej  kanalizacji  właściciel  nieruchomości  winien
podłączyć swoją nieruchomość w terminie pół roku od dnia zakończenia budowy”. Do wykonania podłączenia
niezbędne  jest  uprzednie  wykonanie  projektu  przyłącza  przez  firmę  projektową  posiadającą  odpowiednie
uprawnienia.

GIMNASTYKA DLA KAŻDEGO

W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców dzielnicy, Stowarzyszenie
Społeczno – Kulturalne „Żerniki” zamierza zorganizować gimnastykę rekreacyjną. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku i sprawności fizycznej,
do wzięcia udziału w ćwiczeniach.

Pragniemy zainteresować  naszą  inicjatywą  wszystkich:  dzieci,  młodzież,  osoby  młode  i
osoby „trzeciego wieku”. 

Rodzaj i intensywność ćwiczeń oraz cena zajęć zależeć będą od ilości chętnych. 
Gimnastyka prowadzona będzie w sali gimnastycznej w szkole,  przez osoby przygotowane

do tego zajęcia, dwa razy w tygodniu.  
Chętnych  prosimy  o  zgłaszanie  się  godzinach  dyżurów  członków  Zarządu

Stowarzyszenia.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią dyżury w pierwszy czwartek miesiąca 
i w pierwszy czwartek po 15 każdego miesiąca w godz. 17-18 w siedzibie

„Caritasu”.


