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Nowa Deba, dnia 2019‑11‑18

腰. 0鍋.服oI亀
KARTA INTERPELACJI nr.........….......................

1. Imie i Nazwisko radnego zgIaszaj準ego interpelacje: Marek KopeC

〆・震え、‑

2. Interpelacja dotyczy:

Mieszkaricy nieruchomosti w Nowej Debie oS. Deba poIoZonych wzdIuZ ulicy Zarzecze skarZa sie
Od wielu lat na wydostajacy sie od6r z urz坤ze丘sanitamych zar6wno wewn箪rz jak i na zewnqtrz

budynku. CzestotliwoSC powyzszego problemu mam charakter losowy i bywa, Ze miesiacami
PrOblem nie wystep〇両. Ostatnio od6r dawaI o sobie znaC na przetomie pa乞dziemika i listopada ‑

PrZeZ OkoIo dwa tygodnie. Zamieszkし面PrZy uli⊂y Zarzecze i osobiScie potwierdzam zaistniaIe

PrOblemy z instalacja sanitama.
3. Imie i nazwisko osoby przygotowuj準ej odpowiedZ/nazwa referatuIjednostki organizacyjnej

4. Ttmin przedstawienia odpowiedzi do Bumistrza MiG
5. OdpowiedZ na zgloszona interpelacje

Podpis osoby

Akceptacja Bumistrza MiG

PrZygOtOWuj印ej odpowiedZ
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画壇「
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ui,しe$na l, 39‑460 Nowa Deba

NI/ ∝坤8

OWa D?ba, 03.12.2019 r.
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Sad Rejonowy w Rzeszowie
X= Wydzia† Gospoda「czy

Pan WiesIaw Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Deba

KJajowego Rejest「u Sadowego

ul. Rzeszowska 3
KAPITAしZAKしADOWY

39‑460 Nowa Deba

8946 500 PしN

Ko nta請

tei.: 158462641

Odpowiad

轟c na interpelaqi? Pana Marka Kopcia, Radnego Rady Miejski9j w NowQj

1与8462643

D?bie, nr OR.0003.14,2019 z daty 18.11.2019 r. infom巾e, Ze pqiawi斬ce sie okresowo

ねx: 1与8462546

przykre zapachy wydobyw斬ce sie z urzadzeh kanalizacyjnych, map ZWiazek
z niewla§ciwym korzystaniem przez mieszkahc6w z urz軸zeh sanitamych, jak r6wniez

e‑m∂iI: bi川0@pgkim.nowadeba,Pi

z praca tych urzqdze鉦instalaqii wewn?trZn?j budynk6w.
WWW,Pgkim ,nOW∂deba ,Pi

Sie6 kanalizapii sanitamQj biegnaca w pobli如ul" Zarzecze odprowadza stieki

z uklad6w grawitacyjno‑Ci$nieniowych z ml♀JSCOWOSci Tamowska Wola
DZIA[AしNOS⊂:

/ Pob6"Zdatnianie
i dostarczanie wody

/ Odprowadzanie i oczyszczanie

A岨ed6wka

cz肇Ci Osiedla D?ba, jak r6wnieZ z Jednostki Wqiskow句v W przypadku tak duZQj iloSci
§ciek6w dochodzi do ich przetraymania w ukladach przepompowni, CO mOZe wplywa6 na
Zagniwanie

Sciek6w i powstawanie okresowo n重ePrZyjemnych zapach6w.

Na przetrzymanie iciek6w w przepompowni ma r6wnieZ wplyw nieodpowiednie
korzystanie przez mieszkafro6w z urzadzeh sanitamych ‑ WrZuCane Sa: PamPerSy, mOPy,

細ek6w

望叩ty, POdpaski, Chusteczki nasqczone, martWe ZWierz?ta i inne ciala stale
/ Wytwa「zanie i zaop∂tryWanie

W ene「gie ciepina

/ Zarzadzanie nieruchomoSciami
/ Js†ugi sprzetowo transpomowe

/ Jt「zym∂nie 〔Zy§tO細d「6g.
Plac6w i ciag6w pieszy〔h

§ciek6w.
Przed uci碑liwo§cia zapachowa chroni prawid書owo wykonana instalaqia wewn印Zna

kanalizaqji w budynkach, a mianowicie:
‑ WyPrOWadzona ponad dach budynku wywiewka (Odpowietrzenie) instalaqii
kanal izacyj nQi ,
‑ utrZymyWanie w fomie

/ Jsuwanie nieczystoSci stalych
/ Odzysk su「owc6w z m∂teria†6w
Seg 「eg OWa ny〔h

/ Jtrzymanie Cmenta「za

Zalan匂

syfon6w kanalizacyjnych・

Wplyw na zapachowo鐙ma r6wnieZ zmiana cichienia atmosferycznego oraz co
naleZy podkresti6, PrZePOmPOWyWanie przez mieszkafro6w, kt6rzy nie sa pod書aczeni do
zbiorcz♀j sieci kanaliza匂v sanitarn9i, Sciek6w ze zbiornik6w bezodplywowych (SZamb) do

pobliskiQj sieci kanalizacyjnQj.

KomunaInego

Z wyrazami szacunku:

/ Jtrzymanie zieIeれi miejskicj

pREZES ZARZADu

i z∂d「zewieh

Dyrektor
/ KonfekcjoれOWanie
OraZ SP「ZedaZ naturaInej
WOdy Zr6dlanej ,,Debianka

mgγ

Bank PEKAO S.A.

OtrzymuJ雀:

1 x Pan Marek Kope6, Radny Rady Mi?jskiQj w NowQj D?bie
ul. Zarzecze 63, 39‑460 Nowa D?ba
l xa/a

1 OddziaI w鴫「nobrzegu

13 12402744 1111 0000う99090うう

BS鴫「nobrzeg O/ Nowa Deba

O8 9434 1083 200う1300 018与0001

NIP: 867‑000‑う1 ‑事4

R各GON: 830うう鵜74
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l x Adresat
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kt6re

powodut powstawanie kosztownych do usunleCla aWarii na sleC= PrZePO垂)OWniach

