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SkIadam zapytanie w nastepujacych sprawach:

1. Czy miasto posiada plan postepowania na wypadek suszy直niedobor6w wody, PrZy ZaOPatrZeniu

mieszkahc6w w wode pitna?

2. Prosz? O SyntetyCZna i aktしIalna infomaqie na temat iloSci wody niezbednQj do zaopatrzenia miasta -

na str. intemetowQj ZWiK ostatnie informaqje pochodza z r・ 201 7. Prosz? O cktualizade struktury

POChodzenia wody ljmowan匂dla wodoci雑甲komunalnego w ZielonQj G6rze w uwzgl?dnieniu o: a)

WOde z Obrzycy b)可ecie lewarowe Zawada c)可ecia gl?binowe w mieScie ZG.

3. Jakie sa roczne straty wody w ZWiK (W m3 i %),jak to wyglada w stosunku do imych wodociag6w

i co robi ZWiK by te straty ograniczy6?

4. Czy przewidl房sie wprowadzenie zakazu podlewania zieleni w mie§cie podczas suszy?

5・ Czy g16wne utcia直na Obraycy i pod Zawada gwaran巾a pehe pokrycie zapotrzebowania w wode

miasta w sytuaqji awarii lub braku wody najednym z tych u庫?

6. Czy miasto ma wiedze w/w nt. stanu technicznego g16wnych magistral dosy埼apych wod? do

SUW(Staqia Uzdatniania Wody) Zawada (D800 z utcia na Obrzycy zwlaszcza odcinka pod Odrq i

D500 z utcia lewarowego pod Zawadかich wiek to juZ ok 50 lat, CZy Sa POddawane okresowy

PrZegl担om wynik魂cym z prawa budowlanego

7. Zasobani wody w zlewni Obrzycy zarzadza彊Wody PoIskie - jaka jest opinia tQj instytuqji nt.

ZgrOmadzonych iloSci wody w jeziorach tQj zlewni, eW. SCenariuszy rozwqiu sytua串przy d]ugo

trwajacQj suszy i braku opad6w a血OSferycznych.

8. Co stalo sie z utciami wody zlikwidowanych zak書ad6w寄. PoIski?j Wehy, Browaru, Zefamu,

LubuskiQj vy6mi Win?

9. Czy miasto przewi(哩e zawarcie porozumieh z zakladami pracy takimi jak: Nordis, Polmos, Novita

POSiadajacymi utcia podzierme o przekierowanlu lUmOWanyCh w6d w okresie suszy do sieci

mi匂ski争i?

10. Czy miasto Zielona G6ra planut uruchomi6 program prom明Cy Zbieranie deszcz6wki przez

gospodarstwa domowe? Je鍋tak, jaki jest stan zawansowania prac na tym prqjektem?
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