
Dariusz Jacek Legutowski  Zielona Góra, dnia 30.01.2023r.
Radny Miasta Zielona Góra

Do
Janusza Kubickiego
Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22 
65-424 Zielona Góra

INTERPELACJA / PYTANIE
nr 95/DJL/2023

Dotyczy: Pytania w związku z nowym WPRM - Wieloletni Plan Rozbudowy i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych - na lata 2023-2026

W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku z
późniejszymi  zmianami  (Dz.  U.  Nr  16,  poz.  95),  zwracam  się  do  Pana  Prezydenta  z
interpelacją/zapytaniem w następującej sprawie. 

Poprzedni WPRM miał obowiązywać jako uchwała Rady Miasta Zielona Góra w latach 2021-2024,
po dwóch latach jego obowiązywania (2021-2022) pod obrady Rady Miasta trafia nowy projekt
WPRM, tym razem na lata 2023-2026. Jeszcze wcześniejszy WPRM miał obowiązywać w latach
2017-2021.  Aktualny  WPRW  jest  obligatoryjnym  załącznikiem  do  wniosku  taryfowego.
Każdorazowo  zmieniając  plan  przedsiębiorstwo  winno  przedstawić  w  formie  sprawozdania
informację  o  wykonaniu  tego  planu  bądź  jego  części.  I  to  na  sesji  Rady  Miasta,  bo  plan
przyjmowany jest uchwałą Rady Miasta.
Pytałem o wykonanie planu 2017 – 2021; otrzymałem od Prezydenta Miasta długą listę zadań, które
nie zostały wykonane, a na wykonanie których Wodociągi otrzymały pieniądze z obowiązujących
taryf. Jeżeli nie zostały wykonane zadania, to pozostały niewykorzystane środki finansowe – co
z nimi się stało?

1. Które zadania z WPRM na lata 2021-2024 tj. lata 2021 i 2022, nie zostały wykonane?
1. Jaki zakres finansowy i rzeczowy w latach 2021-2022 został wykonany?
2. Czy zostały wykonane w latach 2021 zadania „zamienne” tj.  inne,  których w planie nie

było?
3. Czy  zamiast  zadań  w  WPRM  w  latach  2021-2022  ostały  wykonane  zakupy  środków

trwałych lub wyposażenia?
4. Czy środki finansowe pochodzące z opłat taryfowych za wodę i ścieki w latach 2021-2022

zostały wydane na  przedsięwzięcia  które  nie  są  rozwojem i/lub  modernizacją  urządzeń
wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych?

5. Z czyich środków wybudowano przewód wodociągowy zasilający nowo założone ogródki
działkowe na Srebrnej Polanie? Jaka to kwota? Proszę o podanie długości tego przewodu,
jego średnicy i materiału z którego został on wybudowany .

6. Z czyich środków sfinansowano ujęcia wód podziemnych na ogródkach Srebrna Polana? Ile
to było odwiertów i ile to kosztowało?

7. Czy wydatki na Fotowoltaikę są brane do wyliczenia taryf? Ile i gdzie powstało instalacji?
Ile to kosztowało?

8. Przetarg  -  Rekreacyjno-edukacyjne  zagospodarowanie  terenu  zlokaliz.  pomiędzy  ul.Plac
Matejki a ul. Podgórną w Ziel.Górze – czy ta inwestycja jest brana do wyliczenia taryf?  



9. Kanalizacja deszczowa to nie są urządzenia kanalizacyjne. Wody opadowe i roztopowe to
nie są ścieki. Czy Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze
Aglomeracji Zielona Góra jest brany do wyliczenia taryf?

10. Jak wygląda refundacja dla indywidualnych deweloperów (lub grupy inwestorów)? Od kogo
wykupiono  urządzenia wod. kan.w latach 2021 i 2022  ? Proszę o listę zrefundowanych
urządzeń  zawierającą  nazwę  beneficjenta,  rodzaj  urządzenia,  jego  lokalizację  długość,
średnicę, materiał i kwotę refundacji.

11. W zał.1 II. Pkt.1. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń   kanalizacyjnych  „Zielonogórskich  Wodociągów  i  Kanalizacji”  Sp.  z  o.o.  w
Zielonej Górze - druk nr 1070 zapisano, że zadanie - ul.  Botaniczna-Kąpielowa budowa
kanalizacji  sanitarnej  tłocznej  DN100  PE.  1250mb  odprowadzającej  ścieki  z
modernizowanego kąpieliska „Ochla” w ZG.  jest  przyłączem kanalizacyjnym i  czy nie
powinno być kosztem inwestycji?

12. Jakie jest zadłużenie spółki ZWK?
13. Czy Prezes Spółki Wodociągowej złożył oświadczenie majątkowe za rok 2021 ? Zakładając

że  oświadczenie to złożył, to dlaczego brak go w BIPie Urzędu Miasta  i w BIPie ZWiK Sp.
z  o.o.?  Z  pośród  wszystkich  Prezesów  spółek  miejskich  brak  tylko  tego  jednego
oświadczenia majątkowego. Kiedy zostanie upublicznione?

Ponadto wnioskuję by corocznie w Raporcie o stanie Miasta Zielona Góra zawarta była informacja
o stanie zaopatrzenia miasta w wodę i stanie odprowadzania ścieków – począwszy od Raportu za
rok 2022.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Legutowski


