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Szanowna Pani

Maria Jolanta BaĘcka_Wąsik
Wójt Gminy Lesznowola

Szanowna Pani wójt,

tych
Zwracamsię z prośbąo udzielenie odpowiedzinaniŻej wymienione pytania' Znajomości
obecrrie
anian
zagadruefijó*t -i niezbędna do podjęcia decyzjiw sprawie ewenfualnych
obówiązujących stawek'za odbiór odpadów komunalnych na teręnie Gminy Lesznowola'

1'

Gminy Lesznowola od roku ŻaI3, których
celem byŁabieŻąsa werylftacja i|ości zuĘwanej wody, a w konsekwencji
na1iczania opłat zaodbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Lesznowola?
Ż. od jakiej srrmarycznej rocznej ilościwody ( w skali gmrny) według Urzędu
uiszczanesą opłaty za odbiór odpadów komunalnych? Proszę o przedstawienie
Pństwa obliczeń, które na bieŻąco wykorzysĘwane Są do monitorowania zuĘcia
wody i mviryanej z tym opłaty za odbiot śmieci'
3. Proszg równiez o informację w sprawie ilościzatrudnionych pracowników w
Referacie Gospodarki odpadami w IJ rzędzie Gminy Lesznowol a oraz kosztów
administracyjnych {wrcz z pensjami) zarokŻDl7 i 20l8r'
4' Jakie wpływy z opŁatza odbiór odpadów komunalnych zanotował Referat
Gospodarki odpadami Komunalnymi od roku ŻoI4 w rozbiciu naposzczególne

5,

6.

Jak'te dziaŁania podejm owałIJrząd

lata?

ma moŻ|iwośÓ weryfi kowania i|ości nlŻrytej wody
w danej nieruchomości na podstawie danych Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp.z o.o.? IeŻe|itak to proszę o informację, kiedy taka weryfikacja
miata miejsca i czy dotyczyławszystkich nieruchomości na terenie naszej gniny?
IeŻeli|JtządGminy Lesznowola nie ma możliwościkorzystania z danych LPK
Sp'z o'o' to proszę w wskazanie podstawy prawej uniemozliwiającej pozyskanie

Cry U rządGminy Lesznowol

a

takich danYch.

celów
l-Porrudto TlłtacarfLsię z prośbąo dane przedstawiające ilośćsprzedanej wody do
ńoĘłem
sprawie
w
tej
lt uvto*y chprzezlPK Sp. z o.o. zalatiz0!6-20|8. Stosowny wniosek
póa."* pósledzenia Kómisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i UrbanistyĘĘpa:zcŁiemiku
2018r.

ffiiąrxiz

du4mzaintsresowaniem przedmiotową Sprawą' proszę o potraktowanie tej
sprawy, jako pilnej.
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