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Interpelacja 

 

Na podstawie § 41 Statutu Miasta Sandomierza – (przyjętego Uchwałą Rady Miasta 

Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej 

treści: 

W sprawie braku wielu cenników na stronach internetowych PGKiM Sandomierz. 

Szanowny Panie Burmistrzu. 

Na stronach internetowych PGKiM Sandomierz brakuje wielu cenników usług wykonywanych 

przez podległe zakłady, np. (podaje tylko kilka których brakuje): 

 Cennik za wydanie warunków i uzgodnień dokumentacji wod-kan. 

 Cennik opłat pobieranych za usługi wykonywane na rzecz odbiorców zewnętrznych 

 Opłata za wymianę uszkodzonych wodomierzy 

 Cennik za przegląd, regulację, legalizacje oraz ekspertyzy wodomierzy 

 Cennik za legalizację, sprzedaż i montaż wodomierza dostosowanego do odczytu 

radiowego 

 Cennik za oplombowanie wodomierzy – pod liczników w budynkach wielolokalowych 

 Opłata za wykonanie projektu przyłącza dla nieruchomości położonych na terenie 

Miasta Sandomierz 

 Opłaty pobierane za wykonanie przyłącza wodociągowego 

 Opłaty pobierane za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 

 Opłaty pobierane za sprawowanie nadzorów branżowych przez pracowników Działu 

Nadzoru Technicznego na przyłączach i sieciach kanalizacji deszczowej 

 Sprawowanie nadzoru branżowego nad istniejącym uzbrojeniem sieci wod-kan. przy 

realizacji infrastruktury obcej zgodnie z otrzymanym zleceniem od inwestora lub 

wykonawcy 

 Cennik analiz mikrobiologicznych wody oraz fizykochemicznych wody i ścieków 

W cennikach podawanych telefonicznie przez pracowników np. zakładu wodociągów nie 

dostajemy jasnej informacji na temat podziału cen na średnicę urządzeń (różna cena 

powinna być dla np. przyłączanych urządzeń o średnicy np. Ø100 a inna dla Ø600). Ciekawy 

przykład przygotowania cenników można podejrzeć na stronach: www.wodociągi.katowice.pl  

Proszę równocześnie o dostosowanie stron internetowych PGKiM Sandomierz (najlepiej 

zrobić je od nowa) do nowych wymogów tak aby strony przedsiębiorstwa miejskiego były 

przyjazne mieszkańcom miasta (zgodnie z rozporządzeniem ministrów z 12 kwietnia 

2012r. wszystkie instytucje administracji publicznej powinny do 31 maja 2015r. 

dostosować swoje strony dla osób starszych oraz niepełnosprawnych zgodnie ze 

standardem WCAG 2.0) 

 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej interpelacji 

Z poważaniem 

Data: 20.05.2015r. 

http://www.wodociągi.katowice.pl/

