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Piekary Śląskie, dnia 20 czerwca 2014r.

ORo.0003.17.2014
Pani
Gabriela Cichy
Radna Rady Miasta Piekary Śląskie

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski złożone przez radnych na XLI sesji Rady Miasta Piekary
Śląskie w dniu 29 maja 2014 r.:

zgłosiła wnioski w sprawie:
- wymiany drzwi wejściowych w bloku nr 36 przy ul. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich,
,r---

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie jest zarządcą nieruchomości przy ww. ulicy. Przedmiotowy
wniosek lokatorzy winni złożyć do zarządcy budynku. jakim w tym przypadku jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich przy ul. Leśnej 22.
- umocnienia rowu przy skrzyżowaniu ulic Ceramiki i Szkolnej,
Wydział Inwestycji i Remontów informuje:
W trakcie przeglądu wiosennego nie stwierdzono konieczności wzmocnienia skarpy. Niemniej przy
przeglądzie jesiennym dróg zwrócimy uwage na zachowanie przedmiotowej skarpy. Dodatkowo
informuje. że przy wykonaniu ogrodzenia zgodnie ze sztuka budowlaną wszelkie podmycia skarpy nie
mają wpływu na jego stan techniczny.
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Zakład Gospodarki

Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel.ztax 32 287 2981,322871967
ul. Żwirki 23, 41-940 Piekary Śląskie
zgm@piekary.pl "www.zgm.piekary.bip.net.pl
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Piekary Śląskie, dn. 10.06.2014 r.
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Dotyczy: wniosków z sesji XLI Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 29 maja 2014r.
W odpowiedzi na wniosek Radnego Stanisława Plajznera informujemy że, nie doszło
do zawalenia się komina na budynku przy .ul, Księdza Waculika 5. Przedmiotowy gruz
pochodził z czapy kominowej która w dniu 22.04.2014r. została rozebrana na nasze zlecenie.
Gruz który się znajdował przy śmietniku został w dniach 9,16,2,30.05.2014r. zgłoszony do
zabrania przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Piekarach Śląskich i w dniu
6.06.2014r.został zabrany.
Na dzień dzisiejszy na dachu nie znajdują się żadne resztki
komina.
W sprawie wniosku Radnej Gabrieli Cichy informujemy, że Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich nie jest zarządcą nieruchomości przy ul. Papieża Jana
Pawła II 36.
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Zakład budżetowy Gminy Piekary Śląskie
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