Poraj, 18 czerwca 2012r.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy
Pragnę poinformować, że w kwietniu br. powstała gminna spółka komunalna
„PORECO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym wspólnikiem jest Gmina
Poraj. W podstawowym zakresie działania Spółki znajdą się: zbiorowe zaopatrzenie
w wodę oraz odprowadzanie ścieków, natomiast z biegiem czasu spółka będzie planować
szereg innych zadań wykonywanych na terenie gminy Poraj. Spółka działać będzie także
na rzecz rozbudowy oraz poprawy jakości infrastruktury technicznej.Siedziba spółki
mieści się w Poraju przy ulicy Górniczej 21 (tzw. stary budynek Urzędu Gminy)
Zmieniają się również ogólne zasady wnoszenia opłat za wodę i ścieki.
Z przeprowadzonej kalkulacji przez spółkę wynika, iż cena wody powinna wynosić 2,64 zł,
a za m3 odprowadzanych ścieków 5,30 zł. W dniu 31 maja br. Rada Gminy uchwaliła ceny
i stawki opłat w wysokości zaproponowanej przez spółkę, natomiast na wniosek Wójta
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z budżetu gminy dla każdego mieszkańca Gminy w kwocie 80 groszy za m3 wody i 1,95
za m3 odprowadzonych ścieków. W związku z powyższym cena wody za 1 m3
wynosi 1,84 zł , a za m3 odprowadzonych ścieków 3,35 zł. Ceny te są cenami
netto i będą obowiązywać przez 18 miesięcy.
Od 18 czerwca br. wszelkie wpłaty za wodę i kanalizacje należy uiszczać na nowy numer
konta Spółki: BPS s.a. O/cz-wa Filia w Poraju 92 1930 1321 2111 0118 6910 0003.
Spółka planuje także inne rozwiązania mające na celu ułatwienie mieszkańcom
dokonywanie opłat za wodę i kanalizację m.in. opłaty ryczałtowe, przekazywanie stanu
wodomierza przez internet. O wszystkich zmianach będziemy na bieżąco informować
wszystkich mieszkańców.
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