„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Januszkowice’’
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko’’

Drodzy mieszkańcy!
Przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej to same korzyści:
Zyskują Państwo wygodę oraz komfort użytkowania:

Wspólnie dbamy o środowisko naturalne:

Skanalizowana posesja to koniec problemów z
wywozem szamba oraz towarzyszącym temu
nieprzyjemnym zapachem.

Stare szamba powodują infiltrację zanieczyszczeń do
gruntu, przyłącz się chroniąc środowisko naturalne
oraz zdrowie swoich najbliższych.

Oszczędzamy:

Podnoszą Państwo wartość swojej nieruchomości:

Koszt wywozu szamba jest 5 razy wyższy niż
odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną.
Miesięczna oszczędność dla 3-osobowej rodziny może
wynieść 217 zł co daje rocznie 2.603 zł.

Przyłączenie posesji do sieci kanalizacji podnosi
standard, co wpływa na wartość nieruchomości
w przypadku sprzedaży.

Spółka oferuje fachową i szybką obsługę, na każdym kroku służy pomocą, umożliwia również rozłożenie
płatności na raty. Jednocześnie gwarantuje, iż do końca roku ceny obowiązujące będą cenami
wprowadzonymi w 2015 r.

Realizacja projektu przez Spółkę
„Wodociągi i Kanalizacja”:

Realizacja projektu przez mieszkańców
miejscowości Januszkowice :

Mając na uwadze poprawę jakości życia
mieszkańców oraz poprawę wpływu gospodarki
wodno-ściekowej na środowisko naturalne, podczas
realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice‘’
wybudowano ok 10 km sieci kanalizacji sanitarnej i
dwie przepompownie. Inwestycja zapewni
ograniczenie ilości i szkodliwości ścieków trafiających
do wód aglomeracji Zdzieszowice oraz wpłynie
pozytywnie na zachowanie równowagi ekosystemu
aglomeracji.

Najważniejsze zadanie w naszym projekcie stoi teraz
przed mieszkańcami ulic, w których wybudowano
sieć kanalizacyjną. Liczymy na zaangażowanie
mieszkańców i przyłączenie przez nich posesji do
sieci kanalizacyjnej. Wskaźnikiem określającym czy
projekt zakończy się sukcesem jest tzw. Efekt
ekologiczny, czyli udokumentowanie do 31.12.2016
przyłączenia się do nowo wybudowanej sieci 1160
osób. Zachęcamy zatem do wykonywania podłączeń i
korzystania z sieci.

Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy podjąć następujące kroki:
1.
2.
3.
4.
5.

Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice.
Zgłosić w Spółce rozpoczęcie robót.
Wybudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem.
Zgłosić do odbioru przyłącze przed zasypaniem.
Zawrzeć ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja umowę na odprowadzanie ścieków.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
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