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Kolejne inwestycje wod-kan oddane
do użytkowania - można już
przyłączać się do sieci!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza
mieszkańców, których posesje znajdują się w bezpośrednim
dostępie do nowowybudowanych inwestycji,  do rozpoczęcia
procedury przyłączenia do sieci. To proste, ZWiK pomaga załatwić
wszystkie formalności oraz zapewnia fachowe doradztwo
techniczne.

Nowa sieć kanalizacyjna została oddana w ulicach:

Rolnicza (na odcinku od ul. Wiklinowej do granicy z gminą
Czosnów),

Brzegowa (od nr 14 A do ul. Wiślanej),

Łużycka (od nr 14 A do ul. Wiślanej),

Wiślana (od nr 30 do ul. Brzegowej),

Łużycka.

Nowa sieć wodociągowo – kanalizacyjnej znajduje w ulicach:

Waligóry,

Armii Poznań 12B-12C oraz 14A-14B,

Wspólna 58-58C,

Wiklinowa 33-33A oraz 35-35A,

Rolnicza 80-80B oraz 78-78A, 140C-140E oraz 142D-142H,

Wiślana (dz. nr ew. 166/5, 166/7, 166/6, 166/4 obręb 0024
Łomianki),

Wiosenna 12-12C, ul. Agawy 7-7E.

Dlaczego warto wybrać ZWiK jako wykonawcę przyłącza?

oferuje atrakcyjne ceny na wykonanie przyłączy,
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daje pewność wykonania i odbioru przyłącza oraz
gwarancję jakości (5 lat),

posiada wieloletnie doświadczenie i wiarygodność
(podmiot gminny działający na rynku od 2005 r.),

umożliwia rozłożenia płatności na raty (bez pośrednictwa
banków),

koszty poniesione na budowę przyłącza przez ZWiK,
zwracają się nawet już po 3 latach,

daje gwarancję jakości wody,

eUsługi dają możliwość stałego dostępu do eBOKU,
powiadomień SMS oraz ustawienia polecenia zapłaty dla
banku.

 

Dlaczego warto podłączyć się do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej?

zmiany klimatyczne mogą powodować okresowe zaniki
wody w studni i pogorszenie jej jakości,

gminna sieć wodociągowa w Łomiankach jest
zaopatrywana ze źródeł wody z głębokości ok. 30 m, które
nie są narażone na okresowe wahania poziomu zwierciadła
wody i tym samym
są mniej narażone na możliwość ich zanieczyszczenia
przez czynniki zewnętrzne.

wysokiej klasy technologia uzdatniania wody i jej stały
monitoring gwarantują bardzo dobrą jakość i
bezpieczeństwo bakteriologiczne wody wodociągowej
przeznaczonej do picia.

łomiankowska woda jest badana 3-4 razy w tygodniu. 
Aktualne wyniki badań są dostępne na stronie
www.zwik-lomianki.pl w zakładce Dla Mieszkańców.

picie „kranówki” z gminnej sieci wodociągowej pozwala
zaoszczędzić na zakupie wody butelkowanej,

1 l wody kupionej w sklepie odpowiada 194 l wody
miejskiej,

to najwyższa jakość usług w zakresie jakości wody i
niezawodność w odprowadzaniu ścieków, dzięki czemu nie
musisz pamiętać o wywozie szamba.

pamiętaj, że nieszczelne szamba są zagrożeniem dla
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ekosystemu.

brak szamba = wygoda i oszczędność! Czy wiesz, że
miesięczne opłaty za kanalizację mogą być nawet o połowę
niższe niż za wywóz szamba? Sprawdź na stronie
www.zwik-lomianki.pl w zakładce Dla Mieszkańców.

przyłącze kanalizacyjne to dbałość o środowisko i
przyszłość naszych dzieci,

to także wzrost wartości nieruchomości podłączonej do
nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Tomasz Czajkowski
05.01.2023
grafika: mk

Brak
podłączenia do
sieci
kanalizacyjnej,
to narażanie się
na mandat w
wysokości
nawet do 500 zł!

Obowiązek ustawowy
podłączenia do
kanalizacji wynikaz Art.
5. Ust. 1. Pkt 2) ustawy
z 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
[Dz. U. z 2022 r.
poz.1297, 1549].
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