
PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ ZA 2500 ZŁ BRUTTO.

Dodatkowe kryteria udziału w Programie: 
• Możliwość wykonania grawitacyjnego przyłącza kanalizacyjnego.
• Zgoda gestora działki drogowej na prowadzenie prac w obrębie działki drogowej i budowę 

podłączenia.
• Zgoda właściciela sieci kanalizacyjnej na realizację podłączenia.

Program skierowany jest do klientów indywidualnych, których posesja:
• jest zabudowana i zamieszkana;
• na wysokości posesji jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej);
• nie posiada wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego do studzienki.

TYLKO TERAZ 

NA SPECJALNYCH 
WARUNKACH

PODŁĄCZ SIĘ DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ

Wspierając naszych Klientów w realizacji obowiązku podłączenia się do sieci 
kanalizacji sanitarnej, wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, Aquanet S.A. przedstawia specjalnie przygotowany Program podłączeń 
do sieci kanalizacyjnej.

Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
• Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej to obowiązek ustawowy.
• Przewidywane wzmożone kontrole ilości ścieków wywożonych z szamb. 
• Korzystanie z kanalizacji jest bardziej opłacalne niż wywóz nieczystości z szamba.



Cena za realizację podłączenia obejmuje: kompleksowe podłączenie do sieci kanalizacyjnej tj. uzyskanie 
warunków przyłączenia, wykonanie projektu, uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień, budowę podłączenia łącznie  
z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz niezbędnym zagęszczeniem terenu nieruchomości, odbiór 
techniczny oraz inwentaryzację geodezyjną. Usługa dotyczy budowy podłączenia do sieci kanalizacyjnej o długości 
maksymalnie 30 mb, w tym przyłącza kanalizacyjnego zakończonego studnią rewizyjną o średnicy 425 mm (1 szt.) oraz 
grawitacyjnego odcinka instalacji od studni rewizyjnej do istniejącej instalacji wewnętrznej. 
UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania układu tłocznego cena za realizację podłączenia obejmuje wyżej 
wymienione składowe poza zaprojektowaniem i wybudowaniem zewnętrznej instalacji tłocznej łączącej instalację 
wewnętrzną w budynku z planowanym przyłączem kanalizacyjnym. Realizacja i koszt instalacji tłocznej (wraz  
z przepompownią) będzie leżeć po stronie mieszkańca.

Cena 2500 zł może ulec zmianie w następujących przypadkach:
• jeżeli wykonanie odcinka instalacji od studni na przyłączu kanalizacyjnym do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

w nieruchomości będzie wymagało montażu dodatkowych studni kanalizacyjnych, koszt montażu studni wynosi 
900,00 zł brutto za każdą kolejną studnię; 

• jeżeli całkowita długość podłączenia okaże się dłuższa niż 30 mb, w takim przypadku cena za wykonanie podłączenia 
zostanie powiększona o 70,00 zł brutto za każdy kolejny pełny metr bieżący na odcinku od 30 mb do 50 mb, dla 
odcinka powyżej 50mb zastosowana zostanie wycena indywidualna. 

Cena nie obejmuje: 
• doprowadzenia terenu działki do stanu zastanego poprzez odtworzenie nasadzeń i trwałej zabudowy w miejscu 

przebiegu całej trasy podłączenia,
• likwidacji szamba,
• zapewnienia przenośnego punktu sanitarnego na czas realizacji zlecenia.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Aby zgłosić chęć udziału w Programie należy złożyć wypełniony 
wniosek w urzędzie gminy właściwym dla lokalizacji nieruchomości  
(w formie papierowej lub elektronicznej - skanu).

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej: www.aquanet.pl/ppdsk

Schemat realizacji III edycji Programu Podłączeń:
1. Pobranie wniosku ze strony internetowej Aquanet S.A. (po stronie mieszkańca)
2. Uzupełnienie części wniosku zawierającej pytania do mieszkańca, podpisanie i odesłanie do urzędu gminy  

(po stronie mieszkańca)
3. Uzupełnienie części wniosku zawierającej pytania do gminy i odesłanie do Aquanet S.A. (po stronie gminy)
4. Weryfikacja wniosku pod kątem możliwości zakwalifikowania do III edycji PPDSK i odesłanie informacji zwrotnej 

do gminy (po stronie Aquanet S.A.)
5. Przekazanie wyników weryfikacji mieszkańcowi (po stronie gminy)
6. W przypadku zakwalifikowania się do III edycji PPDSK podpisanie zlecenia realizacji usługi podłączenia  

(po stronie mieszkańca i Aquanet S.A.)
7. Po zebraniu minimalnej ilości zleceń z jednego rejonu wybór Wykonawcy na realizację podłączeń (po stronie 

Aquanet S.A.)

TERMIN REALIZACJI PODŁĄCZEŃ DO SIECI UZALEŻNIONY JEST OD ZEBRANIA WYMAGANEJ 
ILOŚCI WNIOSKÓW Z JEDNEGO REJONU.

Złożone wnioski zostaną zweryfikowane przez pracowników Aquanet S.A. pod kątem kryteriów udziału w Programie. 
Po zakończeniu weryfikacji, otrzymają Państwo z urzędu gminy informację o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku.

Więcej na temat Programu podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej dowiesz się w Twoim Urzędzie Gminy.


