Kanalizacja miejska tańsza niż zbiornik bezodpływowy
Realizacja efektu ekologicznego projektu współfinansowanego z Funduszu
Spójności pod nazwą „Gospodarka ściekowa Zawiercia”

zmierza do

końca. Niestety, w niektórych środowiskach funkcjonuje jeszcze obiegowa
opinia na temat nieopłacalności podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej. Nic bardziej mylnego, zakładając oczywiście, że użytkowane
bezodpływowe

zbiorniki

na

nieczystości

płynne

–

potocznie

zwane

„szamba” – spełniają wymagania techniczne, czyli są przede wszystkim
szczelne .

Aby wyrobić sobie opinię w tym temacie porównajmy koszty korzystania z
kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego dla 4 – osobowej
rodziny zamieszkałej w Zawierciu.
Dla tego porównania przyjmijmy, że średnie miesięczne zużycie wody dla
4-osobowej rodziny w Zawierciu wynosi około 7 m3.
Koszt opróżnienia szamba zgodnie z cennikiem RPWiK Sp. z o.o. dla 6 m3
ścieków – to 108,56 złotych brutto.
Koszt odprowadzenia ścieków zgodnie z taryfą RPWiK Sp. z o.o. – to 5,84
złotych brutto za m3.

Przeciętny koszt odprowadzenia ścieków w przypadku 4 - osobowej rodziny w
Zawierciu.

KANALIZACJA
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Koszt miesięczny :
40,88 zł brutto

Koszt miesięczny :
108,56 zł brutto

Koszt roczny :
490,56 zł brutto

Koszt roczny :
1302,72 zł brutto

Jak więc wynika z powyższego zestawienia korzystanie z sanitarnej
kanalizacji miejskiej jest znacznie tańsze. Miesięcznie 4 – osobowa rodzina
może zaoszczędzić 67,68 złotych, co rocznie daje już znaczącą sumę
812,16 złotych.

Pamiętajmy także o

tym, że podłączając się do

kanalizacji

miejskiej :
-

poprawiamy jakość wód gruntowych i powierzchniowych –
dobrze

wiemy,

że

stan

techniczny

większości

zbiorników

bezodpływowych (szczelność) jest zły. Ścieki z nich trafiają do
kanalizacji deszczowej, rowów lub bezpośrednio do gleby. Powoduje
to

systematyczne

zanieczyszczenie

wód

gruntowych

i

powierzchniowych.
-

podnosimy walory ekologiczne regionu – poprawa jakości
środowiska naturalnego to najlepsza promocja regionu,

-

podnosimy wartość swojej nieruchomości i dzielnicy, w
której mieszkamy – posiadanie kanalizacji sanitarnej podnosi
standard nieruchomości, co ma duże znaczenie przy jej wycenie w
celu

otrzymania

na

przykład

bankowego

kredytu

lub

przed

sprzedażą. Skanalizowana dzielnica jest konkurencyjna z punktu
widzenia

atrakcyjności

w

sektorze

usług

i

budownictwa

–

redukujemy

mieszkaniowego,
-

podnosimy

komfort

codziennego

życia

nieprzyjemne zapachy poprzez rezygnację z usług asenizacyjnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w związku z podłączeniem się
do sieci kanalizacyjnej Zawiercia

prosimy o kontakt

z Działem

Technicznym RPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu przy ulicy 11
Listopada 2.

Numery telefonów :
-

32 67 220 17 wew. 30, 36

-

32 67 220 18 wew. 30, 36

