
W  związku  z  realizacją  Projektu Wodociągów 
Kieleckich  na  dzień  31.03.2015r.  Spółka 
Wodociągi Kieleckie zawarła Umowy o sprzedaż 
wody i odbiór ścieków:

·  do  sieci wodociągowej  dla  369  osób 
(zawarto 106 umów),

·  do  sieci  kanalizacji  sanitarnej  dla 
2 786 osób (zawarto 806 umów).

Nie poprzestajemy jednak na tym. Budzimy 
naszą  akcją  kolejnych  mieszkańców  Kielc, 
Masłowa, Sitkówki-Nowin i Zagnańska. Do tego 
grona  mogą  już  teraz  dołączyć  mieszkańcy 
Wiśniówki,  gdzie  po  odbiorach  nowych 
przyłączy  kanalizacyjnych  mieszkańcom 
pozostaje  tylko  jedna  prosta  powinność: 
podpisanie  umowy  z Wodociągami Kieleckimi. 
Dzięki  temu  ponad  300 kolejnych osób 
zyska dostęp do wygodnej i tańszej niż szambo 
kanalizacji. 

Akcja „Obudź się!” przynosi pierwsze oczekiwane efekty. Mieszkańcy Kielc, Masłowa, 
Sitkówki-Nowin i Zagnańska wykonują milowy krok cywilizacyjny. Ponad trzy 
tysiące osób dzięki Projektowi Wodociągów Kieleckich pn. „Kompleksowa ochrona 
wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” podłączyło się do sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej. 

Zapewnienie  dostępu  do  kanalizacji 
i  wodociągu  to  nasz  cel,  ale  i  ambitne 
zadanie: z nowej kanalizacji musi skorzystać 
co  najmniej 15 000 osób,  z  nowego 
wodociągu – 1 000. „Musi skorzystać” bo 
jest  to  wymóg  Unii  Europejskiej.  Inaczej 
zagrożone  jest  dofinansowanie  Projektu. 
I  nie  ma  co  się  tutaj  obrażać,  przecież 
w każdym ludzkim działaniu powinien się 
liczyć  efekt  końcowy,  w  tym  przypadku 
nazywany  efektem  ekologicznym.  Nie 
chodzi bowiem o to, żeby tylko zbudować 
nowe  pompownie  i  położyć  pod  ziemią 
kilometry  rur.  Do  tych  nowych  rur 
muszą  być  przyłączone  budynki,  których 
mieszkańcy  zyskają  dostęp  do  kanalizacji 
i wodociągu.
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Podpisanie  umowy  i  wyjaśnienie  wszelkich  wątpliwości  ułatwia  fachowa  pomoc 
pracowników  Biura  Obsługi  Klienta.  Samo  podpisanie  umowy  nie  zajmuje  wiele 
czasu – wszystko można załatwić podczas jednej krótkiej wizyty w Wodociągach. 
Biuro Obsługi Klienta w Wodociągach Kieleckich pracuje od poniedziałku do piątku od 
godz. 7:00 do godz. 15:00, a we wtorki nawet do godz. 16:00. Na pytania odpowiadamy 
również telefonicznie pod numerem 41 365 31 01 - 06.

Zachęcamy do przyłączenia się do nowej sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Nowa kanalizacja to nie tylko Państwa wygoda 
i niższe koszty odbioru ścieków. To również najbardziej przyjazny 
dla środowiska naturalnego sposób odbioru ścieków komunalnych. 
Chrońmy ziemię, rzeki, jeziora i zbiorniki podziemne – pozostawmy 
je nieskażone i czyste, dla siebie i przyszłych pokoleń.

Henryk Milcarz Prezes Zarządu Wodociągów Kieleckich

Po odbiorze przyłącza kanalizacyjnego od korzystania 
z wygodnej i oszczędnej kanalizacji dzieli Państwa już 
tylko  przysłowiowy  kwadrans  prostej  formalności: 
otrzymując  dofinansowanie  do  budowy  przyłącza 
mieszkańcy  zobowiązali  się  do  podpisania umowy 
na odprowadzanie ścieków w ciągu 14 dni od 
odbioru przyłącza.  Dopiero  wtedy  uzyskują  pełne 
prawo do korzyści, jakie wiążą się z realizacją Projektu. 
Mieszkańcy  pomagają  również współtworzyć efekt 
ekologiczny, z którego rozliczy nas Unia Europejska. 

Dla Wodociągów Kieleckich każdy mieszkaniec jest 
ważny.  Aby  jeszcze  bardziej  ułatwić  spełnienie  i  tak 
prostej  formalności  podpisania  umowy  pracownicy 
Wodociągów  wyruszyli  do  mieszkańców  Samsonowa 
Piechotne z gotowymi umowami. Pomysł spodobał się 
szczególnie  osobom  starszym,  które  mogły  zawrzeć 
umowę bez wychodzenia z domu. W  ciągu  jednego 
marcowego weekendu zawarto blisko 100 umów dla 
nowych odbiorców usług kanalizacyjnych naszej Spółki.

Skanalizowana w ramach Projektu 
ul. Posłowicka w Kielcach

Mamy dobre wiadomości dla mieszkańców 
Masłowa,  którzy  dotąd  nie  mieli  dostępu 
do  wody  z  wodociągu  –  podziemnej, 
nieuzdatnianej  i  stale  badanej.  Wodociągi 
Kieleckie  działają  też  na  rzecz  ułatwienia 
podłączenia  się  przez  120  mieszkańców 
Barczy, Brzezinek i Ciekot  za  sprawą 
metody  przecisków.  Pozwala  ona  na 
przeciskanie  rur pod drogą bez konieczności 
jej  rozkopywania.  To  zdecydowanie 
obniża koszty, a zatem zmniejsza wydatek 
w domowych budżetach.

Do wodociągu mogą już włączać się 
mieszkańcy Barczy, Brzezinek i Masłowa

W ramach Projektu wodociąg doprowadzono między innymi do Brzezinek 


