Oto specjalna oferta spółki AQUANET:
Szanowni Państwo,
Spółka Aquanet, wspierając gminę przy realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych w części dotyczącej osiągnięcia stopnia podłączenia ścieków do systemu zbiorczego
do 31.12.2015 r.
przedstawia Państwu specjalnie przygotowaną ofertę podłączenia nieruchomości
zabudowanych i zamieszkałych do sieci kanalizacji sanitarnej za 1 785,00 zł brutto.

Nasza oferta skierowana jest wyłącznie do konsumentów, których posesja jest zabudowana i
użytkowana oraz nie jest podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez
AQUANET i nie ma wybudowanego przyłącza ze studnią, a jednocześnie istnieje techniczna
możliwość bezpośredniego podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, za wyjątkiem
działek zlokalizowanych w rejonie sieci wybudowanych w ramach projektu inwestycyjnego
realizowanego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka.

Cena na realizację podłączenia obejmuje uzyskanie: warunków przyłączenia, projektu, uzyskanie
wymaganych decyzji i uzgodnień, budowę podłączenia łącznie z odtworzeniem nawierzchni w
pasie drogowym oraz niezbędnym zagęszczeniem terenu Państwa nieruchomości, odbiór techniczny
oraz inwentaryzację geodezyjną.
Cena, o której mowa powyżej, może ulec zmianie w następujących przypadkach:

·

·
jeżeli wykonanie odcinka od studni na przyłączu kanalizacyjnym do wewnętrznej instalacji
kanalizacyjnej w Państwa nieruchomości będzie wymagało montażu dodatkowej lub dodatkowych
studni kanalizacyjnych, będą Państwo zobowiązani do zapłaty dodatkowo 615 zł brutto za każdą
studnię;
jeżeli odcinek od studni do instalacji wewnętrznej okaże się dłuższy niż 30 mb lub gdy ze
względu na ukształtowanie terenu brak będzie możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków
do sieci kanalizacji sanitarnej, zostanie przygotowana dla Państwa indywidulana oferta cenowa.
Cena nie obejmuje doprowadzenia terenu Państwa działki do stanu pierwotnego poprzez
odtworzenie nasadzeń i trwałej zabudowy w miejscu przebiegu całej trasy podłączenia, na którą
wyrażą Państwo zgodę przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz likwidacji szamba. AQUANET
zobowiązuje się do zajęcia pod zabudowę jedynie terenu niezbędnego do prawidłowej realizacji
zlecenia, wynikającego ze sztuki budowlanej.

Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie faktury po wykonaniu robót. W związku z tym nie będą
pobierane jakiekolwiek zaliczki.
Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?
1.

Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej to obowiązek ustawowy.

2.

Nasilać się będą kontrole ilości ścieków wywożonych z szamb.

3.

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej jest bardziej opłacalne niż wywóz ścieków z szamba. W
poniższej tabeli przedstawiamy poziom oszczędności dla 4 osobowej rodziny mieszkającej w
Mieście i Gminie Swarzędz, przy miesięcznym wytworzeniu 12 m3 ścieków, po rezygnacji z
szamba:
Miesiące od dnia podłączenia do sieci
kanalizacyjnej

1

6

Koszt wywozu szamba* (zł)

240,00

1440,00 2880,00 5760,00

8640,00

Koszt kanalizacji** (zł)

92,94

557,64

1115,28 2230,56

3345,84

Oszczędności (zł)

147,06

882,36

1764,72 3529,44

5294,16

*średni koszt
**koszt

12

24

36

wywozu szamba: 20,00 zł/m3

korzystania z kanalizacji obejmuje: abonament: 8,10 zł/miesiąc, cena ścieków: 7,07 zł/m3

Stawki cen i opłat brutto zgodne z Taryfą AQUANET obowiązującą w 2015 r.

4.

Gwarantujemy minimum formalności - do wykonania podłączenia konieczne jest jedynie:
a.

dokonanie zlecenia wykonania podłączenia i złożenie oświadczenia wyrażającego
zgodę na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania prac;

b.

podpisanie wniosku o zawarcie umowy na etapie zlecenia i umowy na
odprowadzanie ścieków przed realizacją podłączenia.

5. W przypadku osób będących w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość uzyskania
dofinansowania ze specjalnie do tego celu utworzonego przez AQUANET funduszu oraz rozłożenia
płatności na raty po otrzymaniu faktury za wykonanie usługi podłączenia.
6. W celu przedstawienia oferty oraz wyżej wymienionych dokumentów odwiedzi Państwa
przedstawiciel AQUANET.
7. W przypadku, gdy przedstawiciel Aquanet nie odwiedzi Państwa posesji mogą Państwo
wystąpić do Spółki z zapytaniem: czy posesja kwalifikuje się do naszej oferty przyłączeniowej.
Zapytania można przesyłać na:
a) adres Spółki: Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,

b)
c)

adres e-mailowy: klient@aquanet.pl,
na nr fax-u: 61 8359 063.

W przypadku pytań w zakresie możliwości skorzystania z przyłączenia na korzystnych warunkach
lub wyjaśnienia wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny w godz. 8.00-16.00 od poniedziałkupiątku: pod nr 603-601-069 lub 618-359-208.

Po zakończeniu robót budowlanych odcinek od sieci kanalizacyjnej w ulicy do pierwszej studni na
terenie Państwa nieruchomości (przyłącze kanalizacyjne) będzie własnością AQUANET i
AQUANET na własny koszt będzie wykonywał czynności eksploatacyjne na tym odcinku.
Odcinek od pierwszej studni na przyłączu kanalizacyjnym do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
w Państwa nieruchomości będzie Państwa własnością.

Wykonanie podłączenia nastąpi w indywidualnie uzgodnionym terminie, nie później niż do dnia
31.12.2015 r.

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

Skorzystaj z wyjątkowej okazji. Zadbaj o środowisko i oszczędzaj pieniądze.

Zapraszamy,

Zarząd AQUANET SA
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
www.aquanet.pl

