
� przez całą dobę 
 masz dostęp do 
 średniozmineralizowanej 
 wody 
� korzystasz z niezawodnej 
 instalacji wodociągowej
� Jesteś użytkownikiem 
 wydajnego systemu 
 odbioru i oczyszczania ścieków

Szanowni Państwo!

Z roku na rok oławski Zakład Wodociągów i Kanalizacji dążąc do uzyskania Państwa 
satysfakcji, dbając o pewność i bezpieczeństwo naszych usług, aktywnie rozwija się 
inwestując w nowe i istniejące urządzenia. 

Woda jest dla nas czymś naturalnym, jest podstawą naszej egzystencji. Zapewne nie 
zastanawiacie się Państwo, jak wielka „machina” pracuje na to, żebyście mogli o każdej 
porze dnia i nocy napełnić szklankę wodą średniozmineralizowaną. Ta jedna szklanka to 
tak naprawdę sztab zaangażowanych w swoją pracę ludzi. To nowoczesne systemy, 
maszyny i urządzenia. To dziesiątki kilometrów rurociągów. Aby zapewnić Państwu, 
przez 24 godziny na dobę usługi na wysokim poziomie technicznym, z zastosowaniem 
rozwiązań ekologicznych i chroniących nasze wspólne środowisko, konieczne są nowe 
inwestycje. Nie ukrywamy – inwestycje dzięki Państwu. Dlatego w trosce o Państwa 
komfort wprowadzamy zmianę wysokości opłat za dostawy wody i odbiór ścieków*. 

Zdajemy sobie sprawę, że każda tego typu sytuacja wywołuje u Klientów zaniepokoje-
nie. Gwarantujemy jednak, że to nieznaczne podniesienie opłat o 0,11 grosza/litr** 
pozwoli nam na dalszy rozwój, a także utrzymanie najwyższego poziomu usług. Dowie-
dziemy po raz kolejny, że potrafimy wraz z Państwem ułamki groszy zamieniać w 
miliony przeznaczane na inwestycje. Nasze wspólne inwestycje! 

Krzysztof Pękala / Prezes Zarządu ZWiK w Oławie

Dzięki temu
każdego dnia:

W ciągu roku kwota
przeznaczona na inwestycje to 

złotych! 
Wartość inwestycji w latach 2010-2013 wyniosła ok. 67 000 000 złotych

** cena 1,5 litra naszej wody to jedynie 0,55 groszy brutto!

To wszystko jest 
możliwe dzięki naszym 
wspólnym inwestycjom. 

Inwestycjom, w których, 
jako nasz Klient, 
masz swój wielki udział!

Inwestujemy 
z Tobą i dla Ciebie!

24 000 000 

750

Wartość inwestycji w przeliczeniu
na każdego mieszkańca

Oławy przekracza

złotych w ciągu roku! 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Oławie

www.zwik.olawa.pl

*orientacyjna cena - 1,49zł

Płacąc równowartość ceny jednej 
1,5 - litrowej butelki wody* 
otrzymujesz od nas zawartość 270 butelek!

Zaspakajaj pragnienie bez wychodzenia z domu!

* Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Oławie nr XLII/283/13 z dnia 
19.12.2013r., oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 
72 poz. 747 z późn. zm.), z dniem 1 lutego 2014 roku zmieniają się 
dotychczasowe ceny za zbiorową dostawę wody i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków na terenie miasta Oława i wynoszą:

Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne:
� opłata za wodę: 3,41 zł /m3 + 8% VAT
� opłata za odprowadzanie ścieków: 6,49 zł /m3 + 8% VAT

Dla pozostałych odbiorców:
� opłata za wodę:  5,47 zł /m3 + 8% VAT 
� opłata za odprowadzanie ścieków:  7,13 zł /m3 + 8% VAT


