KOMUNIKAT
Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że zgodnie
z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy na
odprowadzenie ścieków, a także nie stosowanie się do zakazów, o których mowa w art. 9
ust. 1 i 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(określających czego nie wolno wprowadzać do sieci kanalizacyjnej), podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny do 10 000 zł.
W trosce o prawidłowe funkcjonowanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków
komunalnych na terenie gminy Piekoszów, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o.
informuje mieszkańców gminy Piekoszów, że śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać sedes,
wewnętrzną kanalizację budynku, a także stać się przyczyną poważnej awarii sieci kanalizacyjnej lub
spowodować uszkodzenie urządzeń zainstalowanych w przepompowniach ścieków. Koszty związane
z usuwaniem awarii i naprawami pomp powodują wzrost ceny za oczyszczanie ścieków.
Mając powyższe na uwadze przypominamy, że do toalety nie wolno wprowadzać:
odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów
kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży,
szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien itp., nawet jeżeli znajdują się one w stanie
rozdrobnionym.
− materiałów budowlanych takich jak: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje,
lakiery, żywice, itp.
− części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie takich jak: rękawice gumowe, prezerwatywy,
włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.
− środków higieny osobistej takich jak: chusteczki nawilżane, waciki, podpaski, tampony, wata,
pieluchy, patyczki do uszu itp.
− włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop – zawierających włókna
naturalne i syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę,
łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.
− ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów,
które zbijają się w rurach w zwartą masę.
− igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników
sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np.
wirusem HIV czy żółtaczką.
− lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, zawarte
w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów
oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
− kości, odpadów kuchennych, obierek, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody
tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, lub łączą się z innymi śmieciami tworząc korek.
− odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów,
mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.
− substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu
oraz substancji żrących i toksycznych.
− odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika,
ścieków z kiszonek.
Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych lub roztopowych,
a także wód drenażowych.
−

Niedopuszczalne oraz niezgodne z prawem jest także opróżnianie szamb do zlokalizowanej na
terenie gminy Piekoszów sieci kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzanie ścieków do kanalizacji
zbiorczej bez zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z nieruchomości.
Informujemy ponadto, że w przypadku awarii systemu, do której dojdzie w wyniku
wprowadzenia do sieci kanalizacyjnej w/w odpadów, właściciel nieruchomości zostanie
pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

