
OGŁOSZENIE 
o możliwości podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej 

w ul. Sobótki, Żerkowickiej

Szanowni Państwo,
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. informuje, że 13.07.2012 r. zakończono 
prace odbiorowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Żerkowicka, 
Sobótki oraz częściowo w ul. Wrocławskiej w Opolu. 

Inwestycja pn. Kontrakt 4 - Przebudowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych 
Pl. Kazimierza – Bończyka oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Żerko-
wicka, Sobótki w Opolu, współfinansowana ze środków Funduszu Spójności stanowi 
jeden z etapów Projektu: „TRIAS OPOLSKI - ochrona zbiornika wód podziemnych 
dla aglomeracji  Opole, Prószków i Tarnów Opolski - II etap” 

Wartość Kontraktu nr 4 wynosi 4 822 767 zł netto.

W ramach zrealizowanego Kontraktu nr 4 wykonano: 
• 3 150 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200mm i Dz160mm, 
• 662 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz90mm i Dz160mm,
• 502 mb tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Dz560mm,
• 2 przepompownie ścieków sanitarnych.

W związku z powyższym istnieje techniczna możliwość podłączenia do nowo 
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców:

• ul. Sobótki – całość ulicy, z wyłączeniem ul. Dziewanny,
• ul. Żerkowickiej  - nr budynków: 1,2, 3, 4, 5, 5a, 7, 7a, 9, 11, 13, 13a, 15, 
 17, 19, 21, 23 oraz działki nr: 1208/96, 99, 3, 69, 65, 
• ul. Wrocławskiej - nr budynków: 200, 204, 206a, 212a, 215a, 219, 221, 223 
 oraz dz. nr 1210/87

W celu podłączenia się do zbiorowego systemu odbioru ścieków  należy złożyć wnio-
sek o warunki realizacji w Biurze  Obsługi Klienta Spółki WiK w Opolu. 

Wartość całkowita Projektu dla wszystkich kontraktów wynosi 263 663 199 zł 
brutto, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności to 143 472 786 zł, 
co  stanowi  66,5% łącznej wartości Projektu.

Projekt „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, 
Prószków i Tarnów Opolski – II etap” jest współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


