
* Średni koszt wywozu szamba: 23,00 zł/m³.
** Koszt korzystania z kanalizacji obejmuje: abonament: 11,07 zł/miesiąc, cena ścieków: 6,51zł/m³. Stawki cen i opłat brutto zgodne  
 z obowiązującą w 2019 roku Taryfą Aquanet.
***Aby sprawdzic, jak kształtuje się poziom oszczędności w innych gminach zapraszamy na www.aquanet.pl.

Podłączenie do kanalizacji 
sanitarnej za 1950,00 zł brutto.

1. Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej to obowiązek ustawowy.
2. Przewidywane wzmożone kontrole ilości ścieków wywożonych z szamb. 
3. korzystanie z kanalizacji jest bardziej opłacalne niż wywóz nieczystości z szamba.

W poniższej tabeli przedstawiamy poziom oszczędności dla 4 osobowej rodziny mieszkającej w Poznaniu  
albo Luboniu przy miesięcznym wytworzeniu 12 m³ ścieków po rezygnacji z szamba: 

dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

ProgrAm SKieroWAny jeST do KLienTóW indyWiduALnych, KTórych PoSeSjA:
•	 jeST PołożonA Przy uLicy, W KTórej  iSTnieje Sieć KAnALizAcyjnA
•	 jeST zABudoWAnA i zAmieSzKAnA
•	 nie PoSiAdA WyBudoWAnego PrzyłączA KAnALizAcyjnego do STudzienKi

Miesiące od dnia podłączenia do sieci kanalizacyjnej 1 6 12 24 36

Koszt wywozu szamba (zł) 276,00 1656,00 3312,00 6624,00 9936,00

Koszt kanalizacji (zł) 89,19 535,14 1070,28 2140,56 3210,84

oszczędności (zł) 186,81 1120,86 2241,72 4483,44 6725,16

tYlko teraz 

na sPecjalnYcH 
WarunkacH

Podłącz się do sieci 
kanalizacYjnej

Wspierając naszych Klientów w realizacji obowiązku podłączenia się do kanalizacji 
sanitarnej, wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Aquanet 
przedstawia specjalnie przygotowany Program podłączenia do sieci kanalizacyjnej.



cena za realizację podłączenia obejmuje: kompleksowe podłączenie do sieci kanalizacyjnej  tj. 
uzyskanie warunków przyłączenia, wykonanie projektu, uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień, 
budowę podłączenia łącznie z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz niezbędnym 
zagęszczeniem terenu nieruchomości, odbiór techniczny oraz inwentaryzację geodezyjną.
usługa dotyczy budowy podłączenia do sieci kanalizacyjnej o długości maksymalnie 30 mb,  
w tym przyłącza kanalizacyjnego zakończonego studnią rewizyjną o średnicy 425 mm (1 szt.) oraz 
odcinka instalacji od studni rewizyjnej do istniejącej instalacji wewnętrznej.

cena 1950 zł może ulec zmianie w następujących przypadkach:
•	 jeżeli	wykonanie	odcinka	instalacji	od	studni	na	przyłączu	kanalizacyjnym	do	wewnętrznej		 	
 instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości będzie wymagało montażu dodatkowych    
 studni kanalizacyjnych, koszt montażu studni wynosi 800,00zł brutto za każdą kolejną studnię;
•	 jeżeli	całkowita	długość	podłączenia	okaże	się	dłuższa	niż	30	mb,	w	takim	przypadku	cena		 	
 za wykonanie podłączenia zostanie powiększona o 50,00 zł brutto za każdy kolejny pełny metr  
 bieżący powyżej 30 mb. 

cena nie obejmuje: 
•	 doprowadzenia	 terenu	 działki	 do	 stanu	 zastanego	 poprzez	 odtworzenie	 nasadzeń	 
 i trwałej zabudowy w miejscu przebiegu całej trasy podłączenia,
•	 likwidacji	szamba,
•	 zapewnienia	przenośnego	punktu	sanitarnego	na	czas	realizacji	zlecenia.	

aby zgłosić chęć udziału w Programie należy do 31 października 2019r. złożyć wypełniony 
wniosek w dowolnym Punkcie obsługi klienta aQuanet lub wysłać wiadomością e-mail na 
adres: techniczny@aquanet.pl.
(Wniosek dostępny w Punktach obsługi Klienta AQuAneT oraz na stronie internetowej: www.aquanet.pl).

złożone wnioski zostaną zweryfikowane przez pracowników Aquanet pod kątem kryteriów udziału 
w Programie. Po zakończeniu weryfikacji, otrzymają Państwo informację o zaakceptowaniu lub 
odrzuceniu wniosku.  

dodatkowe kryteria udziału w Programie 
(weryfikowane przez aQuanet przy złożeniu wniosku):
-	 możliwość	wykonania	grawitacyjnego	przyłącza	kanalizacyjnego
- zgoda gestora działki drogowej na prowadzenie prac w obrębie działki drogowej  
 i budowę podłączenia,
-	 maksymalna	całkowita	długość	podłączenia	do	50	m.

W sytuacji braku możliwości wykonania grawitacyjnego podłączenia do sieci, 
przedstawimy alternatywne rozwiązanie podłączenia, co może wiązać się  
z dodatkowymi kosztami wykonania usługi podłączenia.

PlanoWanY terMin realizacji 
Podłączeń do sieci – do końca 2021 roku.

AQuAneT SA ul. dolna Wilda 126 61 - 492 Poznań tel. 61 835 91 00
www.aquanet.pl e-mail: techniczny@aquanet.pl

niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


