
 

Olkusz, 20.02.2016 godz. 20.30 

Apel do mieszkańców powiatu olkuskiego. 

    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu w obliczu zagrożenia, jakie dla 
bezpieczeństwa i ciągłości dostaw wody spowodowało zakażenie ściekami bytowymi w dniach 8 i 9 lutego 2016 roku, 
apeluje do mieszkańców gmin powiatu olkuskiego o: 

- systematyczne opróżnianie szamb przydomowych, nie dopuszczając do ich przepełnienia 

- sprawdzenie szczelności szamb i instalacji odprowadzających ścieki bytowe 

- reagowanie na  przypadki  nielegalnego zrzutu ścieków bezpośrednio do gruntu 

        Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przypomina, że zgodnie z obowiązującymi  
w powiecie olkuskim przepisami, na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek gromadzenia nieczystości płynnych 
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, które należy opróżniać co najmniej raz na kwartał przy pomocy 
wyspecjalizowanego podmiotu uprawnionego. Nadzór i egzekucja tych przepisów spoczywają na władzach gminnych, 
do których Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wystąpiło z wnioskami o przeprowadzenie 
kontroli wykonywania przepisów dotyczących gospodarowania ściekami na terenach im podległych. Jednocześnie 
przekazujemy do publicznej informacji fakt, że w związku ze skażeniem ściekami bytowymi ujęć wodnych dla Olkusza 
i okolicznych gmin, w dniach 8-9 lutego 2016 roku, Zarząd Spółki zgłosił do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu 
zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu zabronionego. 

        Wszystkie podejmowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. działania mają na celu 
zapobieżenie powstania podobnej sytuacji w przyszłości. Dbałość o środowisko naturalne, a przede wszystkim czystość 
wód jest naszym wspólnym obowiązkiem, którego wypełnienie wymaga współpracy samorządów, mieszkańców 
powiatu i przedsiębiorstw związanych z gospodarką wodno-ściekową. 

Nasza strona internetowa  - WWW.pwik.olkusz.pl 

Siedziba Zarządu Spółki 

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 4  
e-mail: zarzad@pwik.olkusz.pl  

DYSPOZYTOR     32 643-01-74 

połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych - 994 

800 43 14 15 - Bezpłatna infolinia w zakresie udzielania informacji na temat inwestycji pod nazwą: „Porządkowanie 

gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. 
Infolinia czynna jest  w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 

 TELEFON NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W OLKUSZU 

Siedziba Wydziału Gospodarki Ściekowej 
32 643-00-03 
  

TELEFON  NA  STACJĘ UZDATNIANIA WODY 

Siedziba Wydziału Technologii Wody 

32 643-10-03  

 
TELEFON DO LABORATORIUM 
32 642-13-25  

Adres mailowy ogólny pwik@pwik.olkusz.pl 
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