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Szanowni Mieszkańcy miejscowości Nakło i Miedziana

Mam przyjemność poinformować Państwa o zakończeniu inwestycji dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Nakło i Miedziana. 

Eksploatacją sieci kanalizacyjnych w ww. miejscowościach zgodnie z podpisaną umową ze spółką WiK w Opolu, od 
01.10.2013r. zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim. 

W związku z powyższym ZGKiM w Tarnowie Op. wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom prowadzi m.in. sprawy 
związane z wydawaniem warunków technicznych, dokonywaniem czynności odbiorowych oraz czynności związanych z zawieraniem 
umów na odbiór ścieków. 

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że do 30.05.2014r. nie będzie pobierana opłata za czynności odbiorowe przyłączy 
kanalizacyjnych. W związku z czym pragniemy Państwa zachęcić do wykonania przyłączy spełniając wszystkie warunki techniczne 
(wydane na Państwa wniosek przez ZGKiM) przed ww. terminem. W ten sposób mogą Państwo ograniczyć koszty związane z 
przyłączeniem się do nowo wybudowanej kanalizacji. 

Zachęcamy Państwa również do „grupowego” (np. większa ilość sąsiadów, cała ulica, zwarta część miejscowości) wykonania 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (mapka syt. – wys. z naniesionym przyłączem i pieczątką „przyjęto do ewidencji 
geodezyjnej”) co pozwoli znacznie obniżyć koszty. Jest to jednak możliwe jedynie w przypadku kiedy przed podjęciem prac przez 
uprawnionego geodetę grupowo zlecą mu Państwo wykonanie ww. dokumentacji. 

Poniżej podaję Państwu krótką informację o kolejnych krokach jakie należy podjąć w celem podłączenia się do kanalizacji: 
1. złożenie (w ZGKiM) wniosku „o wydanie warunków realizacji, odbioru i uruchomienia przyłącza kanalizacji sanitarnej” lub wniosku 

„o wydanie zapewnienia dostawy wody/ odbioru ścieków oraz warunków technicznych podłączenia” w przypadku przyłączy 
projektowanych, 

2. wykonanie przyłącza zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi na Państwa wniosek przez ZGKiM,  
3. zgłoszenie (przed zasypaniem) do odbioru wykonanego przyłącza (w przypadku przyłączy wykonanych i zasypanych bez odbioru 

przez ZGKiM, zgodnie z wytycznymi spółki WiK w Opolu, dostawca ścieków jest zobowiązany wykonać kamerowanie wykonanego 
przyłącza na własny koszt. Szczegółowych informacji udzieli Państwu ZGKiM) i uzyskanie protokołu odbioru (odbiór techniczny 
będzie potwierdzony odczytem wodomierza głównego i ewentualnych podliczników. Wskazania mierników będą stanowiły podstawę 
do wystawiania faktur za odprowadzenie ścieków. Protokół odbioru końcowego zostanie spisany po dostarczeniu przez inwestora 
mapki syt. – wys. z naniesionym przyłączem i pieczątką „przyjęto do ewidencji geodezyjnej”), 

4. podpisanie umowy na odbiór ścieków. 
Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Cmentarnej 5 w Tarnowie 

Opolskim jak również w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej urzędu: www. tarnowopolski.pl 
W razie jakichkolwiek wątpliwości informacją i pomocą służą Państwu pracownicy ZGKiM w Tarnowie Op.,  

tel.: 774644208 od pn.-pt. w godz. od 7 do 15. 
Kierownik ZGKiM Krystian Smolka 

Kiermasz

Bożonarodzeniowy
Weihnachtsmarkt

8.12.2013r. godz. 14.00
Plac przy OSP w Tarnowie Opolskim

W programie:
- występy dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum
- Tolek Glensk z orkiestrą
- warsztaty plastyczne

oraz wiele innych atrakcji
m.in.: Mikołaj, stroiki, ciastka, kawa, Glühwein

!!! Serdecznie zapraszamy !!!


