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Informacja PGKiM

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej infor-
muje, że z dniem 2 listopada 2017 r. wprowadzono system kont indywi-
dualnych przy opłatach za wodę i ścieki. Prosimy o dokładne sprawdze-
nie numeru konta przed dokonywaniem płatności.

Okres jesienny wielu osobom 
kojarzy się z deszczem i ze złym na-
strojem dla przedsiębiorstw wodo-
ciągowych ten okres to ciągła walka 
o utrzymanie odpowiedniej jakości
dostarczanej do mieszkańców wody.
Obecny rok jest rokiem obfitym
w opady co można było zaobserwo-
wać jakiś czas temu na naszych rze-
kach. Taki stan rzeczy może powodo-
wać spadek jakości wód gruntowych
co w wielu przypadkach ma odzwier-
ciedlenie w naszych kranach. Smak,
zapach, pH, barwa czy mętność to
kilka czynników oceny jakości wody.
Z radością pragniemy poinformo-

wać, że pomimo złych warunków 
atmosferycznych przy nakładach fi-
nansowych w Stację Uzdatniania 
Wody oraz ciężkiej, rzetelnej pracy 
naszych pracowników udało nam się 
zachować niezmienną, wysoką ja-
kość wody przeznaczonej do spoży-
cia przez ludzi. Nasza woda posiada 
odpowiedni smak i zapach a także 
barwę i mętność. PH poniżej śred-
niej oraz brak jakichkolwiek oznak 
bakterii coli. Woda dostarczana przez 
PGKiM do mieszkańców jest w peł-
ni bezpieczna i wysokiej jakości oraz 
można ją pić prosto z kranu.

PGKiM

W Raciążu trwają liczne prace 
nad realizacją projektu doty-
czącego rozbudowy kanalizacji, 
modernizacji miejskiej oczysz-
czalni ścieków i stacji uzdat-
niania wody. Prace już ruszyły. 
Efekty niektórych możemy ob-
serwować już dziś.

Stacja uzdatniania wody w Wit-
kowie modernizowana jest z ze-
wnątrz i wewnątrz. Prace postę-
pują. O ich efektach informujemy 
Państwa na bieżąco. W ostatnim 
czasie wykonana została termomo-
dernizacja i elewacja budynku. Już 
w najbliższych dniach montowana 
będzie lampa do dezynfekcji wody. 

Prace te wiążą się z krótkimi prze-
rwami w dostawie wody, prosimy 
Was drodzy mieszkańcy o cierpli-
wość i z góry przepraszamy za nie-
dogodności.

Prace dotyczące kanalizacji 
posuwają się naprzód. Pewnym 
utrudnieniem jest niestety pogo-
da, ulewne deszcze sprawiły, że 
poziom wód gruntowych jest bar-
dzo wysoki, co znacząco utrudnia 
pracę. W tym tygodniu ruszają 
prace związane z budową kanali-
zacji na ulicy Zakolejowej. 

Prace postępują także na 
miejskiej oczyszczalni ścieków. 
Zakończono już roboty kon-
strukcyjne Sekwencyjnego Reak-

tora Biologicznego. Rozpoczęły 
się zaś wykopy pod fundamenty 
zbiornika buforowego. Działa-
nia te usprawnią pracę miejskiej 
oczyszczalni ścieków. W ostatnim 
czasie w naszym mieście i oko-
licach zauważyć możemy tablice 
unijne informujące o realizowa-
nym projekcie w zakresie rozbu-
dowy kanalizacji i modernizacji 
stacji uzdatniania wody i oczysz-
czalni ścieków. Tablice promują-
ce projekt zamieszczone zostały 
na ulicy Wolności oraz Sporto-
wej, na terenie stacji uzdatniania 
wody i oczyszczalni ścieków.
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