
Jej budowa m.in. w  Prószkowie, Izbicku, Tarnowie 
Opolskim oraz w  Komprachcicach jest spowodo-
wana potrzebą ochrony wód podziemnych na 
obszarze potężnego zbiornika GZWP 333 Opole-
-Zawadzkie. Dzięki kanalizacji będzie można zredu-
kować zanieczyszczenie gleby, wód podziemnych 
i powierzchniowych, a  także zmniejszyć ilości nie-
oczyszczanych ścieków trafiających do środowiska 
naturalnego.
To nie koniec korzyści z położenia wielu kilometrów 
rur. Nowa kanalizacja to również poprawa warun-
ków życia i  zdrowia mieszkańców, bo rozbudowa 

i przebudowa systemu odbioru ścieków komunal-
nych wpływa na jakość wody pitnej, trafiającej do 
naszych domów.
Uporządkowana gospodarka ściekowa to również 
szansa dla gmin poprzez rozwój budownictwa 
mieszkaniowego, przyrost nowych miejsc pracy, 
rozwój usług turystycznych i  agroturystycznych. 
Dziś dla inwestora budującego dom, czy zakład pra-
cy możliwość podłączenia dla kanalizacji to podsta-
wa. Dlatego Trias Opolski powinien przełożyć się na 
nowe inwestycje, w tym także poprzez dodatkowe 
wpływy do budżetów gmin z tytułu podatków.

Projekt nie uda się jednak bez mieszkańców, 
których teraz czeka podłączanie się do kanalizacji 
zbudowanej w  ramach kontraktów. To jest koszt 
po stronie właścicieli domów, ale z  pewnością 
wart poniesienia. Dlaczego warto się podłączyć?
- Po pierwsze - cena - wbrew obiegowej opinii 
stała opłata za ścieki jest tańsza niż wywożenie 
ścieków, choć na początek koszty przyłącza mogą 
wydawać się spore.
- Po drugie - wygoda - nie trzeba pilnować szamba, 
które ma to do siebie, że lubi się przepełniać.
- Po trzecie - ekologia - oczyszczamy ścieki i w ten 

sposób chronimy nie tylko środowisko, ale i siebie, 
bo woda, którą pijemy jest zdrowsza.
Warto też pamiętać, że przepisy o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach są jednoznaczne. 
Jeśli gmina zbudowała kanalizację, to posiadanie 
zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego 
wszystkie wymagania, nie zwalania właściciela 
posesji z  obowiązku podłączenia nieruchomości 
do kanalizacji. Sieć kanalizacyjna to wygoda 
i przywilej, z którego nie warto rezygnować. 

Kończy się powoli unijny projekt Trias Opolski, prowadzony przez opolską spółkę Wodociągi i Kanalizacja

Na podłączeniu się do kanalizacji możesz tylko zyskać 

LIGOTA 
PRÓSZKOWSKA:
Aleja
Brzozowa
Dębowa
Kościelna
Szkolna
Leśna
Wiśniowa
Stawowa

JAŚKOWICE: 
Opolska
Podleśna

PRZYSIECZ:
Opolska
Strzelecka

BOGUSZYCE:
Opolska
Kościelna

Prószkowska
Złotnicka
Polna
Nowa
Łąkowa

ŹLINICE:
Sobieskiego
Krapkowicka
Prószkowska
1 Maja
Jędrzejczyka
Kościuszki
Wolności

ZIMNICE MAŁE:
Ogrodowa
Wiejska
Osiedle I
Osiedle II
Polna
Górna

W  Prószkowie nowe sieci powstały w  takich 
miejscowościach jak Ligota Prószkowska, Jaśkowice, 
Przysiecz, Boguszyce. Cieszyć z  kanalizacji mogą 
się także właściciele domów w  Źlinicach oraz 
w Zimnicach Małych.
Na terenie Prószkowa wydawaniem warunków 
podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej 
czy odbiorami przyłączy kanalizacji zajmuje się 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Budowy przyłącza nie trzeba zlecać miejskiemu 
ZGKiM. - Koszty przyłącza zależą od tego, gdzie jest 
zlokalizowana studzienka kanalizacyjna i  dlatego 
mogą być bardzo różne - ocenia Róża Malik, 
burmistrz Prószkowa. - Nasi mieszkańcy już jednak 
od dawna wiedzieli, że powstanie kanalizacja 

i  przygotowywali się do podłączania. Świadomość 
tego, że kanalizacja to same korzyści jest coraz 
większa.
Pani Burmistrz podkreśla, że sama już dawno jest 
podłączona do kanalizacji i  nigdy tej decyzji nie 
żałowała. Tym bardziej, że rachunki płaci teraz 
mniejsze, a i nie musi pamiętać o wywozie szamba.
- Będzie dodatkowa akcja informacyjna w  sprawie 
przyłączania się do kanalizacji, ale wierzę w mądrość 
naszych mieszkańców - nie ukrywa Róża Malik.
Prószków ma też nadzieję, że kanalizacja  
pomoże przyciągnąć do gminy  
nie tylko nowych mieszkańców,  
którzy zbudują domy,  
ale także inwestorów.

Prószków

MIESZKAŃCU

Na terenie gminy czynności związane z:
• wydawaniem warunków podłączenia  

nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
• odbiorami przyłączy kanalizacji sanitarnej 
• zawieraniem umów na odbiór ścieków 
w imieniu WiK Opole Sp. z o.o.  realizuje: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
Sp. z o.o. w Prószkowie
ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków
tel. 77 4648073, fax. 77 4648075
e-mail: zgkim@zgkim-proszkow.pl

Mieszkańcy wolą kanalizację od szamb

GMINA PRÓSZKÓW
W ramach Projektu wybudowano  
kanalizację sanitarną  
w miejscowościach: 

Realizacja projektu TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych 
dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap ma doprowadzić 
do wypełnienia zobowiązań nałożonych na aglomeracje przez Traktat Akcesyjny 
i  związany z  nim Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Całkowity 
koszt inwestycji: 198 435 600 zł, a kwota dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach 
Funduszu Spójności: 106 862 850 zł. Bez tej dotacji spółka Wodociągi i  Kanalizacja  
nie mogłaby prowadzić tak wielu inwestycji.

WIK zdobył  
miliony z Unii



OCHODZE-
KOMPRACHCICE:
Górna
Hibnera
Leśna
Łąkowa
Młyńska
Myśliwska
Opolska
Ochodzka
Prószkowska
Sarnia
Stawowa
Średnia 

WAWELNO:
Dąbrowska, 
Jesienna, 
Kościelna, 
Leśna, 
Łącząca, 

Łąkowa, 
Niemodlińska, 
Nowowiejska, 
Ogrodowa, 
Opolska, 
Piaskowa, 
Polna, 
Sortowa, 
Stawowa, 
Szkolna,
Zbożowa.

DOMECKO:
Cmentarna
Dworska
Górna
Młyńska
Opolska
Polna
Zamkowa
Zielona

Do sieci będą mogli się przyłączać mieszkańcy takich 
miejscowości jak Wawelno, Ochodze-Komprachcice 
i  Domecko. Formalności związane m.in. z  budową 
przyłącza można załatwić m.in. w  Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Nie oznacza 
to jednak, że właśnie ten podmiot ma przyłącze 
budować.
- To już decyzja danego właściciela domu – podkreśla 
Łukasz Raida, zastępca wójta gminy Komprachcice.
Choć sieć nie jest jeszcze gotowa w 100 procentach 
to przyłącza można budować, choć na razie nie 
będą one mogły być użytkowane. Plan zakłada, że 
wszystkie prace zakończą się 20 września i po tej dacie 
rozpocznie się uruchamianie systemu kanalizacji.

- Długo czekaliśmy na kanalizację, a mieszkańcy tak 
jej oczekują, że tam gdzie nie udało się zbudować 
rur w  ramach projektu unijnego, zdecydowaliśmy 
na budowę sieci za pieniądze wyłącznie z  budżetu 
gminy – opowiada Łukasz Raida.
Władze gminy są przekonane, że nie będzie potrzeby 
przymuszania administracyjnie mieszkańców do 
budowy przyłączy.
- Ale mimo to zamierzamy dodatkowo do tego 
zachęcać poprzez sołtysów, czy współpracy 
proboszczów, którzy ważne informacje dla 
mieszkańców podają m.in. podczas mszy świętych – 
mówi wicewójt Komprachcic.

Komprachcice

MIESZKAŃCU

Na terenie gminy czynności związane z:
• wydawaniem warunków podłączenia  

nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
• odbiorami przyłączy kanalizacji sanitarnej 
• zawieraniem umów na odbiór ścieków 
w imieniu WiK Opole Sp. z o.o.  realizuje: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Komprachcicach
ul. Rolnicza 6, 46-070 Komprachcice
tel. 77 4646 234, 77 4646 258
e-mail: zgkim@rubikon.pl

Sieci będą gotowe do 20 września. To dobry moment,  
aby pomyśleć o przyłączeniu się do nowej sieci kanalizacyjnej.

GMINA KOMPRACHCICE
W ramach Projektu wybudowano  
kanalizację sanitarną  
w miejscowościach: 

W  ramach projektu powstała także pierwsza 
suszarnia osadów ściekowych w województwie. 
Suszarnia to ultra nowoczesny obiekt przy ulicy Ceglanej 
w  Opolu, tuż obok miejskiej oczyszczalni ścieków. 
W  środku zbudowano wyjątkową instalację składająca 
się z węzła odwadniania (trzy wirówki), węzła suszenia 
(dwie linie suszenia), wentylatorów oraz węzła ciepła 
(trzy kogeneratory dostarczające ciepło pozyskiwane 
z  biogazu). Osady będą suszone w  temperaturze 90 
stopni, a  potem będę używane jako paliwo w  piecach 
cementowni.

CIEKAWOSTKA:



W ramach projektu kanalizacja powstała nie tylko w sa-
mym Tarnowie Opolskim, a także w Miedzianej i Nakle. 
Na terenie gminy wydawaniem warunków podłączenia 
nieruchomości do kanalizacji, czy odbiorami przyłączy 
zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej. Samo wykonanie przyłącza można zlecić jakiej-
kolwiek wyspecjalizowanej firmie.
- Większość mieszkańców czekało na kanalizację, ale 
możliwość rezygnacji z szamb jest nie mniej ważna dla 
przedsiębiorców, których, taką mam nadzieję, będzie u 
nas przybywać – mówi Krzysztof Mutz, wójt gminy Tar-
nów Opolski. - Kanalizacja to bowiem szansa nie tylko na 
czystsze środowisko naturalne, ale także na szybszy roz-
wój gospodarczy. Mamy ciekawe grunty inwestycyjne. 
Wójt nie ukrywa, że chciałby, aby w przyszłości gmina 

nadal wchodziła w podobne projekty związane z kanali-
zacją. Do skanalizowania są m.in. miejscowości Walidrogi 
i Raszowa.
- Mało który z mieszkańców pyta mnie, ile będzie koszto-
wać przyłącze, większość dopytuje, kiedy wreszcie zbu-
dujemy im kanalizację – opowiada Krzysztof Mutz. 
Warto pamiętać, że oprócz kanalizacji nie mniej ważnym 
elementem projektu w Tarnowie Opolskim była prze-
budowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach, gdzie 
zbudowano m.in. zbiornik stabilizacji tlenowej osadów 
z instalacją napowietrzania oraz nową linię odwadniania 
osadu z wirówką osadów. Gdyby nie unijny projekt, gmi-
na jeszcze długo szukałaby pieniędzy na tak ważną, ale 
kosztowną inwestycję.

Tarnów Opolski
Biznes też czekał na rury

TARNÓW OPOLSKI:
1 Maja, 22 Lipca, Adama 
Mickiewicza, Alicji 
Borowa, Celna, Chodury, 
Cmentarna, Dębowa, 
Fiołkowa, Generała 
Zawadzkiego, Glenska, 
Henryka Sienkiewicza, 
Inwalidzka, Jana 
Kochanowskiego
Kani, Koraszewskiego, 
Krótka, Księdza Klimasa, 
Kwiatowa, Leśna, Łączna, 
Miarki, Nakielska, Nowa, 
Osiedlowa, Pardubicka, 
Pasieczna, Piaskowa, 
Polna, Poprzeczna, 
Powstańców Śląskich, 
Różana, Słonecznikowa, 
Słowiańska, Sosnowa, 
Stefana Żeromskiego, 
Ślepa, Świętego Jacka, 
Świętego Marcina, 
Świętego Wojciecha, 
Tadeusza Kościuszki, 
Tulipanowa, Wąska, 
Wiśniowa, Wrzosowa  

MIEDZIANA:
Poziomkowa, Sosnowa, 
Łowiecka, Leśna, Wiejska.
 

NAKŁO:
Chopina, Ficha, Floriana, 
Grabowska, Kani, 
Klimasa, Konopnickiej, 
Kościelna, Kościuszki, 
Krótka, Ligonia, 
Lompy, Nowa, 
Polna, Przedszkolna, 
Raszowska, Strzelecka, 
Ślepa, Tarnowska, 
Wiśniowa
 

MIESZKAŃCU

Na terenie gminy czynności związane z:
• wydawaniem warunków podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
• odbiorami przyłączy kanalizacji sanitarnej 
• zawieraniem umów na odbiór ścieków 
w imieniu WiK Opole Sp. z o.o.  realizuje: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim
ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.fax 077 4 644 208, tel. 077 4 645 425
e-mail: zgkim@tarnowopolski.pl

GMINA TARNÓW OPOLSKI
W ramach Projektu wybudowano  
kanalizację sanitarną  
w miejscowościach: 

Projekt TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla 
aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap musi osiągnąć kilka 
celów:

1. Wzrost liczby osób korzystających ze zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.
2. Wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji w wyniku realizacji projektu:

• Aglomeracja Opole z 95 procent do 98 procent;
• Aglomeracja Prószków z 75 procent do 97 procent;
• Aglomeracja Tarnów Opolski z 31 procent do 78 procent.

Procenty muszą się zgadzać



KROŚNICA:
Cicha 
Jakuba Kani
Myśliwska 
Odrodzenia
Słowackiego
Spacerowa
Szkolna
Krzyżowa Dolina
Wiejska
 
BORYCZ:
Kopernika
Słowackiego 
Waryńskiego
Wojska Polskiego
Wolności

UTRATA:
Stawowa

GRABÓW:
Wojska Polskiego
Strzelecka

W  gminie Izbicko kanalizacja pojawi się we wsiach 
Krośnica, Borycz, Utrata oraz Grabów. Mieszkańcy 
czekają na możliwość podłączenia do sieci od wielu 
lat. - Jesteśmy niewielką gminą i  gdyby nie projekt 
Trias Opolski, to jeszcze długo nie byłoby nas stać na 
tak dużą inwestycję - przyznaje Brygida Pytel, wójt 
gminy.
Na terenie Izbicka formalności związane 
z  przyłączeniem się do kanalizacji np. odbiory 
przyłączy kanalizacji sanitarnej będzie realizował 
Zakład Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej. 
Nie ma jednak przymusu, aby to ZGKiM budował 
też samo przyłącze. - Wybór wykonawcy leży 
pod stronie właściciela domu, u  nas najczęściej 
mieszkańcy porozumiewają się z  firmą, która buduje 
samą kanalizację i to jej zlecają przyłącze - opowiada 
Brygida Pytel.
W  tych wsiach gdzie już wcześniej powstała 
kanalizacja, niemal 100 procent posesji jest 
podłączonych. Dlatego wójt gminy nie obawia się, że 
mieszkańcy nie skorzystają z  możliwości, jakie daje 
im unijny projekt. - Świadomość ekologiczna rośnie, 
a poza tym jeśli ktoś się nie przyłączy, to potem bardzo 
skrupulatnie sprawdzamy ile razy i  kto wywozi z  tej 
posesji szambo - opowiada wójt gminy. Brygida Pytel 
nie ukrywa, że wcześniej mieszkańcy obawiali się, że 
kanalizacja będzie droższa w utrzymaniu od szamba. 
Tymczasem to mit, podobnie jak ten, że po zakupie 
zmywarki rachunki za wodę dramatycznie rosną.  
- Mam w  domu kanalizację i  zmywarkę i  obie rzeczy 
bardzo sobie chwalę – uśmiecha się wójt Izbicka.

Izbicko

MIESZKAŃCU

Na terenie gminy czynności związane z:
• wydawaniem warunków podłączenia  

nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
• odbiorami przyłączy kanalizacji sanitarnej 
• zawieraniem umów na odbiór ścieków 
w imieniu WiK Opole Sp. z o.o. będzie realizował: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Izbicku
ul. Powstańców Śląskich 16
46-049 Izbicko
e-mail: zgkiw_izbicko@o2.pl
tel.77 4631254e-mail: zgkim@rubikon.pl

Nie trzeba nikogo przekonywać

GMINA IZBICKO
W ramach Projektu kanalizacja 
sanitarna budowana jest 
w miejscowościach: 

Realizacja projektu TRIAS OPOLSKI doprowadziła do rozbudowania system odbioru ścieków 
komunalnych w gminach Opole, Prószków, Komprachcice, Tarnów Opolski i  Izbicko łącznie o 124 km. 
W ramach Projektu, do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej zostaną przyłączone nieruchomości, które 
do tej pory nie korzystały z  systemu zbiorowego odbioru ścieków. Projekt przewiduje przyłączenie do 
sieci około 11 tys. osób.

Jednocześnie w ramach Projektu zmodernizowano system zaopatrzenia w wodę mieszkańców Opola 
poprzez wzmocnienie wodociągu z kierunku Stacji Uzdatniania Wody Zawada.

WARTO WIEDZIEĆ:


