
Szanowni mieszka cy Dylewa i Jeglijowca, z alem informuj , e nieustannie
powtarzaj  si  sygna y o nielegalnych zrzutach cieków bytowych z szamb,
które odprowadzane na ki, pola, w bezpo rednim s siedztwie domostw,
zagra aj yciu i zdrowiu ludzi oraz zwierz t hodowlanych. Istnieje jeden tylko
sposób na zatrzymanie tego niebezpiecznego procederu. Bardzo prosz ,
eby cie Pa stwo dali od firm opró niaj cych szamba dokumentu

potwierdzaj cego odbiór cieków. Tylko w ten sposób mo emy sprawdzi
dok d przewo nik wywióz  odebrane cieki. Wszystkie cieki powinny trafi  do
oczyszczalni cieków w Kadzidle. Wylewanie nieczysto ci poza oczyszczalni
grozi zatruciem wody pitnej bardzo gro nymi bakteriami fekalnymi, które
trafiaj c do ludzi albo zwierz t hodowlanych s  przyczyn  bardzo ci kich
zatru , chorób, a nawet mierci. Bardzo Pa stwa prosz , by cie zwracali
szczególn  uwag  na uczciwo firm wywozowych. Nielegalne praktyki zrzutu
cieków poza kadzidla sk  oczyszczalni  nale y traktowa  jako zachowanie

naganne, niezgodne z prawem i karalne s downie.
Równocze nie informuj , e na dzie  10 lipca nast puj ce podmioty

maj  uprawnienie do odbioru cieków z szamb:

1.
Zak ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Kadzidle

ul. Targowa 4
07-420 Kadzid o 29 7618 938

2. P.H.U.P. Maszyny Rolnicze,
Witold Krapa

Dylewo ul. Ostro cka 68,
07-420 Kadzid o 604 184 165

3. Agata Pabich Dylewo ul. Ostro cka 68,
07-420 Kadzid o 722 138 100

4.
Us ugi Transportowe Handel,
Budowa, Remonty
Janusz Szlachetka

Dylewo 48, 07-420
Kadzid o 29 7616 021

Szanowni Pa stwo, bardzo prosz , w imi  podstawowych zasad
uczciwo ci, ale równie  naszej wspólnej troski o zdrowie i ycie mieszka ców
naszej gminy o przekazywanie cieków bytowych z szamb tylko i wy cznie
firmom do tego uprawnionym, przy równoczesnym daniu od
przewo ników dokumentu potwierdzaj cego odbiór cieków. Ktokolwiek
oddaje cieki firmom, które nie posiadaj  uprawnie  (koncesji) musi mie
pewno , e  cieki  te  trafi  do  gruntu i wraz z wodami gruntowymi
przedostaj  si  do wodoci gu, ska aj c wod  pitn .
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