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- km sieci wodociągowej
- metrów przyłączy wodociągowych
- km sieci kanalizacyjnej
- metrów przyłączy kanalizacyjnych

- klientów korzysta z elektronicznej formy płatności „E-Faktura”
- klientów korzysta z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta „EBOK”
- klientów korzysta z bankowej usługi płatniczej „Polecenia Zapłaty”
- dzieci wzięło udział w IV edycji Akcji Edukacyjnej
- nowe zamontowane poidełka szkolne, łącznie  poidełek26

- gospodarstw przyłączonych do sieci kanalizacyjnej
- gospodarstw przyłączonych do sieci wodociągowej
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W tym roku wykonaliśmy:

Miniony rok był dla nas okresem wytężonej pracy. Połączenie wszystkich Stacji 
Uzdatniania Wody w jeden wspólny system, to gwarancja nieprzerwanych dostaw 
wody. Przyjęta strategia oraz działania w obszarze komunikacji z otoczeniem znalazły
uznanie i otrzymaliśmy wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Kryształy PR-u 2017".
Możemy obiecać, że również nowy rok obfitował będzie w rozwiązania podnoszące 
jakość naszych usług i komfort Klientów, gdyż postęp wymaga ciągłej pracy.

Szanowni Państwo,
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Podsumowanie 2017

SUW „Jagiellońska”

SUW „Piaski”

SUW „Łajski”
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Wspomniane wyróżnienie otrzymaliśmy w kategorii 

„Najlepsza kampania promocyjno-informacyjna 

spółki samorządowej”. Kryształy PR  wręczane 

są w ramach najstarszej konferencji w Polsce 

z obszaru public relations dedykowanej podmiotom 

administracji publicznej. To wielki sukces dla nas,

jako wodociągów legionowskich, ale także dla 

naszego miasta oraz jego Mieszkańców, gdyż 

nagradzane są najbardziej 

wartościowe inicjatywy zakresie 

promocji,  kładące nacisk 

na kreatywne i nowatorskie 

rozwiązania. 

W trosce o bezpieczeństwo nieprzerwalnych 

dostaw wody dla Mieszkańców Legionowa 

wszystkie Stacje Uzdatniania Wody połączyliśmy 

ze sobą w jeden system. Strategiczna budowa 

tzw. spinek wodociągowych ma na celu 

zabezpieczenie zasilenia w wodę rejonów miasta, 

w których jedna ze stacji uległaby niespodziewanej 

awarii. Zapewnia to stałe oraz nieprzerwane 

zaopatrywanie  wszystkich Mieszkańców 

naszego miasta w wodę.


