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Inwestycje

 O w   dzie pisane
Postęp wymaga ciągłej pracy, dlatego nieprzerwanie 

inwestujemy w najnowszą infrastrukturę. Na terenie 

Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” realizowana jest budowa 

nowej przepompowni ścieków, która docelowo zastąpi dwie 

przestarzałe przepompownie P-5 „Suwalna” przy 

ul. Suwalnej oraz P-6 „PBO” przy ul. Sikorskiego. 

Ponadto realizujemy wiele nowych inwestycji budowy 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawcy 

niebawem rozpoczną realizację łącznie ok. 2,8 km sieci 

wodociągowej  w:  ul .  Wiejskiej ,  ul .  Kwiatowej 

(od ul. Wiejskiej do ul. Polankowej oraz od ul. Zakopiańskiej 

do ul. Handlowej), ul. Sielankowej (od ul. Daliowej do granic 

Leg ionowa) ,  ul .  Krucze j  (od  u l .  Wyszyńsk iego 

do ul. Targowej) oraz w ul. Chopina (od Al. 3 – go Maja 

do ul. Żeromskiego). Jednocześnie rozpoczniemy budowę 

ok. 0,8 km sieci kanalizacji sanitarnej w: ul. Mickiewicza, 

ul. Sowińskiego (od ul. Mickiewicza do połączenia z kanałem 

w ul. Kazimierza Wielkiego), ul. Kordeckiego oraz 

w ul. Ks. Schabowskiego. Bardzo cieszymy się z faktu, że 

już niedługo kolejni Mieszkańcy będą mogli spożywać naszą 

dobrą wodę i cieszyć się z dobrodziejstwa odbioru ścieków. 
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 

Zarząd i Pracownicy Przedsiębiorstwa 

Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” 

życzą Państwu wszelkiej pomyślności, zdrowia i wielu radości. 

Niech Święta Wielkanocne będą doskonałą okazją do spotkań 

w gronie najbliższych, a także chwilą odpoczynku i refleksji. 

Wesołego Alleluja!Klient
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E- faktura,  czyli  tradycyjna  faktura  przesłana w formie  elektronicznej,
niesie za sobą wiele korzyści i zalet:

 
- terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłki, dokument zostaje dostarczony 
na skrzynkę mailową w kilka sekund po wystawieniu,

- faktura elektroniczna jest zawsze dostępna i nie wymaga przechowywania
w formie papierowej (obniżenie kosztów archiwizacji dokumentów),

- mniej  papieru  tj.  mniej  ścinanych  drzew,  mniej  zużytej  energii,  mniej 
zanieczyszczonej wody.

Zmieniamy się dla Ciebie!

Komfort 

Wygoda

Ekologia

W celu otrzymywania faktur drogą elektroniczną prosimy o dostarczenie lub przesłanie 
na maila uzupełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie 
internetowej http://www.pwklegionowo.com/e-faktura/ 
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Zadbaj z nami o środowisko i bądź EKO-logiczny ! 
Aktywuj usługę e-FAKTURA


