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Działania ZWiK podejmowane w okresie wiosenno - letnim 2021 r. 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie zobowiązany  

jest do prowadzenia działalności na zasadach określonych  w ustawie o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na warunkach ustalonych  

w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki 

jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Barczewo w zakresie zaopatrzenia 

w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.  

Zakład swoje zadania statutowe realizuje w sposób ciągły i niezawodny, zapewnia 

zdolność posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody dla odbiorców w wymaganych 

ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz do odprowadzania ścieków, a także zapewnia 

należytą jakość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków o każdej porze roku. 

Na terenie gminy Barczewo funkcjonuje 5 wiodących ujęć wody: Barczewo, Wipsowo, 

Niedźwiedź, Ramsowo połączonych jednym systemem wodociągowym oraz ujęcie Barczewko 

zaopatrujące mieszkańców wsi Barczewko. W chwili obecnej ilość produkowanej, 

wydobywanej i uzdatnianej wody na w/w ujęciach zabezpiecza potrzeby mieszkańców Gminy 

a ich praca w jednym spójnym systemie umożliwia wyłączanie poszczególnych obiektów  

(np. podczas awarii czy planowanych remontów lub modernizacji) bez utraty ciągłości usług 

wodociągowych.  

Okres wiosenno-letni, a zwłaszcza letni jest dla ZWiK czasem szczególnym przede 

wszystkim w związku z występowaniem wysokich temperatur powietrza oraz krótkotrwałymi 

nawalnymi opadami deszczu i silnymi wiatrami podczas opadów. Te czynniki mogą utrudniać 

sprawne i szybkie usuwanie awarii urządzeń i budowli podziemnych, a także podtapiać 

okresowo kanalizację sanitarną. 

Działania przygotowawcze na obiektach i budowlach: 

1. Ujęcie wody Barczewo:  

a. przegląd obudów studni głębinowych i ewentualne doszczelnianie miejsc 

narażonych na przesiąki wód gruntowych, 

b. przegląd podziemnego zbiornika wody czystej pod kątem eksfiltracji  i infiltracji.  
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c. dodatkowy przegląd zespołu prądotwórczego jako rezerwowego źródła zasilania 

stacji wraz ze zwiększeniem zapasu oleju napędowego, 

d. przegląd zespołów pompowym na pierwszym i drugim stopniu zasilania, 

e. Wyposażenie obiektu w dodatkowe agregaty pompowe, 

f. Utrzymanie terenów ochrony bezpośredniej stacji w wymaganym standardzie 

sanitarnym. 

2. Ujęcia wody Barczewko, Wipsowo, Ramsowo, Niedźwiedź – przegląd obudów studni 

głębinowych i ewentualne doszczelnianie miejsc narażonych na przesiąki wód 

gruntowych. Utrzymanie terenów ochrony bezpośredniej stacji w wymaganych 

standardach sanitarnych. Dodatkowa kontrola i przegląd nadziemnych zbiorników 

retencyjnych V =300 m3 na ujęciach wody Ramsowo i Wipsowo. Przegląd i ewentualne 

uszczelnienia wszystkich połączeń hydraulicznych na obiektach.  

3. Centralna przepompownia ścieków w Barczewie oraz przepompownie lokalne  

na terenie gminy Barczewo. 

a. dodatkowy przegląd zespołu prądotwórczego jako rezerwowego źródła zasilania 

przepompowni wraz ze zwiększeniem zapasu oleju napędowego na okres letni, 

b. konserwacja i czyszczenie komór ściekowych oraz stanowisk pompowych,  

c. wyposażenie obiektów w dodatkowe zespoły pompowy, 

d. utrzymanie terenów przepompowni w wymachanych standardach sanitarnych. 

4. Infrastruktura techniczna wodociągowa: 

a. przegląd i ewentualne usprawnienie zasuw linowych i węzłów, 

b. odtworzenie zniszczonych słupków i tablic informacyjnych powyżej rzędnej 

terenu, 

c. odwodnienie rur pionowych hydrantów ppoż. i dodatkowa kontrola zasuw 

odcinających, 

d. ZWiK prowadzi stałą ewidencję hydrantów ppoż. w jednostkach osadniczych,  

do których doprowadza wodę. Spółka dokonuje corocznego sprawdzania ciśnienia 

i wydajności hydrantów ppoż. oraz, w uzgodnieniu z poszczególnymi jednostkami 

OSP, utrzymuje w sprawności niezbędne ilości hydrantów, 

e. przygotowanie wyznaczonych hydrantów do kurtyn wodnych na terenie miasta 

Barczewa.  
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5. Infrastruktura kanalizacyjna: 

a. kontrola włazów kanalizacyjnych i ubytków wokół nich oraz  naprawa, wymiana 

lub uzupełnienie uszkodzonej nawierzchni. 

b. wymiana wkładów filtracyjnych (antyodorowych w centralnych przepompowniach 

na terenie gminy Barczewo oraz na komorze rozprężnej K-8), 

c. Przegląd i konserwacja węzłów technologicznych na tłocznej części kolektora K-

8.  

6. Sprzęt techniczny – ogólne przygotowanie pojazdów, maszyn i agregatów przenośnych 

do akcji letniej. 

7. BHP odnośnie pracowników: 

a. wyposażenie pracowników w odzież ochronną do pracy w wysokich 

temperaturach, 

b. dostarczanie odpowiednich ilości płynów nawadniających, 

c. zapewnienie pracownikom w pobliżu ich miejsc pracy namiotu ochronnego 

umożliwiającego im schronienie się przed intensywnymi opadami deszczu                         

i wysokimi temperaturami. 

8. Komunikaty na stronie Spółki oraz korespondencja skierowane do mieszkańców, 

zarządców nieruchomości, spółdzielni, przedsiębiorstw i innych zakładów 

produkcyjnych odnośnie ewentualnego zabezpieczenia własnych urządzeń i instalacji 

wod–kan połączonych z infrastrukturą ZWiK oraz pomieszczeń w których się znajdują.  

9. Okres wiosenno-letni, a szczególnie letni wiąże się również ze spadkiem ilości opadów 

atmosferycznych, a co za tym idzie sezonowymi suszami, a także trudną sytuacją 

hydrologiczną. W przypadku pojawienia się długotrwałych wysokich temperatur oraz 

braku opadów deszczu spółka, na swojej stronie, na stronie urzędu a także na Facebook 

Gminnym będzie publikowała komunikaty skierowane do mieszkańców o racjonalne 

korzystanie z wody na cele gospodarcze w szczególności o zaprzestanie lub 

ograniczenie do minimum wykorzystywania wody pitnej na podlewanie trawników, 

ogródków i innych terenów zielonych, wprowadzi również zakaz całkowitego 

wykorzystywania hydrantów p.poż na cele inne niż p.poż. i potrzeby własne spółki. 

10. Współdziałanie wymagające koordynacji ze służbami Burmistrza: 

a. w przypadku wystąpienia pożarów budynków jedno- lub wielorodzinnych, 

budynków gospodarczych oraz użyteczności publicznej, a także terenów 

zadrzewionych przylegających bezpośrednio do zabudowań i innych – Ochotnicza 
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Straż Pożarna w Barczewie i pozostałe jednostki straży pożarnej w gminie 

Barczewo,  

b. w przypadku wystąpienia skażenia wody - zaangażowanie znacznych zespołów 

ludzkich (między innymi współpraca z innym podmiotami gminy Zakład Usług 

Komunalnych, Zakład Budynków Komunalnych, Ochotnicza Straż Pożarna i inne 

podmioty, a także sąsiednie przedsiębiorstwa wodociągowe) oraz relokacja środków 

finansowych na doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm,  

c. w przypadku intensywnych, nawalnych opadów deszczu i silnych wiatrów – 

Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie oraz pozostałe jednostki straży pożarnej              

w Gminie Barczewo. 
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