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Dotyczy: pytań dotyczących zagadnień sesji zdalnej z dnia 28-04-2020r.

„Od Radnego Pietrzejowic dowiedzieliśmy się że podczas braków wody w ostatnich dniach
dzwoni tylko jedna- dwie osoby co oznacza że problemu nie ma .
Nie  wiem  jak  jest  w  innych  sołectwach  ale  w  Pietrzejowicach  mieszkańcy  w  takich
sytuacjach zgłaszając problem do mnie/ Sołtysa. Ja dzwonię więc i imieniu WSZYSTKICH
MIESZKAŃCÓW do ZGK .
Rozumiem że teraz mam prosić każdego zgłaszającego, aby dzwonił osobiście jeśli problem
dotyczy nie kilku domów tylko wszystkich? !
Czyli Panowie będą siedzieć pod tel zamiast pracować, a poczta glosowa na podanym nr
telefonu pomieści wszystkie wiadomości i każda wiad. będzie weryfikowana .”

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z wodą w sieci wodociągowej
zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 12 387 10 35, należy nagrać wiadomość
(w  tym  nazwisko,  telefon  do  kontaktu,  miejsce  wystąpienia  zdarzenia)  nagranie  jest
przekazywane do osoby obsługującej telefon dyżurny, pracownicy monitują stan wody na
zbiornikach i na ujęciach wody. Niezależnie czy jest jedno zgłoszenie czy więcej reagujemy
natychmiast.
Wprowadzony  system  nagrywania  wiadomości  i  przekazywania  nagrania  do  osoby
odpowiedzialnej powoduje, że pracownicy nie poświęcają czasu na rozmowy a wykonują
prace w terenie. 

 „Czy istnieje szansa na to, aby w razie braków wody  ( spowodowanych suszą) ZGK moglo
            wrzucać info na swoją stronę, że mogą wystąpić braki w ….”dniu tym i tym”

W  sytuacjach  kiedy  mamy  możliwość  przewidzenia  przerw  w  dostawie  wody
informujemy o tym fakcie na tablicach ogłoszeń, stronie zgkkocmyrzow oraz w formie sms do tych
z  Państwa,  którzy  udostępnili  swój  numer  telefonu  komórkowego  do  kontaktów.  Zwiększone
zużycie  wody  związane  z  suszą,  większym  zapotrzebowaniem  na  wodę  nie  jest  możliwe  do
przewidzenia. Obecnie Instytut Meteorologii powszechnie informuje o panującej suszy. Na bieżąco
mamy podgląd na stan zbiorników, w sytuacji gdy pobór wody będzie większy niż podaż będziemy
apelować o oszczędzanie wody poprzez racjonalne zużycie – rozłożenie w czasie podlewania czy
innych  czynności  nie  związanych  ze  spożyciem wody (do  takich  celów jest  woda  w  sieci  do
zbiorowego  zaopatrzenia).  Apele  będą  rozpowszechniane  w  formie  sms,  przez  media
społecznościowe oraz bezpośrednią obecność pracowników w terenie, również z użyciem dronów.



„Planowany jest  remont  kuli  i  przebudowa ujęcia wody w Rawałowicach.  Czy Sołtys  i  
           mieszkańcy będą poinformowani o dokładnym terminie i ewent. brakach wody/ niższym
           ciśnieniu związanym z powyższą inwestycją.”

W  sytuacji  podpisania  umowy  na  realizację  inwestycji  jest  ona  ogłoszona  na
Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie  Urzędu  Gminy  oraz  rozpowszechniana  poprzez
dostępne media. W sytuacji planowych, bezpośrednich prac na sieci informujemy 2-3 dni wcześniej
o planowanych pracach, przerwach w dostawie wody w formie ogłoszeń, sms.

„Czy już wiadomo gdzie i z jakiego powodu wycieka woda z wodociągu?”

Nie mam możliwości doprecyzowania co rozumie się poprzez „wyciekanie” , domyślam się,
że chodzi o różnice pomiędzy wodą pobrana z ujęć a wodą zafakturowaną. Jak w większości sieci 
wodociągowych jest to niezafakturowana autoryzowana konsumpcja np. woda zużyta do płukania 
sieci, nieautoryzowana konsumpcja (np. kradzieże), błąd pomiaru i odczytu wodomierzy straty na 
sieci przesyłowej i rozdzielczej, straty na przyłączach, płukanie sieci wodociągowej, awarie, 
spuszczanie wody z sieci podczas prac niezbędnych do wykonania napraw, rozbudowy i innych 
związanych z działalnością inną niż sprzedaż bezpośrednia do Odbiorców. 

„Czy hydranty, które były sprawdzane dronem zostały sprawdzone i zabezpieczone?”

Pracownicy ZGK sukcesywnie sprawdzają stan hydrantów, zabezpieczają je,  naprawiają,
wymieniają, zabudowują nowe, również te podlegające kontroli z użyciem dronów.

„Czy  miejsca,  w  których  braki  wody  występują  i  są  najczęstsze  są  brane  w  pierwszej
kolejności jeśli chodzi o remont sieci wodociągowej?”

Miejscowości  obarczone największymi problemami z dostawą wody lub wystarczającym
ciśnieniem są w pierwszej kolejności związane z inwestycjami realizowanymi przez ZGK, w ten
sposób rozwiązaliśmy nagminne problemy odbiorców takich miejscowości jak: Czulice, Karniów,
Głęboka czy Baranówka, znacznie poprawiła się sytuacja w Łuczycach i Dojazdowie. Oczywiście
nie  dotyczy  to  sytuacji,  w  których  rozbiór  wody  powoduje  opróżnienie  zbiorników,  w  takich
sytuacjach woda pobierana z ujęć napełnia jedynie sieć wodociągową – nie zbiorniki stąd braki
ciśnienia czy wody na końcówkach sieci, wzniesieniach czy w bezpośredniej bliskości zbiorników
np. w Łuczycach czy Dojazdowie. 

Dlatego tak ważne jest racjonalne korzystanie z wody, wykorzystywanie jej do celów innych
niż socjalno – bytowe wiosną i latem w godzinach 16-22 jest niezgodne z przepisami a przede
wszystkim  z  zasadami  dobrego  współżycia.  Wody  wystarczy,  jednak  proszę  mieć  na  uwadze,
ważność celów zaopatrzenia.
 

„Czy  podczas  wydawania  zezwoleń  na  podłączenie  nowych  osiedli  domów  do  sieci
wodociągowej ktoś sprawdza czy sieć jest na tyle wydajna aby móc podłączyć takie osiedla? Takie
dokumenty są niezbędne do wydania pozwolenia na budowę.”

Przed  wydaniem  zezwolenia  na  przyłączenie  nowej  nieruchomości  lub  osiedla,
każdorazowo badana jest wydajność sieci oraz ciśnienie i na tej podstawie określane są możliwości
techniczne zapewnienia dostaw. Liczone są na średnie zużycia wody w roku, nie na maksymalne z
miesięcy letnich. 

Prawo budowlane nie nakłada obowiązku posiadania warunków dostawy mediów w celu
uzyskania pozwolenia na budowę budynku.

„Czy jest jakiś wykaz miejsc oraz długości rur, które mają zbyt małą średnicę aby efektywnie
dostarczać wodę do rejonów, w których się znajdują?”

Pracujemy nad tym aby zwiększyć podaż wody do poszczególnych miejscowości, obecnie



deficyty występują okresowo w Kocmyrzowie,  Dojazdowie  (góra)  i  Łuczycach.  Prace polegają
przede wszystkim na budowie nowych połączeń, na wykonywaniu  bajpasów, zabudowie nowych
zespołów  zasuw,  reduktorów,  odpowietrzników,  elektrozaworów,  które  umożliwią  zasilanie  z
obiegu zamkniętego. Naszym priorytetem są teraz wymienione miejscowości, co nie oznacza, że
inne nie są ważne.

„Bardzo proszę, w imieniu mieszkańców i swoim, o wykaz zrealizowanych inwestycji w sieć
wodociągową od stycznia 2018 do grudnia 2019.”

 2018 i 2019
Od ubiegłego roku zwiększenie wydajności ujęć i sieci o 23%  tj. 56m3/h

Wykonane działania zwiększające możliwości wodociągu:

1 rozbudowa i dostosowywanie
monitoringi i sterowania 

Zadanie stałe i sukcesywnie się rozwijające,
Zapewnia ciągłe monitorowanie pomp i napełnieni 
zbiorników, obserwacje wahania ciśnień i możliwość 
minimalizowania strat i równomiernego dostarczania 
dostaw wody

2 spięcia i rozbudowy, 
przebudowy sieci 
wodociągowej

4 596 mb o średnicy 90 i 110, 160, inwestycje 
zwiększają wydolność sieci, zapewniają możliwość 
dostarczania wody z dwóch stron, często zamykają 
układ powodując wyrównanie ciśnienia w sieci

3 zabudowy i wymiany 
strategicznych węzłów 
zasuw, reduktorów, studnie
reduktorowe, odpowietrzniki, 
elektrozawory
Baranówka, Czulice, Dojazdów, 
Goszcza, Karniów, Kocmyrzów, 
Łuczyce, Marszowice, Prusy,
Sadowie, Zastów

Nowe zestawy zasuw, elektrozaworów, reduktorów 
lokalizowane są w studniach (nie w ziemi, co 
pozwala na usuwanie awarii bez ciężkiego sprzętu 
typu kaparka), montaż i wymiana elementów 
uzbrojenia sieci wodociągowej pozwala na 
sterowanie zasuwami podczas awarii bądź 
planowego wymknięcia wody, wyrównanie ciśnień w 
sieci, równomiernego dostarczania wody

4 remont uzbrojenia zbiornika 
wody pitnej 150m3 Dojazdów

włączenie do systemu 
zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę zbiornika w 
Maciejowicach 150 m3

montaż zaworów zwrotnych, zabudowa studni dla 
urządzeń obsługujących, montaż zasuw w 
obudowach: możliwość wyrównania dostaw wody 
dla górnej części Dojazdowa bez strat wody na 
przelewie. Lokalizacja budynków na wysokości 
zbiornika powodowała znaczny spadek ciśnienia 
wody u odbiorców podczas napełniania zbiornika 
przy otwarciu elektrozaworu (planowane są dalsze 
prace w obrębie obiektu) 
bufor bezpieczeństwa wodnego dla Maciejowic, 
Wiktorowic, Zastowa, Prus

5 renowacja pomp głębinowych
Goszcza, Sadowie, Łuczyce, 
Rawałowice

Zwiększenie sprawności pomp, przeglądy 
techniczne wymiana uzwojenia i kabla zasilającego 
– powoduje zwiększenie sprawności działania 
urządzeń w okresach wzmożonego poboru wody

6 Budowa hydroforni 
Maciejowice

Budowa hydroforni Łuczyce

Zwiększenie zapotrzebowana wody dla rejonów 
Zastów, Prusy, Maciejowice, Wiktorowice. 
Odciążenie pracy zbiornika wyrównawczego 
Łuczyce kopiec oraz wieży ciśnień w Karniowie, 
zwiększenie zapasu wody o 150 m3

7 Włączenie studni głębinowej 
św. Jakuba, Wiktorowice 

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej oraz 
włączenie studni zasilającej o wydajności 38m3/h. 
Uzupełnienie dostaw wody dla mieszkańców 
Wiktorowice, Maciejowice, Zastów Prusy.

8 Hydranty 437 szt Sukcesywna obsługa i utrzymanie stanu 
technicznego hydrantów na sieci zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę do spożycia, które mogą być 
użyte do zabezpieczenia przeciwpożarowego. 



„Bardzo proszę, również w imieniu mieszkańców i swoim, o wykaz planowanych inwestycji
od stycznia 2020 do końca 2021.”

Plan pracy na rok 2020
do końca bieżącego roku zwiększenie wydajności sieci wodociągowej o kolejne 16% tj. 49m3/h

zadanie Kwota zł cel
1 Przebudowa ujęć wód głębino-

wych: Łuczyce L1, L2, L3, L4 Sado-
wie S1 Goszcza G1,G2

624 213,90 Zwiększenie zaopatrzenia wodociągu 
o 49 m3/h poprzez włączenie do sys-
temu studni L3, L4, zwiększenie 
sprawności i wydajności pomp, mon-
taż urządzeń uzdatniania wody, do-
stosowanie obiektów do wymogów 
PSSE oraz PGW Wody Polskie.
Umowa podpisana realizacja 
30.09.2020

2 Rawałowice budowa hydroforni i 
uruchomienie zbiorników 
2x75m3

779 752,80 Inwestycja zwiększająca zapas wody 
pitnej o 150 m3, umożliwiająca wy-
równanie ciśnień podczas planowa-
nych prac remontowych na wieży ci-
śnień w Karniowie w kolejnym etapie 
planowanych prac wraz z budową linii 
bezpośredniego zasilania Rawałowice
ujęcie – wieża ciśnień Karniów. Doce-
lowo powodująca zasilanie miejsco-
wości Rawałowice, Wola Lub,. Wysio-
łek Lub., Luborzyca, Sulechów.
Umowa podpisana, realizacja 
30.09.2020

3 Przebudowa budynku ujęcia 
wody Rawałowice ujęcie wody 
Rawałowice R1R2

608 850,00 Przebudowa obiektu obsługującego 
kompleks ujęć wód wraz z hydrofornią
i zbiornikiem 150m3 – centrum moni-
toringu, ujęcia o wydajności 128m3/h 
wymagają dostaw prądu tzw. Wielkie-
go dostawcy, budynek ma za zadanie 
zabezpieczyć szafy dostawcy prądu, 
monitoringu oraz zapewnić miejsce na
przechowywanie oraz zapewnienie 
bazy i magazynu ZGK.

4 Przebudowa fragmentu sieci Sa-
dowie fi 160, 200mb

zakończona 
22 300,00

Wykonano przebudowę wodociągu o 
średnicy 160 – fragment dostarczają-
cy wodę z ujęć Goszcza do zbiornika 
Łuczyce kopiec, zapewniając bezawa-
ryjność sieci na tym odcinku, tym sa-
mym nieprzerwane zapewnienie prze-
syłu

5 Połączenie studni L1-L3 w Łuczy-
cach

30 000 
koszt sza-
cowany

Zaplanowane są prace związane z 
montażem dużego zespoły zasuw i 
elektrozaworów (w przyszłości pod-
piętych do systemu monitoringu i ste-
rowania) pozwalających na kierowa-
nie strumienia wody w zależności od 
potrzeb na wodociąg Rawałowice lub 
Sadowie

Plan inwestycji na 2021, zostanie ogłoszony, po konsultacjach z Radą Gminy i ustalaniu budżetu 
na 2022rok.



„Czy rolnicy w naszej gminie mają wsparcie w gminie jeśli chodzi o nawadnianie pól? Jeśli
nie będą nawadniali pól, to nie będzie plonów a ceny warzyw oraz owoców drastycznie wzrosną.”

W zakresie nawadniania pól odniosę się tylko do zakresu związanego ze statutem działalno-
ści ZGK, zgodnie z zapisami ustawy: 
 Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Nie  mamy  na  celu  zabraniać  używania  wody  z  sieci  do  celów  związanych  z  prowadzoną
działalnością  rolniczą  lub  inna  gospodarczą,  mając  świadomość,  że  znaczna  część  naszych
Mieszkańców to rolnicy. Konieczne jest jednak uświadamianie, że nawadnianie pół, upraw, tuneli,
trawników  można  pogodzić  z  podstawowymi  potrzebami  ludzi  związanymi  ze  spożyciem  i
utrzymaniem higieny szczególnie w obecnej chwili  zagrożenia koronawirusem. Należy rozłożyć
zużycie w czasie i pobór związany z działaniem gospodarczym realizować w godzinach 23-5.
 

„Bardzo proszę o komunikaty do mieszkańców aby nie spalali traw czy gałęzi przy domach.
Od jakiegoś czasu codziennie sa palone. Zwierzęta i przyroda to jedno, a zagrożenie pożarowe to
drugi bardzo poważny skutek. Ludzie chyba nie zdają sobie z tego sprawy.”

Bezpieczeństwo pożarowe wiąże się również z naszym zakresem działania. Konieczne jest
racjonalne korzystanie z zasobów wodnych i nie dopuszczanie do opróżniania zbiorników na wodę
ze względów przeciwpożarowych.  W sytuacji  opróżnienie  systemu sieci  nie  będzie możliwości
skutecznego działania służb Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Magdalena Chmiel-Solarz

Dyrektor ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. A/a.  


