
PWiK
Informacje o firmie

Obsługa Klienta
Informacje dla Klienta

Usługi
Oferta usług PWiK

Kontakt
Adresy, telefony

Inwestycje
PROW, WRPO

Strona główna

Historia PWiK

Dane spółki

Nasze obiekty

Przetargi

Oferty pracy

Archiwum informacji

8 Marca

 

Uwaga awaria!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
08.03.2021 (poniedziałek) do godziny 14:00 w Kowanówku ul. Harcerska, Podgórna, Jankowskiego,
Żelazko.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,
Zespół PWiK Oborniki

24 Luty

 

Informacje o firmie PWiK Oborniki - Archiwum informacji

https://www.pwik-oborniki.pl/informacje_o_firmie/
https://www.pwik-oborniki.pl/obsluga_klienta/
https://www.pwik-oborniki.pl/uslugi/
https://www.pwik-oborniki.pl/kontakt/
https://www.pwik-oborniki.pl/inwestycje/
https://www.pwik-oborniki.pl/fundusz_spojnosci/
https://www.pwik-oborniki.pl/
https://www.pwik-oborniki.pl/informacje_o_firmie/historia_pwik.html
https://www.pwik-oborniki.pl/informacje_o_firmie/dane_spolki.html
https://www.pwik-oborniki.pl/informacje_o_firmie/nasze_obiekty.html
http://bip.pwik-oborniki.pl/index.php?id=13
https://www.pwik-oborniki.pl/informacje_o_firmie/praca.html
https://www.pwik-oborniki.pl/informacje_o_firmie/archiwum.html
https://www.pwik-oborniki.pl/obsluga_klienta/zgoda-na-przesylanie-faktur-w-formie-elektronicznej.html
https://www.pwik-oborniki.pl/#aktualnosc205
https://goo.gl/maps/JJkyVWgDCk52
http://bip.pwik-oborniki.pl/
https://www.centrumrekreacjioborniki.pl/
http://www.rzetelnafirma.pl/7PNJRBBV/1
https://www.pwik-oborniki.pl/


Uwaga awaria!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
25.02.2021 (czwartek) w godzinach: od 8:00 do 12:00 w Rożnowie ul. Marszewiecka.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,
Zespół PWiK Oborniki

27 Stycznia

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

uwaga zmiana daty wyłączenia wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
29.01.2021 (piątek) w godzinach: od 8:00 do 13:00 w Obornikach ul. Młyńska 13, 8D, 8E oraz
Kopernika 7.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, spowodowane są prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi.
Zespół PWiK Oborniki

4 Stycznia

 

https://www.pwik-oborniki.pl/obsluga_klienta/aplikacja-blisko.html
https://www.facebook.com/pwikoborniki/
https://www.facebook.com/CentrumRekreacjiOborniki/


PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
04.01.2021 (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 14:00 w miejscowości Popówko.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,
Zespół PWiK Oborniki

18 Grudnia

 

14 Grudnia

 



PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
15.12.2020 (wtorek) w godzinach od 08:00 do 12:00 w Kowanówku ul. Sanatoryjna.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,
Zespół PWiK Oborniki

9 Listopad

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
10.11.2020 (wtorek) od godziny 08:00 do godziny 12:00 w miejscowości: Maniewo, Gołębowo oraz
Ocieszyn 2.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, spowodowane są prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi.
Zespół PWiK Oborniki

15 Października

 



PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
15.10.2020 (wtorek) od godziny 09:00 do godziny 13:00 w miejscowości: Kowanówko, Rożnowo,
Marszewiec, Oborniki ulica Polna.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, spowodowane są prowadzonymi inwestycjami oraz pracami
związanymi z modernizacją sieci.
Zespół PWiK Oborniki

12 Października

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
13.10.2020 (wtorek) od godziny 09:00 do godziny 13:00 w miejscowości: Kowanówko, Rożnowo,
Marszewiec, Oborniki ulica Polna.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, spowodowane są prowadzonymi inwestycjami oraz pracami
związanymi z modernizacją sieci.
Zespół PWiK Oborniki

7 Października

 



PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
09.10.2020 (piątek) od godziny 09:00 do godziny 13:00 w miejscowości: Kowanówko, Rożnowo,
Marszewiec, Oborniki ulica Polna.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, spowodowane są prowadzonymi inwestycjami oraz pracami
związanymi z modernizacją sieci.
Zespół PWiK Oborniki

6 Października

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Informujemy o przerwie w dostawie wody w dniu dzisiejszym - 06.10.2020 r. do godziny 15:00 w
Rożnowie ul. Nad Strugą, Winiary, Wiśniowa, Boczna, Cmentarna, Dębowa, Brzozowa.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Zespół PWiK Oborniki

25 Września

 



PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
28.09.2020 (poniedziałek) od godziny 22:00 do 29.09.2020 r. (wtorek) do godziny 07:00 w
miejscowości: Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Oborniki ulice. Staszica, Rzemieślnicza, Wedelickiego,
Fryderyka Chopina, Hugo Kołłątaja, Paderewskiego, Stanisława Moniuszki, Konstantego Łopatyńskiego,
Polna.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, spowodowane są prowadzonymi inwestycjami oraz pracami
związanymi z modernizacją sieci.

 Zespół PWiK Oborniki

23 Września

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
24.09.2020 (czwartek ) od godziny 8:00 do godziny 15:00 w następujących miejscowościach Słonawy,
Bąblin, Bąblinek, Kiszewo, Kiszewko, Stobnica.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, spowodowane są prowadzonymi inwestycjami oraz pracami
związanymi z modernizacją sieci.

 Zespół PWiK Oborniki

21 Września

 



PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
22.09.2020 (wtorek) od godziny 08:00 do godziny 15:00 w miejscowości Oborniki ulica Czarnkowska
numery: 19a, 21, 21a, 34, 36, 38.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, spowodowane są prowadzonymi inwestycjami oraz pracami
związanymi z modernizacją sieci.

 Zespół PWiK Oborniki

17 Września

 



PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
18.09.2020 (piątek) od godziny 08:00 do 16:00 w miejscowości Oborniki na osiedlu Bielawy ulice:
Wybudowanie (PEC), Bielawska, Akacjowa, Brzozowa, Topolowa, Jaworowa, Półwiejska, Kalinowa, Juliana
Kubiaka, Gen. W. Andersa, Gen. H. Dąbrowskiego, Gen. Majewskiego, Gen. S. Maczka, Gen. M. Bałtucia,
Gen. R. Abrahama, Gen. F. Kleeberga, Gen. S. Taczaka, Gen. S. Roweckiego, Gen. T. Kościuszki, Gen. F.
Altera, Gen. K. Pułaskiego, Gen. T. Kutrzeby.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, spowodowane są prowadzonymi inwestycjami oraz pracami
związanymi z modernizacją sieci.

 Zespół PWiK Oborniki

14 Września

 



PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
16.09.2020 (środa) od godziny 8:00 do 16:00 w Obornikach ulice: Majora Mikołaja Dobrzyckiego,
Żwirki i Wigury.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,
 Zespół PWiK Oborniki

9 Września

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody z powodu
awarii w dniu 09.09.2020 (środa) w godzinach od 11:00 do 16:00 w miejscowości Gołębowo.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,
 Zespół PWiK Oborniki

17 Sierpnia



 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody z powodu
awarii w dniu 17.08.2020 (poniedziałek) w godzinach od 12:00 do 19:00 w miejscowości Pacholewo.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,
Zespół PWiK Oborniki

17 Sierpnia

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody z powodu
awarii sieci wodociągowej w Obornikach, ul. Armii Poznań 27,29 do dnia 18.08.2020 do godziny 15:00

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,
 Zespół PWiK Oborniki

12 Sierpnia

 



PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody z powodu
awarii sieci wodociągowej w dniu 13.08.2020 (czwartek) w godzinach od 8:00 do 15:00 w
miejscowości Górka.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,
Zespół PWiK Oborniki

6 Sierpnia

 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w ObornikachSp. z o.o. informuje, że w dniu 14
sierpnia br. (piątek) biuro PWiKw Obornikach Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

8 Lipca

 



PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
08.07.2020 (Środa) w godzinach od 8:00 do 14:00 w Obornikach ul. Szamotulska.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,
Zespół PWiK Oborniki

30 Czerwca

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
30.06.2020 (wtorek) w godzinach od 8:00 do 17:00 w Łukowie oraz Żernikach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,
Zespół PWiK Oborniki

22 Czerwca

 



PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
22.06.2020 (poniedziałek) do godziny 15:00 w Obornikach ul. Rudki.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,
 Zespół PWiK Oborniki

12 Maja

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w dostawie
wody w dniu 13.05.2020 r. (środa) od godz. 8:00 do godz. 15:00 w następujących miejscowościach:
Nowołoskoniec, Bąblin, Bąbliniec oraz Sepno.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,
 Zespół PWiK Oborniki

11 Maja

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o braku wody w dniu
12.05.2020 r ( wtorek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w następujących miejscowościach:



Ślepuchowo, Żukowo, Górka, Lulin.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,
Zespół PWiK Oborniki

8 Maja

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacjiw Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w dostawie
wody w dniu dzisiejszym w Lulinie (bloki) do godz. 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy
 Zespół PWiK Oborniki

17 Kwietnia

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 18.04.2020 r. (sobota) od godz. 8:00 do godz. 13:00 w Lulinie numery:
13, 14, 17, 18, gospodarstwo: 20C, 53.

Za utrudnienia przepraszamy
 Zespół PWiK Oborniki

6 Kwietnia

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 06.04.2020 r. (poniedziałek) do godz. 14:00 na ul. Mikołajczaka w
Obornikach.

Za utrudnienia przepraszamy
 Zespół PWiK Oborniki

13 Marca

 



Dostęp do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Obornikach Sp. z o.o. będzie ograniczony!

W związku z wprowadzeniem działań mających na celu ograniczenie rozpowszechniania się
koronawirusa od dzisiaj tj. 13 marca wstęp do Przedsiębiorstwa będzie ograniczony.
Wszystkich klientów Spółki zachęcamy do przesyłania wniosków drogą elektroniczną na adres
sekretariat@pwik-oborniki.pl oraz korzystania z konsultacji telefonicznych z sekretariatem
pod numerem 61 29 61 502 lub 607 601 439. Można również zostawiać dokumenty w
skrzynce, która znajduje się bezpośrednio na bramie.

Za utrudnienia przepraszamy
Zespół PWiK Oborniki

12 Marca

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 12.03.2020 r. (czwartek) od godz. 12:00 do godz. 16:00 w
miejscowości Kiszewo, Kiszewko oraz Stobnica.

Za utrudnienia przepraszamy
 Zespół PWiK Oborniki

12 Marca

 

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z.o.o. z siedzibą w
Obornikach, wobec pogłębiającego się zagrożenia epidemiologicznego związanego z
rozprzestrzenianiem się korona wirusa SARS-Cov-2, a w tym konieczności podjęcia działań
zmierzających do zapobiegania dalszym zachorowaniom, kierując się troską o bezpieczeństwo
osób korzystających z obiektu, jak i samych pracowników, podjął decyzję o zamknięciu
Centrum Rekreacji Oborniki w dniach od 13.03.2020r do 25.03.2020r.

Za utrudnienia przepraszamy
 Zespół PWiK Oborniki

10 Marca

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 10.03.2020 r. (wtorek) do godziny 16:00, w Obornikach ul. Armii
Poznań, Objezierska, Wiosenna, Graniczna, Słoneczna, Jesienna, Pogodna, Marcinkowskiego,
Gołaszyńska, Nowa, Krańcowa, Mostowa, Sportowa, Sowiaka, Okrężna.

Za utrudnienia przepraszamy
 Zespół PWiK Oborniki

11 Marca

mailto:sekretariat@pwik-oborniki.pl
tel:612961502
tel:607601439


 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 11.03.2020 r. (środa) od godz. 8:00 do godz. 14:00 w Obornikach, ul.
Sowiaka.

Za utrudnienia przepraszamy
 Zespół PWiK Oborniki

10 Marca

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 10.03.2020 r. (wtorek) od godz. 9:00 do godz. 13:00 w miejscowości
Nieczajna Wieś.

Za utrudnienia przepraszamy
 Zespół PWiK Oborniki

9 Marca

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 09.03.2020 r. (poniedziałek) do godziny 16:00 w Obornikach, ulice:
Droga Leśna, Armii Krajowej oraz Mikołajczaka.

Za utrudnienia przepraszamy
 Zespół PWiK Oborniki

17 Luty

 



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o. poszukuje kandydatów
na stanowisko - Kasjer Pływalni w Centrum Rekreacji Oborniki.

 
 

Sprawdź szczegóły
  

 

12 Luty

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o. poszukuje kandydatów
na dwa stanowiska : Pracownik administracyjny oraz Elektryk - Operator Stacji Uzdatniania
Wody.

 
Sprawdź szczegóły

  
 

21 Stycznia

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 22.01.2020r. (środa) od godz. 8:00 - 13:00 w miejscowości
Świerkówki.

Za utrudnienia przepraszamy
 Zespół PWiK Oborniki

https://www.pwik-oborniki.pl/kariera/
https://www.pwik-oborniki.pl/kariera/


9 Stycznia

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 09.01.2020 r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 15:00 na ulicy
Kowanowskiej od nr 48 do 62.

Za utrudnienia przepraszamy
 Zespół PWiK Oborniki

8 Stycznia

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 08.01.2020 r. (środa) w godzinach od 8:00 do 15:00 na ulicy
Kowanowskiej od nr 48 do 62.

Za utrudnienia przepraszamy
 Zespół PWiK Oborniki



7 Stycznia

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o.informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 07.01.2020 r. (wtorek) wgodzinach od 8:00 do 15:00 na ulicy
Kowanowskiej.

Za utrudnienia przepraszamy
Zespół PWiK Oborniki

3 Stycznia

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 03.01.2020r. (piątek) do godz. 19:00 na ulicy Kowanowskiej.

  
Za utrudnienia przepraszamy,

 Zespół PWiK Oborniki

31 Grudnia

 
Krótki film z Projektu realizowanego przez Obornickie Wodociągi i dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej.



20 Grudnia

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 02.01.2020 r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 15:00 na ulicy
Kowanowskiej, Rożanej, Towarowej.

9 grudnia

 
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w
dniach: 24,27 oraz 31 grudnia 2019 r. biuro spółki PWiK w Obornikach będzie nieczynne.

  
Za utrudnienia przepraszamy

 

Żądany plik nie istnieje.

Sprawdź, czy URL jest poprawny i czy plik istnieje.

Dysk Google – zrobisz wszystko w jednym
miejscu

Aplikacje Dysku Google ułatwiają tworzenie,
przechowywanie i udostępnianie różnego rodzaju

dokumentów, w tym arkuszy kalkulacyjnych i
prezentacji.

Dowiedz się więcej na drive.google.com/start/apps.

 Dysk

https://drive.google.com/start/apps
https://drive.google.com/


5 grudnia

 

7 listopad

 
Przerwy w dostawach wody.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. zawiadamia, że w dniu
7.11.2019 roku w godzinach od 08:00 do 14:00 z powodu prac naprawczych na przepompowni
w Bogdanowie może występować słabsze ciśnienie lub przerwy w dostawie wody w
następujących miejscowościach: Bogdanowo, Ocieszyn, Objezierze, Gołaszyn. Powyższe
miejscowości w tym czasie zasilane będą przez przepompownię wody w Uścikowie.

  
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.



7 listopad

 
Przerwy w dostawach wody.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. zawiadamia, że w dniu
13.11.2019 roku w godzinach od 08:00 do 14:00

 z powodu prac modernizacyjnych na ujęciu wody w Nieczajnie nastąpi przerwa w dostawie
wody w następujących miejscowościach: Wargowo, Wargowo II, Kowalewko, Świerkówki,
Gołaszyn II, Maniewo, Gołębowo.

  
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

7 listopad

 
Przerwy w dostawach wody.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. zawiadamia, że w dniu
14.11.2019 roku w godzinach od 8:00 do 14:00 z powodu prac eksploatacyjnych na
przepompowni w Bogdanowie może występować słabsze ciśnienie lub przerwy w dostawie
wody w następujących miejscowościach: Bogdanowo, Ocieszyn, Objezierze, Gołaszyn.
Powyższe miejscowości w tym czasie zasilane będą przez przepompownię wody w Uścikowie.

  
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.



14 październik

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 14.10.2019 r. (poniedziałek) w godz. od 8:00-13:00, w Rożnowie ul.
Żernicka, Przylesie.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

  
Zespół PWiK Oborniki

7 październik

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 07.10.2019 r. (poniedziałek) do godz. 15:00, w następujących
miejscowościach: Popówko, Popowo, Wychowaniec, Sycyn oraz Osowo.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

  
Zespół PWiK Oborniki



2 październik

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 03.10.2019 r. (czwartek) od godz. 8:00 do godz. 15:00, w
następujących miejscowościach: Uścikowo, Sławienko, Przeciwnica, Niemieczkowo,
Wymysłowo, Urbanie, Osowo Nowe, Osowo Stare, Popówko, Sycyn, Popowo, Wychowaniec,
Chrustowo, Uścikowo Folwark.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

  
Zespół PWiK Oborniki

25 wrzesień

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 25.09.2019 r. (środa) do godz. 14:00, w Obornikach ul. Młyńska oraz
Kopernika.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Zespół PWiK Oborniki



20 wrzesień

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 20.09.2019 r. (piątek) w godzinach od 09:00 do 14:00, w Obornikach
ul. Akacjowa, Debowa, Cisowa, Grobowa, Bukowa, Wiązowa, Kolonowa, Jesionowa, Olchowa,
Leszczynowa.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

  
Zespół PWiK Oborniki

4 wrzesień

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 04.09.2019 r. (środa) do godziny 14:00 z możliwością wydłużenia w
Lulin nr 17,18,20C,22, Gospodarstwo.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
Zespół PWiK



2 wrzesień

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 03.09.2019 r. (wtorek) w godzinach od 08:00 do 15:00, w
miejscowościach: Słonawy, Bąblin, Kiszewo, Kiszewko, Stobnica.

30 sierpień

 
W związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Nieczajnie w dniach

 od 2 września do 31 października, mogą wystąpić czasowe obniżenia ciśnienia w sieci
wodociągowej, w następujących miejscowościach: Nieczajna, Wargowo, Ślepuchowo, Żukowo,
Górka, Kowalewko, Sepno, Lulin, Świerkówki, Ocieszyn, Maniewo, Gołębowo.



30 sierpień

 
przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 02.09.2019 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do 13:00 - Rożnowo
ul. Żernicka, Winiary, Boczna, Nad Strugą, Cmentarna, Wiśniowa, Dębowa, Brzozowa.

28 sierpień

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 29.08.2019 r. (czwartek) w godzinach od 11:30 do 15:00 w Lulin nr
17,18,20C,22, Gospodarstwo 
 
Za utrudnienia przepraszamy.
Zespół PWiK

13 sierpień

 
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w
dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie nieczynne.
 
Za utrudnienia przepraszamy.



7 sierpień

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 08.08.2019 r. (czwartek) w godzinach od 08:00 do 12:00 w Obornikach
ul. Piłsudskiego 35, 37, 39, 41. 

  
Za utrudnienia przepraszamy.

 Zespół PWiK

23 lipca

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 23.07.2019 r. (wtorek) w godzinach od 08:00 do 16:00 w
następujących miejscowościach: Bogdanowo, Ocieszyn, Objezierze, Uścikowo, Uścikowo
Folwark, Przeciwnica, Wymysłowo, Chrustowo, Sławienko, Niemieczkowo, Urbanie, Popówko,
Popowo, Wychowaniec, Sycyn, Osowo, Gołaszyn.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

 Zespół PWiK



12 lipca

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 12.07.2019 r. (piątek) w godzinach od 12:00 do 17:00 w miejscowości
Oborniki, ul. Armii Krajowej nr bloku 1,3,5.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

 Zespół PWiK

9 lipca

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 10.07.2019 r. (środa) w godzinach od 8:30 do 14:00 w miejscowości
Oborniki, ul. Powstańców Wlkp. od Biedronki do nr 54.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

 Zespół PWiK



02 lipca

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu dzisiejszym - awaria do godz. 19:00 w miejscowości Kowanówko ulice:
Jankowskiego, Żelazko, Harcerska, Podgórze, Różana i Sanatoryjna nr domu 1-24.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

 Zespół PWiK

01 lipca

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 02.07.2019 r. w godzinach od 8:00 do 13:00 w miejscowości Dąbrówka
Leśna.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

 Zespół PWiK



25 czerwca

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 26.06.2019 r. w godzinach od 8:00 do 13:00 w miejscowościach:
Słonawy, Bąblin, Bąblinek, Kiszewo, Kiszewko, Stobnica.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

24 czerwca

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 24.06.2019 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 w miejscowościach:
Uścikowo, Chrustowo, Sławienko, Niemieczkowo, Urbanie, Popówko, Popowo, Wychowaniec,
Sycyn, Osowo.

  
Za utrudnienia przepraszamy.



14 czerwca

 

INFORMUJEMY
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje,
że w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie
nieczynne.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

12 czerwca

 

Apel o racjonalne korzystanie z wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. ze względu na suszę i
duży pobór wody z ujęć apeluje do mieszkańców całej Gminy o racjonalne korzystanie z wody.
Prosimy by nie podlewać ogródków (zwłaszcza trawników), nie myć samochodów, nie
napełniać basenów, oczek wodnych etc. Chodzi o cele poboru wody, które nie są niezbędne
dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego. Ograniczenia w dostawach wody
z sieci wodociągowej obowiązują w godzinach od 12 do 22.00. Celem apelu jest ochrona
pełnego dobrostanu zdrowotnego mieszkańców poprzez zapewnienie nieprzerwanych dostaw
wody do picia, przygotowania posiłków i utrzymania higieny na czas suszy, ekstremalnych
upałów oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę w godzinach największej aktywności
mieszkańców.

Podczas gdy jedni mieszkańcy podlewają trawnik inni nie mają wody w kranie by się napić
czego przykładem był dzień 11.06.2019 r.



04 czerwca

 



22 maja

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 23.05.2019 w godzinach od 8:00 do 13:00 w miejscowościach: Bąblin,
Bąblinek, Kiszewo, Kiszewko, Stobnica oraz w Obornikach, ul. Powstańców Wlkp. od nr 16 do
54.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

06 maja

 
Oczyszczalnia ścieków bez tajemnic!

 Zapraszamy na dni otwarte.



 

25 kwietnia

 
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w
dniu 2 maja 2019 r. (tj. czwartek) biuro PWiK w Obornikach będzie nieczynne.

  
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.



24 kwietnia

 
KONTROLE NIELEGALNYCH POBORÓW WODY Z HYDRANTÓW

Od czasu rozpoczęcia okresu nawadniania i oprysków Przedsiębiorstwo odnotowuje znaczny
wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Sytuacje te
dotyczą szczególnie miejscowości wiejskich. Uszkodzone hydranty doprowadzają do ciągłych
wycieków wody, a koszt ich wymiany jest bardzo duży.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło akcję kontroli sieci wodociągowej w celu wykrycia sprawców
kradzieży wody.

Kradzież wody z hydrantu wpływa na obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej, a w
skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki.

Informujemy również, że przy ustalaniu taryf (cen za wodę i ścieki) Spółka musi uwzględnić
wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty produkcji kradzionej wody oraz
wymiany uszkodzonych hydrantów.

Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody. Prosimy
o niezwłoczną informację na numer 994 o takich zdarzeniach. Tylko eliminując proceder
kradzieży z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla
wszystkich mieszkańców.

Zgodnie z prawem grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi do 5.000 zł.

Za nielegalne korzystanie z hydrantu Spółka wszczynać będzie postępowania karne.

Pragniemy również podziękować za wszystkie zgłoszenia o kradzieżach wody.

19 kwietnia

 



W dniu 18 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu
"Poprawa gospodarki wodno ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap".
Na konferencję przybyli zaproszeni goście w tym m.in. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama,
Wójt Gminy Kaźmierz Zenon Gałka, sołtysi Gminy Oborniki, radni Gminy Oborniki i Powiatu
Obornickiego oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i mediów. Konferencja miała na celu
przybliżyć zakres rzeczowy oraz źródła finansowania realizowanego przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach projektu.. Wdrażany przez obornickie wodociągi
projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 9.128.699,11 zł. W konferencji wzięli
udział również przedstawiciele wybranych w procedurze przetargowej wykonawców,
tj. wykonawca zadania 1 - firma HYDRO-PARTNER z Leszna oraz wykonawca zadania 4 -
Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT z Chwaszczyna, którzy przybliżyli
zebranym zakres swojej działalności.

Wszystkim uczestnikom konferencji i prelegentom serdecznie dziękujemy.

 

  

17 kwietnia





 

12 kwietnia

 
Z okazji 25 - lecia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach przedstawiło
dynamiczny rozwój spółki w perspektywie lat 1994-2019 oraz wyznaczyło wizję rozwoju na
kolejne lata swej działalności.

5 kwietnia

 
Podczas Jubileuszu 25-lecia Spółki, prosiliśmy wszystkich naszych gości w zaproszeniach aby
zamiast kwiatów, przynieść nam zabawki. Zebraliśmy bardzo dużo książek, kolorowanek,
przyborów szkolnych, różnego rodzaju zabawek z przeznaczeniem dla dzieci w różnym wieku,
za co jeszcze raz chcielibyśmy Państwu podziękować.

0:00 / 5:20



Zebrane zabawki trafiły do szpitala w Obornikach na oddział pediatryczny oraz do Ochronki
Franciszek.

Dziękujemy...

3 kwietnia

 
Jubileusz 25-lecia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

 



29 marca obchodziliśmy Jubileusz 25-lecia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Obornikach Sp. z o.o. W części oficjalnej uroczystości Prezes Zarządu Tomasz Augustyn
przedstawił, jak dynamicznie rozwinęło się przedsiębiorstwo w latach 1994-2019 oraz
nakreślił wizję rozwoju na kolejne lata działalności.

 

W obchodach Jubileuszu Spółki swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Obornik Tomasz
Szrama, Zastępca Burmistrza Piotr Woszczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Drewicz,
Sekretarz Gminy Krzysztof Nowacki, Skarbnik Gminy Joanna Gzyl, Starosta Obornicki Zofia
Kotecka, Zastępca Starosty Waldemar Cyranek oraz Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk,

Podczas uroczystości Prezes Zarządu Tomasz Augustyn wraz z pierwszym Prezesem Spółki
Mieczysławem Bednarzem wręczyli dyplomy uznania tym osobą, które w przedsiębiorstwie
pracują już ponad 25 lat. Gratulując, a tym samym dziękując za dotychczasową wzorową
pracę i wkład włożony w rozwój przedsiębiorstwa, życzyli dalszych sukcesów zawodowych i
osobistych oraz wszelkiej pomyślności.



18 marca

 

Kolejna umowa realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej została
podpisana

 

Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap"
współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020 wchodzi w fazę rzeczowej realizacji.

W dniu 15 marca 2019 roku podpisano drugą już umowę na roboty budowlane dotyczącą
realizacji zadania pn. "Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w
Obornikach". Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na kompleksowy remont bardzo
ważnego obiektu tłoczącego ścieki pod rzeką Wełną w kierunku do oczyszczalni ścieków przy
ul. Obrzyckiej w Obornikach. Modernizacja przepompowni pozwoli na jej bezawaryjną pracę i
zniweluje niebezpieczeństwo przedostania się ścieków z systemu kanalizacyjnego do rzeki
leżącej w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Zakończenie modernizacji planowane jest na przełom
2019 i 2020 roku. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo HYDRO-PARTNER Sp.
z o.o. z siedzibą w Lesznie.

14 marca



 

Realizacja kolejnego Projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej w 25-lecie działalności
Przedsiębiorstwa

 

W 2019 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp z o.o. obchodzi 25-
lecie swojej działalności. W tym samym roku rozpocznie się realizacja projektu pn. "Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" współfinansowanego
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020, działanie 2.3 - "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach". Całkowita
wartość projektu wynosi 17.488.957,47 zł z czego 9.128.699,11 zł jest dofinansowana ze
środków Unii Europejskiej. Celami wdrażanego projektu są m.in.:

zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed przedostawaniem się do nich
zanieczyszczeń,
zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej,
oszczędność zasobów (wody, energii),
poprawa warunków życia oraz zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego
zaopatrzenia w wodę o parametrach jakościowych, zgodnych z wymogami polskimi, jak i
UE,
umożliwienie przyszłego rozwoju sieci wodociągowej,
stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego, w tym rozwoju turystyki.

Obecnie prowadzone są procedury wyboru Wykonawców dla poszczególnych kontraktów.
Podpisano już umowę na realizację zadania pn. "Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania
wody w miejscowości Nieczajna". Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na dostawę
wysokiej jakości wody pitnej dla mieszkańców wsi: Nieczajna, Lulin, Górka, Wargowo,
Ślepuchowo, Żukowo, Kowalewko, Sepno, Ocieszyn II, Świerkówki, Maniewo oraz Gołębowo.
Zakończenie modernizacji SUW planowane jest na koniec 2019 roku.

Za wszelkie utrudnienia związane z realizację projektu serdecznie przepraszamy.

 



8 marca

 
Z okazji Dnia Kobiet Wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń zadowolenia z siebie, dużo
szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej!

  
Życzymy miłego dnia!

7 marca

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 08.03.2019 w godzinach od 8:00 do 13:00 w miejscowościach:
Słonawy, Bąblin, Bąblinek, Kiszewo, Kiszewko oraz Stobnica.

  
Za utrudnienia przepraszamy.



5 marca

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 06.03.2019 w godzinach od 14:30 do 18:00 w Marszewcu i Rożnowie.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

01 marca

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 04.03.2019 w godzinach od 8:00 do 14:00 w miejscowości:
Świerkówki, Maniewo, Gołębowo i Wargowo oraz na ul. Wiązowej w Obornikach.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

21 styczeń

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach informuje o czasowej przerwie w
dostawie wody w dniu 21.01.2019 w godzinach od 7:00 do 13:00 w Obornikach ul. Chłopska i
Spacerowa. 

  
Za utrudnienia przepraszamy.



15 styczeń

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach informuje o czasowej przerwie w
dostawie wody w dniu 16.01.2019 w godzinach od 8:00 do 11:00 w Obornikach ul.
Rzemieślnicza, Wedelickiego, Paderewskiego, Moniuszki, Chopina. 

  
Za utrudnienia przepraszamy.

12 luty

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 12.02.2019 w godzinach od 11:00 do 14:00 w miejscowości Ocieszyn.

  
Za utrudnienia przepraszamy.



05 luty

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. informuje o przerwie w
dostawie wody w dniu 06.02.2019 w godzinach od 7:30 do 12:00 w miejscowości
Kowanówko, ul. Miłowody, Harcerska.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

3 styczeń

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach informuje, że w dniu 3.01.2018 r.

 do godziny 15:00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w Górce.
 Przepraszamy za utrudnienia.



27 grudnia

 

17 grudnia

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach informuje iż w dniu 18.12.2018 r. w
godzinach od 8:00 do 11:00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody - Oborniki ul.
Rzemieślnicza, Wedelickiego, Paderewskiego, Moniuszkki, Chopina.

 Za utrudnienia przepraszamy.

https://www.pwik-oborniki.pl/obsluga_klienta/zgoda-na-przesylanie-faktur-w-formie-elektronicznej.html
https://www.facebook.com/people/Pwik-Oborniki/100011329195832


14 grudnia

 

22 listopad

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach informuje, że w czwartek 22
listopada nastąpi przerwa w dostawie wody. W godzinach od 8:00 do 13:00 utrudnienia
wystąpią w miejscowościach: Słonawy, Bąblin, Bąblinek, Kiszewo, Kiszewko oraz Stobnica.



8 czerwca 2018 roku w siedzibie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

23 październik 2018

 
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w
dniu

 02 listopada 2018 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

3 październik 2018

 
PWiK w Obornikach informuje, że od godz. 22:00 dnia 03.10.2018 r. do godz. 06:00 dnia
04.10.2018 r. nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w Oborniki, ul. 1 Maja, Kręta, 15
Sierpnia, 4 Stycznia 1919 r., Parkowa

Za utrudnienia przepraszamy.

1 październik 2018

 
PWiK w Obornikach informuje, że w dniu 02.10.2018 r. w godzinach 9:00-14:00 nastąpi
czasowa przerwa w dostawie wody w Obornikach przy ul. Kopernika, Lipowa, 11 Listopada

Za utrudnienia przepraszamy.

24 września 2018

 
PWiK w Obornikach informuje, że od godz. 22:00 dnia 25.09.2018 r. do godz. 06:00 dnia
26.09.2018 r. nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w Oborniki, ul. 1 Maja, Kręta, 15
Sierpnia, 4 Stycznia 1919 r., Parkowa 
 
Za utrudnienia przepraszamy.

14 wrzesień 2018

 
16 mln. dofinansowania z Unii Europejskiej dla Gminy Oborniki

 
Łączna wartość dofinansowania może
przekroczyć 16 mln. zł. Realizacja



i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes
PWiK Tomasz Augustyn podpisał umowę o
dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na
obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" w
ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020, działanie 2.3 - "Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach". W związku z
podpisaną już umową zaistniała szansa na
rozszerzenie projektu i pozyskanie
dodatkowych środków w kwocie ok. 7 mln
zł. Dzięki staraniom Burmistrza Oborniki
Tomasza Szramy i Prezesa wodociągów
otrzymano wstępne zapewnienie o
zakwalifikowaniu w ramach rozszerzenia
projektu o następujące inwestycje:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w m.
Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na
odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną.

2. Budowę kolektora tłocznego i tłoczni
ścieków - odcinek od oczyszczalni w m.
Objezierze do SR1 wraz z przebudową i
likwidacją elementów oczyszczalni.

3. Budowę kanalizacji sanitarnej w m.
Uścikowo (obszar objęty aglomeracją).

wymienionego zakresu stworzy możliwość przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej ok. 250
mieszkańcom naszej Gminy. Dotyczy to obszaru centrum miasta Obornik przy ul. Staszica oraz
osiedla domków jednorodzinnych w m. Uścikowo. Budowa odcinka rurociągu tłocznego
spowoduje, że wyłączeniu będzie podlegać wyeksploatowana oczyszczalnia ścieków w m.
Objezierze. Wszelkie formalności z podpisaniem rozszerzonej umowy nastąpią do końca I
kwartału 2019 roku. 

 "Wszyscy jesteśmy dobrej myśli, że uda się pozyskać tak duże dofinansowane dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców naszej Gminy w zakresie dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej? 
- wyjaśnia Burmistrz Obornik Tomasz Szrama.

13 wrzesień 2018

 
Kolejna inwestycja PWiK w Obornikach Sp. z o.o.

W czerwcu br. podpisano umowę na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Leśnej, rejon
ul. Ogrodowej". Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-
Specjalistycznego Wągrowiec Sp. z o.o. Roboty budowlane polegają na budowie ok. 900 m
sieci kanalizacyjnej i mają zostać zakończone w listopadzie 2018 r. Po tym czasie mieszkańcy
ulicy Ogrodowej będą mieli możliwość podłączenia swoich nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej.

 
Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który udzielił naszej spółce pożyczki na
pokrycie kosztów kwalifikowalnych inwestycji.



 

  
Przedsięwzięcie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Leśnej, rejon ul. Ogrodowej"
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.

10 wrzesień 2018

 

https://www.wfosgw.poznan.pl/


Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11
Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda
z ul. Polną,

Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków - odcinek
od oczyszczalni w m. Objezierze do SR1 wraz z
przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni,

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar
objęty aglomeracją).

Drodzy klienci basen będzie czynny już w najbliższy czwartek, 13 września,
serdecznie zapraszamy.

7 wrzesień 2018

 
Wynajmiemy część obiektu CRO w Obornikach na prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji
ruchowej m.in. nauka i doskonalenie pływania, zajęcia dla niemowląt, aerobik w wodzie,
fitness, gimnastyka rehabilitacyjna, urodziny, aquacycling itp.

Plik do pobrania

30 sierpnia 2018

 
Realna szansa na kolejne środki z Unii Europejskiej

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wraz z Sekretarzem gminy Krzysztofem Nowackim oraz
Prezesem PWiK w Obornikach Tomaszem Augustynem czynią intensywne starania aby
pozyskać środki z Funduszu Spójności na realizację kolejnych zadań z zakresu ochrony
środowiska. W ramach planowanego do złożenia wniosku od dofinansowanie jest m.in.:

https://www.pwik-oborniki.pl/downloads/nauka-plywania-przetarg.pdf


Realizacja w/w zadań spowoduje wyposażenie
aglomeracji Oborniki w sieć kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości prawie 11 km.
W ramach inwestycji podłączonych do nowo
wybudowanej infrastruktury technicznej zostanie około
250 mieszkańców wsi Uścikowo i miasta Obornik oraz
kilkanaście przedsiębiorstw. Budowa rurociągu
tłocznego i wyłączenie wyeksploatowanej oczyszczalni
w Objezierzu pozwoli na efektywne oczyszczanie
ścieków w nowoczesnej i rozbudowanej w latach 2010-
2012 oczyszczalni ścieków w Obornikach. Takie
działania wpłyną pozytywnie na jakość wód
powierzchniowych i podziemnych jak również poprawią
komfort życia mieszkańców naszej  Gminy.

20 sierpnia 2018

 
Lepsza jakość wody basenowej przez zastosowanie lamp UV

Od roku na małym basenie działają lampy UV, które podobnie, jak ozon pozwalają zmniejszyć
dawkę chloru, a tym samym przyczyniają się do polepszenia jakości wody. Kolejne nowe
lampy będą zakładane tym razem na dużym basenie - taką decyzję podjęli po ostatniej wizycie
w Centrum Rekreacji Oborniki Burmistrz Obornik Tomasz Szrama oraz Prezes Zarządu Tomasz
Augustyn.

Włączenie tego procesu w układ technologiczny oczyszczania wody basenowej pozwala na
stosowanie mniejszych dawek chloru w końcowym etapie jej dezynfekcji i redukcję stężeń
związków chloroazotowych.

Metoda dezynfekcji z zastosowaniem promieniowania UV polega na naświetlaniu wody
przepływającej przez cylindry, w których umieszczone są lampy emitujące promieniowanie
ultrafioletowe o odpowiedniej mocy.

Urządzenia UV montowane są w obiegu wody basenowej po filtrach i przed wymiennikami
ciepła oraz przed miejscami dozowania preparatów chemicznych. W instalacjach basenowych
zastosowane będą lampy multifalowe.

Do zalet wynikających ze stosowania lamp UV należą m. in. duża skuteczność niszczenia
bakterii, krótki czas kontaktu, znikoma ilość niepożądanych ubocznych produktów
dezynfekcji, stosunkowo małe gabaryty lamp UV i łatwy ich montaż oraz możliwość
zmniejszenia ilości związku chloru dodawanego do wody w celu przeprowadzenia dezynfekcji
końcowej - wyjaśnia Prezes Zarządu Tomasz Augustyn.

W planowanym przestoju technologicznym, który zaczynamy w terminie od 3 do 11 września
zostaną wykonane również prace związane z fugowaniem i wymianą uszkodzonych płytek w
miejscach, które wymagają remontu.

Wszystkie zaplanowane prace inwestycyjne mają być wykonane do końca tego roku.

20 sierpnia 2018

 
Przerwa technologiczna

Informujemy, że w związku z przestojem technologicznym od dnia 3 września do 11 września
2018 roku pływalnia będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.



31 lipca 2018

 
Kolejne duże dofinansowanie z Unii Europejskiej dla obornickich wodociągów

 

5 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp.
z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji
Oborniki - I etap" w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020, działanie 2.3 -
"Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach". Po pozytywnej ocenie, w
dniu 8 czerwca 2018 roku w siedzibie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
podpisana została umowa o dofinansowanie
projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki
- I etap". Całkowita wartość projektu to
łączna kwota 17.488.957,47 zł brutto z
czego 63,75% (wartości netto) jest
dofinansowana ze środków Unii
Europejskiej, co stanowi kwotę 9.128.699,11
zł. Podpisana umowa o dofinansowanie

zakłada realizację zakresu rzeczowego projektu w latach 2019 2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Modernizację i przebudowę przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach.
Rozbudowę systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci
wodno-kanalizacyjnej.
Zakup samochodu ciężarowego do transportu osadów lub ścieków.
Modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie
instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej.
Budowę wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą
samochodową.
Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w
Obornikach.
Modernizację i przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki.
Zakup przerzucarki do osadu.
Usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z działaniami promocyjnymi.
Wykonanie dokumentacji projektowej.
Wdrażanie projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) wraz z Pomocą Techniczną.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska w obszarze Gminy
Oborniki oraz poprawi jakość usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o..



 

30 lipca 2018

 
Sierpniowe promocje w Centrum Rekreacji Oborniki 

 Sprawdź naszą ofertę, serdecznie zapraszamy! 
  

6 lipca 2018

 
Otrzymaliśmy tytuł Lidera Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością,a zarazem
wyróżnienie znakiem Wielkopolska Jakość za osiągnięcia w doskonaleniu zarządzania
zgodnego z Modelem EFQM.



Na ręce Prezesa Zarządu Tomasza Augustyna, Wielkopolski Instytut Jakości przyznał dla
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. - Certyfikat Europejskiego
Systemu Wyróżnień i Nagród Jakości.

3 lipca 2018

 
Już można wirtualnie spacerować po Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w
Obornikach.

Zobacz!

PRACA - Monter Sieci Wodociągowej

 

https://www.pwik-oborniki.pl/images/06-07-2018/certyfikat.jpg
https://goo.gl/maps/JJkyVWgDCk52
https://goo.gl/maps/JJkyVWgDCk52


Ogłoszenie o zmianie taryf od 06 czerwca 2018 r.

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że decyzją nr
PO.RET.070.237.2.2018 Organu Regulacyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie obecne taryfy ulegają zmianie od dnia 06 czerwca 2018 r. Szczegóły znajdą Państwo
poniżej:

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Stosownie do przeprowadzonej analizy kosztów, w tym uwzględniając sposób rozliczeń za
świadczone usługi, dokonano podziału odbiorców usług na trzydzieści pięć taryfowych grup
odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz trzydzieści taryfowych
grup odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców usług

Tabela 1 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa Domowe:

https://www.pwik-oborniki.pl/images/12-06-2018/praca-monter.jpg


symbol
taryfowej

grupy
odbiorców

zakres usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorcy

usług, cel na jaki pobierana jest
woda oraz rodzaj otrzymywanej

przez odbiorcę faktury

podstawa rozliczeń okres
rozliczeniowy

symbol
taryfowej

grupy
odbiorców

zakres usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorcy

usług, cel na jaki pobierana jest
woda oraz rodzaj otrzymywanej

przez odbiorcę faktury

podstawa rozliczeń okres
rozliczeniowy

W1

W3

W2

odbiorcy usług wodociągowych
pobierający wodęprzeznaczoną do

spożycia przez ludzi i zwierzęta
gospodarskie z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne
normy zużycia)

wodomierz główny

wodomierz
lokalowy

1 miesiąc

1 miesiąc

1-2 miesiące

W4

W5

W6

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych pobierający

wodęprzeznaczoną do spożycia
przez ludzi i zwierzęta gospodarskie

z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne
normy zużycia)

wodomierz główny

wodomierz
lokalowy

1 miesiąc

1 miesiąc

1-2 miesiące

W7

W8

odbiorcy usług wodociągowych
pobierający wodę przeznaczoną do

spożycia przez ludzi i zwierzęta
gospodarskie z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne
normy zużycia)

wodomierz główny

2 miesiące

2 miesiące

W9

W10

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych pobierający wodę
przeznaczoną do spożycia przez
ludzi i zwierzęta gospodarskie z

fakturą papierową

ryczałt (przeciętne
normy zużycia)

wodomierz główny

2 miesiące

2 miesiące

W11

W12

W13

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych pobierający wodę
przeznaczoną do spożycia przez

ludzi i zwierzęta gospodarskie z e-
fakturą

ryczałt (przeciętne
normy zużycia)

wodomierz główny

wodomierz
lokalowy

1 miesiąc

1 miesiąc

1-2 miesiące

W14

odbiorcy usług wodociągowych
pobierający wodę przeznaczoną do

spożycia przez ludzi i zwierzęta
gospodarskie z e-fakturą

wodomierz główny 2 miesiące

W15

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych pobierający wodę
przeznaczoną do spożycia przez

ludzi i zwierzęta gospodarskie z e-
fakturą

wodomierz główny 2 miesiące

Tabela 2 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przemysł farmaceutyczno - spożywczy:

W16

odbiorcy usług wodociągowych
pobierający wodę do celów produkcji

artykułów spożywczych, napojów,
podstawowych substancji

farmaceutycznych oraz leków i
pozostałych wyrobów

farmaceutycznych
 z fakturą papierową

wodomierz główny 1 miesiąc

W17

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych pobierający wodę do

celów produkcji artykułów
spożywczych, napojów, podstawowych

substancji farmaceutycznych oraz
leków i pozostałych wyrobów

farmaceutycznych
 z fakturą papierową

wodomierz główny 1 miesiąc

W18

odbiorcy usług wodociągowych
pobierający wodę do celów produkcji

artykułów spożywczych, napojów,
podstawowych substancji

farmaceutycznych oraz leków i
pozostałych wyrobów

farmaceutycznych
 z fakturą papierową

wodomierz główny 2 miesiące

W19

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych pobierający wodę do

celów produkcji artykułów
spożywczych, napojów, podstawowych

substancji farmaceutycznych oraz
leków i pozostałych wyrobów

farmaceutycznych
 z fakturą papierową

wodomierz główny 2 miesiące



W20

odbiorcy usług wodociągowych
pobierający wodę do celów produkcji

artykułów spożywczych, napojów,
podstawowych substancji

farmaceutycznych oraz leków i
pozostałych wyrobów

farmaceutycznych
 z e-fakturą

wodomierz główny 1 miesiąc

W21

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych pobierający wodę do

celów produkcji artykułów
spożywczych, napojów, podstawowych

substancji farmaceutycznych oraz
leków i pozostałych wyrobów

farmaceutycznych
 z e-fakturą

wodomierz główny 1 miesiąc

Tabela 3 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Pozostali Odbiorcy:

W22

W23

W24

odbiorcy usług wodociągowych
pobierający wodę do innych celów
niewymienionych w pozostałych
grupach taryfowych, w tym m.in.
administracji publicznej, opieki
zdrowotnej, handlu hurtowego i

detalicznego z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne
normy zużycia)

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1 miesiąc

1-2 miesiące

W25

W26

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych pobierający wodę do

innych celów niewymienionych w
pozostałych grupach taryfowych, w
tym m.in. administracji publicznej,

opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i
detalicznego z fakturą papierową

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1-2 miesiące

W27

odbiorcy usług wodociągowych
pobierający wodę do innych celów
niewymienionych w pozostałych
grupach taryfowych, w tym m.in.
administracji publicznej, opieki
zdrowotnej, handlu hurtowego i

detalicznego z fakturą papierową

wodomierz główny 2 miesiące

W28

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych pobierający wodę do

innych celów niewymienionych w
pozostałych grupach taryfowych, w
tym m.in. administracji publicznej,

opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i
detalicznego z fakturą papierową

wodomierz główny 2 miesiące

W29

W30

odbiorcy usług wodociągowych
pobierający wodę do innych celów
niewymienionych w pozostałych
grupach taryfowych, w tym m.in.
administracji publicznej, opieki
zdrowotnej, handlu hurtowego i

detalicznego z e-fakturą

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1-2 miesiące

W31

W32

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych pobierający wodę do

innych celów niewymienionych w
pozostałych grupach taryfowych, w
tym m.in. administracji publicznej,

opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i
detalicznego z e-fakturą

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1-2 miesiące

W33

odbiorcy usług wodociągowych
pobierający wodę do innych celów
niewymienionych w pozostałych
grupach taryfowych, w tym m.in.
administracji publicznej, opieki
zdrowotnej, handlu hurtowego i

detalicznego z e-fakturą

wodomierz główny 2 miesiące

W34

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych pobierający wodę do

innych celów niewymienionych w
pozostałych grupach taryfowych, w
tym m.in. administracji publicznej,

opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i
detalicznego z e-fakturą

wodomierz główny 2 miesiące

W35 woda pobierana na cele p.poż - 1 miesiąc

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę oznaczają odpowiednio:



1. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) ? woda do celów
realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w
wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,

2. woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów
spożywczych ? woda do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych,

3. woda przeznaczona do pozostałych celów ? woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji
Działalności, nie będąca woda przeznaczoną do celów, o których mowa w pkt a)-b)

Tabela 4 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Gospodarstwa Domowe:

symbol
taryfowej

grupy
odbiorców

zakres usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorcy

usług, cel na jaki pobierana jest
woda oraz rodzaj otrzymywanej

przez odbiorcę faktury

podstawa rozliczeń okres
rozliczeniowy

K1

K2

K3

odbiorcy usług kanalizacyjnych
odprowadzający ścieki socjalno -

bytowych z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne
normy zużycia)

wodomierz główny

wodomierz
lokalowy

1 miesiąc

1 miesiąc

1-2 miesiące

K4

K5

K6

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych odprowadzający

ścieki socjalno - bytowych z fakturą
papierową

ryczałt (przeciętne
normy zużycia)

wodomierz główny

wodomierz
lokalowy

1 miesiąc

1 miesiąc

1-2 miesiące

K7

K8

odbiorcy usług kanalizacyjnych
odprowadzający ścieki socjalno -

bytowych z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne
normy zużycia)

wodomierz główny

2 miesiące

2 miesiące

K9

K10

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych odprowadzający

ścieki socjalno - bytowych z fakturą
papierową

ryczałt (przeciętne
normy zużycia)

wodomierz główny

2 miesiące

2 miesiące

K11
odbiorcy usług kanalizacyjnych

odprowadzający ścieki socjalno -
bytowych z e-fakturą

ryczałt (przeciętne
normy zużycia) 1 miesiąc

K12

K13

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych odprowadzający
ścieki socjalno - bytowych z e-

fakturą

ryczałt (przeciętne
normy zużycia)

wodomierz główny

1 miesiąc

1 miesiąc

Tabela 5 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Pozostali Odbiorcy:

K16

K17

odbiorcy usług kanalizacyjnych
odprowadzający ścieki z celów

niewymienionych w pozostałych
grupach taryfowych, w tym m.in.
administracji publicznej, opieki
zdrowotnej, handlu hurtowego i

detalicznego z fakturą papierową

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1-2 miesiące

K18

K19

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych odprowadzający ścieki

z celów niewymienionych w
pozostałych grupach taryfowych, w
tym m.in. administracji publicznej,

opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i
detalicznego z fakturą papierową

wodomierz główny

wodomierz lokalowy

1 miesiąc

1-2 miesiące

K20

K21

odbiorcy usług kanalizacyjnych
odprowadzający ścieki z celów

niewymienionych w pozostałych
grupach taryfowych, w tym m.in.
administracji publicznej, opieki
zdrowotnej, handlu hurtowego i

detalicznego z fakturą papierową

ryczałt (przeciętne
normy zużycia)

wodomierz główny

2 miesiące

2 miesiące

K22

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych odprowadzający ścieki

z celów niewymienionych w
pozostałych grupach taryfowych, w
tym m.in. administracji publicznej,

opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i
detalicznego z fakturą papierową

wodomierz główny 2 miesiące

K23 odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych odprowadzający ścieki

wodomierz główny 1 miesiąc



K24 z celów niewymienionych w
pozostałych grupach taryfowych, w
tym m.in. administracji publicznej,

opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i
detalicznego z e-fakturą

wodomierz lokalowy 1-2 miesiące

K25

odbiorcy usług kanalizacyjnych
odprowadzający ścieki z celów

niewymienionych w pozostałych
grupach taryfowych, w tym m.in.
administracji publicznej, opieki
zdrowotnej, handlu hurtowego i

detalicznego z e-fakturą

wodomierz główny 2 miesiące

K26

odbiorcy usług wodociągowych i
kanalizacyjnych odprowadzający ścieki

z celów niewymienionych w
pozostałych grupach taryfowych, w
tym m.in. administracji publicznej,

opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i
detalicznego z e-fakturą

wodomierz główny 2 miesiące

RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK

Taryfy zawierają następujące ceny i stawki opłat.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
cenę za 1m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie wskazań
wodomierza głównego, wodomierza lokalowego bądź w oparciu o przeciętne normy zużycia
wody;
stawkę opłaty abonamentowej w złotówkach na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w rozliczeniach z odbiorcami za ilość
odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub
zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, wodomierza
lokalowego lub jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
stawkę opłaty abonamentowej w złotówkach na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni,
stosownej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia
redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych
Stawki opłat abonamentowych skalkulowane zostały na podstawie kosztów:
utrzymania w gotowości odpowiednio urządzeń wodociągowych albo kanalizacyjnych,
odczytu wodomierzy,
rozliczania należności za wodę lub za ścieki.

Koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych nie zostały uwzględnione w stawce
opłaty abonamentowej dla grup odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierzy
lokalowych (grupy W3, W6, W13, W24, W26, W 30, W32, K 3, K6, K14, K21, K23, K28)
zgodnie z §13 ust. 4 rozporządzenia.

Koszty odczytu wodomierzy nie zostały uwzględnione w stawce opłaty abonamentowej dla
grup odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody (grupy W1, W 4, W9, W11, W22, K1 K4, K7, K9, K11, K12, K24) zgodnie z §13 ust. 5
rozporządzenia.

Ceny i stawki opłat:

Tabela 6 Ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

od 1 do 12
miesiąca

od 13 do
24

miesiąca

od 25 do
36

miesiąca
od 1 do 36 miesiąca

grupa
cena netto

[zł/m3]
cena netto

[zł/m3]
cena netto

[zł/m3]
stawka opłaty abonamentowej netto
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]

W1 3,99 4,04 4,12 4,87

W2 3,99 4,04 4,12 7,69

W3 3,99 4,04 4,12 6,02

W4 3,99 4,04 4,12 3,27

W5 3,99 4,04 4,12 4,68

W6 3,99 4,04 4,12 3,01

W7 3,99 4,04 4,12 6,54

W8 3,99 4,04 4,12 9,36

W9 3,99 4,04 4,12 4,94

W10 3,99 4,04 4,12 6,35



od 1 do 12
miesiąca

od 13 do
24

miesiąca

od 25 do
36

miesiąca
od 1 do 36 miesiąca

grupa
cena netto

[zł/m3]
cena netto

[zł/m3]
cena netto

[zł/m3]
stawka opłaty abonamentowej netto
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]

W11 3,99 4,04 4,12 2,32

W12 3,99 4,04 4,12 3,10%

W13 3,99 4,04 4,12 2,06

W14 3,99 4,04 4,12 7,46

W15 3,99 4,04 4,12 5,40

W16 4,01 4,06 4,13 8,21

W17 4,01 4,06 4,13 5,07

W18 4,01 4,06 4,13 10,15

W19 4,01 4,06 4,13 7,02

W20 4,01 4,06 4,13 6,31

W21 4,01 4,06 4,13 4,12

W22 4,03 4,08 4,16 5,39

W23 4,03 4,08 4,16 8,21

W24 4,03 4,08 4,16 6,27

W25 4,03 4,08 4,16 5,07

W26 4,03 4,08 4,16 3,13

W27 4,03 4,08 4,16 10,15

W28 4,03 4,08 4,16 7,02

W29 4,03 4,08 4,16 6,31

W30 4,03 4,08 4,16 4,37

W31 4,03 4,08 4,16 4,12

W32 4,03 4,08 4,16 2,30

W33 4,03 4,08 4,16 8,25

W34 4,03 4,08 4,16 6,07

W35 4,03 4,08 4,16 -

Tabela 7 Ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

od 1 do 12
miesiąca

od 13 do
24

miesiąca

od 25 do
36

miesiąca
od 1 do 36 miesiąca

grupa cena netto
[zł/m3]

cena netto
[zł/m3]

cena netto
[zł/m3]

stawka opłaty abonamentowej netto
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]

K1 9,78 10,17 10,25 4,87

K2 9,78 10,17 10,25 7,69

K3 9,78 10,17 10,25 6,02

K4 9,78 10,17 10,25 3,27



od 1 do 12
miesiąca

od 13 do
24

miesiąca

od 25 do
36

miesiąca
od 1 do 36 miesiąca

grupa cena netto
[zł/m3]

cena netto
[zł/m3]

cena netto
[zł/m3]

stawka opłaty abonamentowej netto
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]

K5 9,78 10,17 10,25 4,68

K6 9,78 10,17 10,25 3,01

K7 9,78 10,17 10,25 6,54

K8 9,78 10,17 10,25 9,36

K9 9,78 10,17 10,25 4,94

K10 9,78 10,17 10,25 6,35

K11 9,78 10,17 10,25 2,97

K12 9,78 10,17 10,25 2,32

K13 9,78 10,17 10,25 3,10%

K14 9,78 10,17 10,25 2,06

K15 9,78 10,17 10,25 5,40

K16 9,78 10,17 10,25 8,21

K17 9,78 10,17 10,25 6,27

K18 9,78 10,17 10,25 5,07

K19 9,78 10,17 10,25 3,13

K20 9,78 10,17 10,25 7,33

K21 9,78 10,17 10,25 10,15

K22 9,78 10,17 10,25 7,02

K23 9,78 10,17 10,25 4,12

K24 9,78 10,17 10,25 2,30

K25 9,78 10,17 10,25 8,25

K26 9,78 10,17 10,25 6,07

STAWKA OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW
PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD WYKORZYSTANIA
PRZEPUSTOWOŚCI OCZYSZCZALNI, STOSOWNEJ TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
KOMUNALNYCH ORAZ UZYSKIWANEGO STOPNIA REDUKCJI ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ I
SPOSOBU STOSOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

I GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik

Najwyższa
dopuszczalna

wartość
[mg/dm3]*

Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie
warunków wprowadzania ścieków przemysłowych

do kanalizacji netto [zł/m3]

od 1 do 12
miesiąca

od 13 do 24
miesiąca

od 25 do 36
miesiąca

BZT5 600 14,67 15,26 15,38

ChZT 1700 14,67 15,26 15,38

Zawiesina ogólna 900 14,67 15,26 15,38

Azot amonowy 200 14,67 15,26 15,38

Fosfor ogólny 16 14,67 15,26 15,38

Chlorki 1000 14,67 15,26 15,38

Siarczany 500 14,67 15,26 15,38



wskaźnik

Najwyższa
dopuszczalna

wartość
[mg/dm3]*

Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie
warunków wprowadzania ścieków przemysłowych

do kanalizacji netto [zł/m3]

od 1 do 12
miesiąca

od 13 do 24
miesiąca

od 25 do 36
miesiąca

Substancje
ekstrahujące się

eterem naftowym
100 24,45 25,43 25,63

Substancje
powierzchniowo
czynne anionowe

15 24,45 25,43 25,63

Substancje
powierzchniowo

czynne
niejonowe

20 24,45 25,43 25,63

II GRUPA WSKAŻNIKÓW

wskaźnik

Najwyższa
dopuszczalna

wartość
[mg/dm3]*

Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie
warunków wprowadzania ścieków przemysłowych

do kanalizacji netto [zł/m3]

od 1 do 12
miesiąca

od 13 do 24
miesiąca

od 25 do 36
miesiąca

Chrom ogólny 1,0 48,90 50,85 51,25

Miedź 1,0 48,90 50,85 51,25

Ołów 1,0 48,90 50,85 51,25

Cynk 5,0 48,90 50,85 51,25

Nikiel 1,0 48,90 50,85 51,25

Rtęć 0,1 48,90 50,85 51,25

Kadm 0,4 48,90 50,85 51,25

Fenole lotne
(indeks

fenolowy)
15 48,90 50,85 51,25

Węglowodory
ropopochodne 15 48,90 50,85 51,25

*na postawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964)

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych

.

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości
odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub
dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do
urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie:
kontroli przeprowadzanych przez Przedsiębiorstwo i dokonywanych w ich trakcie
pomiarów,
pomiarów prowadzonych przez podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, obowiązany do dokonania takich pomiarów.
Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczane w sposób
opisany w tabeli A i tabeli B.
Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków przemysłowych lub dopuszczalnych
wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych
naliczana będzie w oparciu o ilość ścieków wprowadzoną do kanalizacji Przedsiębiorstwa w
okresie od daty stwierdzenia przekroczenia do dnia jego ustania. Ilość ścieków określana
będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na
podstawie wskazań wodomierza głównego, bądź w inny sposób wynikający z umowy z
odbiorcą usług.
Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości
wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczane będą dla ilości ścieków
określonej zgodnie z pkt 4 do dnia ustania przekroczenia.
Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

1. dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo stwierdzającej ustanie
przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych,

2. dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez
odbiorcę usług laboratorium: laboratorium Przedsiębiorstwa, bądź innym laboratorium



posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów
ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie, pod warunkiem dokonania odczytu wskazań
urządzeń pomiarowych lub wodomierzy przez pracowników Przedsiębiorstwa w dniu
pobrania prób ścieków, jeżeli wyniki badań potwierdzą ustanie przekroczeń
dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji.

Odbiorcy usług przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w
terminie wcześniejszym niż zaplanowane przez Przedsiębiorstwo. O zamiarze
przeprowadzenia kontroli (rekontroli) przez akredytowane laboratorium odbiorca usług
winien pisemnie powiadomić Przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni,
gwarantując tym samym możliwość udziału przedstawiciela Przedsiębiorstwa w poborze
prób ścieków oraz odczytu urządzenia pomiarowego. O wynikach kontroli odbiorca usług
winien powiadomić Przedsiębiorstwo w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty
przeprowadzenia kontroli.
W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo lub kontrola
wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) nie potwierdzi ustania
przekroczeń, Przedsiębiorstwo naliczać będzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli
opłatę od przekroczeń, jakie wykazały wyniki badań tej kontroli.

Sposób prowadzenia kontroli jakości ścieków:
Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia
14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1757),
Pobór prób odbywa się w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o
dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków lub w punkcie wskazanym i ustalonym z
odbiorcą usług.
Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywa się będzie w
obecności upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków). W
przypadku stosowania urządzeń do automatycznego poboru próbek plombowanie oraz
odplombowanie urządzenia odbywa się w obecności przedstawiciela odbiorcy usług.
Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego określonego w umowie o
dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, pobiera się ścieki z punktu najbliżej
usytuowanego. Zmianę punktu uwzględnia się w protokole.Zmianę akceptuje odbiorca
usług lub jego przedstawiciel obecny przy poborze, podpisując protokół.
O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia Przedsiębiorstwo informuje w formie
pisemnej odbiorcę usług (dostawcę ścieków) w terminie do 14 dni od daty zakończenia
kontroli.

 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-ret-070-237-2-2018-
mz.html

28 maja 2018

 
INFORMACJA

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje,
że w dniu 01 czerwca 2018 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie
nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

28 maja 2018

 
INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) w sprawie ochrony danych osobowych dalej nazywane RODO.
W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania
danych osobowych.

Kto jest
administratorem
Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z
o.o. (PWIK w Obornikach Sp. z o.o.) z siedzibą w Obornikach

przy ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki

Z kim mogą Państwo
się kontaktować w

sprawie
przetwarzania

danych osobowych?

W PWIK w Obornikach Sp. z o. o. został powołany Inspektor
Ochrony Danych (IOD):

Pan Krzysztof Pukaczewski, reprezentujący CKU "MERCURY" z
siedzibą w Wągrowcu, ul. Mickiewicza 13a/4, 62-100

Wągrowiec; e-mail pukaczewski@hotmail.com, tel. 606 387
413, jest to osoba z którą mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem

danych osobowych oraz skorzystaniem z przysługujących
Państwu praw w tych kwestiach.

W jakim celu i na
jakiej podstawie
przetwarzamy
Państwa dane

osobowe?

1. Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zawrzeć i
realizować umowę (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust
1 lit. b RODO).
 
W zależności od łączącej nas umowy przetwarzamy dane
osobowe w celu:

dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
wykonywania podłączeń do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej;
wykonania usługi odpłatnej np.: czyszczenie kanalizacji;
montażu, demontażu i wymiany wodomierza;

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-ret-070-237-2-2018-mz.html
mailto:pukaczewski@hotmail.com


wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów
księgowych;
windykacji należności.

 
W tych przypadkach Państwa dane przetwarzanie będą przez
czas trwania umowy, bądź do zakończenia procesu
windykacyjnego, a następnie przez okres wymagany
przepisami prawa, np. prawo podatkowe - będzie to min. 6 lat
w celu ochrony przed roszczeniami i karami nakładanymi przez
organy władzy publicznej (podstawa prawna przetwarzania:
art. 6 ust 1 lit. c RODO).
 
2. Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane ze
względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez
PWIK w Obornikach Sp. z o.o. (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. f RODO) w celu:

realizacji kontroli wewnętrznej - przetwarzane będą przez
okres 5 lat;
obsługi zgłoszonej awarii - przetwarzane będą przez okres
5 lat po usunięciu awarii;
obsługi zgłoszonej skargi, reklamacji, wniosku bądź
pochwały - przetwarzane będą przez okres 5 lat od
ostatniego zakończonego zgłoszenia;
umożliwienie odczytu wodomierza - przetwarzane będą tak
długo, jak niezbędne będzie realizowanie odczytów;
wprowadzanie danych do bazy adresowej, by zapewnić
możliwoąć sprawnej komunikacji - przetwarzane będą przez
okres 5 lat od ostatniego kontaktu;
realizacji działań promocyjnych - przetwarzane będą przez
czas trwania umowy;
ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę
roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy -
przetwarzane będą 10 lat.

 

Komu przekazywane
są Państwa dane

osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Spółki np. w zakresie infrastruktury
informatycznej czy spraw bieżących naszej działalności,
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym
odbiorcom:

dostawcom systemów teleinformatycznych;
właściwym organom gminy w sprawach realizacji zadań
własnych polegających na zaspokajaniu potrzeb
zbiorowych;
organom właściwym w sprawach gospodarowania wodami i
organom regulacyjnym w rozumieniu ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 
Państwa dane osobowe mogą także być udostępnione
upoważnionym podmiotom na pisemny wniosek, poparty
odpowiednią podstawą prawną, np. organom ścigania.

Jakie mają Państwo
prawa w związku ze

swoimi danymi
osobowymi?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów o ochronie danych osobowych.

Czy moje dane są
przekazywane poza

EOG?

Nie. PWIK w Obornikach Sp. z o.o. nie przesyła Państwa
danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Czy moje dane
wykorzystuje się do

profilowania?

Nie. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych
osobowych nie dochodzi do profilowania.

Czy podawanie
danych osobowych

jest konieczne?

Tak. Podanie przez Państwa danych osobowych jest
warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania
jest brak możliwości korzystania z usług PWIK w Obornikach
Sp. z o.o.

28 marca 2018

 
UWAGA
PWiK w Obornikach informuje, że w dniu 29.03.2018, nastąpi czasowa przerwa w dostawie
wody w miejscowości Oborniki, ul. Staszica, Rzemieślnicza, Chopina, Wedelickiego,
Paderewskiego, Kołłątaja, Moniuszki, Łopatyńskiego w godz. 8:00-12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

24 kwietnia 2018

 
INFORMACJA



Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
informuje, że w dniach 02 maja 2018 r. (środa) i 04 maja 2018 r. (piątek) biuro
PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

27 marca 2018

 
UWAGA
PWiK w Obornikach informuje, że w dniu 28.03.2018, nastąpi czasowa przerwa w dostawie
wody w miejscowości Oborniki, ul. Staszica, Rzemieślnicza, Chopina, Wedelickiego,
Paderewskiego, Kołłątaja, Moniuszki, Łopatyńskiego w godz. 8:00-12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

1 marca 2018

 
UWAGA
PWiK w Obornikach informuje, że w dniu 02.03.2018, nastąpi czasowa przerwa w dostawie
wody w miejscowości Bogdanowo w godz. 8:00-15:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

02 lutego 2018

 
UWAGA
Uprzejmie informujemy, iż w związku z awarią telefonu alarmowego nr 994 w PWIK w
Obornikach został uruchomiony telefon komórkowy do kontaktów: 607 601 584.

Za utrudnienia przepraszamy.

31 stycznia 2018

 
UWAGA
Uprzejmie informujemy, iż w związku z awarią telefonów stacjonarnych
(61-29-61-502, 61-29-60-682) w PWIK w Obornikach został uruchomiony telefon
komórkowy do kontaktów:
 
Biuro Obsługi Klienta: 607-601-439 
Centrum Rekreacji Oborniki: 661-999-508

Za utrudnienia przepraszamy.

22 grudnia 2017

 
UWAGA
Informujemy, że w dniu 02 stycznia 2018 r. biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o.
będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

19 Grudnia 2017

 
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

tel:607601584
tel:607601439
tel:661999508


8 Grudnia 2017

 
Przerwa w dostawie wody w dniu 12.12.2017 w godzinach 8-13 w miejscowości
Żerniki.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

6 grudnia 2017

 
INFORMACJA

Informujemy, że Rada Miejska w dniu 30 listopada 2017 r. podjęła uchwały nr XLIV/656/17,
XLIV/657/17 o zatwierdzeniu następujących taryf:

Dla gospodarstw domowych 1 m3 wody kosztuje 3,99 zł/m3 (minus 0,16 zł/m3 dopłata gminy),
1 m3 ścieków kosztuje 9,78 zł/m3 (minus 2,47 zł/m3 dopłata gminy), natomiast opłata
abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,20 zł/miesiąc,
dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,10 zł/miesiąc,dla
zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o ryczałt 4,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny w 6,30 zł/miesiąc, dla
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy w 5,10
zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt w
4,60 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,20



zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,10 zł/miesiąc,
dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt 4,60 zł/miesiąc.

Dla gospodarstw domowych 1 m3 wody kosztuje 4,01 zł/m3, 1 m3 ścieków kosztuje 9,78
zł/m3, natomiast opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz
główny 6,70 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,60
zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o ryczałt 5,10 zł/miesiąc, dla
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny w 6,80
zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz
lokalowy w 5,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu
o ryczałt w 5,10 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny
6,70 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,60
zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt 5,10 zł/miesiąc.

Dla pozostałych odbiorców 1 m3 wody kosztuje 4,03 zł/m3, 1 m3 ścieków kosztuje 9,78 zł/m3,
natomiast opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz główny
6,70 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,60
zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o ryczałt 5,10 zł/miesiąc, dla
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny w 6,80
zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz
lokalowy w 5,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu
o ryczałt w 5,10 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny
6,70 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,60
zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt5,10 zł/miesiąc.

Dla stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych

I GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik
przedział

[mg/dm3]

krotność opłaty podstawowej za m3

wprowadzanych ścieków w przypadku
przekroczenie warunków wprowadzania

BZT5 > 400 2

ChZT >800 1,5

Zawiesina ogólna >350 1,5

Azot ogólny >100 1,5

Azot amonowy >80 1,5

Fosfor ogólny >10 5

Chlorki >1000 0,5

Siarczany >500 0,5

Substancje
ekstrahujące się eterm

naftowym
>100 2,5

Substancje
powierzchniowo
czynne anionowe

>15 2

Substancje
powierzchniowo

czynne niejonowe
>20 2

 

II GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik
przedział

[mg/dm3]

krotność opłaty podstawowej za m3

wprowadzanych ścieków w przypadku
przekroczenie warunków wprowadzania

Chrom ogólny >1,0 5

Miedź >1,0 45

Ołów >1,0 45

Cynk >5,0 45

Nikiel >1,0 45



Rtęć >0,1 50

Kadm >0,4 50

 

Dla stawek opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 150,00 zł,
- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 150,00 zł,
- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 150,00 zł netto.

Uwagi:

1. Cena podstawowa za odprowadzanie 1 m3 ścieków określona jest w taryfie zatwierdzonej wg
zasad przewidzianych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków.
2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku wskaźnikach
zanieczyszczeń, dobowy wymiar opłaty za 1 m3 ścieków ustala się przyjmując ten ze wskaźników
zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
3. Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od
tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
4. W przypadku odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie w jednym terminie
Odbiorca usług ponosi tylko jedną opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowo ?
kanalizacyjnych.
5. Powyższe ceny i stawki opłat są cenami i stawkami netto, do których dolicza się podatek od
towarów i usług VAT (8%) wedle aktualnie obowiązujących stawek.
6. Taryfy obowiązują od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

6 Listopada 2017

 

Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących
do PWiK w Obornikach Sp. z o.o.

W dniu 29 sierpnia 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. złożyło wniosek o
dofinansowanie projektu pn.    "Budowa   instalacji
fotowoltaicznych   na obiektach   należących do PWiK w
Obornikach Sp. z o.o." w ramach Działania 3.1. Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zakres złożonego wniosku dotyczy budowy elektrowni
fotowoltaicznych (słonecznych) na 5 obiektach o łącznej mocy
zainstalowanej wynoszącej 455,26 kW. Wartość złożonego
wniosku opiewa na kwotę ponad 3 mln zł brutto z czego
dofinansowanie wyniesie ponad 2 mln zł. Wysokość
dofinansowania stanowi 85% wartości inwestycji netto.
Wykonanie takich instalacji pozwoli na zmniejszenie ilości
energii kupowanej z sieci elektroenergetycznej o około 30%.
Takie działania poprawią konkurencyjność Przedsiębiorstwa i
staną się elementem dynamicznego rozwoju Spółki. Obecnie
PWiK jest jednym z    największych przedsiębiorstw Powiatu
Obornickiego, które zużywa znaczące ilości energii elektrycznej
w procesie uzdatniania i dystrybucji wody pitnej oraz zbierania i

oczyszczania ścieków komunalnych.

W ramach projektu planuje się wyposażyć w kolektory słoneczne następujące   obiekty
Przedsiębiorstwa:   stację uzdatniania   wody w Obornikach, przepompownię  wody i  ścieków 
przy ul. Komunalnej w Obornikach, stację uzdatniania wody w Maniewie, stację uzdatniania
wody w Nieczajnie oraz oczyszczalnię ścieków w Objezierzu.

Budowa farm fotowoltaicznych pozwoli zastąpić część energii pochodzącej z paliw kopalnych
w energię przyjazną środowisku. Realizacja zadania przyczyni się bezpośrednio do
zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów
cieplarnianych i zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego.

Planowane zakończenie oceny wniosków ma nastąpić na początku 2018 roku. W przypadku jej
pozytywnej oceny realizacja inwestycji winna zakończyć się w 2018 roku. Liczymy, że złożony
wniosek będzie wysoko oceniony i uzyska dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

https://www.pwik-oborniki.pl/images/panele-sloneczne/prezes-pwik.jpg


24 października 2017

 
INFORMACJA
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że
w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o.
będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

16 października 2017

 
UWAGA
W związku z awarią na sieci magistralnej w miejscowościach: 
BOGDANOWO, OCIESZYN, OBJEZIERZE, UŚCIKOWO FOLWARK, UŚCIKOWO, SŁAWIENKO,
PRZECIWNICA, NIEMIECZKOWO, WYMYSŁOWO,URBANIE, OSOWO NOWE, OSOWO
STARE, POPÓWKO, SYCYN, POPOWO, WYCHOWANIEC, CHRUSTOWO, GOŁASZYN
 
może nastąpić przerwa w dostawie wody lub obniżone ciśnienie wody w dniu
dzisiejszym do godziny 18:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

11 października 2017

 
UWAGA
Nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 16.10.2017 w godzinach 8-13
w miejscowościach Bogdanowo, Objezierze, Uścikowo, Chrustowo, Urbanie, Popówko,
Sycyn, Przeciwnica, Wychowaniec, Wymysłowo, Ocieszyn, Uścikowo Folwark, Sławienko,
Niemieczkowo, Osowo Stare, Osowo Nowe, Gołaszyn.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

29 września 2017

 
Przerwa w dostawie wody w dniu 02. 10. 2017 w godzinach 8-13
Miejscowość Kowanówko, rejon ulic Harcerska, Podgórze, dr Żelazko, dr
Jankowskiego
 
Za utrudnienia przepraszamy.

28 sierpnia 2017

 
Przypominamy, że w związku z przestojem technologicznym od dnia 28 sierpnia
do 10 września 2017 roku pływalnia będzie nieczynna. 
 
Za utrudnienia przepraszamy.

23 sierpnia 2017

 

https://www.pwik-oborniki.pl/images/panele-sloneczne/panele-sloneczne.jpg


PWiK w Obornikach informuje, że w dniu 23.08.2017 w związku z awarią sieci wodociągowej,
wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowościach Łukowo oraz Żerniki.
Przewidywany termin przywrócenia dostawy wody godzina 1100.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

17 sierpnia 2017

 
Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. zawiadamia, iż w
godzinach od 8.00 do 11.00 dnia 22 sierpnia 2017 roku z powodu prac eksploatacyjnych na
sieci wodociągowej zostanie wstrzymana dostawa wody w następujących miejscowościach:
Bogdanowo, Ocieszyn, Objezierze, Uścikowo Folwark, Uścikowo, Sławienko, Przeciwnica,
Niemieczkowo, Wymysłowo, Urbanie, Osowo Nowe, Osowo Stare, Popówko, Sycyn, Popowo,
Wychowaniec, Chrustowo, Gołaszyn. 
 
Za utrudnienia przepraszamy.

9 sierpnia 2017

 
INFORMACJA

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w ObornikachSp. z o.o. informuje, że w dniu
14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie nieczynne.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

4 sierpnia 2017

 
SZANOWNI PAŃSTWO,

INFORMUJEMY, ŻE Z UWAGI NA PRZEDŁUŻAJĄCE SIĘ PRACE KONSERWACYJNE NA STACJI
UZDATNIANIA WODY W M. MANIEWO W DNIACH OD 05.07.2017 DO 11.08.2017 W
MIEJSCOWOŚCIACH: MANIEWO, GOŁĘBOWO, OCIESZYN, UL. ROLNA
BĘDZIE OBNIŻONE CIŚNIENIE WODY. 
 
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

28 lipca 2017

 
SZANOWNI PAŃSTWO,

INFORMUJEMY, ŻE Z UWAGI NA PRACE KONSERWACYJNE NA STACJI UZDATNIANIA WODY
W M. MANIEWO W DNIACH OD DNIA 31.07.2017 DO 07.08.2017 W MIEJSCOWOŚCIACH:
MANIEWO, GOŁĘBOWO, OCIESZYN, UL. ROLNA BĘDZIE OBNIŻONE CIŚNIENIE WODY. 
 
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

3 Lipca 2017

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 
Obornikach Sp. z o.o.
 
Poszukuje kandydatów na staż na stanowisku maszynista Oczyszczalni Ścieków w Obornikach
i Objezierzu.

Główne obowiązki:

Kontrola pracy urządzeń na Oczyszczalni,
Usuwanie uszkodzeń i awarii urządzeń na Oczyszczalni,
Eksploatacja urządzeń na Oczyszczalni,
Utrzymanie porządku i czystości na obiektach Oczyszczalni.

 
Wymagania:

Osoba zarejestrowana w PUP Oborniki posiadająca statut osoby bezrobotnej, uprawniona
do odbycia stażu, do 30 lat,
Wykształcenie minimum średnie lub zawodowe,
Prawo jazdy Kat. B,
Obsługa komputera.

 
Oferujemy:

Możliwość odbycia stażu na Oczyszczalni Ścieków w Obornikach i Objezierzu,
Zatrudnienie po stażu na umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze godzin.

 
 



Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na adres: 
sekretariat@pwik-obornki.pl

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PWiK w Obornikach Spółka z o.o.
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014 r. poz. 1182,1662)?
Informujemy, że Administratorem danych jest PWiK w Obornikach Spółka z o.o. w Obornikach. Dane zbierane są
dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Przedsiębiorstwo
informuje, że dostarczone dokumenty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania
rekrutacyjnego. Po tym czasie dokumenty nie będą przechowywane i zostaną zniszczone.

27 czerwca 2016

 
Szanowni Państwo,

W dniu 28.06.2017 r. w godzinach 8-13 nastąpi przerwa w dostawie wody w
miejscowościach Uścikowo, Chrustowo, Urbanie, Popówko, Sycyn, Przeciwnica, Wychowaniec. 
 
Za utrudnienia przepraszamy.

8 czerwca 2017

 
UWAGA!

Szanowni Państwo, 
 
Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017 r. Biuro PWIK w Obornikach przy ulicy Staszica
41A będzie nieczynne. 
 
Za utrudnienia przepraszamy.

6 czerwca 2016

 
Szanowni Państwo,

W dniu 07.06.2017 r. w godzinach 8-13 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości
Pacholewo. 
 
Za utrudnienia przepraszamy.

26 maja 2017

 
Szanowni Państwo,

W dniu 29.05.2017 r, w godzinach 8-13 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Rejon: ul. Harcerska, Jankowskiego, Podgórze, Żelazko.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

22 maja 2017

 
Kolejne dofinansowanie w zasięgu ręki.
 
W grudniu 2016 roku Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach". W maju bieżącego roku otrzymaliśmy informację o pozytywnej
ocenie wniosku w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne I stopnia. Po ocenie wszystkich
złożonych wniosków w ramach ogłoszonego naboru sporządzona zostanie lista rankingowa. Mamy
nadzieję, nasz wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania w ramach dostępnej alokacji
środków.
 
Złożony o dofinansowanie wniosek opiewa na łączną kwotę 17.588.957,48 zł brutto i będzie
dofinansowane w ponad 63% (wartości netto) z Funduszu Spójności co stanowi kwotę 8.336.771,80
zł.
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W ramach projektu przewidziano następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach,
2. Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą

samochodową.
3. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków

w Obornikach.
4. Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina

Oborniki.
5. Dostawa samochodu do wywozu osadów ściekowych oraz przerzucarki osadu.
6. Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w

Obornikach.
7. Rozbudowa systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS

sieci wod-kan.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska w obszarze Gminy Oborniki i
poprawi jakość usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach
Sp. z o.o.

5 kwietnia 2017

 
Szanowni Państwo,

W dniu 06.04.2017 w godzinach 8-11, w rejonie Łukowa oraz Żernik nastąpi przerwa
 w dostawie wody.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

10 marca 2017

 
Szanowni Państwo,

W dniu 13.03.2017 r. w godzinach 8-13 nastąpi przerwa w dostawie wody w Obornikach, ul.
Szamotulska oraz w Uścikówcu.

  
Za utrudnienia przepraszamy.

9 marca 2016

 
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 10.03.2017 r. w godzinach 8-15 nastąpi przerwa w dostawie wody
w Rożnowie, w rejonie ulic; Nad Strugą, Winiary, Wiśniowa, Boczna, Cmentarna, Brzozowa,
Dębowa. 
 
Za utrudnienia przepraszamy.

21 lutego 2016

 
Szanowni Państwo,



Informujemy, że w dniu 23.02.2017 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy
Łukowskiej. 
 
Za utrudnienia przepraszamy.

27 grudnia 2016

 
"Środki Unii Europejskiej szansą na rozwój"
 
W dniu 1 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
złożyło w wersji elektronicznej wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap". Symboliczne naciśnięcie przycisku "ENTER"
miało miejsce w siedzibie firmy SWECO w Poznaniu. W imieniu Przedsiębiorstwa wniosek został
podpisany przez Tomasza Augustyna - Prezesa Zarządu w obecności Pani Joanny Mrugalskiej -
przedstawiciela firmy SWECO i Michała Bogacza - kierownika JRP odpowiedzialnego za pozyskiwanie
środków zewnętrznych. W ramach złożonej aplikacji Spółka stara się o dofinansowanie w kwocie
9.128.699,11 zł z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 17.588.957,48 zł brutto i pozwoli na
realizację 8 kontraktów. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się m.in. modernizację pompowni
na ul. Spacerowej w Obornikach, budowę instalacji fotowoltaicznej, budowę wiaty do osadów
ściekowych, modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieczajna, zakup samochodu do
transportu osadów, zakup przerzucarki do osadów oraz monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej.
Realizacja projektu ma na celu zwiększenie jakości oferowanych usług, ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do środowiska i strat produkowanej wody, poprawę jakości wody oraz wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii. Liczymy, że złożony wniosek zostanie pozytywnie oceniony i otrzyma
wsparcie finansowe na realizację przedmiotowych inwestycji w latach 2017-2020.

16 grudnia 2016 r.
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5 grudnia 2016

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 7
ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) informuje odbiorców usług, że od dnia
01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. obowiązywać będą następujące taryfy za dostarczoną
wodę i odprowadzane ścieki. W zależności od grupy taryfowej:

Dla gospodarstw domowych 1 m3 wody kosztuje 3,99 zł/m3 (minus 0,16 zł/m3 dopłata
gminy), 1 m3 ścieków kosztuje 9,78 zł/m3 (minus 2,47 zł/m3 dopłata gminy), natomiast
opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz główny
6,20 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,10
zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o ryczałt 4,60 zł/miesiąc, dla
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny w
6,30 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o
wodomierz lokalowy w 5,10 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
rozliczanego w oparciu o ryczałt w 4,60 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego
w oparciu o wodomierz główny 6,20 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w
oparciu o wodomierz lokalowy 5,10 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w
oparciu o ryczałt 4,60 zł/miesiąc.

Dla pozostałych odbiorców1 m3 wody kosztuje 4,02 zł/m3, 1 m3 ścieków kosztuje 9,78 zł/m3,
natomiast opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o
wodomierz główny 6,70 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o
wodomierz lokalowy 5,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o
ryczałt 5,10 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w
oparciu o wodomierz główny w 6,80 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy w 5,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w
wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt w 5,10 zł/miesiąc, dla
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odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,70 zł/miesiąc, dla
odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,60 zł/miesiąc, dla
odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt 5,10 zł/miesiąc.

Dla stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych

I GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik
przedział

[mg/dm3]

krotność opłaty podstawowej za m3 wprowadzanych
ścieków w przypadku przekroczenie warunków

wprowadzania

BZT5 >400 2

ChZT >800 1,5

Zawiesina
ogólna >350 1,5

Azot ogólny >100 1,5

Azot amonowy >80 1,5

Fosfor ogólny >10 5

Chlorki >1000 0,5

Siarczany >500 0,5

Substancje
ekstrahujące się
eterm
naftowym

>100 2,5

Substancje
powierzchniowo
czynne
anionowe

>15 2

Substancje
powierzchniowo
czynne
niejonowe

>20 2

II GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik
przedział

[mg/dm3]

krotność opłaty podstawowej za m3 wprowadzanych
ścieków w przypadku przekroczenie warunków

wprowadzania

Chrom ogólny >1,0 5

Miedź >1,0 45

Ołów >1,0 45

Cynk >5,0 45

Nikiel >1,0 45

Rtęć >0,1 50

Kadm >0,4 50

Fenole lotne
(indeks
fenolowy)

>>15 50

Węglowodory
ropopochodne >>15 50

Dla stawek opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w
posiadaniu przedsiębiorstwa

Ø stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 150,00 zł, 
Ø stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 150,00 zł, 
Ø stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 150,00 zł.

Uwagi:

Cena podstawowa za odprowadzanie 1 m3 ścieków określona jest w taryfie zatwierdzonej
wg zasad przewidzianych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku wskaźnikach
zanieczyszczeń, dobowy wymiar opłaty za 1 m3 ścieków ustala się przyjmując ten ze
wskaźników zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są
niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie
rozliczeniowym.
W przypadku odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie w jednym
terminie Odbiorca usług ponosi tylko jedną opłatę za przyłączenie do urządzeń
wodociągowo - kanalizacyjnych.



Powyższe ceny i stawki opłat są cenami i stawkami netto, do których dolicza się podatek od
towarów i usług VAT (8%) wedle aktualnie obowiązujących stawek.
Taryfy obowiązują od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

22 Listopad 2016

 
Szanowni Państwo,

W dniu 24.11.206 (czwartek) w godzinach 8-13, nastąpi przerwa w dostawie wody 
dla rejonu: 
 
Słonawy od numeru 18-33, Bąblin, Bąblinek, Kiszewo, Kiszewko, Stobnica 
 
Za utrudnienia przepraszamy.

27 października 2016

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że uchwałą nr
XXIX/438/16 i uchwałą nr XXIX/437/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 października
2016 r. obecne taryfy ulegają przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2016 r. tj. pozostają na tym
samym poziomie. W zależności od grupy taryfowej:

 
Dla gospodarstw domowych 1 m3 wody kosztuje 3,83 zł/m3 (minus 0,16 zł/m3 dopłata
gminy), 1 m3 ścieków kosztuje 9,04 zł/m3 (minus 2,47 zł/m3 dopłata gminy), natomiast
opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz główny
6,10 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,00
zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o ryczałt 4,50 zł/miesiąc, dla
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny w
6,20 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o
wodomierz lokalowy w 5,00 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
rozliczanego w oparciu o ryczałt w 4,50 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego
w oparciu o wodomierz główny 6,10 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w
oparciu o wodomierz lokalowy 5,00 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w
oparciu o ryczałt 4,50 zł/miesiąc.

Dla pozostałych odbiorców 1 m3 wody kosztuje 3,86 zł/m3, 1 m3 ścieków kosztuje 9,04
zł/m3, natomiast opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o
wodomierz główny 6,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o
wodomierz lokalowy 5,50 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o
ryczałt 5,00 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w
oparciu o wodomierz główny w 6,70 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy w 5,50 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w
wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt w 5,00 zł/miesiąc, dla
odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,60 zł/miesiąc, dla
odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,50 zł/miesiąc, dla
odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt 5,00 zł/miesiąc.

Dla stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych

 
I GRUPA WSKAŹNIKÓW
<

wskaźnik przedział
[mg/dm3]

krotność opłaty podstawowej za m3 wprowadzanych
ścieków w przypadku przekroczenie warunków
wprowadzania

BZT5 >400 2

ChZT >800 1,5

Zawiesina ogólna >350 1,5

Azot ogólny >100 1,5

Azot amonowy >80 1,5

Fosfor ogólny >10 5

Chlorki >1000 0,5

Siarczany >500 0,5

Substancje
ekstrahujące się
eterm naftowym

>100 2,5

Substancje
powierzchniowo
czynne anionowe

>15 2

Substancje
powierzchniowo
czynne niejonowe

>20 2

 
II GRUPA WSKAŻNIKÓW



wskaźnik przedział
[mg/dm3]

krotność opłaty podstawowej za m3 wprowadzanych ścieków w
przypadku przekroczenie warunków wprowadzania

Chrom
ogólny >1,0 5

Miedź >1,0 45

Ołów >350 45

Cynk >5,0 45

Nikiel >1,0 45

Rtęć >0,1 50

Kadm >0,4 50

 
Dla stawek opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w
posiadaniu przedsiębiorstwa

stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 150,00 zł,
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 150,00 zł,
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 150,00 zł netto.

Uwagi:

1. Cena podstawowa za odprowadzanie 1 m3 ścieków określona jest w taryfie
zatwierdzonej wg zasad przewidzianych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku wskaźnikach
zanieczyszczeń, dobowy wymiar opłaty za 1 m3 ścieków ustala się przyjmując ten ze
wskaźników zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
3. Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są
niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie
rozliczeniowym.
4. W przypadku odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie w jednym
terminie Odbiorca usług ponosi tylko jedną opłatę za przyłączenie do urządzeń
wodociągowo ? kanalizacyjnych.
5. Powyższe ceny i stawki opłat są cenami i stawkami netto, do których dolicza się podatek
od towarów i usług VAT (8%) wedle aktualnie obowiązujących stawek.
6. Taryfy obowiązują od dnia 01-11-2016 r. do dnia 31-12-2016 r.

27 października 2016

 
UWAGA!

Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że w dniu 31 października siedziba Spółki przy ulicy Staszica 41 A będzie
nieczynna.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

26 października 2016

 
OFERTA PRACY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Obornikach Sp. z o. o. Poszukuje kandydata na
stanowisko: ELEKTRYK. Zobacz ogłoszenie (PDF).

17 października 2016

 
UWAGA!! Przerwa w dostawie wody w Bąblinie!

W dniu 18.10.2016 r. w godzinach 8-14 nastąpi przerwa w dostawie wody w Bąblinie.

Za utrudnienia przepraszamy.

17 października 2016

 
W dniach 13-14 października w Sali Konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki odbyło się
spotkanie zatytułowane "Zastosowanie systemów informacji geograficznej GIS w przedsiębiorstwach
wodociągowo-kanalizacyjnych", dotyczące wdrażania i użytkowania GIS - czyli systemu
informacyjnego, służącego do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania danych geograficznych,
którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjności w strategicznym zarządzaniu między
innymi siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie
Wodociągi Wielkopolskie. Do grona zaproszonych prelegentów należały wiodące na polskim rynku
marki promujące programy wykorzystujące technologię GIS do zarządzania sieciami wodociągowo-
kanalizacyjnymi. Firma ESRI Polska oraz firma SAUR Polska. (Każda z firm zaproponowała autorskie
programy, wspomagające prace przedsiębiorstw oparte na systemie GIS), kadra naukowa Wydziału
Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz eksperci ds. zarządzania
infrastrukturą sieciową w poznańskiej spółce wodociągowo kanalizacyjnej AQUANET S.A.

https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/ogloszenie-elektryk-26-10-2016.pdf


 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się prezesowie innych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych
oraz pracownicy użytkujący programy służące do ewidencji i zarządzania sieciami wodno-
kanalizacyjnymi. Spotkanie zostało podzielone na 3 sesje, w ramach których zaproszeni eksperci
wskazali korzyści, jakie przynosi GIS. Pierwszego dnia przybyłych gości przywitał Prezes
Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie Pan Jacek Schubert. Odbyła się prezentacja programu
GEOSECMA firmy ESRI Polska wraz z warsztatami dla zaproszonych gości, celem przybliżenia
funkcjonalności programu. Następnego dnia przybyłych gości przywitał gospodarz, Prezes PWiK w
Obornikach, Pan Tomasz Augustyn, który przedstawił w skrócie historię obornickiego
przedsiębiorstwa, opisał problemy i korzyści wynikające z zarządzania 348 km sieci wodociągowej
oraz 179 km sieci kanalizacyjnej przy jednoczesnym zarządzaniu CRO Oborniki. Pan Prezes
oznajmił, iż spółka jest zainteresowana pozyskaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska m.in. na rozbudowę i unowocześnienie istniejącej bazy GIS o nowe możliwości polegające
na scentralizowaniu informacji i danych w jednej bazie, pozwalające na uproszczenie kontroli i
weryfikacji. W kolejnym punkcie spotkania doktorant Politechniki Poznańskiej mgr inż. Jędrzej Bylka
przedstawił rys historyczny systemu GIS oraz przybliżył ideę GIS w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
wodociągowo-kanalizacyjnych. Następnie odbyła się prezentacja programu SAUR Polska. W kolejnej
i zarazem ostatniej części spotkania specjaliści ds. Zarządzania Informacją o Majątku AQUANET
Poznań podzielili się własnymi doświadczeniami wynikającymi z użytkowania 4 programów służących
do zarządzania i ewidencjonowania danymi dotyczącymi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
eksploatowanych przez spółkę AQUANET, jednocześnie zapraszając przybyłych gości do wzięcia
udziału w autorskim projekcie Akademia GIS Aquanet. Założeniem projektu jest wymiana
doświadczeń z innymi podmiotami oraz budowanie wspólnych standardów dotyczących zarządzania
informacją o majątku sieciowym. Spotkanie zakończył Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Obornikach oprowadzając przybyłych gości po Centrum Rekreacji Oborniki.

28 września 2016

 
UWAGA!!

29.09.2016 (tj. czwartek) w godzinach 8-12 nastąpi przerwa w dostawie wody w Uścikowie
Folwark.

Za utrudnienia przepraszamy.

16 września 2016

 
UWAGA!!

Informujemy, że z powodu awarii nastąpi przerwa w dostawie wody w Obornikach na ul. Powstańców
od numeru 16 do 50 do godziny 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

9 września 2016

 

Informujemy, że ze względu na remont sieci wodociągowej w
dniu 12.09.2016 (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie
wody:
 
Oborniki ul. Droga Leśna od numeru 1 do 10 w godzinach 8 - 12
 
Oborniki ul. Kalinowa, Bielawska oraz osiedle między ulicami
Andersa - Dąbrowskiego w godzinach 8 - 16.

9 września 2016

 
Kolejny Hydrant Pawełek w Obornikach! Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamontowało
kolejny charakterystyczny, zwiększający bezpieczeństwo i poprawiający estetykę przestrzeni
miejskiej hydrant. Charakterystyczna kolorystyka tego typu hydrantów szczególnie zwraca uwagę
kierowców, dlatego stanowią doskonały sposób na wyróżnienie stref i zwiększenie bezpieczeństwa
dzieci wokół placów zabaw, przedszkoli i szkół. Hydrant "ludzik" stanął w naszym mieście przy ul.
Młyńskiej, obok Przedszkola Słoneczny Świat. Mamy nadzieję, że takie usytuowanie hydrantu nie

https://www.pwik-oborniki.pl/images/17-10-2016/1.jpg
https://www.pwik-oborniki.pl/images/17-10-2016/2.jpg
https://www.pwik-oborniki.pl/images/17-10-2016/3.jpg
https://www.pwik-oborniki.pl/images/09-09-2016/info.jpg


tylko podniesie poziom bezpieczeństwa, lecz również zachęci najmłodszych do zadawania pytań m.in.
do czego służą hyrdanty lub o to, skąd się bierze woda? :))

23 maja 2016

 
UWAGA!!

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje,
że w dniu 27 maja 2016 r. (piątek) biuro Przedsiębiorstwa będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

28 kwietnia 2016

 
UWAGA!!

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje,
że w dniu 2 maja 2016 r. (poniedziałek) biuro Przedsiębiorstwa będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

28 kwietnia 2016

 
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Obornikach- optymalizacja pracy ujęcia i zmiana
technologii.

W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. prowadzone są aktualnie
prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Obornikach. Jest to kluczowa inwestycja
dla mieszkańców gminy Oborniki. Modernizację poprzedziły sześcioletnie badania nad procesem
technologicznym w celu jego optymalizacji, zwiększenia efektywności pracy ujęcia oraz poprawieniem
jakości wody. Dzięki modernizacji możliwe będzie ograniczenie dawek dezynfekanta. W ramach
przedsięwzięcia wymienione zostaną przestarzałe, wyeksploatowane i energochłonne urządzenia z
niewydolnym układem sterowania. Istniejący ciąg technologiczny zostanie rozszerzony o nowe
technologie takie jak: ozonowanie, filtrację na węglu aktywnym, dezynfekcję lampą UV oraz
dwutlenkiem chloru. Nad wszystkimi procesami czuwał będzie system automatyki, który będzie stale
kontrolował parametry wszystkich urządzeń oraz wody na poszczególnych etapach jej uzdatniania.
Już niedługo zakończą się prace modernizacyjne, dzięki którym mieszkańcom naszej gminy
dostarczana będzie woda o lepszym smaku i zapachu. Za wszelkie utrudnienia związane z
prowadzonym przedsięwzięciem najmocniej przepraszamy i mamy nadzieję, że efekty inwestycji
zrekompensują chwile bez wody.

Przedsięwzięcie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Obornikach- optymalizacja pracy
ujęcia i zmiana technologii" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl

15 marca 2016
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26 lutego 2016

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. zawiadamia, że dnia 6 marca
2016 roku w godzinach od 100 do 600 (noc z soboty na niedzielę) nastąpi przerwa w
dostawie wody w następujących miejscowościach: Oborniki, Kowanówko, Kowanowo, Słonawy,
Bąblinek, Bąblin, Bąbliniec, Kiszewo, Kiszewko, Stobnica, Bogdanowo, Ocieszyn, Objezierze,
Uścikówiec, Uścikowo, Uścikowo Folwark, Sławienko, Przeciwnica, Niemieczkowo, Wymysłowo,
Gołaszyn, Dąbrówka Leśna, Rożnowo, Marszewiec, Łukowo, Żerniki, Nowołoskoniec, Urbanie, Osowo
Nowe, Osowo Stare, Popówko, Popowo, Sycyn, Wychowaniec, Chrustowo z powodu prac
modernizacyjnych na ujęciu wody w Obornikach. 
Za utrudnienia przepraszamy!

25 lutego 2016

 
OFERTA STAŻU:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. poszukuje Kandydatów na
staż na stanowisku Maszynista SUW - Zobacz ogłoszenie (PDF)

Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na adres zbyt@pwik-oborniki.pl

PProsimy o zawarcie w CV klauzuli ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PWiK w Obornikach Spółka z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014 r. poz. 1182,1662)? Informujemy, że Administratorem danych jest
PWiK w Obornikach Spółka z o.o. w Obornikach. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Przedsiębiorstwo
informuje, że dostarczone dokumenty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po
tym czasie dokumenty nie będą przechowywane i zostaną zniszczone.

29 stycznia 2016 r.

 
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że z powodu awarii 29 stycznia 2016 roku do około godziny 15:00
przewidywane jest wstrzymanie dostaw wody w Obornikach przy ulicy Droga Leśna i Mikołajczaka.
Za utrudnienia przepraszamy!

20 stycznia 2016 r.

 
Do Przedsiębiorstwa została dostarczona nowa koparko-ładowarka. Dostawcą była firma Bergerat
Monnoyeur Sp. z o. o. Region Północno ? Zachodni. Zakup nowej maszyny został spowodowany coraz
częstszymi awariami koparko-ładowarki marki Komatsu, którą Spółka zakupiła w 2007 roku.

Nowo zakupiony sprzęt został przekazany do działu inwestycji. Będzie wykorzystywany w pracach
związanych z rozbudowaniem sieci, wykonywaniem przyłączy, usuwaniem awarii na sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej oraz ich konserwacji. Nowa maszyna dzięki swojej wszechstronności usprawni
pracę naszym pracownikom. Mamy nadzieję, że będzie nam służyła długo i bezawaryjnie.

https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/04-05-2016/Maszynista-SUW.pdf
mailto:zbyt@pwik-oborniki.pl


4 stycznia 2016 r.

 
Szanowni Państwo,
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. zawiadamia o mogącym pojawić
się problemie w dostawie wody w dniu 4 stycznia br. w godzinach 15:00 - 18:00 z
możliwością przedłużenia. Problem dotyczy następujących miejscowości:
 
- Oborniki,
- Kowanówko,
- Kowanowo,
- Rożnowo,
- Marszewiec,
- Łukowo,
- Żerniki,
- Słonawy,
- Dąbrówka Leśna,
- Nowołoskoniec,
- Bąbliniec,
- Bąblin,
- Bąblinek,
- Kiszewo,
- Kiszewko,
- Stobnica,
- Uścikówiec,
- Uścikowo,
- Sławienko,
- Niemieczkowo,
- Przeciwnica,
- Sycyn,
- Chrustowo,
- Urbanie,
- Popówko,
- Popowo,
- Wychowaniec,
- Osowo Nowe,
- Osowo Stare,
- Bogdanowo,
- Wymysłowo,
- Objezierze,
- Ocieszyn,
- Gołaszyn.
 
Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy!

14 grudnia 2015 r.
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11 grudnia 2015

 
Szanowni Klienci,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. zawiadamia, że z powodu awarii
do godziny 3 w nocy nie będzie wody w okolicy ulicy Obrzyckiej. Wody pozbawione zostały budynki z
numerami parzystymi (do 34) oraz nieparzystymi (do 25). Istnieje możliwość przerwy w dostawie
wody również przy sąsiednich ulicach.

Za utrudnienia przepraszamy.

3 grudnia 2015

 
UWAGA!!

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje,
że dnia 24 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2015 r. biuro Przedsiębiorstwa będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

3 grudnia 2015

 
OFERTA PRACY

Centrum Rekreacji Oborniki poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku
BARMAN. Zobacz ogłoszenie (PDF).

30 listopada 2015

 
Szanowni Klienci, 
informujemy o dostępności obiektu w okresie świątecznym.

Zobacz więcej (PDF)

24 listopada 2015

 
Chcesz sprawić przyjemność bliskiej osobie? Szukasz pomysłu na prezent dla pracownika lub
kontrahenta? A może nie masz jeszcze pomysłu na świąteczny prezent?

Zafunduj im wizytę w Centrum Rekreacji Oborniki!

Wszechstronność naszego obiektu pozwoli zadowolić potrzeby wszystkich osób spragnionych
wypoczynku, bez względu na to czy relaksują się poprzez wysiłek fizyczny czy słodkie
lenistwo. Do wyboru mają Państwo: wejście na basen, naukę pływania z instruktorem,
hydrocycling, aqua aerobik, pakiet wejść na strefę SPA, squash, bowling czy bilard. Spośród
naszej oferty można dowolnie wybierać i łączyć pakiety tworząc unikatowy voucher
upominkowy.

Zachęcamy do kontaktu tel. 887-169-999, e-mail: cro@pwik-oborniki.pl

Zapraszamy!

24 listopada 2015

 
Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to niepowtarzalna okazja do przeżywania radosnych
chwil w firmowym gronie. Spotkania opłatkowe stanowią możliwość podsumowania mijającego roku,

https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/oferta-pracy-03-12-2015.pdf
https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/dostepnosc-swieta-2015.pdf
https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/dostepnosc-swieta-2015.pdf
tel:887169999
mailto:cro@pwik-oborniki.pl


podziękowania pracownikom za zaangażowanie w powierzone obowiązki oraz zmotywowania ich do
dalszych działań. To również okazja do podzielenia się opłatkiem na znak dobroci i życzliwości wśród
współpracowników.

Firmy, które chciałyby uczcić wraz ze swoimi pracownikami zbliżające się Święta zapraszamy
do zorganizowania spotkania opłatkowego w sali konferencyjnej w Centrum Rekreacji
Oborniki.

Z przyjemnością przedstawimy Państwu naszą ofertę oraz ustalimy szczegóły Państwa
spotkania. Zachęcamy do kontaktu tel. 887-169-999, e-mail: cro@pwik-oborniki.pl

Zapraszamy!

17 listopada 2015

 
OFERTY PRACY

Centrum Rekreacji Oborniki poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku
KASJERKA oraz BARMAN. Zobacz ogłoszenie (PDF).

16 listopada 2015

 
W środę, 11 listopada 2015 r. po raz szósty w Obornikach odbył się Bieg Niepodległości.
Tegoroczna edycja przyciągnęła do Obornik rekordową liczbę uczestników, bowiem swoją obecność
zdeklarowało 1100 uczestników. My również postanowiliśmy wziąć udział w biegu! Drużynę PWiK
reprezentowali na dystansie 5 km: Magdalena Daszkiewicz, Mateusz Daszkiewicz, Anna Kamińska,
Ryszard Stelmaszczyk, Monika Szczepankiewicz, Dorota Szymaś i Artur Wójcik, natomiast na
dystansie 10 km Dariusz Łukomski. Wszystkim uczestnikom VI Biegu Niepodległości serdecznie
gratulujemy.

Do zobaczenia na kolejnej biegowej trasie!

5 października 2015

 
INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że uchwałą nr
XIV/201/15 i uchwałą nr XIV/202/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 września 2015 r.
obecne taryfy ulegają zmianie od dnia 01 listopada 2015 r. W zależności od grupy taryfowej:

Dla gospodarstw domowych domowych1 m3 wody kosztuje 3,83 zł/m3 (minus 0,16 zł/m3
dopłata gminy), 1 m3 ścieków kosztuje 9,04 zł/m3 (minus 2,47 zł/m3 dopłata gminy), natomiast
opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,10
zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,00
zł/miesiąc,dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o ryczałt 4,50 zł/miesiąc, dla
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny w 6,20
zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz
lokalowy w 5,00 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu
o ryczałt w 4,50 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny
6,10 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,00
zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt 4,50 zł/miesiąc.

Dla pozostałych odbiorców 1 m3 wody kosztuje 3,86 zł/m3, 1 m3 ścieków kosztuje 9,04
zł/m3, natomiast opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz
główny 6,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,50
zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o ryczałt 5,00 zł/miesiąc, dla
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny w 6,70
zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz
lokalowy w 5,50 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu
o ryczałt w 5,00 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny
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6,60 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,50
zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt5,00 zł/miesiąc.

Dla stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych.

I GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik przedział
[mg/dm3]

krotność opłaty podstawowej za m3
wprowadzanych ścieków w przypadku

przekroczenie warunków wprowadzania

BZT5 > 400 2

ChZT >800 1,5

Zawiesina ogólna >350 1,5

Azot ogólny >100 1,5

Azot amonowy >80 1,5

Fosfor ogólny >10 5

Chlorki >1000 0,5

Siarczany >500 0,5

Substancje
ekstrahujące się eterm

naftowym
>100 2,5

Substancje
powierzchniowo
czynne anionowe

>15 2

Substancje
powierzchniowo

czynne niejonowe
>20 2

 

II GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik przedział
[mg/dm3]

krotność opłaty podstawowej za m3
wprowadzanych ścieków w przypadku

przekroczenie warunków wprowadzania

Chrom ogólny >1,0 5

Miedź >1,0 45

Ołów >1,0 45

Cynk >5,0 45

Nikiel >1,0 45

Rtęć >0,1 50

Kadm >0,4 50

 

Dla stawek opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 150,00 zł,
- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 150,00 zł,
- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 150,00 zł netto.

Uwagi:

1. Cena podstawowa za odprowadzanie 1 m3 ścieków określona jest w taryfie zatwierdzonej wg
zasad przewidzianych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków.
2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku wskaźnikach
zanieczyszczeń, dobowy wymiar opłaty za 1 m3 ścieków ustala się przyjmując ten ze wskaźników
zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
3. Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od
tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
4. W przypadku odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie w jednym terminie



Odbiorca usług ponosi tylko jedną opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowo ?
kanalizacyjnych. 
5. Powyższe ceny i stawki opłat są cenami i stawkami netto, do których dolicza się podatek od
towarów i usług VAT (8%) wedle aktualnie obowiązujących stawek.
6. Taryfy obowiązują od dnia 01-11-2015 r. do dnia 31-10-2016 r.

15 września 2015

 
Rozgrywki bowlingowe w CRO czas zacząć!!!

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w rozpoczynających się w październiku zmaganiach w I
Amatorskiej Lidze Bowlingowej. Zainicjowana przez Prezesa PWiK formuła rozgrywek pozwala na
wzięcie udziału w tej niewątpliwie ciekawej formie aktywności fizycznej reprezentacjom wszelkich
stowarzyszeń, przedstawicieli przedsiębiorstw, ale również grupom koleżeńskim niezależnie od płci i
wieku - w bowling może grać każdy! Wystarczy zgłosić swoją drużynę, składającą się z minimum 5,
a maksymalnie 7 osób i już możecie stać się częścią naszej bowlingowej zabawy.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 887-169-999, 885-999-015,
(61) 29 60 782 wew. 21 - zapisy trwają do końca września.

Zapraszamy do wspólnej rywalizacji!

Pobierz:
REGULAMIN I AMATORSKIEJ LIGI BOWLINGOWEJ (PDF)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W AMATORSKIEJ LIDZE BOWLINGOWEJ
(DOC)

1 września 2015

 
Szanowni Klienci,
 
w związku z przerwą w dostawie ciepła, przerwa technologiczna w Centrum Rekreacji
Oborniki, zostaje przedłużona o jeden dzień, tj. do 2 września 2015 r. (włącznie).

11 września 2015

 
Szanowni Klienci,
 
Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o.
otrzymało "Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2014". Certyfikat ten został nadany za
najwyższą ocenę stabilności firmy w 2014 roku. Oceny dokonano na podstawie: analizy moralności
płatniczej, analizy wskaźników finansowych oraz bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i
osobowych.

24 sierpnia 2015

 
Jak zostaliśmy docenieni, czyli Centrum Rekreacji Oborniki na podium!

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa o naszym wspólnym - przecież tak, tak, Państwa i
Centrum Rekreacji Oborniki - sukcesie. Bo jak inaczej nazwać trzecie miejsce w ogólnopolskim
konkursie p.n. "Modernizacja Roku 2014"? Startowały 62 obiekty z całej Polski. Spośród tak
licznego grona Centrum Rekreacji Oborniki uplasowało się na trzecim miejscu w kategorii obiektów
sportowo-rekreacyjnych.

Komu zawdzięczamy tak prestiżowe wyróżnienie?

Dumny jest na pewno Burmistrz Obornik, p. Tomasz Szrama wraz z Radą Gminy, ponieważ przez
nich wypracowana strategia rozwoju Gminy Oborniki dała impuls do rozwoju zaplecza sportowo-
rekreacyjnego. Nie można pominąć zasług firm, które brały udział w przebudowie i modernizacji
tego największego w Obornikach obiektu użyteczności publicznej. Największą satysfakcję z
wyróżnienia ma bez wątpienia p. Tomasz Augustyn, Prezes PWiK w Obornikach. Od samego początku
zarządzania Centrum przekonany był o konieczności stworzenia wokół pływalni swoistej otuliny
rekreacyjno-sportowo-kulturalnej. Dlatego pojawiła się strefa spa, zjeżdżalnia multimedialna,
bowling, squash, sala konferencyjna i wiele innych pomysłowych rozwiązań, będących także w
trakcie realizacji bądź ulepszania.

Duma, satysfakcja, poczucie dobrze spełnionego obowiązku - to ważne pojęcia. Ale dla Państwa
pozostaje to, co najmilsze - radość!

Nasz obornicki obiekt dzięki Państwa aktywnemu udziałowi w głosowaniu internetowemu cieszy się
coraz lepszą opinią, a tym samym promuje walory Ziemi Obornickiej i jej mieszkańców .

Dziękując Państwu za pozytywne opinie, serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

https://www.centrumrekreacjioborniki.pl/download/Regulamin-Amatorskiej-Ligii-Bowlingowej.pdf
https://www.centrumrekreacjioborniki.pl/download/Formularz-Zgloszeniowy-do-Amatorskiej-Ligii-Bowlingowej.doc
https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/Bisnode_CWB_pdf_pol_SHORT_2015.pdf


24 sierpnia 2015

 
Dzień Otwarty w Centrum Rekreacji Oborniki

Dni Otwarte zawsze stwarzają wiele okazji dla zwiedzających i dla instytucji do wymiany opinii,
doświadczeń i oczekiwań. Tak też się stało we wtorek, 11 sierpnia 2015 roku, kiedy mieliśmy
przyjemność gościć wiele osób w Centrum Rekreacji Oborniki. Zachęcaliśmy Szanownych Gości do
darmowego korzystania z ciekawych miejsc naszego Centrum.

A jest ich całkiem sporo.

Wakacyjną atmosferę dało się odczuć wszędzie: niecki basenowe, sauny, strefa Spa kipiały wręcz
od radości i entuzjazmu zwłaszcza najmłodszych uczestników Dnia Otwartego. Wielkim
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia aqua fitness oraz hydrocycling. Nic w tym dziwnego, jeśli
dodamy, że zajęcia były prowadzone przez doświadczoną kadrę instruktorską, która na obornickim
obiekcie pracuje przez cały rok. Amatorzy bąbelkowych kąpieli w basenach strefy spa wyglądali na
uszczęśliwionych, w czym zapewne pomogło im korzystanie z leczniczych klimatów groty solnej.
Kierownik Centrum Rekreacji Oborniki, p. Mateusz Daszkiewicz, podał, że z samej tylko
przyjemności kąpieli w basenach i saunach skorzystała bardzo duża ilość dotychczasowych i nowych
użytkowników zainteresowanych tego rodzaju aktywnością fizyczną! A sądząc z rejestracji licznie
zaparkowanych samochodów na parkingach okalających Centrum, dodaje Kierownik , gościliśmy
mieszkańców nie tylko Gminy Oborniki, ale też z Powiatu Szamotulskiego, Czarnkowsko-
Trzcianeckiego, Wągrowieckiego i innych, co oczywiście świadczy o rosnącej popularności i
konkurencyjności naszego obiektu.

Nie można pominąć jeszcze innej super atrakcji, jaką okazał się bowling. Otwarte drzwi Bowlingu
przyciągały wielu zaciekawionych obserwatorów i uczestników tej coraz bardziej popularnej gry.

Zadaniem Drzwi Otwartych jest przede wszystkim promocja konkretnej instytucji lub obiektu, czyli
zapoznanie z ofertą oraz z jej możliwościami i atmosferą. Uśmiechy na twarzach młodszych, ale i
starszych gości Centrum Rekreacji Oborniki potwierdziły wypełnienie wspomnianego zadania. Prezes
PWiK, p. Tomasz Augustyn, bedący zarządcą CRO, jest przekonany o potrzebie wprowadzenia na
stałe tej promocyjnej akcji do kalendarza imprez w przyszłych latach. Zapraszamy zatem za rok
oraz przez cały rok do korzystania z naszego obiektu!

Szczegółowe informacje o ofercie Centrum Rekreacji Oborniki znajdą Państwo na stronie
internetowej: www.centrumrekreacjioborniki.pl

Do zobaczenia!

https://www.centrumrekreacjioborniki.pl/
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30 lipca 2015

 
INFORMACJA!

Szanowni Państwo,
  

Centrum Rekreacji Oborniki serdecznie zaprasza na Dzień otwarty, który odbędzie się
 we wtorek 11 sierpnia 2015 r.

Zapoznaj się z Regulaminem

3 lipca 2015

 
UWAGA!
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Szanowni Państwo,
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. zawiadamia, że dnia 7 lipca
2015 r. (wtorek) w godzinach od 0:00 do 6:00 nastąpią dwie dwugodzinne przerwy w dostawie wody
w następujących miejscowościach:
 
- Oborniki,
- Kowanówko,
- Kowanowo,
- Rożnowo,
- Marszewiec,
- Łukowo,
- Żerniki,
- Słonawy,
- Dąbrówka Leśna,
- Nowołoskoniec,
- Bąbliniec,
- Bąblin,
- Bąblinek,
- Kiszewo,
- Kiszewko,
- Stobnica,
- Uścikówiec,
- Uścikowo,
- Sławienko,
- Niemieczkowo,
- Przeciwnica,
- Sycyn,
- Chrustowo,
- Urbanie,
- Popówko,
- Popowo,
- Wychowaniec,
- Osowo Nowe,
- Osowo Stare,
- Bogdanowo,
- Wymysłowo,
- Objezierze,
- Ocieszyn,
- Gołaszyn.
 
Powyższe spowodowane jest usuwaniem awarii na ujęciu wody w Obornikach.
 
Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy!

30 czerwca 2015

 
UWAGA!

Szanowni Państwo,
Informujemy, że ze względu na problemy z dostawą energii elektrycznej mogą wystąpić utrudnienia
w dostępie do wody.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

29 czerwca 2015

 
INFORMACJA

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Centrum Rekreacji Oborniki otrzymało rekomendację jako najlepszy
obiekt na organizację szkoleń, konferencji i eventów od MojeKonferencje.pl
 
Zobacz Certyfikat.

23 czerwca 2015

 
W poniedziałek, 22 czerwca br. w sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki odbyła się
konferencja zamykająca projekt "Zapewnienie prawidłowego odbioru ścieków na obszarze
aglomeracji Oborniki". W konferencji tej wzięli udział, m.in.: Burmistrz Obornik Pan Tomasz
Szrama, Wicestarosta Powiatu Obornickiego Pan Andrzej Okpisz, Wójt Gminy Ryczywół Pani
Renata Gembiak-Binkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Oborniki Pan Paweł
Drewicz, Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu Pan Marek Zieliński, Prezes Lokalnej Grupy Działania "Kraina Trzech

https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/certyfikat-moje-konferencje.pdf


Rzek" Pani Małgorzata Najdek, przedstawiciele Wykonawców, Projektantów, Inspektorów
oraz inni zaproszeni goście.

Projekt ten współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w
ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu zrealizowane zostały
następujące kontrakty:

I. Pełnienie funkcji Inżyniera i Konsultanta dla Projektu wraz z prowadzeniem działań
promocyjnych.

II. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Obornikach.
III. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - miasto Oborniki centrum, ul.

Obrzycka, ul. Betoniarska, ul. Kowanowska.
IV. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - miasto Oborniki ul.

Szamotulska, ul. Staszica.
V. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - miasto Oborniki ul. Łukowska,

Łukowo i Kowanowo.
VI. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - Bogdanowo.

VII. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - Dąbrówka Leśna, Gołaszyn.
VIII. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - Słonawy, Nowołoskoniec,

Bąbliniec.
IX. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - Rożnowo, Marszewiec.
X. Dostawa samochodu technicznego typu WUKO.

XI. Zarządzanie projektem.
XII. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - miasto Oborniki ul. Powstańców

Wielkopolskich, ul. Droga Leśna.
XIII. Dostawa przyczepy do wywozu osadu.
XIV. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - Pacholewo (rurociąg tłoczny).
XV. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki - Pacholewo, Rożnowo ul.

Żernicka.
XVI. Dostawa ładowarki do załadunku osadu.

W ramach projektu wybudowano około 67 km sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowano
14 sieciowych pompowni ścieków, wybudowano 2 tłocznie ścieków oraz zmodernizowano i
rozbudowano oczyszczalnię ścieków. Projekt zapewnił możliwość równego dostępu do
powstałej infrastruktury i świadczonych za jej pośrednictwem usług dla większości
mieszkańców aglomeracji Oborniki. Inwestycja przyczyniła się do poprawy stanu
środowiska naturalnego poprzez redukcję stopnia zanieczyszczenia gleby, wód
podziemnych i powierzchniowych w rejonie oddziaływania Projektu.

Całkowita wartość projektu to 71,7 mln złotych netto, z czego dofinansowanie wyniosło
49,4 mln zł netto, a wkład własny 22,3 mln zł netto (w tym 17 mln zł netto pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).

Realizacja tak dużego projektu pozwoliła na osiągnięcie zakładanego efektu
ekologicznego w postaci przyłączenia do nowo wybudowanej sieci ponad 6600 osób. Co z
kolei spowodowało podwyższenie poziomu skanalizowania aglomeracji Oborniki z około
62% do ponad 95%.

 

16 czerwca 2015

 
INFORMACJA

Szanowni Państwo,
Centrum Rekreacji Oborniki dzięki rekomendacji Zastępcy Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu
bierze udział w ogólnopolskim konkursie "Modernizacja Roku 2014" w kategorii sport i
rekreacja. Właśnie trwa plebiscyt internetowy, podczas którego mogą Państwo oddać swój
głos na nasz obiekt poprzez Facebook'a. Wystarczy wejść na stronę podaną poniżej i
zagłosować. Zachęcamy do głosowania!
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https://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/60-oborniki.html.

21 maja 2015

 
UWAGA!!

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje,
że dnia 5 czerwca 2015 r. (piątek) biuro Przedsiębiorstwa będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

20 maja 2015

 
UWAGA!!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. zawiadamia, że w dniu
jutrzejszym tj. 21.05.2015 r. w godzinach od 08:00 do 12:00 z możliwością przedłużenia
zostaną wstrzymane dostawy wody w następujących miejscowościach:

1. BOGDANOWO; 2. OCIESZYN; 3. OBJEZIERZE; 4. UŚCIKOWO FOLWARK; 5.
UŚCIKOWO;
6. SŁAWIENKO; 7. PRZECIWNICA; 8. NIEMIECZKOWO; 9. WYMYSŁOWO; 10.
URBANIE;
11. OSOWO NOWE; 12. OSOWO STARE; 13. POPÓWKO; 14. SYCYN; 15. POPOWO; 16.
WYCHOWANIEC; 17. CHRUSTOWO.

Za utrudnienia przepraszamy.

30 kwietnia 2015

 
INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.
o. zostało nominowane do tytułu "Lider Rozwoju Regionalnego 2015" przez Polską Agencję
Przedsiębiorczości oraz redakcje: Biznes Plus w Gazecie Wyborczej i Forum
Przedsiębiorczości
w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Zobacz List nominacyjny (PDF).

22 kwietnia 2015

 
INFORMACJA

Niezmiernie miło jest nam Państwa poinformować, że dzięki rekomendacji Zastępcy Prezesa
WFOŚiGW w Poznaniu Pana Marka Baumgarta, termomodernizacja Pływalni w Obornikach
uzyskała prawo udziału w XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2014".
Zobacz Dyplom za udział w I Etapie Konkursu MODERNIZACJA ROKU 2014 (PDF).

10 kwietnia 2015

 
OFERTA PRACY

Centrum Rekreacji Oborniki poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko BARMANA.
Zobacz ogłoszenie (PDF).

2 kwietnia 2015

 

https://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/60-oborniki.html
https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/30-04-2015/List-nominacyjny-LRR-2015-PWiK-Oborniki.pdf
https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/22-04-2015/dyplom-termomodernizacja.pdf
https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/ogloszenie-barman.pdf


2 kwietnia 2015

 
INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że uchwałą nr
VII/83/15 i uchwałą nr VII/84/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 marca 2015 r. 

 obecne taryfy ulegają przedłużeniu do dnia 31 października 2015 r. tj. pozostają na tym
samym poziomie. W zależności od grupy taryfowej:

Dla gospodarstw domowych 1 m3 wody kosztuje 3,58 zł/m3 (minus 0,16 zł/m3 dopłata
gminy),

 1 m3 ścieków kosztuje 8,99 zł/m3 (minus 2,47 zł/m3 dopłata gminy), natomiast opłata
abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę 6,00 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków 6,10 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków 6,00 zł/miesiąc. Do
podanych kwot należy doliczyć podatek VAT (8%)

Dla pozostałych odbiorców 1 m3 wody kosztuje 3,61 zł/m3, 1 m3 ścieków kosztuje 8,99
zł/m3 natomiast opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę 6,50 zł/miesiąc, dla
zaopatrzenia w wodę

 i odprowadzania ścieków 6,60 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków 6,50 zł/miesiąc. Do
podanych kwot należy doliczyć podatek VAT (8%)

16 grudnia 2014

 
INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że uchwałą nr
III/19/14 i uchwałą nr III/20/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 12 grudnia 2014 r. 

 obecne taryfy ulegają przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2015 r. tj. pozostają na tym samym
poziomie.

 W zależności od grupy taryfowej:

Dla gospodarstw domowych 1 m3 wody kosztuje 3,58 zł/m3 (minus 0,16 zł/m3 dopłata
gminy),

 1 m3 ścieków kosztuje 8,99 zł/m3 (minus 2,47 zł/m3 dopłata gminy), natomiast opłata
abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę 6,00 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków 6,10 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków 6,00 zł/miesiąc. Do
podanych kwot należy doliczyć podatek VAT (8%)

Dla pozostałych odbiorców 1 m3 wody kosztuje 3,61 zł/m3, 1 m3 ścieków kosztuje 8,99
zł/m3 natomiast opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę 6,50 zł/miesiąc, dla
zaopatrzenia w wodę

 i odprowadzania ścieków 6,60 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków 6,50 zł/miesiąc. Do
podanych kwot należy doliczyć podatek VAT (8%)

15 grudnia 2014 r.

 



10 grudnia 2014

 
UWAGA!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. zawiadamia,
iż w godzinach 7:00-15:00 dnia 11 grudnia 2014 roku zostanie wstrzymana dostawa
wody
w miejscowości Lulin z powodu prac eksploatacyjnych na sieci wodociągowej. 
Za wszelkie utrudnienia Przepraszamy.
Numer kontaktowy: 607 601 584 lub 994.

05 grudnia 2014

 
INFORMACJA

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
informuje, że w dniach

24 grudnia 2014 r. (środa),
31 grudnia 2014 r. (środa),
02 stycznia 2015 r. (piątek),
05 stycznia 2015 r. (poniedziałek),

biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie nieczynne.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

16 października 2014

 
UWAGA!

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje,
że
w dniu 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) biuro Przedsiębiorstwa będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

04 lipca 2014

 
UWAGA!

W dniu dzisiejszym tj. 4 lipca 2014 r. w godz. 9.00 - 11.00 zostaną
wstrzymane dostawy wody w Obornikach na ulicy Jagielońskiej,
Szpitalnej, Piłsudskiego od Szpitalnej do Kowanowskiej. 
Za utrudnienia Przepraszamy.

23 czerwca 2014

 
Uwaga!

Z powodu awarii do godziny 15:00 nie będą miały wody następujące ulice:
ul. Kopernika nr.14, 16, 18, 20, Biblioteka Publiczna, ul. Garażowa, ul. 11



listopada od ul. Kopernika do ul. Lipowej, ul. Szarych Szeregów 3.

Za utrudnienia przepraszamy.

18 czerwca 2014

 
UWAGA!

W poniedziałek 16 czerwsca 2014 r. w godz. 8.00 - 15.00 zostaną wstrzymane
dostawy wody w Obornikach w blokach przy ulicy Droga Leśna i Obrzycka.
Za utrudnienia Przepraszamy.

18 czerwca 2014

 
INFORMACJA!

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
informuje, że
w dniu 20 czerwca 2014 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie
nieczynne.
Za utrudnienia Przepraszamy.

17 czerwca 2014

 
INFO

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
informuje, że
w dniu 20 czerwca 2014 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie
nieczynne.
Za utrudnienia Przepraszamy.

17 czerwca 2014

 
INFORM

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
informuje, że
w dniu 20 czerwca 2014 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie
nieczynne.
Za utrudnienia Przepraszamy.

13 czerwca 2014

 
UWAGA!

We wtorek 17 czerwca 2014 r. w godz. 8.00 - 15.00 zostaną wstrzymane dostawy
wody 
w Stobnicy.
Za utrudnienia Przepraszamy.

10 czerwca 2014

 
UWAGA!

W dniu 10.06.2014 r. od godziny 8 do 12 brak wody w miejscowości Chrustowo.
Za utrudnienia Przepraszamy.

27 maja 2014

 
Dofinansowanie na zakup wyposażenia do Centrum Rekreacji Oborniki

26 maja 2014 r. w siedzibie
Departamentu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Poznaniu miało
miejsce podpisanie umów o przyznanie
pomocy na operacje z zakresu małych
projektów w ramach działania
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
objętego PROW na lata 2007-2013.
PWiK w Obornikach Sp. z o.o. złożyło w
listopadzie 2013 r. do Lokalnej Grupy
Działania Kraina Trzech Rzek wniosek o
przyznanie pomocy za zadanie pn. "Zakup



wyposażenia i sprzętu sportowego do zajęć w wodzie oraz utworzenie strony
internetowej promującej atrakcje obszaru". Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i
przyznano pomoc w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych. Planowana wartość
inwestycji wynosi 75.541,81 zł netto.

Głównym celem planowanej do realizacji operacji jest poprawa jakości życia
mieszkańców obszaru i rozwój turystyki poprzez wyposażenie Centrum Rekreacji
Oborniki w sprzęt sportowy oraz promocję walorów historyczno-rekreacyjnych na
terenie Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek.

26 maja 2014

 
Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Lulinie.

Już niebawem w Lulinie rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami. Powstanie ponad 2,3 km kanalizacji grawitacyjnej, w tym 420 m
przykanalików oraz około 775 m kanalizacji tłocznej, dwie tłocznie ścieków oraz trzy
przydomowe minitłocznie. Na drodze powiatowej w miejscach, gdzie wbudowany
zostanie kolektor sanitarny będzie ułożona nowa nawierzchnia.

W czwartek, 22 maja Prezes PWiK Tomasz Augustyn oraz Heronim Gładysz, właściciel
Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych ze Złotowa podpisali umowę na wykonanie
tej inwestycji. Zadanie, którego koszt wyniesie 2.193.217,03 zł brutto jest
współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W
najbliższych dniach nastąpi przekazanie placu budowy, a planowany termin zakończenia
inwestycji to koniec września br. Jesienią ścieki popłyną do Nieczajny kolektorem
tłocznym i dalej do oczyszczalni w Objezierzu, co pozwoli uporządkować gospodarkę
ściekową w Lulinie.

16 kwietnia 2014
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10 kwietnia 2014

 
UWAGA!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w
dniu
2 maja 2014 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie nieczynne.
Za utrudnienia Przepraszamy.

25 lutego 2014 r.

 
Rozbudowa Centrum Rekreacji Oborniki o nowe formy rekreacji coraz bliżej.

24 lutego 2014 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
podpisało umowę na rozbudowę Centrum Rekreacji Oborniki o nowe formy rekreacji, której
wartość wyniesie 4,6 mln. zł. Wykonawcą zadania jest firma Skanska S.A. Prace potrwają do
końca sierpnia br. W najbliższych dniach planowane jest przekazanie placu budowy. Zgodnie z
informacją przekazaną przez Iwonę Rynarzewską - Kierownika Budowy, prace rozpoczną się
od robót ziemnych i żelbetowych w pomieszczeniach przyszłej kręgielni. Firma Skanska
poprowadzi roboty na czynnym obiekcie na trzech oddzielnych frontach jednocześnie, co
będzie wymagało dobrej koordynacji aby nie zakłócić funkcjonowania obiektu. Jedyna przerwa
technologiczna planowana jest na sierpień 2014 r., podczas której nastąpi połączenie nowej
instalacji z istniejącą i rozruchy technologiczne.



Licząc na dotychczasowe doświadczenie
firmy Skanska mamy nadzieję na
bezproblemowy przebieg i ukończenie
prac w terminie. Skanska jest
wykonawcą wielu inwestycji na terenie
Poznania i województwa wielkopolskiego.
Firma przebudowała wnętrza
wschodniego skrzydła poznańskiego
Zamku, zbudowała m.in. Biocentrum dla
Uniwersytetu Przyrodniczego, Centrum
Wykładowe Politechniki Poznańskiej,
Instytut Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza, a także budynek
laboratoryjno - biurowy dla Instytutu
Logistyki i Magazynowania. Obecnie w
stolicy Wielkopolski Skanska buduje m.in. Sąd Okręgowy i Rejonowy, wieżę kontroli ruchu
lotniczego na poznańskim lotnisku Ławica, Klinikę Weterynarii, a także ostatni etap obwodnicy
zachodniej, odcinek Rokietnica - Swadzim.

W ramach rozpoczynającej się właśnie inwestycji powstanie nowoczesne Centrum SPA &
WELLNESS, które składać się będzie z 21 osobowej wanny z różnorodnymi układami masażu
wodnego, sauny Infrared, eko sauny, sauny fińskiej, łaźni rzymskiej, groty solnej, strefy
pryszniców i odpoczynku. Poza tym powstanie boisko do squash, czterotorowa kręgielnia wraz
z zapleczem technicznym i wyposażeniem, bar, jacuzzi i sala konferencyjna na ok. 100 osób
wraz z zapleczem kuchennym. Skanska zrealizuje również instalacje: centralnego ogrzewania,
sanitarne, elektryczne, wentylację, a także instalację ciepła technologicznego i technologię
basenową. Zakres prac obejmuje ponadto roboty rozbiórkowe nadbudówki i schodów
zewnętrznych.

Mamy nadzieję, że wszelkie niedogodności związane z trwającymi na terenie obornickiej
pływalni pracami zostaną wynagrodzone i już we wrześniu br. będziemy mogli zaprosić Państwa
do odmienionego Centrum Rekreacji Oborniki.

Tymczasem zapraszamy do obejrzenia galerii wizualizacji Centrum Rekreacji Oborniki.

12 lipca 2012 r.

 
INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12.07.2012 r. wystąpiła awaria sieci
wodociągowej na ul. Mostowej.

Od godz. 8.00 do godz. 13.00 na ul. Mostowej oraz na terenie ulic:

- Gniedzińskiego,
- Wawrzyniaka,
- Jackowskiego,
- Marcinkowskiego,
- Nowa,
- Krańcowa

mogą wystąpić okresowe utrudnienia w dostawie wody lub brak wody.

Za utrudnienia Przepraszamy.

https://www.centrumrekreacjioborniki.pl/galeria/wizualizacja-centrum-rekreacji-oborniki/


2 lipca 2012 r.

 
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
informuje, że w dniach
od 9 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wystąpią utrudnienia w ruchu
pieszych i pojazdów
na ulicy Piłsudskiego w Obornikach: od skrzyżowania z ulicą Kopernika do
skrzyżowania z ulicą Mickiewicza.

Prowadzone będą prace polegające na budowie sieci wodociągowej i
kanalizacji deszczowej Śródmieście - etap II.

Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów
zaprojektowano etapowanie robót.

Od strony Rynku w kierunku ulicy Piłsudskiego ruch prowadzony będzie
jednym pasem drogi, natomiast od ulicy Kopernika i Piłsudskiego w
kierunku Rynku wyznaczono objazd ulicami Chłopską
i Szkolną. W czasie trwania robót budowlanych należy poruszać się zgodnie
z oznakowaniem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i niedogodności spowodowane
prowadzoną inwestycją.

Jesteśmy przekonani, że efekt zrealizowanych prac zrekompensuje
czasowe utrudnienia.

Poniżej prezentujemy plan organizacji ruchu.

Kliknij aby powiększyć.

31 maja 2012

 
INFORMACJA

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje,
że w dniu 8 czerwca 2012 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie
nieczynne. 
Za utrudnienia przepraszamy.

11 maja 2012 r.

 

Usuwanie usterek w drogach na terenie miasta Oborniki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
informuje, że w ostatnich tygodniach prowadzono prace związane z
usunięciem usterek na nawierzchniach bitumicznych po budowie kanalizacji
sanitarnej w mieście Oborniki. Prace te wynikają z uwag i zastrzeżeń
zgłoszonych podczas dokonanych odbiorów końcowych. Ze względu na
technologię prowadzonych robót odtworzeniowych zakończenie prac

https://www.pwik-oborniki.pl/images/Plan-Model-maly.png


planowane jest na maj b.r. Roboty prowadzone są przez i na koszt
Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji.

Za powstałe utrudnienia i niedogodności w trakcie usuwania usterek jako
beneficjent projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru
ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki" serdecznie przepraszamy.

19 kwietnia 2012

 
INFORMACJA

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w
dniu
2 maja 2012 r. (środa) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

11 kwietnia 2012 r.

 
INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. zawiadamia, że z
przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa prace modernizacyjne w miejscowości Bogdanowo
zaplanowane w dniach od 11.04.2012 r. od godz. 22.00 do 12.04.2012 r. do godz.
6.00

ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE

w dniach 25.04.2012 r. od godz. 22.00 do 26.04.2012 r. godz. 6.00

Informujemy, że na terenie:

- Bogdanowa, - Niemieczkowa,

- Ocieszyna, - Wymysłowa,

- Objezierza, - Gołaszyna,

- Uścikowa, - Uścikowa Folwark,

- Sławienka, - Przeciwnicy,
mogą wystąpić okresowe utrudnienia w dostawie wody lub brak wody.

Za utrudnienia Przepraszamy.

29 marca 2012 r.

 



27 marca 2012 r.

 
INFORMACJA!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w
dniach 11.04.2012r. od godz. 22 do 12.04.2012r. do godz. 6 na terenie:

- Bogdanowa, - Niemieczkowa,

- Ocieszyna, - Wymysłowa,

- Objezierza, - Gołaszyna,

- Uścikowa, - Uścikowa Folwark,

- Sławienka, - Przeciwnicy,
mogą wystąpić okresowe utrudnienia w dostawie wody lub brak wody.

Utrudnienia spowodowane będą pracami modernizacyjnymi w miejscowości Bogdanowo.

Za utrudnienia Przepraszamy.

19 marca 2012

 
UWAGA!

W DNIU 04-04-2012 R. KASA ORAZ DZIAŁ TECHNICZNY BĘDĄ NIECZYNNE

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

13 marca 2012

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. ogłasza
przetarg nieograniczony ustny na:

Sprzedaż samochodu Ford Transit 2.0 TD, rok produkcji 2004, stanowiący
własność PWiK w Obornikach Sp. z o.o.

Cena wywoławcza samochodu: 4200,00 zł netto(do wylicytowanej kwoty
doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Osoba uprawniona do kontaktu:
Barbara Ciesielska, tel. 665 666 141

Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane mienie:
Oczyszczalnia Oborniki, ul. Obrzycka 131

Miejsce przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego: siedziba
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., ul.
Staszica 41A, 64-600 Oborniki

Termin przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego:
23.03.2012 r. godz. 11.00

Wadium: w wysokości 5%ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu,
należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa (ul. Staszica 41A, 64-600
Oborniki) do godz. 10.45 w dniu przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego ustnego. Przed otwarciem przetargu uczestnicy składają
Przewodniczącemu komisji dowód wpłaty wadium.

Zasady przetargu - załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna zbywanego pojazdu - załącznik nr 2

 

https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/13-03-2012/zalacznik_nr_1.pdf
https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/13-03-2012/zalacznik_nr_2.pdf
https://www.pwik-oborniki.pl/images/zdjecia_zbywanych_samochodow/Ford_1.jpg
https://www.pwik-oborniki.pl/images/zdjecia_zbywanych_samochodow/Ford_2.jpg


Zdjęcia zbywanego pojazdu

2 marca 2012 r.

 
Skąd ten uciążliwy zapach?

Wyjaśnia PWiK w Obornikach Sp. z o.o. i Inżynier Kontraktu firma Grontmij.

Realizacja kontraktu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Obornikach" w
ramach projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków
na obszarze aglomeracji Oborniki" wchodzi w kluczowy okres inwestycyjny.
Dobiegły końca prace związane m.in. z budową nowego bioreaktora,
osadnika wtórnego, modernizacji stacji mechanicznego oczyszczania
ścieków oraz stacji dmuchaw. W najbliższych dniach wybudowany nowy
ciąg technologiczny zostanie uruchomiony. W związku z powyższym
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach wraz z
Inżynierem Kontraktu firmą Grontmij pragną przeprosić mieszkańców za
niedogodności i uciążliwości spowodowane emisją odorów z oczyszczalni
ścieków. W przeciągu najbliższych kilku tygodni sytuacja winna się
unormować a nieprzyjemne zapachy zostaną wyeliminowane. Za powstałe
niedogodności serdecznie przepraszamy, prosząc jednocześnie o
wyrozumiałość.

17 lutego 2012 r.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. ogłasza
przetarg nieograniczony ustny na

https://www.pwik-oborniki.pl/images/zdjecia_zbywanych_samochodow/Ford_3.jpg


Sprzedaż samochodów stanowiących własność PWiK w Obornikach Sp. z
o.o.

1) Samochód Jelcz SC 21 - samochód specjalny do czyszczenia sieci
kanalizacyjnej
nr rej. POB 52LC, rok produkcji: 1986
cena wywoławcza: 6000,00 zł

2) Samochód Star SW 200 - samochód asenizacyjny
nr rej. POB S798, rok produkcji: 1984
cena wywoławcza:4000,00 zł netto

3) Samochód Ford Transit2.0 TD
nr rej. POB T284, rok produkcji: 2004
cena wywoławcza:4500,00 zł

Uprawnieni do kontaktów:

Barbara Ciesielska, tel. 665 666 141

Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane mienie:

Oczyszczalnia Oborniki, ul. Obrzycka 131

Miejsce przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego: siedziba
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., ul.
Staszica 41A, 64-600 Oborniki

Termin przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego:

08.03.2012 r. godz. 11.00

Wadium: w wysokości 5%ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu,
należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa (ul. Staszica 41A, 64-600
Oborniki) do godz. 10.00 w dniu przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego ustnego. Przed otwarciem przetargu uczestnicy składają
Przewodniczącemu komisji dowód wpłaty wadium.

Zasady przetargu - załącznik nr 1

Specyfikacje techniczna zbywanych pojazdów - załącznik nr 2

 

https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/przetarg_nieograniczony_ustny-zalacznik_nr1.pdf
https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/przetarg_nieograniczony_ustny-zalacznik_nr2.pdf
https://www.pwik-oborniki.pl/images/zdjecia_zbywanych_samochodow/Ford_1.jpg
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Zdjęcia zbywanych pojazdów

04 stycznia 2012

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o.
informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XVI/192/11 Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 29.12.2011 r. od dnia 1 lutego 2012 r. zmianie ulegają taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Wysokość taryf:

 Odbiorcy indywidualni Pozostali odbiorcy

Dostarczanie wody 3,47 zł/m3 3,47 zł/m3

Odprowadzanie
ścieków 8,99 zł/m3 8,99 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

6,00
zł/odbiorcę/miesiąc

6,50
zł/odbiorcę/miesiąc

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT wg. obowiązujących
stawek podatku ( 8%). Taryfy obowiązują od 01 lutego 2012 r. do 31
stycznia 2013 r.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej będą
wynosiły 150,00 zł netto + podatek VAT wg. obowiązujących stawek
podatku ( 8% )

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa są ogłoszone na stronie internetowej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. jednocześnie
informuje, że dnia 29.12.2011 r. Rada Miejska uchwaliła uchwałę Nr XVI/193/11 w
sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej ceny wody i ścieków zatwierdzonej dla
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. obowiązującą na
terenie miasta i gminy Oborniki.

Dopłata w wysokości 0,16 zł/m3 + podatek VAT wg. obowiązujących
stawek podatku ( 8% ) do każdego m3 wody dotyczy odbiorców
indywidualnych.
Dopłata w wysokości 2,47 zł/m3 + podatek VAT wg. obowiązujących
stawek podatku ( 8% ) do każdego m3 ścieków dotyczy odbiorców
indywidualnych.

30 grudnia 2011

 
INFORMACJA

W związku z wprowadzeniem zarządzenia wewnętrznego nr 19/2011 Prezesa Zarządu
PWIK w Obornikach z dnia 30-12-2011 r. od dnia 01-01-2012 r. zmienia się cennik
usług wykonywanych przez PWiK Oborniki. Zapraszamy do zapoznania się w dziale
Usługi.

17 października 2011

 
UWAGA!!!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o
wystąpieniu od dnia 17.10.2011r. awarii centrali telefonicznej.

https://www.pwik-oborniki.pl/images/zdjecia_zbywanych_samochodow/Star_SW200_1.jpg
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Biuro PWiK
Oczyszczalnia Oborniki 
Kierownik Oczyszczalni Oborniki
Stacja Uzdatniania Wody 
Kierownik Stacji Uzdatniania Wody

607-601-439
669-444-970
665-666-141
607-601-584
661-888-799

W związku z niemożliwością skontaktowania się z Przedsiębiorstwem za pośrednictwem
telefonów stacjonarnych prosimy o kontaktowanie się z Przedsiębiorstwem na poniższe
numery telefonów:

Za utrudnienia
Przepraszamy

11 października 2011

 
INFORMACJA

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje,
że w dniach 31 października 2011 r. (poniedziałek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z
o.o. będzie nieczynne. 
Za utrudnienia przepraszamy.

21 września

 
Aktualna organizacja ruchu w centrum Obornik

31 sierpnia 2011

 
Proponowane objazdy do szpitala i urzędu

Objazd do szpitala

https://www.pwik-oborniki.pl/images/objazd/objazdy_20_09_2011.jpg
https://www.pwik-oborniki.pl/images/objazd/objazd_do_szpitala_od_31_08_2011.jpg


 
 
Objazd do urzędu

23 sierpnia 2011

 
UWAGA!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w
dniu 24.08.2011r. od godz. 7 do godz. 15 na terenie miejscowości Dąbrówka Leśna
wystąpi przerwa w dostawie wody.
Utrudnienia spowodowane są awarią na głównej magistrali wodociągowej.
Za utrudnienia
Przepraszamy

18 sierpnia 2011

 
UWAGA!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w
dniach 18.08.2011r. od godz. 22 do 19.08.2011r. do godz. 6 na terenie:
- Obornik, - Uścikowa, - Stobnicy,
- Ocieszyna, - Uścikowa Folwark, - Dąbrówki Leśnej
- Łukowa, - Uścikówca, - Nowołoskońca, - Żernik,
- Kiszewa, - Słonaw, - Gołaszyna,
- Kiszewka, - Bąblina, - Bąblinka,
- Bąblińca,
mogą wystąpić okresowe utrudnienia w dostawie wody lub brak wody.
Utrudnienia spowodowane będą pracami modernizacyjnymi.
Za utrudnienia Przepraszamy.

16 sierpnia 2011

 
UWAGA!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w
dniach 16.08.2011r. od godz. 22.00 do 17.08.2011r. do godz. 6.00 na terenie
Obornik- okolice ulic:
- Dobrzyckiego,
- Żwirki i Wigury,
- Piłsudskiego,
- Kopernika
mogą wystąpić okresowe utrudnienia w dostawie wody lub brak wody.
Na terenie w/w ulic woda dostarczona będzie beczkowozami.
Utrudnienia spowodowane będą pracami modernizacyjnymi.
Za utrudnienia Przepraszamy.

6 czerwca 2011

 
UWAGA!
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w
dniach 20.06.2011r. od godz. 20:00 do 21.06.2011r. do godz. 6:00 na terenie
Obornik i okolic może wystąpić okresowe obniżenie ciśnienia dostarczanej wody lub brak
wody. Utrudnienia spowodowane będą pracami modernizacyjnymi prowadzonymi w ulicy
Piłsudskiego.
Za utrudnienia Przepraszamy

6 czerwca 2010

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 
Obornikach Sp. z o.o.
 
Poszukuje kandydatów na staż na stanowisku maszynista Oczyszczalni
Ścieków w Obornikach i Objezierzu.

Główne obowiązki:

Kontrola pracy urządzeń na Oczyszczalni,
Usuwanie uszkodzeń i awarii urządzeń na Oczyszczalni,
Eksploatacja urządzeń na Oczyszczalni,
Utrzymanie porządku i czystości na obiektach Oczyszczalni.

 
Wymagania:

Osoba zarejestrowana w PUP Oborniki posiadająca statut osoby
bezrobotnej, uprawniona do odbycia stażu, do 30 lat,
Wykształcenie minimum średnie lub zawodowe,
Prawo jazdy Kat. B,
Obsługa komputera.

 
Oferujemy:

Możliwość odbycia stażu na Oczyszczalni Ścieków w Obornikach i
Objezierzu,
Zatrudnienie po stażu na umowę o pracę na czas określony w pełnym
wymiarze godzin.

 
 
Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na adres: 
sekretariat@pwik-obornki.pl

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego
przez PWiK w Obornikach Spółka z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014 r. poz. 1182,1662)? Informujemy, że
Administratorem danych jest PWiK w Obornikach Spółka z o.o. w Obornikach. Dane
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Przedsiębiorstwo informuje, że
dostarczone dokumenty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia
postępowania rekrutacyjnego. Po tym czasie dokumenty nie będą przechowywane i
zostaną zniszczone.

31 maja 2011

 
INFORMACJA
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje,
że w dniu
24 czerwca 2011 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

11 kwietnia 2011

 
INFORMACJA
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje,
że w dniu 02 maja 2011 r. (poniedziałek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie
nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

21 marzec 2011

 
UWAGA !!!

mailto:sekretariat@pwik-obornki.pl


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że nie
przeprowadza poborów próbek wody w mieszkaniach prywatnych na terenie miejscowości

Rożnowo i Kowanówko.

Osoby podające się za próbkobiorców nie są pracownikami Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. , czy osobami upoważnionymi przez nasze
przedsiębiorstwo.

W przypadku prób poborów wody przez nieuprawnione osoby prosimy o kontakt pod
numerami

tel.: 994, 61-29-61-502

11 lutego 2011

 
UWAGA !!!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w
dniu 16-02-2011 tj. środa w miejscowości Bogdanowo, Objezierze, Ocieszyn,
Uścikowo, Slawienko, Niemieczkowo, Przeciwnica mogą wystąpić okresowe problemy z
ciśnieniem dostarczanej wody lub braki w dostawie wody.

Utrudnienia spowodowane będą konserwacją przepompowni wody w miejscowości
Bogdanowo.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 661-888-799

Za utrudnienia Przepraszamy.

05 stycznia 2011

 
ZMIANA TARYFY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, iż
zgodnie z uchwałą Nr V/20/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 05.01.2011 r.
od dnia 1 lutego 2011 r. zmianie ulegają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków.

Wysokość taryf:

Odbiorcy
indywidualni Pozostali odbiorcy

Dostarczanie wody 3,34 zł/m3 3,34 zł/m3

Odprowadzanie ścieków 8,59 zł/m3 8,59 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

5,75
zł/odbiorcę/miesiąc

6,25
zł/odbiorcę/miesiąc

 
Do powyższych cen należy doliczyć 8% podatek VAT
Taryfy obowiązują od 01 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. jednocześnie
informuje, że dnia 05.01.2011 r. Rada Miejska uchwaliła uchwałę Nr V/21/11 w
sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej ceny wody i ścieków zatwierdzonej dla
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. obowiązującą
na terenie miasta i gminy Oborniki.

Dopłata w wysokości 0,16 zł/m3 + 8% VAT do każdego m3 wody dotyczy
odbiorców indywidualnych.
Dopłata w wysokości 2,47 zł/m3 + 8% VAT do każdego m3ścieków dotyczy
odbiorców indywidualnych.

20 grudnia 2010

 
UWAGA ZMIANA STAWKI PODATKU VAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, iż
w związku z planowanym podwyższeniem stawki VAT za usługi z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z 7% do
8%, od dnia 1.01.2011 r. do dotychczasowych taryfowych cen netto za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków doliczany będzie
podatek VAT w wysokości 8%.

Oznacza to, że ceny będą następujące:

Odbiorcy
indywidualni Pozostali odbiorcy



Odbiorcy
indywidualni Pozostali odbiorcy

Dostarczanie wody 3,24 zł/m3 3,24 zł/m3

Odprowadzanie ścieków 7,36 zł/m3 7,36 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

3,75
zł/odbiorcę/miesiąc

3,76
zł/odbiorcę/miesiąc

 
Do powyższych cen należy doliczyć 8% podatek VAT 
Taryfy obowiązują do 31 stycznia 2011 r.

Jednocześnie Przedsiębiorstwo przypomina o dopłatach Urzędu Miejskiego w
Obornikach:

Dopłata w wysokości 0,43 zł/m3 + 8% VAT do każdego m3 wody dotyczy
odbiorców indywidualnych.
Dopłata w wysokości 1,86 zł/m3 + 8% VAT do każdego m3ścieków dotyczy
odbiorców indywidualnych.

13 grudnia 2010

 
INFORMACJA

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
informuje, że w dniach

24 i 31 grudnia 2010 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie
nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

4 listopada 2010

 
INFORMACJA
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje,
że w dniu 12 listopada 2010 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie
nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

4 listopada 2010

 
INFORMACJA
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje,
że w dniu 12 listopada 2010 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie
nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

1 września 2010

 
UWAGA !!!

PWiK w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01-09-2010 r. zmieniły się
zasady dokonywania odbiorów technicznych końcowych. Instalacje wodociągowe i
kanalizacyjne podlegają nadzorom i odbiorom w stanie odkrytym !!!

Odbiór można zgłosić w dniach od Pn. - Pt. w godzinach od 730 - 1430. Odbiory
dokonywane są przez uprawnionego pracownika PWiK w Obornikach Sp. z o.o.

Wnioskodawca przed zgłoszeniem odbioru technicznego zobowiązany jest do uzyskania
warunków technicznych.

Instalacje nie spełniające warunków technicznych PWiK w Obornikach Sp. z o.o. nie
zostaną odebrane do eksploatacji i będą wymagały dostosowana do obowiązujących
norm.

4 listopada 2010
 
INFORMACJA
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje,
że w dniu 12 listopada 2010 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie
nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.



31 maja 2010

 
Podpisanie umowy na realizację Operacji pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej

miejscowości Świerkówki, Ocieszyn, Rożnowo (dokończenie) i Marszewiec".

W dniu 24 maja br została podpisana umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., a Przedsiębiorstwem
Maciej i Wiesław Gramowscy ATA - TECHNIK Sp. J. na wykonanie systemu
kanalizacji grawitacyjnej z kanałami bocznymi oraz przepompowni ścieków
wraz z rurociągiem tłocznym dla Operacji: "Uporządkowanie gospodarki
ściekowej miejscowości Świerkówki, Ocieszyn, Rożnowo (dokończenie) i
Marszewiec" realizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013. Prace
potrwają około 16 miesięcy.

Już w czerwcu br. rozpocznie się budowa w miejscowości Ocieszyn, gdzie
planowane jest wykonanie 1261,5 m sieci kanalizacji grawitacyjnej, 1434
m kanalizacji tłocznej oraz jednej przepompowni ścieków.

10 maja 2010

 
KOMUNIKAT

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
informuje, że w dniu 03.06.2010 r. od godz. 0.00 do godz. 6.00 zostanie

wyłączona woda 
z powodu modernizacji sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

10 maja 2010

 
INFORMACJA
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, 
że w dniu 04 czerwca 2010 r. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie
nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

29 grudnia 2009

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
 informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/391/09 Rady Miejskiej w
Obornikach z dnia 11.12.2009 r. od dnia 1 lutego 2010 r. zmianie ulegają
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

14 grudnia 2009

 
Podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla

gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej miejscowości Świerkówki, Ocieszyn,
Rożnowo (dokończenie) i Marszewiec"

W dniu 14 grudnia 2009 r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy
nr 00086-6921-UM1500059/09 w ramach działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Umowa zawarta została pomiędzy Samorządem Województwa
Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu reprezentowanym przez pana Marka
Stawujaka – Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp.
z o.o. reprezentowanym przez pana Tomasza Augustyna – Prezesa Zarządu.
Wysokość przyznanej Przedsiębiorstwu pomocy wynosi 3 221 553 zł.

https://www.pwik-oborniki.pl/obsluga_klienta/cennik.html


  

8 grudnia 2009

 
KOMUNIKAT!
W dniach 24.12.2009 i 31.12.2009 biuro PWIK w Obornikach będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

29 października 2009

 
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu "Zapewnienie prawidłowego systemu

odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki".

29 października 2009r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nastąpiło uroczyste
podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn.: "Zapewnienie
prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki
nr POIS.01.01.00-00-115/09" w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności.

Umowa zawarta została pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanym
przez Prezesa Zarządu Pana Przemysława Gonerę, a Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., reprezentowanym przez
Prezesa Zarządu Pana Tomasza Augustyna.

Wartość projektu (netto): 76 460 292,00 PLN

Wysokość dofinansowania (netto): 47 300 630,44 PLN

W uroczystości uczestniczyli:
 
Władze Miasta z Burmistrzem Anną Rydzewską, z-cą Burmistrza Henrykiem
Łukaszewskim i Bogdan Bukowski, Skarbnik Gminy - Joanna Kus - Gzyl,
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - Michał Bogacz.

  



  

23 października 2009

 
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że rok 2009 jest dla
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. rokiem
jubileuszowym. Przedsiębiorstwo obchodzi jubileusz XV- lecia
funkcjonowania jako spółka z o.o., w której 100% udziałów posiada Gmina
Oborniki.

Pracownikom PWiK w Obornikach Sp. z o.o. składamy gratulacje z okazji jubileuszu i życzymy
kolejnych lat bogatych w sukcesy zarówno zawodowe, jak i osobiste.

 

list okolicznościowy
Burmistrza Obornik

list okolicznościowy
Przewodniczącego Rady Miejskiej

17 sierpnia 2009

 
Witamy Państwa na nowej stronie internetowej Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach. Mamy nadzieję, iż nowa szata
graficzna strony pozwoli Państwu zapoznać się z naszą ofertą, ułatwi
komunikację, a także dostarczy informacji o firmie i regulacjach prawnych.

12 sierpnia 2009

 
W dniu 29 lipca oraz 12 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbyły się spotkania
negocjacyjne dotyczące podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn.:
"Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze
aglomeracji Oborniki". Negocjacje dotyczyły spraw związanych z realizacją
projektu oraz jego późniejszym rozliczeniem. Zakończeniem wspólnych
rozmów będzie podpisanie umowy o dofinansowanie, które planuje się
jeszcze w miesiącu sierpniu.

06 lutego 2018

 
Kolejne dofinansowanie z Funduszu Spójności coraz bardziej realne.
 
W dniu 2 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Obornikach Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" w
ramach Osi priorytetowej II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian

https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/zyczenia_1.pdf
https://www.pwik-oborniki.pl/pdf/zyczenia_2.pdf


klimatu", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020. Zakres rzeczowy złożonego wniosku dotyczy:

Modernizacji i przebudowy przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w
Obornikach,
Budowy wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz
z wagą samochodową,
Budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni
ścieków w Obornikach,
Modernizacji i przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości
Nieczajna,
Zakup przerzucarki do osadu,
Modernizacji w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie
instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej,
Rozbudowy systemu monitoringu oraz połączenie z systemem
nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej.

Całkowita wartość złożonego wniosku opiewa na kwotę ponad 17,5 mln zł brutto
z czego dofinansowanie wyniesie ponad 9,1 mln zł. Wysokość dofinansowania
stanowi prawie 64 % wartości inwestycji netto. Wykonanie ww. inwestycji
pozwoli m.in. na zmniejszenie ilości zakupywanej energii z sieci
elektroenergetycznej, poprawienie jakości świadczonych usług oraz zwiększy
konkurencyjność przedsiębiorstwa. Realizacja projektu przyczyni się w
szczególności do poprawy środowiska naturalnego obszaru i stanie się
elementem dynamicznego rozwoju Spółki.

Wniosek naszego Przedsiębiorstwa w dniu 17.01.2018 r. uzyskał statut "projektu
podstawowego" co świadczy o zabezpieczeniu środków finansowych na jego
realizację. Planowane zakończenie oceny merytorycznej ma nastąpić w pierwszej
połowie 2018 roku. Po jej zakończeniu nastąpi podpisanie umowy i rzeczowa
realizacja Projektu, która planowana jest na lata 2018-2021.

Poniższe zdjęcia są poglądowe i przedstawiają zakres rzeczowy projektu.
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