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INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU PWiK W OBORNICKICH

Od ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. realizuje projekt
pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" dofinansowany z
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zgodnie z umową całkowita wartość projektu to 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.

Na dzień dzisiejszy na czterech zadaniach trwają intensywne prace budowlano-montażowe. W przypadku
kontraktu "Rozbudowa systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-
kanalizacyjnej" wykonawca rozpoczął już wstępną analizę polegającą na opracowaniu projektu
funkcjonalnego systemu. Celem tego zadania jest ograniczenie strat wody na sieci oraz zoptymalizowanie
zużycia i zmniejszenie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną.

W ramach zadania "Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach"
wykonawca zakończył prace związane z czyszczeniem i zabezpieczaniem konstrukcji betonowej komór
gdzie dopływają ścieki z centrum miasta Oborniki. Wykonano montaż nowych rurociągów
technologicznych wraz z układami pompowymi. Obecnie trwają prace związane z zagospodarowanie
terenu.

Na kontrakcie "Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą
samochodową" posadowiono już 80% konstrukcji stalowej wraz z przykryciem jej blachą trapezową.
Obecnie trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni pod wiatą i budową konstrukcji żelbetowej
pod wagę samochodową.

W ramach zadania "Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki"
trwają prace związane z branżą elektryczną i automatyczną. W najbliższych dniach planuje się
uruchomienie stacji i wykonanie ostatecznych badań dopuszczających wodę uzdatnioną do włączenia
w istniejącą sieć wodociągową.

Umowę dotyczącą zadania "Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie instalacji
dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej" podpisano 14 października 2019 roku.
Wykonawca rozpoczął prace związane z budową sieci technologicznych na oczyszczalni w Obornikach. W
najbliższych tygodniach dostarczone zostaną nowe urządzenia niezbędne do wyposażenia obiektu w
nową instalację dawkowania PIX (koagulant nieorganiczny) i instalację wykorzystującą wodę
technologiczną. Instalacje te pozwolą na jeszcze skuteczniejsze oczyszczanie ścieków na oczyszczalni w
Obornikach.

Materiał współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.
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28 październik

CO NOWEGO W PROJEKCIE OBORNICKICH WODOCIĄGÓW?

Od ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. realizuje projekt
pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap", dofinansowany z
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach zadania "Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach",
wykonawca zakończył prace związane z czyszczeniem i zabezpieczaniem konstrukcji betonowej wewnątrz
obiektu. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem nowych rurociągów technologicznych,
instalacji wentylacyjnej i elektrycznej. W najbliższym czasie wybudowana będzie droga wewnętrzna wraz
z nowym ogrodzeniem terenu.

http://bip.pwik-oborniki.pl/
https://www.centrumrekreacjioborniki.pl/
http://www.rzetelnafirma.pl/7PNJRBBV/1
https://www.pwik-oborniki.pl/obsluga_klienta/aplikacja-blisko.html
https://www.facebook.com/pwikoborniki/
https://www.facebook.com/CentrumRekreacjiOborniki/


Na kontrakcie "Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą
samochodową", zakończono montaż konstrukcji stalowej na ok. 80% powierzchni zadaszenia. Na bieżąco
trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni w miejscu składowania osadu. Wykonawca rozpoczął
również prace związane z wykonaniem wagi samochodowej.

W ramach zadania "Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki",
zakończono prace budowlane związane z utwardzeniem dróg wewnętrznych, budową zbiornika wód
popłucznych oraz ociepleniem budynku. Obecnie trwają prace z branży technologicznej, elektrycznej i
budowlanej wewnątrz budynku, polegające na kompleksowej modernizacji technologii uzdatniania wody.

W dniu 1 października podpisano umowę na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu monitoringu
oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej". Zakres tego kontraktu
obejmuje zaprojektowanie i wykonanie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i
kanalizacyjną oraz dostawę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS. Wykonawca wykona
model hydrauliczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z montażem punktów pomiarowych na
sieciach w ramach aglomeracji Oborniki. Działania te pozwolą na zmniejszenie strat w produkcji wody
jakie występują obecnie na sieci z tytułu m.in. wycieków, awarii i kradzieży.

W dniu 14 października podpisano kolejną umowę w ramach projektu. Umowa dotyczy realizacji
inwestycji pn. "Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie instalacji dawkowania
PIX i wykorzystanie wody technologicznej". W ramach tego zadania powstanie nowy układ dozowana
koagulantów nieorganicznych poprawiających skuteczność biologicznego oczyszczania ścieków.
Dodatkowo wyremontowany zostanie układ wykorzystania na oczyszczalni wody technologicznej
powstającej z już oczyszczonych ścieków. Tego rodzaju działania przyczynią się do jeszcze
skuteczniejszej pracy oczyszczalni, a tym samym wpłyną pozytywnie na środowisko naturalne rzeki
Warty.

Wszystkie prace na realizowanych kontraktach prowadzone są zgodnie z harmonogramami.
Przypomnijmy, że całkowita wartość projektu to 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.

Materiał współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.



25 październik

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

W poniedziałek, 14 października podpisano kolejną umowę w ramach wdrażanego projektu pn. "Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" współfinansowanego z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa dotyczy realizacji zadania
pn. "Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie instalacji dawkowania PIX i
wykorzystanie wody technologicznej".

Zakres kontraktu obejmuje wymianę urządzeń do wykorzystania wody technologicznej w procesie
oczyszczania ścieków komunalnych na oczyszczalni w Obornikach. W ramach zamówienia renowacji i
uruchomieniu, poddane zostaną dwa istniejące zbiorniki na PIX wraz z układem dozowania. PIX jest
koagulantem nieorganicznym wspomagającym proces oczyszczania ścieków stosowany na większości
oczyszczalni. Dozowanie tego środka wpływa pozytywnie na proces oczyszczania, a tym samym na
poprawę jakości odprowadzanego do rzeki Warty ścieku oczyszczonego. Modernizacja układu
wykorzystania wody technologicznej spowoduje mniejsze wykorzystanie uzdatnionej wody wodociągowej,
a tym samym racjonalność wykorzystania zasobów wody pitnej.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma HYDRO-SERVICE KOZAK Spółka jawna z siedzibą w
Obornikach, a wartość zadania wynosi 490.770,00 zł brutto.



3 październik

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

We wtorek, 1 października 2019 roku podpisano kolejną umowę w ramach wdrażanego projektu pn.
"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" współfinansowanego z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa dotyczy realizacji
zadania pn. "Rozbudowa systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-
kanalizacyjnej".

Zakres kontraktu obejmuje wdrożenie nowoczesnych systemów techniczno-informatycznych,
umożliwiających prowadzenie nadzoru (monitoringu) i diagnostyki pracy systemu dystrybucji wody oraz
systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Oborniki. Projekt stanowi kontynuację
dotychczasowych działań Przedsiębiorstwa, zmierzających do usprawnienia procesu zarządzania
systemem wodociągowym i kanalizacyjnym oraz obniżania kosztów ich funkcjonowania. Działania te
można podzielić na następujące grupy:

a. Rozbudowę systemu monitoringu sieci wodociągowej,
 

b. Rozbudowę systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i ogólnospławnej),
 

c. Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na bazie GIS, usprawniającego
zarządzanie aktywami spółki,

 
d. Budowę, kalibrację i wdrożenie modelu matematycznego systemu dystrybucji wody,

 
e. Budowę, kalibrację i wdrożenie modelu matematycznego systemu kanalizacji sanitarnej i
ogólnospławnej,

 
f. Przeprowadzenie integracji systemu GIS z opracowanymi w ramach niniejszego zadania modelami
matematycznymi systemu dystrybucji wody i systemu kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,

 
g. Przeprowadzenie integracji wdrażanych narzędzi informatycznych (systemu GIS i modeli
informatycznych) z systemem bilingowym, funkcjonującym obecnie w przedsiębiorstwie Zamawiającego;

 



h. Wdrożenie dedykowanych narzędzi informatycznych, wspomagających proces zarządzania systemem
wodociągowym i kanalizacyjnym, umożliwiającym ocenę kondycji technicznej sieci, poziom strat wody w
sieci wodociągowej, wykorzystującym w tym celu dane z systemu GIS, SCADA, modeli matematycznych
oraz bilingu.

W ocenie Zamawiającego, zrealizowanie zadania pn. "Rozbudowa systemu monitoringu oraz połączenie z
systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej" umożliwi podniesienie poziomu usług w obszarze
informatyzacji Spółki, ponadto przyczyni się do efektywnych kosztowo rozwiązań związanych z
zarządzaniem majątkiem sieciowym, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury technicznej
Przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu jakości świadczonych usług. Budowa
nowoczesnego systemu monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej usprawni wdrożenie procedur
związanych z ograniczeniem strat wody i liczby awarii. Z kolei, opracowanie numerycznego modelu
matematycznego sieci wodociągowej umożliwi przeprowadzenie optymalizacji hydraulicznych warunków
pracy systemu dystrybucji wody, a co za tym idzie - przyczyni się do ograniczenia energochłonności
układów pompowych.

Nadrzędnym elementem systemu pozostaje zintegrowany system informacji przestrzennej/geograficznej
(GIS). GIS pozwala na powiązanie elementów infrastruktury i ich lokalizacji w terenie z funkcjami
operacyjnymi. Istotą projektowanego systemu GIS jest możliwość dokonywania analizy danych w
wymiarze przestrzennym, docelowo umożliwiających diagnostykę sieci oraz optymalizację hydrauliczną
poprzez powiązanie systemu z modelem hydraulicznym i SCADA.

Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum, którego liderem firma UNISOFT Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdyni, a wartość zadania wynosi 1.570.275,44 zł brutto.

18 wrzesień

Dobiegają końca prace związane z wykonaniem nowego wodociągu pod rzeką Wartą łączącego północną i
południową część Obornik, a zarazem gminy. We wrześniu planowane  jest wykonanie ostatniego etapu
tej inwestycji czyli uruchomienie przepompowni wody w Uścikowie.

Przepompownia ta, będzie podnosiła ciśnienie dla następujących miejscowości: Uścikowo, Uścikowo
Folwark, Sławienko, Przeciwnica, Niemieczkowo, Wymysłowo, Urbanie, Osowo Stare, Osowo Nowe,
Popówko, Popowo, Sycyn, Wychowaniec, Chrustowo. Inwestycja ta miała na celu zwiększenie
bezpieczeństwa dostaw wody przez wykonanie drugiego przecisku wodociągu pod rzeką Wartą oraz
podniesienia komfortu klientów, poprzez zwiększenie ciśnienia wody szczególnie podczas okresów
wzmożonych poborów wody.



17 wrzesień

Od ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. realizuje projekt
pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" dofinansowany z
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Na dzień dzisiejszy na trzech kontraktach trwają intensywne prace budowlano-montażowe.

W ramach zadania "Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach"
wykonawca zakończył prace związane z czyszczeniem i zabezpieczaniem konstrukcji betonowej komór
gdzie dopływają ścieki z centrum miasta. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem nowych
rurociągów technologicznych wraz z układami pompowymi.

Na kontrakcie "Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą
samochodową" posadowiono już 25 słupów żelbetowych. We wrześniu rozpoczął się montaż konstrukcji
stalowej oraz prace związane z odtworzeniem zniszczonej w trakcie robót nawierzchni pod wiatą.

W ramach zadania "Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nieczajnie, Gmina Oborniki"
zakończono większość prac związanych z utwardzeniem dróg wewnętrznych, budową zbiornika wód
popłucznych oraz ociepleniem budynku. Obecnie trwają prace wewnątrz budynku polegające na
kompleksowej modernizacji technologii uzdatniania wody.

Wszystkie prace na realizowanych kontraktach prowadzone są zgodnie z harmonogramami.
Przypomnijmy, że całkowita wartość projektu to 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.

Materiał współfinansowany ze środków Funduszu Spójności





9 sierpień

Aktualności z realizacji projektu

Na wszystkich inwestycjach prowadzonych w ramach realizowanego projektu pn. "Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" dofinansowanego z Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, trwają intensywne prace
budowlano-montażowe.

W ramach zadania "Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach"
trwają prace związane z czyszczeniem i zabezpieczaniem konstrukcji betonowej komór, gdzie dopływają
ścieki pompowane dalej do oczyszczalni.

Na kontrakcie "Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą
samochodową" postawiono 20 słupów żelbetowych, na których spocznie konstrukcja stalowa. Powstało
już ok. 60% długości ściany betonowej z dwóch stron wiaty. Na obiekt dostarczona została konstrukcja
stalowa, której montaż rozpocznie się jeszcze w miesiącu sierpniu.

W ramach zadania "Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki"
prowadzone są prace związane z utwardzeniem dróg wewnętrznych, budową zbiornika wód popłucznych
oraz roboty związane z ociepleniem budynku.

Wszystkie prace na realizowanych kontraktach prowadzone są zgodnie z zatwierdzonymi
harmonogramami robót.

Przedsiębiorstwo otrzymało do wdrażania projektu już 2 mln zł dotacji z Instytucji Wdrażającej tj.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie. Przypomnijmy, że
całkowita wartość projektu to 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.





8 sierpień

Na działce należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Powstańców Wlkp. 
w Obornikach, powstaje myjnia samochodowa. Działka została wydzierżawiona inwestorowi, który
wybudował nowoczesną samoobsługową trzystanowiskową myjnię samochodową. Dodatkowo w obrębie
myjni znajdować się będzie odkurzacz do sprzątania. Planowane uruchomienie myjni planowane jest na
wrzesień.



 

 

19 lipca



Od połowy lipca 2019 roku na terenie Gminy Oborniki rozpoczęto systematyczne kontrole podłączeń do
kanalizacji sanitarnej. W miejscowościach wyposażonych w kanalizację sanitarną Pracownicy PWIK w
Obornikach Sp. z o.o. będą kontrolować nieruchomości w celu weryfikacji nielegalnego zrzutu
nieczystości ciekłych, czyli odprowadzania ścieków bez zawartej umowy.

Głównie przeprowadzana jest kontrola posesji wytypowanych z bazy danych PWIK w Obornikach Sp. z
o.o.. Kontrolowani są mieszkańcy, którzy mają techniczną możliwość podłączenia nieruchomości do
kanalizacji sanitarnej, a jeszcze tego nie uczynili (Z PWIK w Obornikach Sp. z o.o. rozliczają się tylko za
dostarczoną wodę.).

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Oborniki zobowiązują do:

podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscach gdzie istnieje techniczna
możliwość,
regularnego opóźniania zbiorników bezodpływowych (szamb) w sposób uniemożliwiający
przepełnienie i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, zbiorniki bezodpływowe powinny
być szczelne,
regularnego pozbywania się osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków,
eksploatowanych zgodnie z technologią.

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków: "kto bez uprzedniego zawarcia umowy, odprowadza ścieki do urządzeń
kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. W razie
skazania za przestępstwo, (odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy) sąd może orzec
nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za
każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa."

Zwolnione z obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej są tylko i wyłącznie nieruchomości
wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniające w/w wymogi. Zachęcamy Państwa do
skorzystania z oferty Przedsiębiorstwa celem przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

16 lipca

Prace modernizacyjne na ujęciu wody w Nieczajnie postępują zgodnie z harmonogramem, poza innymi
pracami na początku lipca zostały dostarczone, zmontowane i odebrane nowe zbiorniki wody uzdatnionej.

Dotychczas dysponowaliśmy zapasem wody w ilości 80 m sześciennych, nowe zbiorniki zapewnią ponad
260 m sześciennych, co po zakończeniu modernizacji, przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa
dostaw wody w okresach największych poborów.



05 lipca



Modernizacja Suw Nieczajna

Obecnie trwają prace ziemne przy układaniu nowych instalacji wod-kan oraz elektrycznych. Wykonano
fundamenty pod zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej oraz dostarczono na plac budowy zbiorniki w ilość
2 sztuk,każdy po 150 m3 objętości. Rozpoczęły się również prace w samym budynku stacji uzdatniania
oraz przy nowym ogrodzeniu.

24 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.

10 czerwca

Trwa budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą
samochodową.

Jest to jeden z elementów projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji
Oborniki - I etap" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020, działanie 2.3 ? ?Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach".

Inwestycja polega na budowie wiaty - zadaszenia nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego
oraz budowie wagi dla samochodów ciężarowych na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach. Łączna
powierzchnia zadaszenia poletek wynosi 2706 m2, natomiast zabudowa wagi samochodowej to niespełna
90 m2. Realizacja przedmiotowego zakresu robót pozwoli na ograniczenie przedostawania się wód
opadowych do odwodnionych osadów produkowanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych.

Wykonawca rozpoczął prace w czerwcu od robót ziemnych i wylania fundamentów.
 W kolejnych miesiącach mają powstać ścinaki żelbetowe, słupy oraz konstrukcja stalowa.

Całość robót ma się zakończyć pod koniec bieżącego roku.



04 czerwca

Trwają prace przy modernizacji i przebudowie przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach.

Modernizacja i przebudowa istniejącej przepompowni przy ul. Spacerowej realizowana będzie pod kątem
usprawnienia działania układu przepompowania ścieków komunalnych pod rzeką Wełną w kierunku do
oczyszczalni. Obiekt wyposażony zostanie w urządzenie do usuwania skratek, a wymianie na nowe będą
podlegać cała armatura, pompy, rurociągi i automatyka.

Przepompownia wyposażona zostanie w nowoczesny agregat prądotwórczy, który będzie automatycznie
uruchamiany w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. Przebudowa przepompowni obejmie
ponadto wykonanie dróg wewnętrznych na terenie obiektu wraz z ogrodzeniem oraz prace remontowo-
budowalne wszystkich pomieszczeń.

W dniu 15 marca 2019 roku podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące realizacji przedmiotowego
kontraktu z Przedsiębiorstwem HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Wartość planowanych do
wykonania robót budowlanych wynosi 2.497.999,62 zł. brutto.



15 maja



OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OBORNIKACH BEZ TAJEMNIC!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp z o.o. realizuje projekt pn. "Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" dofinansowany z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita
wartość projektu wynosi 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.

Przedsiębiorstwo jako beneficjent funduszy z Unii Europejskiej przystąpiło do ogólnopolskiego projektu
DNI OTWARTE Funduszy Europejskich. W ramach przedmiotowej inicjatywy w dniach 10-11 maja można
było zwiedzić oczyszczalnię ścieków w Obornikach. To właśnie na tym obiekcie zrealizowano i będzie
realizowanych kilka inwestycji współfinansowanych z dotacji Unii Europejskiej. 10 maja na naszym
obiekcie gościliśmy grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Oborniki. W sobotę,
11 maja od godziny 11:00 do 17:00 oczyszczalnia była otwarta dla wszystkich zainteresowanych. W
pełnych godzinach zegarowych wraz z przewodnikiem można było obejrzeć cały ciąg technologiczny
oczyszczania ścieków komunalnych. Dla najmłodszych został wystawiony sprzęt wykorzystywany w
przedsiębiorstwie tj. samochód do czyszczenia kanałów ściekowych, ładowarka teleskopowa oraz
koparko-ładowarka. Na wszystkich którzy odwiedzili nasz obiekt podczas dni otwartych czekał ciepły
poczęstunek, ciasto oraz napoje.

Dziękujemy za tak liczną frekwencję, do zobaczenia!









29 kwietnia

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

W dniu 29 kwietnia podpisano umowę dotyczącą realizacji inwestycji pn. "Budowa wiaty nad istniejącym
składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową". To już trzecia umowa na roboty
budowlane w ramach wdrażanego przez Przedsiebiorstwo 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.

Inwestycja polegać będzie na budowie wiaty - zadaszenia nad istniejącym składowiskiem osadu
odwodnionego oraz budowie wagi dla samochodów ciężarowych na terenie oczyszczalni ścieków
w Obornikach. Łączna powierzchnia zadaszenia poletek wynosi 2706 m2, natomiast zabudowa wagi
samochodowej to niespełna 90 m2. Realizacja przedmiotowego zakresu robót pozwoli na ograniczenie
przedostawania się wód opadowych do odwodnionych osadów produkowanych w procesie oczyszczania
ścieków komunalnych. Zmniejszy to ilość wytwarzanych osadów ściekowych oraz koszty ich dalszego
zagospodarowania.

Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2020 roku. Wartość umowy opiewa na kwotę
2.813.748,00 a wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Remontowo-Budowlany "REMBUD" Krzysztof
Przysiecki z siedzibą w Kaźmierzu.

3 styczeń

Idąc z duchem przyszłości Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
postanowiło wprowadzić w życie nowe udogodnienie dla klientów e-fakturę, to elektroniczny odpowiednik
faktury papierowej, zawierający te same dane. Wysyłana jest w formacie PDF na adres e-mail klienta,
który zdecyduje się na takie rozwiązanie.



13 grudnia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. w latach 2017 - 2018 przeprowadziło
znaczące inwestycje w zakresie budowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Uścikowo, Chrustowo, Urbanie oraz Dąbrówka Leśna - ul. Ogrodowa.

W ramach przedmiotowego zakresu robót wykonano również kolektor tranzytowy przesyłu ścieków z
miejscowości Uścikowo do oczyszczalni ścieków w Obornikach wraz z tłocznią ścieków. W przeciągu
dwóch lat wybudowano system sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości ponad
14,4 km. Budowa przedmiotowej infrastruktury daje możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji
sanitarnej kolejnym mieszkańcom naszej gminy. Obecnie do nowo wybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej mogą się podłączać mieszkańcy wsi Dąbrówka Leśna - ul. Ogrodowa oraz mieszkańcy centrum
wsi Chrustowo. W najbliższych tygodniach taką możliwość będą mieli również mieszkańcy wsi Urbanie,
lecz jest to uzależnione od wykonania przyłączy energetycznych przez ENEA

 do obiektów przepompowni ścieków. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców tych miejscowości
uprzejmie prosimy o składanie wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych w siedzibie
Przedsiębiorstwa w Obornikach przy ulicy Staszica 41A. Wnioski można również pobrać ze strony
internetowej przedsiębiorstwa www.pwik-oborniki.pl

W kolejnych latach w ramach możliwości finansowych Przedsiębiorstwa, planowana jest budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko oraz kolektora tłocznego Uścikowo-Objezierze, co pozwoli
na wyłączenie z działania wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Objezierzu.

7 grudnia

Dezynfekcja wody basenowej lampami UV

Od ponad roku na układzie cyrkulacji brodzika dla dzieci działają lampy UV, które pozwalają zmniejszyć
dawkę chloru do niezbędnego minimum określonego przepisami, a tym samym przyczyniają się do
polepszenia jakości wody. Kolejne nowe lampy założone zostały na nieckach Spa oraz Jacuzzi i stanowią

https://www.pwik-oborniki.pl/obsluga_klienta/zgoda-na-przesylanie-faktur-w-formie-elektronicznej.html
https://www.pwik-oborniki.pl/www.pwik-oborniki.pl


zwieńczenie decyzji podjętej na ostatniej wizycie w Centrum Rekreacji Oborniki przez Burmistrza Obornik
Tomasza Szramę oraz Prezesa Zarządu Tomasza Augustyna.

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.

Można śmiało powiedzieć, iż obiekt Centrum Rekreacji Oborniki dołącza do elitarnej grupy obiektów
sportowych spełniających najbardziej rygorystyczne wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
jednocześnie oferując swoim klientom komfortowe i bezpieczne usługi z zakresu kąpieli wodnych.

21 listopad
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