Zestawienie najważniejszych prac remontowo-modernizacyjnych
wykonanych przez Zakład Usług Publicznych w Golczewie w 2015 r.

I. Prace związane z funkcjonowanie sieci wodno – kanalizacyjnej.
1. Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i hydroforniach -łącznie 25 awarii.
2. Montaż i wymiana wodomierzy - łącznie 195 wodomierzy
3. Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, przepompowniach, urządzeniach instalacji
sanitarnej - łącznie 13 awarii.
4. Prace remontowe i modernizacyjne na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni
ścieków:
1. Stacja wodociągowa Kłęby:
-

wymiana zbiorników odżelaziacza oraz odmanganiacza, wraz ze złożem kwarcowym,
wymiana uszkodzonej pompy poziomej PJM na pompę MVA,
wykonanie i zamontowanie szafy zasilającej i sterowniczej,
wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem i wymiana stolarki okiennej,
wykonie konstrukcji dachu wraz z pokryciem blachą trapezową OC,

2. Stacja wodociągowa Kretlewo:
-

wymiana złoża kwarcowego w zbiorniku odżelaziacza i odmanganiacza,
wymiana pompy głębinowej wraz z przewodem zasilającym w studni nr 1,
wymiana okien drewnianych na plastykowe w budynku hydroforni,
wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem,
wykonie konstrukcji dachu wraz z pokryciem blachą trapezową OC,
wykonanie i zamontowanie nowej szafy zasilającej i sterowniczej,

3. Stacja wodociągowa Mechowo:
-

wymiana złoża kwarcowego w zbiorniku odżelaziacza i odmanganiacza,
wymiana dwóch aeratorów,
zakup i wymiana sprężarki,

4. Stacja wodociągowa Niemica:
-

wymiana złoża kwarcowego w odżelaziaczu,
wymiana aeratora,
wymiana wodomierza,
zakup i wymiana sprężarki,

5. Stacja wodociągowa Golczewo:
-

wykonanie i zamontowanie szafy zasilającej i sterowniczej,
remont studni głębinowej nr 2 (koszt 105.000 zł netto), wraz z jej włączeniem w sieć i
sterowanie

6. Stacja wodociągowa Unibórz:
-

wymiana dyfuzorów oraz złoża w odżelaziaczach,
wymiana aeratora,
wymiana wodomierza,
wymiana sprężarki,

7. Oczyszczalnia ścieków w Golczewie:
-

naprawa pompy na przepompowni wewnętrznej od punktu zlewnego,
czyszczenie stawów stabilizacyjnych,
czyszczenie wszystkich komór beztlenowych na pracujących bioblokach,
naprawa inżektorów od recyrkulacji osadu,
konserwacja nieczynnego biobloku WS 400,
wykonanie nowych koryt wyłapujących skratki,
naprawa, umocnienie grobli na stawach stabilizacyjnych poprzez zabijanie pali
drewnianych,
pogłębienie oraz faszynowanie rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone do jeziora,
naprawa monitoringu oraz sterowania pracą oczyszczalni ścieków,

5. Prace remontowe, modernizacyjne i inne wykonane na sieci i związane z
funkcjonowaniem sieci wodociągowej .

-

zamontowanie czterech wodomierzy zespolonych w budynku Wspólnoty
mieszkaniowej CIS,
zamontowanie siedmiu wodomierzy zespolonych w budynku Wspólnoty
mieszkaniowej ZDRÓJ,
zamontowanie trzech wodomierzy zespolonych w budynku Wspólnoty mieszkaniowej
NOVA,
zamontowanie zasuwy Ø 100 na sieci wodociągowej od hydroforni przy ulicy
Słonecznej w Golczewie,
kontrola wszystkich hydrantów na terenie Gminy Golczewo,
odcięcie wody do budynku nieczynnej hydroforni w miejscowości Dargoszewo,
wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej przy ulicy 9-Go Maja w Golczewie o
długości 312 mb PE Ø 110,
wykonanie, przepięcie czterech przyłączy wodociągowych na ulicy 9- Go Maja w
Golczewie w związku z wykonaniem nowej sieci wodociągowej,
zamontowanie hydrantu nadziemnego przy ulicy Jedności Narodowej,
wykonani rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Kłeby – ul. Spacerowa – 320
mb PE Ø 110,
przeniesienie hydrantu podziemnego poza teren chodnika w miejscowości Samlino,
wymiana hydrantu podziemnego przy ulicy Leśnej w Golczewie,
wymiana trzech uszkodzonych zasuw Ø100 i trzech zasuw Ø200 na ulicy Jedności
Narodowej / remont głównego węzła sieci wodociągowej w Golczewie /.

