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Gołdap, dnia 09.06.2015 r.
Notatka służbowa spisana na okoliczność awarii przyłącza wodociągowego do budynku
mieszkalnego Paderewskiego 13 przy budowie przy Paderewskiego 11
W dniu 09.06.2015 r. o godzinie 1115 Kierownik Ujęć Wody Pan Krzysztof
Polakowski został poinformowany przez wykonawcę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Pana Mariusza Lenkiewicza przy ulicy Paderewskiego 11 o wycieku wody z wodociągu na
terenie budowy. Niezwłocznie wysłano pogotowie wodociągowe na miejsce awarii w celu
zorientowania się w sytuacji. Przekierowano również pracowników z samochodem
specjalistycznym SCK-4H w celu zabezpieczenia wycieku. Pracownicy z pogotowia
wodociągowego po przybyciu na miejsce wycieku stwierdzili awarię wodociągu fi 80
prowadzącego do nieczynnego hydrantu
w pobliżu budowy. Poinformowali
również Kierownika i Mistrza o
zaistniałej sytuacji. Sprawdzono na
posiadanych podkładach geodezyjnych
możliwości zamknięcia zasuw by jak
w najmniejszy sposób zmniejszyć obszar
zamknięcia wody.
Po przybyciu
Kierownika i Mistrza Ujęć wody na
miejsce awarii, wykonawca budowy
przy ul. Paderewskiego 11 powiedział że wyciek nastąpił pod wpływam osunięcia się urobku
na rurę i zerwanie rury wodociągowej
z kolana fi 80. Wykonane zamknięcia zasuw
nie dały potrzebnego rezultatu zmniejszenia
ciśnienia w miejscu awarii.
O godzinie 1200 podjęto decyzję
o zamknięciu zasuwy w komorze przy
zabytkowej wieży ciśnień, co spowodowało
wyłączenie wody w części miasta Gołdap
oraz w niektórych
miejscowościach
sąsiednich. Taki krok spowodował redukcję
czasu potrzebnego na usunięcia wycieku. O
wszystkich niezbędnych krokach i etapach prac
na bieżąco informowano Prezesa PWiK
Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi. W czasie
zamykania wody przygotowywano miejsce
i niezbędne materiały do usuwania wycieku. Na
miejsce awarii przybył Prezes PWIK – u by
osobiście sprawdzić zaistniałą sytuację.
Po odkopaniu całej rury okazało się że
wyciek
znajduje
się
na
niezainwentaryzowanym przyłączu wody fi 80 prawdopodobnie do wielorodzinnego budynku

położonego przy ulicy Paderewskiego 13. Zlokalizowano również nieczynny hydrant wraz z
zasuwą.
O zaistniałej awarii powiadomiono mieszkańców przez portal informacyjny
GOŁDAP.INFO p. Jacka Rakowskiego.
Po odkopaniu całej rury podjęto decyzję
o wycięciu stalowego przyłącza fi 80
i zastąpieniu jego rurą PE wraz z zasuwą
odcinającą. Oraz zdemontowano i zaślepiono
hydrant na rurze fi 65.
O godzinie 1400 zakończono usuwanie
wycieku i przystąpiono do otwarcia zasuwy
przy wieży ciśnień i podawanie wody na
odcięty teren. Niezwłocznie sieć została
przepłukana z zabrudzeń i osadów. O godzinie 1430 zakończono całość prac.
Do usunięcia wycieku zużyto trzy łączniki RK fi 80, kolano kołnierzowe fi 80, zasuwę
fi 80 wraz ze sztycą i kopułką oraz łącznik RK fi 65 z flanszą i korkiem do zaślepienia
nieczynnego hydrantu.
Ustalono z wykonawcą budowy przy
ul. Paderewskiego 11 w Gołdapi, że koszty
związane z zajęciem pasa drogowego drogi
wojewódzkiej zostanie poniesiony przez Firmę
Handlowo-Usługowa M.J.Lenkiewicz Mariusz
Lenkiewicz ul. Batorego 19A lok. 16, 19-400
Olecko
NIP:
847-139-72-77
REGON
519534599, a teren zostanie przywrócony do
stanu pierwotnego.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy naszych odbiorców.

