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Mieszkańcy miasta Łabiszyn
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie przeprasza wszystkich
mieszkańców miasta Łabiszyn, korzystających z wody miejskiej produkowanej na
Stacji Uzdatniania Wody przy ul Romantycznej 20B za powstałe utrudnienia i
perturbacje, które miały miejsce w dniach 17 i 18 marca 2015r. wynikające z
okresowego braku wody w sieci. Powodem zakłóceń w dostawie wody do Państwa
mieszkań były 2 awarie rurociągu zlokalizowanego na terenie SUW następujące
niezależnie jedna po drugiej w odstępie kilku godzin. Powstała sytuacja obnażyła
pewne braki organizacyjne ZWiK, szczególnie w zakresie sposobu informacji
przekazywanej Państwu jak i przygotowaniu pomocy w umożliwieniu wszystkim
poszkodowanym w korzystaniu z punktów zastępczych dystrybucji wody na czas
awarii do celów sanitarnych i spożywczych. Wyciągając wnioski z powstałego
zdarzenia, realizując sugestie przekazywane przez mieszkańców pracownikom ZWiK
i Urzędu Miejskiego a przede wszystkim realizując polecenie Pana Burmistrza
Łabiszyna przystąpiliśmy do znowelizowania procedury postępowania Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie na wypadek powstania awarii sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, która w sposób znaczący ma ograniczyć wszelkie
utrudnienia i niedogodności wynikające z braku wody w sieci wodociągowej lub
niedrożności sieci kanalizacyjnej.
Wcześniej informowaliśmy Państwa, że Gmina Łabiszyn realizuje ze środków
własnych zadanie pn. „Uporządkowanie systemu wodno-ściekowego dla miasta
Łabiszyna" w ramach, którego zostanie zmodernizowana w 100% Stacja Ujęcia Wody
dla miasta Łabiszyn. Jest to l etap realizacji dużego zamierzenia mającego na celu
znaczącą poprawę, jakości wody produkowanej przez ZWiK i jej dystrybucji do
mieszkańców. Prace rozpoczęliśmy od źródła a zamierzamy zakończyć na punktach
czerpalnych u każdego z odbiorców wody z sieci miejskiej realizując sukcesywnie w
miarę posiadanych środków materialnych rozbudowę stacji o zbiorniki retencyjne wody
uzdatnionej a następnie pełną modernizację sieci miejskiej. Zadanie jest bardzo
obszerne i kosztowne. Gmina Łabiszyn, jako właściciel ZWiK podejmuje wszelkie
działania dla pozyskania środków materialnych na zrealizowanie całego
przedsięwzięcia bez zbędnej konieczności podnoszenia stawek za produkcję wody.
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