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 DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r.  zrealizował działania w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia mieszkaoców. 
Zarówno zakres tych działao, jak również szczególna specyfika są bardzo obszerne, dlatego też wymagają systematycznych nakładów finan-
sowych. Środki przeznaczone są głównie na modernizację istniejących urządzeo zapewniających mieszkaocom bezpieczną i zdrową wodę 
oraz regularny odbiór zrzucanych przez mieszkaoców ścieków komunalnych. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie  

W zakresie zaopatrywania w wodę do końca października  

2020 r. wykonano: 

 Montaż lamp UV z szafą sterowniczą na hydroforni Niżankowice, służących do 

sterylizacji i dezynfekcji wody w celu eliminacji organizmów mikrobiologicznych 

promieniami ultrafioletowymi wody ujętej ze studni głębinowych 

 Montaż lamp UV z szafą sterowniczą na hydroforni Trębaczew, służących do 

sterylizacji i dezynfekcji wody w celu eliminacji organizmów mikrobiologicznych 

promieniami ultrafioletowymi wody ujętej ze studni głębinowych 

 Zakup pompy głębinowej i przewodu zasilającego na hydroforni Trębaczew  

 Montaż ogrodzenia betonowego wraz z bramą wjazdową na hydroforni Szczyty -  

 Remont pompy głębinowej GC,5,7 26 kw na hydroforni Kolonia Lisowice  

 Remont pompy głębinowej GC 5.06 SGMe18, przewód zasilający Clean Cable 

4x10 450/750V - ujęcie wody Kolonia Lisowice  

 Wykonanie stolarki drzwiowej w budynkach hydroforni w Trębaczewie i Kolonii 

Lisowice 
  

Łączny koszt - 113 427,08 zł 

W zakresie gospodarki ściekowej do końca października  

2020 r. wykonano: 

 Zakup czterech aeratorów napowietrzających ścieki na bloku technologicznym 

na oczyszczalni ścieków Działoszyn – 152 801,64 zł 

 Wykonanie i montaż szafy sterowniczej i rozdziału mocy do areatorów  

na oczyszczalni ścieków Działoszyn – 10 593,60 zł 

 Wymiana komputera do sterowania automatycznego wraz z oprogramowaniem 

na oczyszczalni ścieków Trębaczew - 12 359,20 zł 

 Remont pompy ścieków NT 3153, oczyszczalnia ścieków Działoszyn  

- 11 917,80 zł 

 Wykonanie sterowania bloku technologicznego – remont, oczyszczalnia ścieków 

Działoszyn - 44 140,00 zł 

 Montaż zasuw z napędami – remont bloku technologicznego, oczyszczalnia  

ścieków Działoszyn - 65 823,77 zł 

 Remont podajnika ślimakowego, oczyszczalnia ścieków Działoszyn – 6 256,84 zł 

 Remont pompy ścieków 3085.183 2,4kW 400V, oczyszczalnia Działoszyn  

- 7 161,71 zł 

 Wykonanie sterowania bloku technologicznego, oczyszczalnia ścieków  

Działoszyn – zakooczenie - 29 573,80 zł 

 Montaż i uruchomienie softstartów dmuchaw na bloku technologicznym przy 

automatyce sterowania bloku, oczyszczalnia ścieków Działoszyn - 4 303,65 zł 

 Przegląd dmuchawy Robuschi RBS, czyszczenie stanowisk roboczych, zawór 

bezp. Robuschi, wymiana zaworu itp. - remont i przegląd dmuchu powietrza, 

oczyszczalnia ścieków Działoszyn - 6 041,66 zł 

 Remont pompy ścieków 3085.183, przepompowania Raciszyn - 7 161,71 zł 

 Zakup obudowy pompy + części – remont pompy, oczyszczalnia ścieków  

Działoszyn - 7 700,82 zł 

 Remont – wykonanie filtra osadu, montaż filtra oraz wykonanie podestu  

na prasie, oczyszczalnia ścieków Działoszyn - 9 269,40 zł 

 Zakup papy PYE – remont dachu, oczyszczalnia ścieków Trębaczew - 4 575,11 zł 

 Wykonanie remontu sterowania prasy osadu, oczyszczalnia ścieków Działoszyn  

- 58 485,50 zł 

 Remont pompy zatapialnej ścieków 65PZM1, oczyszczalnia ścieków  

Trębaczew - 2 626,33 zł 

 Dostarczenie i uruchomienie stanowiska komputerowego wraz z oprogramowa-

niem SCADA. Realizacja zlecenia wg umowy 2/7/20, oczyszczalnia ścieków  

Działoszyn - 11 035,00 zł 

 Zakooczenie prac wykonania układu sterowania prasą odwadniającą,  

oczyszczalnia ścieków Działoszyn - 16 552,50 zł 

 Naprawa sterowania saturatora, oczyszczalnia ścieków Działoszyn - 15 890,40 zł 


