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   W odpowiedzi na interpelację Radnej Beaty Piątkowskiej w sprawie niskiego ciśnienia wody oraz 

jej okresowego braku na ul. Jabłoni i Harcerskiej w Kaczycach wyjaśniam: 

 

1.Po monitach mieszkańców w/w rejonu w latach ubiegłych, dwa lata  temu zostało podniesione 

   ciśnienie po czeskiej stronie o 0,2 atm. t.j do 3,1 atm. Niestety, jest to maksymalna wysokość 

   ciśnienia  na sieci jaką  możemy dostać od czeskiego dostawcy. Nie mniej jednak sytuacja uległa       

   zdecydowanej poprawie i jedynie w okresie pierwszych  gorących dni zgłaszane są nam problemy 

   z ciśnieniem wody i jej małą ilością. Dzieje się tak  przez pierwszy,drugi weekend lata kiedy 

   napełniane są”hurtowo” baseny. 

   Dla zobrazowania sytuacji załączam rejestr ilości podanej do sieci wody w miesiącu maju, 

   czerwcu i lipcu dla 2019 r. ,2020r. i 2021r. Widać tu jak nierównomierne są pobory wody   

   w zależności od pogody i temperatury. Reasumując w szczytowych upałach podawaliśmy do sieci 

   o 86 % więcej wody niż wynosi średnia miesięczna. Stąd jak najbardziej mogły się zdarzyć 

   chwilowe niedobory wody u mieszkańców ul. Ludowej i Harcerskiej. 

   

2.Pismo od mieszkańców ul. Harcerskiej i Ludowej w sprawie jak wyżej datowane na 20.06.2021 r.   

   wpłynęło do GZWiK  30.06.2021r. 

   Pismo wyjaśniające do mieszkańców zostało wysłane 6.07.2021 r. Jednocześnie GZWiK zakupiło 

ciśnieniomierz do całodobowego pomiaru ciśnienia wraz z rejestracją danych tak aby jednoznacznie 

ustalić czy mamy do czynienia w chwilowym spadkiem ciśnienia czy też sytuacja ma charakter 

ciągły. Na podstawie tych danych będą podjęte  dalsze działania. 
Jednakże do dnia 2.08.2021 Pani Piotrowska nie udzieliła odpowiedzi na propozycję zawartą w 

piśmie DS.425.040.2021 z dnia 6.07.2021 r. dotyczącą montażu ciśnieniomierza. 
Do czasu uzyskania odpowiedzi u kogo z mieszkańców możemy zamontować ciśnieniomierz nie 

będziemy podejmować żadnych działań i sprawa pozostanie bez biegu. 
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   Złączniki : 
1x pismo mieszkańców z dnia 20.06.2021 
1x pismo DS.425.040.2021 z dnia 6.07.2021 r. 
1x rejestr ilości podanej do sieci wody (maj ,czerwiec ,lipiec 2019,2010 i 2021) 

 
Otrzymują : 
1 x adresat 
1 x a/a 


