Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. przypomina
Wszystkim Właścicielom, Administratorom nieruchomości oraz
Przedsiębiorstwom i Instytucjom w obrębie miast
Chorzów i Świętochłowice

W związku ze zbliżającą się zimą i powstającą stąd możliwością uszkodzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na
skutek mrozu ChŚPWiK Sp. z o.o. informuje, że w myśl obowiązujących przepisów zabezpieczenie i utrzymanie w
należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy do obowiązku właścicieli posesji lub osób
działających w ich imieniu.

Przed wystąpieniem mrozów zaleca się:
• Pomieszczenie w którym znajduje się wodomierz zabezpieczyć uszczelniając drzwi i okna
• Zabezpieczyć wodomierz w sposób umożliwiający łatwe usunięcie izolacji cieplnej celem wykonania odczytu
• Studzienki wodomierzowe powinny być wyremontowane i przykryte typowym włazem, posiadać stopnie złazowe
• Studzienki o głębokości mniejszej niż 1,20 m należy ocieplić
• Zabezpieczyć pomieszczenie wodomierzowe przed skutkami niskich temperatur - temperatura w pomieszczeniu
wodomierzowym nie powinna być niższa niż 4oC
• Zabudować w najniższym punkcie instalacji ogólnodostępny punkt poboru wody i zabezpieczyć go izolacją cieplną.
Umożliwi to zaopatrzenie w wodę w przypadku awaryjnego obniżenia ciśnienia w sieci.
• Przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nie ocieplone kondygnacje w budynkach zabezpieczyć
izolacją cieplną
• W szaletach ogólnych doprowadzić do stanu używalności urządzenia grzewcze
• Nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych do zasuw, hydrantów, studni rewizyjnych, kratek ściekowych
• Nie składować stert śniegu i lodu na w/w urządzeniach sieci wod-kan!
• Informacje o wszelkich nieszczelnościach ulicznej sieci wodociągowej należy zgłaszać w ChŚPWiK Sp.z o.o., 41500 Chorzów, ul.Składowa 1

• telefony całodobowe : 32 34 94 600, 32 34 94 601
•Nie zastosowa
Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń narazić może właścicieli posesji na poważne straty materialne
(konieczność naprawy zniszczonych przez mróz urządzeń) jak również spowodować pociągnięcie winnych do
odpowiedzialności karno-administracyjnej. e się do powyższych zaleceń narazić może właścicieli posesji na
poważne straty materialne (konieczność naprawy zniszczonych przez mróz urządzeń) jak również spowodować
pociągnięcie winnych do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

