
 
UWAGA AWARIA! 

 
OPEC Sp. z o.o. w Puławach 9.10.2017 r. przystąpił do usuwania awarii na sieci 
ciepłowniczej przechodzącej przez ulicę Pustą. 
Prace były zaplanowane do wykonania w dniach 9.10.2017 r. do 14.10.2017 r. przy 
wyłączonej dostawie ciepła dla osiedla Kołłątaja w dniach 10 i 11 października 2017 r. 
Prace odkrywkowe wykonane przez OPEC w dniach 9,10 i 11 października zweryfikowały 
wcześniejsze plany.  
W rzeczywistości kanał ciepłowniczy znajduje się głębiej niż zaznaczono na mapach  
i przebiega na głębokości około 5 metrów pod kanałami kanalizacji deszczowej. 
Nieszczelność występuje dokładnie w miejscu niedostępnym pod kanałami kanalizacji 
deszczowej. Ponadto na trasie wykopu napotkano szereg kolizji (kable energetyczne 
średniego i niskiego napięcia, przewody gazowe i wodne). 
Dodatkowym utrudnieniem jest piaszczysty grunt, który ze względów bezpieczeństwa 
wymaga profesjonalnego zabezpieczenia w postaci szalunków. 
Dlatego przy trwających pracach przygotowawczych (przełożenie kabli, przewodów 
gazowych i wodnych) następuje przesunięcie terminu przerwy w dostawie ciepła dla osiedla 
Kołłątaja. 
O dokładnym terminie poinformujemy mieszkańców na naszej stronie internetowej i poprzez 
informacje na klatkach schodowych 
 

Przerwa w dostawie ciepła będzie trwała około 2 doby i dotyczyć będzie następujących 
budynków: 
 

 Szkoła nr 10, ul. 6-go Sierpnia 30, 
 Przedszkole nr 14, ul. Kołłątaja 17, 
 Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, ul. 6-go Sierpnia 20, 
 ul. 6-go Sierpnia 36, 38, 40, 
 ul. Wiejska  3, 4 
 ul. Pusta 4, 6, 8 
 ul. Piaskowa 41, 45, 61, 65 
 ul. Kołłątaja numery nieparzyste: 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,  
                                    47, 
 ul. Kołłątaja numery parzyste:      20, 22, 24, 26, 28, 32,  32A, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48,                 
                                                            50, 54, 56, 58, 60, 62, 
 Medical ul. Kołłątaja 18, 
 Ciastkarnia PSS ul. Kołłątaja 52, 
 
Instytucje: 
 Obiekty MZK przy ul. Dęblińskiej, 
 Obiekty ZUK, przy ul. Dęblińskiej,  
 Nieruchomości Puławskie przy ul. Dęblińskiej, 
 Elektropaks ul. Dęblińska, 
 Magazyn ul. Dęblińska, 
 Piekarnia ul. Dęblińska 


