
Zespoł opĺeki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

? , v;uu
rą: oí "l0 

(

Zespół opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67

28-100 Busko- Zdrój
tel. centrala 41.378 24 01, fax. 4t 378 27 68
NIP: 655-16-62-705 Regon: 0003L1467

e-mail: sekretariat@zoz,busko.com.pl
strona internetowa: www.zoz.busko.com,pl

5_1o{91'" 
"rąDło.ť2(J ....,". ... z,'(ry/

lSo 900ĺ:2008

,6'\
(Íü'

t*.*u llą,a,lł*,
Laureat XVI edycii ŚNJ
w kategorii oľganizacj i
publicznych - ochrona

zdľowia.

Busko-Zdrój, dnia 29 maja2019 r.

zozlDotlD7 tBDMt2019

Pan
rlrlt. Jerzy Kolaľz

Staľosta Buskĺ

Staľostwo Powiatowe

w Busku_Zdľoju

W odpowiedzi na inteľpelacje l zapytania Radnego Rady Powiatu w Busku-Zdľoju Pana

Piotľa Wąsowicza upľzejmie informuję:

Na pľzestľzerri lat 2016 - 2017 okľeślono i zaewidencjonowano wszystkie zagroŻenia dla
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku-Zdľoju z tytułu ewęntualnego zalania, podtopienia itp'

Następnie pľzystąpiono do usuwania zagroŻeń popÍZez wynajem operatoľa z kopaľką

i usunięcie / wyrnianę zasypanych, załamanych ľuľ tzw. kanalizacji buľzowej wewnętľznej,

a takŻe oczyszczenie sepaľatoľów i osadników kanalizacji burzowej oľaz wpľowadzenie

ľynien do kanalizacji buľzowej. Dzięki podjętym działaniom naptawczym uzyskano aktualne

i niezbędne dokumenty, tj. pozwolenie wodnoprawne na szczegőlne koľzystanie z wőd'

w zakľesie wpľowadzania oczyszczonyclr ścięków - wód deszczowych i ľoztopowych

pochodzących z powieľzchní dachów budynków, jezdni, chodników, paľkingów

wewnętľznycl'l oľaz teľenów zielonych znajdujących się na terenie Szpitala Powiatowego

w Busktr-Zdľoju poprzez istniejący system kanalizacji deszczowej do zieni (ľowu

melioľacyjnego).

Kolejrrym działarriem były pľace poľządkowe tzw' zaplecza technicznego (wokół

magazynów' dawnej spalaľni, świniaľni) polegające na niwe]owaniu i ľówrraľliu teľenu

kopaľko-spychaľką w celu pľawidłowego ukształtowania teľenu' a następnie lra terenie tym

zasiano tľawę. Dokonano wymiany ruľy ssącej w jednej ze studni głębinowych na teľenie

szpitala i uszczelniono teľen wokół studni. Ponadto zostało zakupione uľządzenie do

clrlorowania wody z u.jęi własnych, tzw' chloľatoľ, jak ľównież dokonano malej modeľnizac.ii

zbioľników na wodę z własnych studni. W samym budynku głównynr szpitala (w kotłowni)





wczyszczono odstojniki na wodę gruntową jak ľównież zakupiono dodatkową pompę wTaz

z 50 metľowym wężem jako zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia pompy pľacującej.

Reasumując: Pomimo położenia Szpitala Powiatowego poniżej poziomu jezdni

ul. Bohaterów Waľszawy pÍzy baľdzo obťrtych, nawalnych deszczach, dzięki

ww. i zrea|izowarlym działaniom, w szpitalu nie wystąpiły większe zagroŻenia. Pojawiają się

problemy w związku z niewłaściwym wykonaniem dachów na budynkach Gruźlicy i Choľób

Płuc (w ľamach pľojektu pn. ,,Teľmomodemizacja budynków użyteczności publicznej na

teľenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego''), Bloku operacyjnego, co przy

nawalnych deszczach skutkuje zalewaniem ścian i elewacji. Ponieważ minął juz okres

gwaľancji musimy sami usunąi usterki.

Z powaŻaniem
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