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WYMIANA WODOCIĄGU W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY SIEWIERZ

    W południowej części Gminy Siewierz w miejscowościach Podwarpie, Karsów, Kuźnica Podleśna, Kuźnica Piaskowa, Kuźnica
Warężyńska, Warężyn i Pierkowskie prowadzone są prace w związku z przebudową głównej sieci wodociągowej. W sumie, w
przebudowie jest 7200 mb. sieci wodociągowej i 369 przyłączy.

    Zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę istniejących zdegradowanych stalowych sieci wodociągowych DN 100 na
nowe rury PE DN 125 na odcinkach biegnących w pasie drogowym wraz z przepięciami istniejących przyłączy odbiorców usług
na granicy nieruchomości. Przebudowa odcinków przyłączy leżących na terenie nieruchomości, które są własnością mieszkańca nie
wchodzą w zakres inwestycji. Osoby zainteresowane przebudową przyłączy na rury PE ø 32 – ø 40 mogą to wykonać na własny
koszt, zakup materiału jak i wykop leżą po stronie odbiorcy natomiast prace montażowe tzn. przepięcie wykona ZUWiK Siewierz.

    Na  nowo  wybudowanym  wodociągu  zostaną  zabudowane  studnie  pomiarowe,  hydranty  przeciwpożarowe,  jak  również
zamontowane automatyczne zawory odpowietrzające. Nowo wybudowany wodociąg zapewni długoletnią wytrzymałość a
przede wszystkim poprawę jakości wody dla odbiorców jak i zmniejszenie częstotliwość awarii.  Inwestycja ta jest
finansowana z budżetu Gminy Siewierz przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Generalnym wykonawcą jest firma Skawex z Jaworzna, która została
wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Prace trwają od stycznia tego roku, a zakończenie jest przewidywane na 15.06.2015 r.

    Przy tego typu inwestycjach występują okresowe braki wody, duże utrudnienia dla mieszkańców zarówno w ruchu lokalnym, jak
również na wjazdach na posesje. W związku z tym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Pragniemy również poinformować,
iż wykonawca w umowie jest zobligowany do odtworzenia terenu do stanu pierwotnego, dotyczy to zarówno pasa
drogowego, jak i wjazdów na posesje. Przepraszamy za związane z prowadzeniem robót niedogodności.

    W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zakładem Usług Wodnych i Kanalizacyjnych pod nr telefonu: +48 32 67 41 338, +48 32
360 95 13. Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu
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