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Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej
Przypomnijmy, że 2017 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej złożyło do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o przyznanie
pomocy na inwestycję „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Laszczyny i Grodzisko Dolne wraz z rozbudową sieci wodociągowej
w Zmysłówce”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 2 października
2017 została podpisana umowa o doﬁnansowanie inwestycji środkami unijnymi z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W lutym bieżącego
roku pomiędzy PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym, a wybranymi w ramach
przetargu nieograniczonego wykonawcami zostały zawarte umowy na realizację
zadań, zaś w marcu nastąpiło przekazanie placów budów wszystkich trzech
zadań.
Warto widzieć co zostanie wykonane w ramach rozpoczętej inwestycji i
tak:
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisko Dolne
(Miasteczko).
Zostanie wykonana sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o długości jednego
kilometra. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegać będzie w terenie
częściowo zabudowanym po południowej stronie drogi Nr 1269 R (tzw. Kozia)
relacji Grodzisko Dolne – Zmysłówka oraz drogi gminnej od banku w stronę
cmentarza żydowskiego.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny.
To największy zakres robót do wykonania obejmujący ponad osiem kilometrów
kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz budowę ośmiu przepompowni w tym
dwóch przydomowych. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegać
będzie obok istniejącej zabudowy przy granicach działek oraz w obrębie i
poboczach dróg gminnych i powiatowych. Wybudowana sieć włączona zostanie
do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a ścieki skierowane zostaną do oczyszczalni
ścieków w Chodaczowie.
Rozbudowa sieci wodociągowej w Zmysłówce.
To z kolei najmniejszy zakres inwestycji obejmujący wykonanie ponad dwustu
pięćdziesięciu metrów sieci wodociągowej. Trasa wodociągu przebiegać będzie
po północnej stronie drogi powiatowej relacji Grodzisko Dolne – Zmysłówka
(naprzeciwko Stacji Uzdatniania Wody w Zmysłówce)
Całość inwestycji zgodnie z przetargiem została podzielona na trzy zadania.
Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Dolnym i wodociągu w Zmysłówce
realizować będzie ﬁrma Sanitex Sp. z o. o w Tryńczy, a wykonanie kanalizacji w
Laszczynach zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego powierzone
zostało ﬁrmie Zakład Instalacyjno Budowlany „Lisbud” w Pstrągowej, która to
ﬁrma jeszcze przed Świętami Wielkanocnym ruszyła z pierwszymi pracami przy
kanalizacji w Laszczynach.
Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim cała inwestycja ma być
zakończona do 15 lipca 2019 roku.
PGK Sp. z o.o. czyni starania aby całość kanalizacji w Laszczynach oraz w
Grodzisku w Miasteczku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Zmysłówce
wykonać do końca 2018roku. O przebiegu prac będziemy na bieżąco
informować.
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