
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
https://zwik-lomianki.pl/zwi/aktualnosci/15331,Informacja-dla-Mieszkancow-o-prowadzonych-pracach-wod-kan-w-terminie-0603
2023-25.html
2023-05-26, 09:21

IiIiIiIi

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla Mieszkańców o
prowadzonych pracach wod-kan w
terminie – 06.03.2023 – 25.03.2023
r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
informuje, że W związku z zakończeniem budowy oraz uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie, zachęcamy Mieszkańców do
przyłączenia się nowo wybudowanej sieci wodociągowej i /lub
kanalizacyjnej.

Ulice  Baśniowa,  Kopciuszka,  Sienkiewicza   w  zakresie1.
 sieci wodociągowej

Więcej  informacji  na  stronie  www.zwik-lomianki.pl  à  „Dla
Mieszkańców”à  ”Podłącz  się”  lub  pod  numerem telefonu
ZWiK: 22 751-35-04 lub 513-181-103.

Ulice:  Rolnicza,  Waligóry,  Łużycka  (od  ul.  Wiślanej  do2.
Kamińskiego),  Brzegowa  od  Wiślanej  do  ul.  Brzegowej
14A), Wiślana (na odcinku od ul. Łużyckiej do Brzegowej)
oraz  ul.  Armii  Poznań  12B-12C  oraz  14A-14B,  ul.
Wspólna 58-58C, ul. Wiklinowa 33-33A oraz 35-35A, ul.
Rolnicza  80-80B  oraz  78-78A,  140C-140E  oraz
142D-142H,  Wiślana  (dz.  nr  ew.  166/5,  166/7,  166/6,
166/4  obręb  0024  Łomianki),  ul.  Wiosenna  12-12C,  ul.
Agawy  7-7E  w  zakresie  sieci  wodociągowej  i
kanalizacyjnej

Więcej  informacji  na  stronie  www.zwik-lomianki.pl  à  „Dla
Mieszkańców”à  ”Podłącz  się”  lub  pod  numerem telefonu
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ZWiK: 22 751-35-04 lub 513-181-103.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Łomiankach  Sp.  z  o.o.
informuje, że w związku z kontynuacją prac związanych z budową
sieci kanalizacyjnej i  sieci wodociągowej powstaną utrudnienia w
ruchu drogowym związane z kolejnym etapami prac na poniższych
zadaniach.

Budowa  sieci  wodociągowej  oraz  sieci  kanalizacji1.
sanitarnej  w  drogach  dojazdowych  do  ul.  Kościelna
Droga oraz Al. Chopina w Łomiankach Dolnych – etap II.

Ul. Chopina 92-92m – kontynuacja praca.
odtworzeniowych,

Ul. Lutosławskiego – rozpoczęcie prac odtworzeniowych,b.

Ul. Kościelna Droga 105-105o, 107-107o – rozpoczęciec.
budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej2.
w ulicy Miłej (na odcinku o ul. Asnyka do ul. Wędkarskiej)

Prace będą realizowane w ciągu ul. Miłej na odcinku od
skrzyżowania z drogą prowadzącą do kościoła do ul.
Szymczaka. Wyjazd dla mieszkańców ul. Miłej (przy
kościele) został zorganizowany w kierunku DK7.

 

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.
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