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BIEŻĄCE INWESTYCJE

Przebudowa  chodnika  przy  ul.
Akacjowej – etap I (od nr 1 do 7), etap
III (od nr 20 do 27), etap IV (odcinek
nowego chodnika za parkingiem)

11 czerwca br. rozpoczęły się prace związane z przebudową chodnika przy
ul.  Akacjowej – etap I  (od nr 1 do 7),  etap III  (od nr 20 do 27),  etap IV
(odcinek  nowego  chodnika  za  parkingiem).  Przedmiotem  zadania  jest
wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz wjazdów do posesji  z kostki
brukowej betonowej o łącznej długości ok. 400 mb i szerokości zmiennie od
2m do 2,5m. Termin wykonania zadania: do 31.07.2018 r. 

Wymiana  nawierzchni  chodnika
w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa

11  czerwca  br.  rozpoczęły  się  prace  związane  z  wymianą  nawierzchni
chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa, od nr 137 do nr 31a (ul.
Cicha). Przedmiotem zadania jest wykonanie nowej nawierzchni chodnika
oraz wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej o długości ok. 1,1 km
i szerokości 2 m. Termin wykonania zadania: do 31.08.2018 r. 

Budowa  kanalizacji  deszczowej
i  sanitarnej  wraz  z  odbudową
nawierzchni  sięgaczy  ul.  Zwycięstwa
w rejonie posesji nr 37 i 39

W dniu 15 czerwca br. została podpisana umowa, a w dniu 21 czerwca br.
przekazano  plac  budowy  na  realizację  zadania  pod  nazwą:  Budowa
kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni sięgaczy
ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39. Prace budowlane rozpoczną się
od miesiąca lipca br. Przedmiotem zadania jest budowa drogi o nawierzchni
z  kostki  brukowej  betonowej  wraz  z  2  progami  zwalniającymi,  budowa
kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  na łącznej  długości  ok.  350m.  Termin
wykonania zadania: do 14.09.2018 r. 

Szczegółowych informacji na temat ww. inwestycji udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224. 
W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość
oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych - „wystawka” (ciąg dalszy - lipiec 2018 r.)
Odpady wielkogabarytowe to: stare szafy, tapczany, fotele, krzesła, dywany, materace, drewniana stolarka budowlana bez szyb.

Pozostałe wystawione odpady nie zostaną odebrane.

03.07.2018 (wtorek) ulice: Boczna, Jasna, Klasztorna, Lipowa, Słoneczna 
04.07.2018 (środa) ulica: Polna
05.07.2018 (czwartek) ulice: Brzozowa, Dworcowa, Marzankowice
10.07.2018 (wtorek) ulice: Bukowa, Karola Miarki, Klonowa, Zamkowa
11.07.2018 (środa) ulice: Cyprysowa, Jarzębinowa, Świerkowa
12.07.2018 (czwartek) ulice: Łąkowa, Orzeska I etap - odcinek od ul. Dworcowej do ul. Działkowej 
17.07.2018 (wtorek) ulice: Orzeska II etap - odcinek od ul. Działkowej do ostatniej posesji, Tartaczna
18.07.2018 (środa) ulice: Bujakowska, Grabowa (budynki jednorodzinne i wielorodzinne)
19.07.2018 (czwartek) ulice: Hutnicza, Leśna 
24.07.2018 (wtorek) ulice: Akacjowa, Żabik (budynki jednorodzinne i wielorodzinne)

Ze względu na trwające prace związane z budową nowej drogi dojazdowej do posesji położonych przy ulicy Granicznej 
termin odbioru odpadów wielkogabarytowych z tej ulicy podany zostanie po zakończeniu prac. Odpady 
wielkogabarytowe należy wystawić przy drodze głównej ze względu na brak możliwości dojazdu do kolejnych linii 
zabudowy. Odbiór rozpocznie się od godz: 7:00.   
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