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W dniu 21 lipca br. dokonano odbioru końcowego zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w
Laskowcu i Teodorowie- I, II, III etap. Inwestycja ta rozpoczęła proces kanalizowania
miejscowości Teodorowo i Laskowiec, które zamieszkuje ok. 2 200 mieszkańców.

      

W ramach zadania wykonano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej  w
technologi PVC i PE wraz z odnogami do granic nieruchomości  o łącznej długości około 3,8
km. Zrzut ścieków z tych miejscowości przewidziano do kanalizacji sanitarnej w                ul.
Krańcowej.

  

Całkowity koszt zadania wyniósł: 1.149.312,00 zł brutto.

  

Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma: P.H.U. "INWOD" Roman Pacek z Lubartowa.

  

W chwili obecnej Gmina Rzekuń jest na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie, które
umożliwi przyłączanie się do sieci, o czym będziemy Państwa informować.

  

Ponadto Gmina Rzekuń przekazała teren budowy kolejnemu Wykonawcy tj. BRUKTIM Usługi
Budowlano – Projektowe Sylwester Barański z Ostrołęki, który w swoim zakresie ma do
wykonania etapy : IV, V kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 2,5 km. Zakresem robót 
objęte zostaną ul. Długa na wysokości od ul. Granicznej do ul. Nowej i ulice nieposiadające
nazw na ww. odcinku ul. Długiej oraz ul. Polna i ul. Cicha. Planowany termin wykonania robót
przewidziano na dzień 17 października br.

  

W chwili obecnej ogłoszono również przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i
Teodorowie: VI, VII,VIII, IX etap o łącznej długości 3,9 km, która swym zasięgiem obejmuje
ulice: Nową, Wesołą, Grzybową oraz część ulic:  Słoneczną, Szkolną, Energetyczną, Sosnową.
Planowany termin zakończenia robót przewidziano na drugą połowę 2017 roku.
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