
tel. kom. 603 704-
408

Lublin dnia 06.07. 2021

Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin
Dotyczy: Zadania  Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III realizowanego
na  podstawie  umowy  Nr  032.400.2019  oraz  Nr  032.401.2019  z  dnia  30  grudnia  2019  r.  w  przedmiocie
wykonania  inwestycji  pod  nazwą:  „Wykonanie  wymiany  229  zasuw  sekcyjnych,  229  hydrantów
przeciwpożarowych  i  229  zasuw  hydrantowych  na  istniejącej  sieci  wodociągowej  w  miejscowościach
Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik
Duży, Długie i Turka”

ZAWIADOMIENIE
  
Firma  TUREK  JUNIOR  Bartosz  Turek  Lublin  działając  jako  Wykonawca  na  zadaniu
„Wykonanie wymiany 229 zasuw sekcyjnych, 229 hydrantów przeciwpożarowych i 229
zasuw hydrantowych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Jakubowice
Murowane,  Wólka,  Świdniczek,  Biskupie-Kolonia,  Świdnik  Mały,  Świdnik  Mały,
Świdnik Duży, Długie i Turka” realizowanym zgodnie z umowami Nr 032.400.2019 oraz
Nr  032.401.2019  z  dnia  30  grudnia  2019  r   niniejszym  zawiadamiamy  o  konieczności
zamknięcia  wody celem wykonania  wymiany  zasuw i  hydrantów  oraz  wykonania  prób i
płukania sieci w miejscowości :
       Turka osiedle Borek w dniu 08.07.2021 r. (czwartek) 
                        w godzinach od 08:00 do 18:00.

Szacowany wykaz posesji jakie pozbawione zostaną wody:
        ul. Konwaliowa od nr 15 do nr 23
        ul. Wrzosowa od nr 4 do nr 35,
        ul. Żurawinowa nr 3,
        ul. Poziomkowa od nr 5 do nr 12,
        ul. Wierzbowa od nr nr 4 do nr 32,
        ul. Wiązowa od nr 7 do 29,
        ul. Jaworowa od nr 1 do nr 11, 
        ul. Bukowa 23.
    
 W załączeniu mapa  z naniesionym obszarem na jakim wystąpi wstrzymanie dostawy wody.
Wykonawca zastrzega,  iż mogą wystąpić braki wody na posesjach nie wymienionych
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru zamknięcia wody.

Jednocześnie prosimy o poinformowanie mieszkańców o braku wody oraz zalecenie
by  przed  godziną  18:00 nie  próbowali  pobierać  wody  z  sieci  gdyż  może  to  grozić
zanieczyszczeniem instalacji wewnętrznej w budynku.
Telefon kontaktowy w sprawie zamknięcia wody  -  514 767 699
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