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INFORMACJE

Budujemy kolejny etap sieci kanalizacji sanitarnej we
wsiach: Bojano Koleczkowo i Dobrzewino (Karczemki) !!!

D

la przypomnienia informujemy,
że w dniu 25.05.2009r. Gmina Szemud podpisała umowę
o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00016/08-00 Projektu p.n.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie”.
Przedmiotowa inwestycja
związana była z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem ścieków
do kanalizacji gdyńskiej obejmujący wsie
Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino. Zgodnie z wytycznymi, zakres zadania obejmował tereny, dla których jest możliwe spełnienie warunku przyłączenia co najmniej
120 osób na 1 km sieci kanalizacyjnej. W
efekcie wybudowaliśmy, łącznie z kolektorem zrzutowym 43,48 km sieci kanalizacji
sanitarnej, w tym: sieć grawitacyjna- 33,7
km, sieć kanalizacji tłocznej- 9,78 km.
W dniu 27.09.2013r. Gmina Szemud
podpisała aneks nr POIS.01.01.00-00016/08-06 do w/w umowy o dofinansowanie projektu, w którym: *uwzględniono rozszerzenie przedmiotowego zadania o 7,74 km sieci kanalizacyjnej wraz z
przepompowniami, *zwiększono koszty

projektu o 4,2 mln netto (na roboty budowlane wraz z nadzorem nad robotami
) oraz zwiększono maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych o 3 409 980,00
zł., *wydłużono okres realizacji projektu
(na roboty budowlane, nadzór nad robotami budowlanymi oraz zarządzanie projektem) do 30.06.2015r. wraz z możliwością
późniejszego rozliczenia wskaźnika rezultatu do dnia 30.06.2016r.
W celu sprawniejszej realizacji powyższego zadania z początkiem roku 2014
Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony w formule "zaprojektuj i wybuduj”,
gdzie najkorzystniejszą ofertę złożył Za-

kład Usługowo- Produkcyjno- Handlowy
„HIRSZ”, z siedzibą w Stężycy, z którym
w dniu 31.03.2014r. Gmina Szemud podpisała umowę na wykonanie powyższego zadania. Powyższe prace opiewają na
kwotę 3 293 000,00 zł brutto i winny zostać wykonane do dnia 31.05.2015r.
W związku z powyższym pracownicy
firmy realizującej przedmiotowe zadanie
będą odwiedzali właścicieli nieruchomości objętych realizacją przedmiotowej inwestycji w celu określenia miejsca podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Uprasza się
dysponentów nieruchomości o rzetelne
określenie miejsca podłączenia, a po wybudowaniu kanalizacji, szybkie wybudowanie przykanalika.
Referat Zamówień Publicznych
i Inwestycji - Sylwia Czoska
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w
ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

SZANOWNI MIESZKAŃCY!!!

W dniu 27 lutego 2014r. Rada Gminy Szemud zmieniła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Szemud, która będzie obowiązywała od 1 lipca 2014r.
Przekazujemy Państwu zmiany jakie zostały wprowadzone w/w regulaminie:
1. Zgodnie z § 4 ust. 5 „w przypadku wystawienia pojemników/worków zgodnie z § 4 ust. 1, 3, 4, a ich nie odebrania
przez firmę wywozową, reklamację należy zgłosić telefonicznie pod numerem 58/676-44-24 lub 676-44-25 lub osobiście do Urzędu Gminy Szemud w terminie do 4 dni roboczych licząc od daty odbioru według harmonogramu”.
2. Zgodnie z § 4 ust. 6 „reklamacja powinna zawierać: dane osoby zgłaszającej, numer telefonu, adres nieruchomości
z której nie odebrano odpadów, fotografię z datownikiem i możliwością identyfikacji nieruchomości (numer budynku) potwierdzającą zasadność reklamacji. W przypadku braku fotografii, Urząd zweryfikuje zasadność zgłoszonej reklamacji”.
Reklamacje można również zgłaszać drogą e-mailową: odpady@szemud.pl
3. Zgodnie z § 4 ust. 7 „prawidłowo zgłoszone reklamację zostaną przekazane firmie obsługującej dany sektor celem ich realizacji w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku zostanie firmie naliczona kara umowna przewidziana odpowiednią umową”.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Konkurs „Piękna Wieś 2014”

Rozpoczyna się już kolejna edycja konkursu Piękna Wieś. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach – Wieś i Zagroda. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i składania zgłoszeń w Urzędzie Gminy
w Szemudzie w terminie do 15 maja 2014r. Ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.
Maria Cieśla
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