
I nwes tyc ja wspó ł f inansowana przez Un ię Europe jską z Europe jsk iego Funduszu
Rozwo ju Reg iona lnego oraz budże tu Pańs twa w ramach

Z in tegrowanego Programu Operacy jnego Rozwo ju Reg iona lnego

Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy

jakości wody w Gminie Chełmża

Przedmiotem prac modernizacyjnych było wykonanie
nowej technologii uzdatniania wody przy zastosowaniu
dwustopniowego systemu podawania wody i budowa
trzech zbiorników do retencjonowania (gromadzenia)

wody każdy po 100m .
Maksymalna zdolność przerobu SUW po modernizacji

to 668 m /dobę, co stanowi produkcję wody w ilości

25.0000m rocznie.
Wykonawcą robót modern izacy jnych było
Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „HYDRO-
SYSTEM” ze Szpetala Górnego.
Całkowita wartość zadania to 900.000 zł.
Odbiór techniczny inwestycji nastąpił w dniu 21
września 2006 roku.
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Cel projektu - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez
wyeliminowanie kontaktu z wodą niebezpiecznych dla zdrowia źródeł
zanieczyszczenia ( w szczególności azbestu), ustabilizowanie
zaopatrzenia w wodę, zmniejszenie awaryjności sieci i wyeliminowanie
przerw w dostawach wody.

“ Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości
wody w Gminie Chełmża” to program gminny , który objął w czteroletnim
okresie realizacji wymianę w sieci wodociągowej rur azbestowo -
cementowych na rury PCV i AC i modernizację wraz z rozbudową Stacji
Uzdatniania Wody w Morczynach.
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Gminy Che³m¿a

Projekt: Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych
w Gminie Chełmża

Cel projektu- zwiększenie dostępności do obiektów edukacyjno - sportowych poprzez rozbudowę
zapleczy sal gimnastycznych i budowę boisk z infrastrukturą towarzyszącą.
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Zrealizowany projekt umożliwi pełne wykorzystanie sal
gimnastycznych przez uczniów gimnazjów oraz Uczniowskie
Kluby Sportowe. Inwestycja stworzyła możliwość korzystania z sal
i boisk nie tylko przez uczniów, ale i innych użytkowników ( kluby
sportowe, grupy nieformalne dorosłych) na cele sportowe i
rekreacyjne. Ponadto przewiduje się wykorzystanie obiektów w
okresie przerw wakacyjnych na cele wypoczynkowe np..wymiana
uczniów, obozy sportowe.

Plac szkolny i boisko sportowe
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