


OPIS INWESTYCJI DOTYCZĄCYCH
DRÓG GMINNYCH

1. Odnowa nawierzchni drogi 
powiatowej nr 1437G Choczewo – 
Łętowo poprzez wykonanie nowej 
nawierzchni ul. Kusocińskiego w 
miejscowości Choczewo

Uchwałą Rady Gminy Chocze-
wo, zaoferowano pomoc finanso-
wą przy w/w inwestycji w kwocie 
200.000,00. Aktualnie Zarząd Dro-
gowy dla Powiatu Puckiego i Wejhe-
rowskiego oczekuje na akceptację 
raportu środowiskowego. Po otrzy-
maniu zgody z RDOŚ inwestycja bę-
dzie realizowana.

Aktualnie Gmina Choczewo nie 
może nic więcej zrobić, jak tylko 
oczekiwać na wydanie pozytywnej 
decyzji przez RDOŚ dla ZDP.

2. Droga w Słajszewie – od miej-
scowości Słajszewo do plaży

Trasa nr 1 prócz remontu drogi, 
dodatkowo konieczny jest remont 
mostu nad kanałem – co drastycz-
nie zwiększa koszty.

Trasa nr 2 na 
ok 300 m (od 
m i e j s c o w o ś c i 
Słajszewo) wy-
stępują luźne 
piaski które w 
pierwszym eta-
pie należałoby 
usunąć.

Koszt samego 
tylko projektu to 
rząd ok 50.000 
zł. Sołectwo Słaj-
szewo posiada 
jedynie 1/5 fun-
duszy na w/w 
zadanie.

Wójt Gminy 
Choczewo wy-
stąpił z zapyta-
niem do Sołtysa Słajszewa o pod-
jęcie decyzji wraz z mieszkańcami 
którą trasę chcieliby wyremonto-
wać lub ewentualnie zrezygnować z 
projektu na remont drogi na rzecz 

jej wyrównania i uzupełnienia bra-
ków w nawierzchni.

3. „Budowa ciągów pieszo – jezd-
nych wraz z kanalizacją deszczo-
wą i elementami małej architek-
tury w miejscowości Choczewo” 
(ulice Lisia, Chmielna, Matejki i 
Mickiewicza), realizowanego w 
ramach dofinansowania – Rewi-
talizacja turystycznej miejsco-
wości Choczewo poprzez remont 
chodników, ciągów pieszo – jezd-
nych oraz zakup elementów małej 
architektury.

Podpisano umowę na sporzą-
dzenie dokumentacji wykonaw-
czej wraz z instalacją deszczową 
i elementami małej architektury. 
Termin wykonania dokumentacji 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
31.12.2014 r. Planuje się, że miesiąc 
styczeń 2015 r. poświęcony będzie 
na organizowanie i rozstrzygnięcie 
przetargu na wykonanie prac bu-
dowlanych. Termin zakończenia 
prac budowlanych 20.06.2015 r.

Równolegle wyłoniono ofertę na 
nadzór inwestorski przy w/w inwe-
stycji.
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