Nowe mieszkania w Falniowie
środa, 4 października 2017
4 października br. rozpoczęto czynności odbiorowe dla zrealizowanego zadania pn.: „Przebudowa części istniejącego
budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne w miejscowości Falniów gmina
Miechów”.
W wyniku inwestycji powstało 10 lokali mieszkalnych, w tym 9 socjalnych, które zostały w 45% sfinansowane z dotacji
pozyskanej przez Gminę Miechów z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Zakres prac obejmował m.in. termomodernizację budynku, wykonanie instalacji odgromowej oraz prace związane
wykończeniem wnętrza nowoprojektowanych mieszkań. Zagospodarowany został także teren wokół budynku.
Budowę nowych mieszkań realizowała firma Handlowo Usługowa „Maja” ze Słaboszowa.
Zadanie nadzorował inspektor nadzoru inwestorskiego – Bartosz Ludomirski.
Całkowite koszty inwestycji wyniosły 725 070,552 zł, koszty kwalifikowane 620 820,17 zł, a pozyskane przez gminę
dofinansowanie 279 369,08 zł.
W czynnościach odbiorowych uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski, Radny Rady Miejskiej Paweł Wilk, wykonawca Krzysztof Gola, inspektor nadzoru oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.
Na miejscu zakończonej inwestycji podsumowany został zakres prac objętych projektem budowlanym i wykonawczym dla
powyższego zadania.
Są to pierwsze, nowe mieszkania, które wybudowane zostały przez gminę od ponad 10 lat.
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