فى مجال األحوزة العمرانية
 -1تم االنتهاء من تعديل األحوزة لعدد  4قرى بمركز الحمام وهى قرى ( السالم – اوالد مسعود – العميد
– ساحل العميد ) وتم تسليم الخرائط الخاصة باالحداثيات المعدلةة للمركةز االقليمةى باالسةكندرية التةاب
للهيئة العامة للتخطيط العمرانى الستكمال إجراءات االعتماد بالهيئة .
 -2تم االنتهاء من تحديد الحيز العمرانى لعدد  2قرية بمركز الحمام لم يسبق إعداد حيز عمرانى لها وهى
قةةرى ( اوالد جبريةةل – الشةةمامة ) وتةةم تسةةليم الخةةرائط الخاصةةة باالحةةداثيات المعدلةةة للمركةةز االقليمةةى
باالسكندرية التاب للهيئة العامة للتخطيط العمرانى الستكمال إجراءات االعتماد بالهيئة ويستفيد من ذلك
سةةكان قةةرى مركةةز الحمةةام البةةال تعةةدادها  25466نسةةمة وهةةذا التعةةديل يسةةاهم فةةى اسةةتارار السةةكان
ومساعداتهم فى إستصدار تراخيص البناء داخل الحيز العمرانى لمنازلهم أو لمشاريعهم االقتصةادية ...
االمر الذى سيكون له اثر إجتماعى وإقتصادى طيب بهذه الارى.

فى مجال النظافة ( تحسين البيئة )
الكمية  /يوم

التاريخ

م

المركز

 13362بمعدل تاريبى من ( 333طن) يوم الى
( 363طن) يوم

 2 /22حتى 2313 /9 /2

2

الحمام

3433طن بما يعادل 63طن  /يوم تاريبا

شهرين 2،7

3

العلمين

 453طن شهرى بما يعادل  15طن  /يوم

شهرى

4

الضبعة

 2333طن

خالل الفترة من  6/ 33حتى /6
2313 / 9

5

برانى

 1663طن بمعدل تاريبى (16طن ) يوم الى (
 173طن ) يوم  -تم دفنها بمدافن خارج كردون
المركز.

خالل الفترة من  2 /2الى /9 /7
2313

6

النجيلة

 453طن بمعدل تاريبى ( 15طن ) يوم

شهرى

2

السلوم

 1433طن بمعدل تاريبى ( 23طن ) يوم  -ويتم
الااء الامامة بالكيلو  3طريق السلوم – مطروح

خالل شهر يوليو

7

سيوه

 143طن بمعدل (23طن) يوم

إسبوعيا

 1مرسى مطروح

فى مجال تطوير المناطق العشوائية .
 تم إعداد خطة طموحةة لتنفيةذ مشةروعات عاجلةة خاصةة بأعمةال الطةرق والكهربةاء بالمنةاطق العشةوائيةبمدن المحافظة بتكلفةة تاديريةة  21.1مليةون جنيةة وإرسةالها إلةى صةندوق تطةوير العشةوائيات لسةرعة
تدبير الموارد المالية للتنفيذ وتشمل ( الحمام – الضبعة – مرسى مطروح – النجيلة – برانى – السلوم
– سيوه ) .

