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NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Szanowni Mieszkañcy!
W dniu 1 stycznia 2012 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z
dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czy-
stoœci i porz¹dku w gminach oraz niektórych innych
ustaw.
Od tego dnia ka¿da gmina w Polsce ma 18 miesiêcy
na wprowadzenie nowego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi, polegaj¹cego na przejêciu od-
powiedzialnoœci przez gminê za odpady komunalne wy-
twarzane na jej terenie oraz ustaleniu stawek op³at dla
mieszkañców za ich odbiór i zagospodarowanie.

Urz¹d Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, jak ju¿ informowa-
liœmy w poprzednim wydaniu, prowadzi intensywne prace
zmierzaj¹ce do prawid³owego wprowadzenia omawiane-
go systemu. W dniu 29 listopada br. w czasie XXVII se-
sji Rada Miejska Ostrzeszów podjê³a pierwszy pakiet
piêciu uchwa³ dot. gospodarki odpadami (uchwa³y nr
167 - 171). Dalsze uregulowania tego tematu nast¹pi¹ na
kolejnych posiedzeniach Rady Miejskiej.

Najwa¿niejsze postanowienia uchwa³ nr 167 – 171:
STAWKA OP£ATY
- stawka op³aty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny
w wysokoœci 16 z³otych miesiêcznie od gospodarstwa
domowego, natomiast za odpady zmieszane – 32 z³ote
miesiêcznie;
- za gospodarstwo domowe uznaje siê zespó³ osób spo-
krewnionych lub niespokrewnionych, mieszkaj¹cych ra-
zem w jednym lokalu mieszkalnym budynku wieloloka-
lowego lub w jednym budynku jednorodzinnym i wspól-
nie utrzymuj¹cych siê;   
- odpady komunalne bêd¹ równie¿ odbierane od w³aœci-
cieli nieruchomoœci, na których nie zamieszkuj¹ miesz-
kañcy, a na których powstaj¹ odpady komunalne; w ta-
kim przypadku op³ata stanowi iloczyn liczby pojemników
oraz ustalonej stawki op³aty;
- stawka op³aty za pojemnik, gdy odpady komunalne s¹
zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:
a) dla pojemnika o pojemnoœci  0,12 m3 - 16 z³;
b) dla pojemnika o pojemnoœci  0,24 m3 - 28 z³;
c) dla pojemnika o pojemnoœci  1,1 m3 - 70 z³ 
d) dla pojemnika o pojemnoœci  6,0 m3 - 400 z³
e) dla pojemnika o pojemnoœci  7,0 m3     - 400 z³

- stawka op³aty za pojemnik gdy odpady komunalne s¹
zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi:

a) dla pojemnika o pojemnoœci  0,12 m3 - 32 z³;
b) dla pojemnika o pojemnoœci  0,24 m3 - 56 z³;
c) dla pojemnika o pojemnoœci  1,1 m3 - 140 z³
d) dla pojemnika o pojemnoœci  6,0 m3 - 800 z³
e) dla pojemnika o pojemnoœci  7,0 m3 - 800 z³

ILOŒÆ ODPADÓW
- iloœæ odpadów ww. odbieranych w ci¹gu jednego mie-
si¹ca kalendarzowego od 1 mieszkañca nieruchomoœci,
na których zamieszkuj¹ mieszkañcy, za któr¹ zosta³a
wniesiona op³ata wynosi odpowiednio:
1) nieruchomoœci w zabudowie jednorodzinnej – 0,12
m3 na mieszkañca stosuj¹c na nieruchomoœci zamiesz-
ka³ej przez 1 do 4 osób - sta³y zestaw pojemników:
- pojemnik 0,12 m3 na odpady komunalne zmieszane
- pojemnik 0,24 m3 na odpady suche
- pojemnik 0,12 m3 na szk³o w formie zmieszanej
2) nieruchomoœci w zabudowie jednorodzinnej – 0,12
m3 na mieszkañca stosuj¹c na nieruchomoœci zamiesz-
ka³ej przez 5 osób i wiêcej - sta³y zestaw pojemników:
- pojemnik 0,24 m3 na odpady komunalne zmieszane
- pojemnik 0,24 m3 na odpady suche
- pojemnik 0,12 m3 na szk³o
3) nieruchomoœci w zabudowie wielorodzinnej – 0,12 m3

na mieszkañca; pojemniki w pergolach œmietnikowych
oraz pojemniki w gniazdach do selektywnej zbiórki;
- iloœæ odpadów komunalnych odbieranych od w³aœci-
cieli nieruchomoœci, na których nie zamieszkuj¹ miesz-
kañcy, a powstaj¹ odpady komunalne uzale¿niona jest
od zadeklarowanej liczby pojemników o pojemnoœci od
0,12 m3 do 7,0 m3;
- w ramach œwiadczonych us³ug w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych odbierane
bêd¹ od w³aœcicieli nieruchomoœci nastêpuj¹ce rodzaje
odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szk³o, opa-
kowania wielomateria³owe, odpady ulegaj¹ce biodegra-
dacji, przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpusz-
czalniki, oleje odpadowe), zu¿yte baterie i akumulatory,
zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, odpady wiel-
kogabarytowe, odpady budowlano – rozbiórkowe, zu¿y-
te opony, odpady komunalne zmieszane;
- dodatkowo zostanie zorganizowany Punkt Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do któ-
rego mo¿na bêdzie przekazaæ (na zasadach okreœlonych
w osobnym regulaminie), w ramach uiszczonej op³aty,
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny;

OP£ATY
- op³ata bêdzie wnoszona bezpoœrednio do UMiG, kwar-
talnie, w terminach:
a) do 15 marca – za pierwszy kwarta³ danego roku
b) do 15 maja – za drugi kwarta³ danego roku
c) do 15 wrzeœnia – za trzeci kwarta³ danego roku
d) do 15 listopada – za czwarty kwarta³ danego roku
- natomiast w 2013 roku termin wp³aty pierwszej op³aty,
bêd¹cej op³at¹ za trzeci kwarta³, up³ywa z dniem 15
wrzeœnia 2013r.
- podstaw¹ obliczenia stawki op³aty bêdzie deklaracja,
której wzór zatwierdzono, wype³niana przez w³aœciciela
nieruchomoœci po³o¿onej na terenie naszej gminy;

DEKLARACJE 
- ww. deklaracjê w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany
jest z³o¿yæ w ci¹gu 14 dni od dnia zamieszkania na da-
nej nieruchomoœci pierwszego mieszkañca lub powsta-
nia na danej nieruchomoœci odpadów komunalnych;
- w roku 2013 pierwsz¹ deklaracjê, o której mowa w § 2
w³aœciciele wszystkich nieruchomoœci po³o¿onych na ob-
szarze Miasta i Gminy Ostrzeszów zobowi¹zani s¹ z³o-
¿yæ  w terminie do 15 marca;
- aby usprawniæ ww. proces UMiG skieruje osoby do
pracy w terenie, które w dniach od 1 do 31 stycznia
2013r. odwiedz¹ ka¿de  gospodarstwo domowe/podmiot
w celu: dostarczenia, pomocy w wype³nieniu i przeka-
zania do UMIG pierwszej deklaracji;
- w przypadku zmiany danych zawartych w z³o¿onej de-
klaracji bêd¹cych podstaw¹ naliczenia op³aty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, w³aœciciel nierucho-
moœci zobowi¹zany jest do z³o¿enia nowej deklaracji
w ci¹gu 14 dni od dnia wyst¹pienia zmiany;
Uchwa³y podjête na XXVII Sesji Rady Miejskiej Ostrze-
szów s¹ w ca³oœci dostêpne w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzêdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
w zak³adce: Prawo lokalne/Uchwa³y Rady Miej-
skiej/2012/XXVII Sesja i wejd¹ w ¿ycie po up³ywie
14 dni od og³oszenia ich w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
W kolejnym wydaniu Informacji Samorz¹dowych
zostan¹ zamieszczone szczegó³y dotycz¹ce:
pracy w terenie osób odpowiedzialnych za dostar-
czenie, pomoc w wype³nieniu i przekazanie pierw-
szych deklaracji do UMiG;
sposobu gromadzenia odpadów i czêstotliwoœci
ich odbioru.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Utrzymanie dróg w warunkach zimowych polega g³ównie na zachowaniu
mo¿liwie w wysokim stopniu zdolnoœci drogi do sprawnego i bezpiecznego
ruchu drogowego. Natê¿enie akcji uwarunkowane jest wielkoœci¹ potrzeb
ruchu drogowego oraz mo¿liwoœciami finansowymi. Z tego wzglêdu przyj-
muje siê system polegaj¹cy na ustaleniu nastêpuj¹cych standardów zimo-
wego utrzymania dróg:
1. Jezdnie odœnie¿ane na ca³ej szerokoœci. Zak³adany czas odœnie¿enia nie
powinien przekroczyæ 5 godzin po ustaniu opadów. Dopuszcza siê cienk¹
równomiern¹ warstwê œniegu na jezdni nie utrudniaj¹c¹ ruchu.
2. Zwalczanie œliskoœci prowadzone bêdzie przez posypywanie (patrz pkt 4)
skrzy¿owañ z innymi drogami i liniami kolejowymi, odcinków dróg o pochyle-
niu pod³u¿nym pow. 4%,  przejœæ dla pieszych. Posypywanie jezdni na ca³ej
d³ugoœci dopuszcza siê po uzgodnieniu z przedstawicielem Urzêdu Miasta
i Gminy w Ostrzeszowie. Czas likwidacji œliskoœci zimowej nie mo¿e przekra-
czaæ 3-4 godzin od momentu wyst¹pienia zjawiska powoduj¹cego œliskoœæ.
3. Do usuwania œniegu z nawierzchni dróg stosowany bêdzie nastêpuj¹cy sprzêt:
- p³ugi lemieszowe lekkie (chodniki odœnie¿ane przez MiG, œcie¿ki pieszo-
-rowerowe),
- p³ugi œrednie zamontowane na samochodach lub ci¹gnikach,
- równiarki, spycharki do usuwania zasp poza obrêb pasa drogowego.
4. Do posypywania dróg u¿ywana bêdzie mieszanka soli z piaskiem przy
u¿yciu piaskarek samochodowych i ci¹gnikowych.
Zimowe utrzymanie chodników zgodnie z  Regulaminem Utrzymania Czy-
stoœci i Porz¹dku na terenie miasta i gminy Ostrzeszów, nale¿y do w³aœci-
cieli nieruchomoœci po³o¿onych wzd³u¿ chodników. Zimowe utrzymanie dróg
wewnêtrznych (osiedlowych) w zale¿noœci od w³asnoœci gruntu na, której
znajduje siê dana droga, nale¿y do Spó³dzielni Mieszkaniowej, Zak³adu Go-
spodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. lub Wspólnot Mieszkaniowych.
Akcja zimowa na drogach gminnych prowadzona bêdzie przez podmioty:
1/ So³ectwa Olszyna, Rojów  

„BARTEX” S³awomir Kwas & Bart³omiej Nie³acny s.c., Olszyna 22,
63-500 Ostrzeszów,                                
tel. kom. 501 382 399 oraz 506 102 619.

2/ So³ectwa Rogaszyce, Koch³owy, Turze 
Zak³ad Us³ug Mechanizacyjnych, Jerzy Susarski, Rogaszyce 133 D, 
63-500 Ostrzeszów
tel. 62 730 81 56,

3/ So³ectwa Marydó³, Korpysy, NiedŸwiedŸ, Koz³y, Bledzianów, 
Siedlików (do drogi powiatowej od wsi Marydó³) 
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo – Handlowe, Walerian Bacik, 
ul. Œw. Miko³aja 62, 63-500 Ostrzeszów
tel. kom. 605 210 858

4/ So³ectwa Pustkowie Pó³noc, Pustkowie Po³udnie i ul. Warszawska 
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo – Handlowe, Walerian Bacik, 
ul. Œw. Miko³aja 62, 63-500 Ostrzeszów
tel. kom. 605 210 858

5/ So³ectwa Myje, KuŸniki, Zaj¹czki , Siedlików (do drogi powiatowej 
od wsi Zaj¹czki) 
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo – Handlowe, Walerian Bacik, 
ul. Œw. Miko³aja 62, 63-500 Ostrzeszów
tel. kom. 605 210 858

6/ So³ectwa Jesiona, Kotowskie, Szklarka Myœlniewska,
Szklarka Przygodzicka 
“Bartex” S³awomir Kwas & Bart³omiej Nie³acny s.c., Olszyna 22,
63-500 Ostrzeszów
tel. kom. 501 382 399 oraz 506 102 619

7/ Miasto Ostrzeszów - ulice lokalne miejskie
Zak³ad Us³ug Technicznych ”Kuboœ” Olszyna 52a, 
tel. kom. 607 082 804 oraz 605 403 434

8/ Miasto Ostrzeszów – chodniki i œcie¿ki pieszo – rowerowe
Agro – Ogród Artur Stempniewicz, ul. Nowa 16, 63-500 Ostrzeszów 
tel. kom. 606 922 022

Drogi krajowe:
droga nr 11  i nr 25   
zimowe utrzymanie prowadzi Rejon Dróg w Kêpnie, tel. 782 36 41;
w granicach miasta s¹ to ulice Al. Wojska Polskiego i Gen. W³. Sikorskiego;

Drogi wojewódzkie:
droga nr 449  Syców  - B³aszki,   nr 444 Ostrzeszów - Krotoszyn
zimowe utrzymanie prowadzi Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
tel. 62 735 78 20, 62 735 78 28;
w granicach miasta s¹ to ulice: Koœciuszki, Daszyñskiego, Gorgolewskiego,
Armii Krajowej, Kolejowa, Grabowska, Piastowska (od drogi krajowej nr 11
do granicy miasta);

Drogi powiatowe:
Powiatowy Zarz¹d Dróg w Ostrzeszowie ul. Gen. W³. Sikorskiego, Obwód
drogowy w Grabowie Wójt. tel.732 07 65, tel. kom. 603 772 566, 691 892
774  
w granicach miasta s¹ to ulice: Zamkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Leœna,
£¹kowa, Piastowska (od Pl. Borek do drogi krajowej nr 11), Pogodna, Po-
wstañców Wlkp. (od ul. H. Sienkiewicza).

UWAGA! W poprzednim og³oszeniu nt. akcji zimowej 2012/2013 z dn. 6 li-
stopada br. b³êdnie podano nr telefonu kontaktowego do: Agro – Ogród Ar-
tur Stempniewicz, ul. Nowa 16, Ostrzeszów. Prawid³owy nr telefonu to: 606
922 022. Przepraszamy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ

w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, zosta³ wywieszony

zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. nr 102, poz. 651 z póŸn.zm.),

wykaz nieruchomoœci lokalowej przeznaczonej  do sprzeda¿y, w trybie przetargowym. Nieruchomoœæ po³o¿ona jest  w Ostrzeszowie przy ul. Strumykowej
3/8, wejœcie od ul. Powstañców Wlkp. Lokal jest u¿ytkowany jest jako zak³ad fryzjersko-kosmetyczny, pow. u¿ytkowa lokalu: 99,73 m2. Nieruchomoœæ
lokalowa znajduje siê na dzia³ce ew. nr 1747 o pow. 0,0370 ha,  Kw Nr KZ1O/00045269/2. Nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Opisana nieruchomoœæ jest obci¹¿ona umow¹ najmu na czas nieokreœlony.

Informacja  pokój nr 26, tel. 62/ 732 06 22
BURMISTRZ

Miasta i Gminy Ostrzeszów

w.z. mgr in¿. Pawe³ Uœcinowicz
Zastêpca Burmistrza


