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Szanowni Mieszkañcy 
Miasta i Gminy Ostrzeszów

Uprzejmie informujemy, ¿e na terenie naszej gminy trwa zbiórka od-
padów wielkogabarytowych od wszystkich w³aœcicieli prywatnych
posesji. Odpady s¹ zbierane nieodp³atnie w trakcie przejazdu sa-
mochodu przez ka¿d¹ ulicê/drogê od godz. 7:00. Zbiórka przebiega
wed³ug nastêpuj¹cego harmonogramu:

Osoby posiadaj¹ce zbêdne przedmioty winny wystawiæ je przed po-
sesjê przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmono-
gramie.

Rodzaje odpadów, które bêd¹ odbierane:
1) zu¿yty sprzêt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki, 

odkurzacze),
2) zu¿yte opony (do rozmiaru: œrednica 1250 mm, szerokoœæ 400 mm),
3) z³om metalowy,
4) dywany, wyk³adziny,  
5) zu¿yte meble i elementy stolarki np. (drzwi, okna z szybami oraz 

pozosta³e),
6) odpady zielone (powi¹zane ga³êzie, listwy drewniane, itp.),
7) baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraŸne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na
pude³kach lub przyczepiona kartka. 

Nie bêd¹ zbierane:
- gruz, kamienie, odzie¿, lekarstwa, szk³o luzem, 
- materia³y budowlane np. ceg³a, 
- opakowania po farbach, olejach itp.,
- odpady pochodz¹ce z warsztatów rzemieœlniczych,
- odpady zawieraj¹ce azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie
wymienione (np. papa).

Osoby zainteresowane mog¹ uzyskaæ szczegó³owe informacje pod
numerem telefonu 62/ 732 06 04.

TRWA ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy
Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31,

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomoœciami

(jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.),

zosta³ wywieszony wykaz na lokal u¿ytkowy o pow. 59,16 m2 przeznaczony do
dzier¿awy, znajduj¹cy siê w budynku OSP Korpysy zlokalizowanym we wsi
Siedlików.

Okres dzier¿awy do 3 lat.

Informacja  pokój nr 26, tel. (62)  732 06 22.

B U R M  I S T R Z 
w.z. mgr in¿. Pawe³ Uœcinowicz

Zastêpca Burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31,

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

zosta³ wywieszony wykaz na nieruchomoœæ gruntow¹ przeznaczon¹ do dalszej dzier¿awy: dzia³ka nr 4166 o pow. 0.9276 ha i dzia³ka ew. nr 4164 o
pow. 1.0033 ha, po³o¿one w miejscowoœci Ostrzeszów, które wydzier¿awia siê pod uprawy rolne; okres dzier¿awy do dnia 31.12.2013r.

wykaz nieruchomoœci gruntowych  po³o¿onych  we wsi  Jesiona, gmina Ostrzeszów przeznaczonych do sprzeda¿y, w trybie bezprzetargowym:
1. dzia³ka nr:  75/3 o pow. 0,0681 ha,  bêd¹ca w³asnoœci¹ Miasta i Gminy Ostrzeszów, zap. w Kw nr  KZ1O/00042581/4,
2. dzia³ka nr 75/4 o pow. 0,0645 ha, bêd¹ca  w³asnoœci¹ Miasta i Gminy Ostrzeszów, zap. w Kw nr KZ1O/00042581.
Nieruchomoœci te zbywane s¹ z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania gruntów przyleg³ych,  nie mog¹ byæ zagospodarowane
jako odrêbne nieruchomoœci. Przedmiotowe grunty nie s¹  objête planem zagospodarowania przestrzennego.

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

B U R M  I S T R Z 
w.z. mgr in¿. Pawe³ Uœcinowicz

Zastêpca Burmistrza


