
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 nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do dalszej dzier¿awy na rzecz dotychczasowego
dzier¿awcy, po³o¿onej w Ostrzeszowie, oznaczonej jako czêœæ dzia³ek ewidencyjnych nr 2221/7 i 2221/8 o ³¹cznej pow.
325 m2, któr¹ wydzier¿awia siê z przeznaczeniem pod uprawy rolne: warzywniczo-ogrodnicze; okres dzier¿awy 2 lata;
• zosta³ wywieszony sprostowany wykaz na nieruchomoœæ gruntow¹ przeznaczon¹ do dzier¿awy w trybie
bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzier¿awcy, oznaczon¹ jako czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 82/4 o pow.
0,3600 ha (po sprostowaniu: czêœæ dzia³ki ew. nr 168 o pow. 0,3100 ha), po³o¿onej w gminie Ostrzeszów, we wsi Zaj¹czki,
wydzier¿awianej z przeznaczeniem pod uprawy rolne; okres dzier¿awy 3 lata.
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INFORMACJA

O PRZYGOTOWANIU DO ZIMOWEGO 
UTRZYMANIA  DRÓG  GMINNYCH 

W MIEŒCIE I GMINIE OSTRZESZÓW
Utrzymanie dróg w warunkach zimowych polega g³ównie na zachowaniu mo¿liwie w wysokim stopniu zdol-
noœci drogi do sprawnego  i bezpiecznego ruchu drogowego. Natê¿enie akcji uwarunkowane jest wielko-
œci¹ potrzeb ruchu drogowego oraz mo¿liwoœciami finansowymi. Z tego wzglêdu przyjmuje siê system po-
legaj¹cy na ustaleniu standardów zimowego utrzymania dróg:

1. Droga odœnie¿ana na ca³ej szerokoœci w przypadku pokrywy œnie¿nej pow. 5 cm. Zak³adany czas od-
œnie¿enia nie powinien przekroczyæ 5 godzin po ustaniu opadów. Dopuszcza siê cienk¹ równomiern¹
warstwê œniegu na drodze nie utrudniaj¹c¹ ruchu.

2. Zwalczanie œliskoœci prowadzone bêdzie przez posypywanie (patrz pkt 4) skrzy¿owañ z innymi drogami
i liniami kolejowymi, odcinków dróg o pochyleniu pod³u¿nym pow. 4%, przejœæ dla pieszych. Posypywa-
nie drogi na ca³ej d³ugoœci dopuszcza siê po uzgodnieniu z przedstawicielem Urzêdu Miasta i Gminy w
Ostrzeszowie. Czas likwidacji œliskoœci zimowej nie mo¿e przekraczaæ 5 godzin od momentu wyst¹pienia
zjawiska powoduj¹cego œliskoœæ.

3. Do usuwania œniegu z 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 samochodo-
wych i ci¹gnikowych.

Akcja zimowa na drogach gminnych prowadzona bêdzie przez firmy: 
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) 
P.H.U. „PIASKOWNIA KABAŒ” Stawik Ryszard, Kot³ów 132, 63-510 Mikstat, tel. kom. 697 421 709

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, 63-500 Ostrzeszów, 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

Zimowe utrzymanie chodników zgodnie z  Regulaminem Utrzymania Czystoœci i Porz¹dku na terenie mia-
sta i gminy Ostrzeszów, nale¿y do w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych wzd³u¿ chodników. Zimowe utrzy-
manie dróg wewnêtrznych (osiedlowych) w zale¿noœci od w³asnoœci gruntu na, której znajduje siê dana
droga, nale¿y do Spó³dzielni Mieszkaniowej, Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. lub Wspólnot
Mieszkaniowych. 

DROGI KRAJOWE:
droga nr 11  i nr 25 w granicach miasta ulice: Al. Wojska Polskiego i Gen. W³. Sikorskiego 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddzia³ w Poznaniu, Rejon w Kêpnie, tel. 62/ 782 36 41

DROGI WOJEWÓDZKIE:
droga nr 449  Syców  - B³aszki,   nr 444  Ostrzeszów – Krotoszyn
w granicach miasta s¹ to ulice: Koœciuszki, Daszyñskiego, Gorgolewskiego, Armii Krajowej, Kolejowa, Gra-
bowska, Piastowska (od drogi krajowej nr 11 do granicy miasta)

Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. 
tel. 62/735 78 20, 62/735 78 28

DROGI POWIATOWE
w granicach miasta s¹ to ulice: Zamkowa, Grunwaldzka, Grzybowa,  Leœna, £¹kowa, Piastowska (od Pl.
Borek do drogi krajowej nr 11), Pogodna, Powstañców Wlkp. (od ul. H. Sienkiewicza).

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Ostrzeszowie ul. Gen. W³. Sikorskiego,
Obwód drogowy w Grabowie Wójt. 
tel. 62/732 07 65, tel. kom. 603 772 566, 691 892 774  

Bartosz ma cztery lata i JEST CHORY. ZMAGA SIÊ Z CIÊ¯K¥ CHOROB¥ - BIA£ACZK¥ LIMFOBLASTYCZN¥.
Obecnie przebywa w klinice we Wroc³awiu i potrzebna jest dla Niego krew AB Rh+.

Liczy siê jednak ka¿da kropla niezale¿nie od grupy, poniewa¿ banki krwi wymieniaj¹ siê ni¹. 
Jeœli chcesz pomóc Bartoszowi zg³oœ siê do Stacji Krwiodawstwa ioddaj krew! Cz³onkowie Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej w Ostrzeszowie ju¿ siê ni¹ podzielili, teraz czas na Ciebie!
Oddaj¹c krew zaznacz, ¿e jest ona dla:

BARTOSZA BRÊKIEWICZA
Klinika Onkologii i Hematologii Dzieciêcej – Oddzia³ 1

Wroc³aw ul. Bujwida 44, tel/fax (71) 770 31 69

Uprz¹tnij chodnik przy posesji
Ustawa z 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 391 z póŸn. zmianami)
nak³ada szereg obowi¹zków zwi¹zanych z utrzymaniem nieruchomo-
œci w odpowiednim porz¹dku i czystoœci.

Przepisy ustawy odnosz¹ siê do:
- w³aœcicieli nieruchomoœci legitymuj¹cych siê wy³¹cznym prawem
w³asnoœci, 
ale równie¿ do:
- wspó³w³aœcicieli,
- u¿ytkowników wieczystych,
- instytucji posiadaj¹cych nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu,
- dzier¿awców,
- zarz¹du wspólnoty mieszkaniowej,
- oraz wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób wesz³y w posia-
danie nieruchomoœci.

Obowi¹zki, o których mowa dotycz¹ szeroko rozumianego utrzyma-
nia nieruchomoœci w nale¿ytym stanie sanitarnym i porz¹dkowym, co
obejmuje usuwanie sopli lodu i œniegu z dachu, a tak¿e sprz¹tanie,
tj. oczyszczanie ze œniegu, lodu i b³ota, chodnika, który przylega bez-
poœrednio do posesji. Wszelkie nieczystoœci powinny byæ usuniête na
brzeg chodnika od strony drogi, a ich wywóz nale¿y do zarz¹dcy dro-
gi.
Sprz¹tanie chodnika nie dotyczy w³aœciciela, jeœli ustanowiono przy
nim p³atny postój lub parkowanie samochodów.
(Wyjaœnienie: za chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicz-
nej, która s³u¿y do ruchu pieszego i jest po³o¿ona bezpoœrednio przy
granicy nieruchomoœci).

Nale¿y dbaæ o stan naszych posesji i chodników do nich przylegaj¹-
cych, gdy¿ ich stan jest nasz¹ wizytówk¹, a w okresie zimowym, przy
intensywnych opadach œniegu i niskich temperaturach, zaniechanie
ww. obowi¹zków stanowi powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia,
a tak¿e mo¿e rodziæ obowi¹zki odszkodowawcze.

Za uchylanie siê od obowi¹zków zwi¹zanych z utrzymaniem czysto-
œci i porz¹dku ci¹¿¹cego na w³aœcicielach nieruchomoœci grozi kara
grzywny lub wydanie nakazu Burmistrza MiG do uprz¹tniêcia chodni-
ków z lodu, b³ota, œniegu oraz innych zanieczyszczeñ.

Jesteœmy 
na Facebook'u
Wychodz¹c
n a p r z e c i w
oczekiwaniom
mieszkañców oraz sympaty-
ków (tak¿e tych przysz³ych:)
Ostrzeszowa, z przyjemno-
œci¹ informujemy, ¿e na por-
talu spo³ecznoœciowym FA-
CEBOOK powsta³ profil na-
szej spo³ecznoœci samorz¹-
dowej.
Teraz szybciej i ³atwiej do-
trzesz do naszych wiadomoœci!

Na dobry pocz¹tek 
odwiedŸ profil

MIASTO i GMINA OSTRZESZÓW 

i polub nas!

Remont przejazdu 
kolejowego
Z uwagi na prowadzony re-
mont przejazdu kolejowego
na linii kolejowej 272 Klucz-
bork – Poznañ w km 55,077
na ul. Mikorskiej, nieopodal
m. Królewskie, konieczne jest
jego ca³kowite zamkniêcie a¿ do
dnia 05.12.2013 r. godz. 20:00.
Przepraszamy za powsta³e
utrudnienia.
Osoba do kontaktu ze stro-
ny wykonawcy robót PPU
Dromo Sp. z o.o.: Zdzis³aw
Siwiñski, tel. 601 624 738.

POTRZEBNA KREW
DLA MA£EGO 
BARTOSZA!


