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DEKLARACJE
Przypominamy, ¿e nowe regulacje prawne dotycz¹ce gospodarki
odpadami komunalnymi (pisaliœmy o tym w ostatnim wydaniu Infor-
macji Samorz¹dowych), które bêd¹ obowi¹zywaæ mieszkañców Mia-
sta i Gminy Ostrzeszów od 1 lipca 2014r., wprowadzaj¹ koniecznoœæ
wype³nienia i z³o¿enia w Urzêdzie Miasta i Gminy nowej deklaracji
o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Od dnia 11 lutego br. pracownicy UMiG dostarczaj¹ mieszkañcom
Miasta Ostrzeszowa wymiar op³aty za gospodarowanie odpadami
wraz z formularzem nowej deklaracji oraz informacj¹ dot. wprowa-
dzonych zmian. Osoby dostarczaj¹ce ww. dokumenty nie s¹ zobo-
wi¹zane do udzielania pomocy w wype³nieniu deklaracji i ich od-
bioru.

Nowy formularz deklaracji obowi¹zuj¹cy od 1 lipca br., stanowi¹cy
za³¹cznik do uchwa³y nr XXXVIII/230/2013 RM Ostrzeszów, mo¿na
otrzymaæ tak¿e w Urzêdzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie lub po-
braæ (tak¿e w wersji edytowalnej) ze strony internetowej www.ostrze-
szow.pl, zak³adka: Gospodarka Odpadami, lub z Biuletynu Informa-
cji Publicznej: www. ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl. 

Wype³nion¹ deklaracjê nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Miasta i Gminy
w Ostrzeszowie, pok. nr 86, najpóŸniej do 15 lipca 2014 r.

W przypadku pytañ lub w¹tpliwoœci prosimy o kontakt telefoniczny
z pracownikami UMiG w Ostrzeszowie - tel. 62 732 06 11.

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 wykazy nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej
do dalszej dzier¿awy, po³o¿onej w Ostrzeszowie przy ul. Piastow-
skiej, oznaczonej jako czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 2286/2 o pow.
15 m2 z przeznaczeniem pod gara¿ tymczasowy – niezwi¹zany trwa-
le z gruntem. Okres dzier¿awy 3 lata.

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

MIEJSKIE TARGOWISKO 
W NOWEJ ODS£ONIE

Zapraszamy sprzedawców i kupuj¹cych do korzystania z nowego targowiska
"Mój Rynek" przy ul. Sportowej, gdzie przygotowano 24 sto³y targowe zadaszone
o wymiarach 3,00x2,30 m, 4 sto³y targowe niezadaszone o wymiarach 2,50x2,50
m, 32 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, 2 miejsca dla
samochodów dostawczych oraz stojaki dla rowerów. Dodatkowymi atutami
obiektu s¹: utwardzenie  terenu kostk¹ brukow¹, po³o¿enie blisko centrum miasta
i dostêp do sanitariatów. Op³ata targowa za korzystanie z jednego sto³u wynosi
9 z³ dziennie.

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZ MiG OSTRZESZÓW PRZYPOMINA, 
¯E TERMIN P£ATNOŒCI 

Z TYTU£U U¯YTKOWANIA WIECZYSTEGO 
UP£YWA Z DNIEM 31 MARCA 2014 ROKU.

Informacje mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu 62 732 06 22 
w Wydziale Organizacyjnym, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Urzêdu Miasta i Gminy, pokój 26.

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

Zastêpca Burmistrza


