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NOWE DOWODY OSOBISTE OD 1 MARCA

Od 1 marca 201 5 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System
Rejestrów Państwowych.

Co nowego będzie zawierać dowód osobisty?
Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń  m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki,

tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdą się
informacje o polskim obywatelstwie.

Czego nie będzie zawierać dowód osobisty?
Zniknie adres zameldowania  dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie

wymieniać dowodu. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza
(zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela
lub urzędnika).

UWAGA! Nowa fotografia do dowodu !!!
Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje

w paszportach (wizerunek na wprost – tzw. zdjęcie biometryczne). Dotychczasowe zdjęcia (z lewym
półprofilem) nie będą przyjmowane! Zdjęcie dołączone do wniosku musi być AKTUALNE – nie powinno
być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie
Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku  nowy

dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Wniosek o wydanie dowodu
osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym formularzu.

Czy musisz wymienić stary dowód?
Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

Nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2014 poz. 518 z późn. zm.)

 został wywieszony wykaz na nieruchomość gruntową przeznaczona do dalszej dzierżawy na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położoną w Ostrzeszowie położoną przy Placu Borek, oznaczoną jako
część działki ewidencyjnej nr 2331/18 o pow. 52 m2. Nieruchomość wydzierżawia się z przeznaczeniem pod
tymczasowy pawilon handlowy, stanowiący własność dzierżawcy na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 został wywieszony wykaz na nieruchomość gruntową przeznaczona do dalszej dzierżawy na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy, położoną w Ostrzeszowie w rejonie ul. Norweskiej, oznaczoną jako
część działki ewidencyjnej nr: 2224/8; 2224/9 o pow. 500 m2. Nieruchomość wydzierżawia się z
przeznaczeniem pod uprawy warzywniczoogrodnicze na okres 3 lat.

 został wywieszony wykaz na nieruchomość gruntową przeznaczoną do dalszej dzierżawy na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położoną we wsi Rogaszyce, gmina Ostrzeszów, oznaczoną jako
część działki ewidencyjnej nr 522 o pow. 21 m2. Nieruchomość wydzierżawia się z przeznaczeniem
pod garaż blaszany, stanowiący własność dzierżawcy na okres 3 lat.

Informacja pokój nr 26, tel. (062) 732 06 22
B U R M I S T R Z

w.z. mgr inż. Paweł Uścinowicz
Zastępca Burmistrza

ZAWIADOMIENIE
Burmistrz MiG Ostrzeszów

przypomina, że termin płatności
z  tytułu użytkowania wieczystego

upływa z dn. 31 marca 201 5r.
Informacje można uzyskać pod

nr telefonu 62  732 06 22
w Wydziale Organizacyjnym,

Gospodarki Gruntami i   Rolnictwa
Urzędu Miasta i   Gminy, pokój 26.

Za nami 1 1 z 20 zaplanowanych zebrań sołecki ch
zwołanych na podstawie Zarządzenia nr 1 /201 5 Burmistrza

MiG Ostrzeszów z dnia 2 stycznia 201 5 r.
W dotychczasowych wyborach mieszkańcy poszczególnych sołectw

dokonali wyboru trzech nowych sołtysów:
1) Justyna Parzybok – Sołtys Sołectwa Kotowskie (dotychczasowy

Sołtys: Sylwester Bodura)
2) Tadeusz Polsakiewicz  Sołtys Sołectwa Szklarka Przygodzicka

(dotychczasowy Sołtys: Józef Cieśliński)
3) Marcin Kokot  Sołtys Sołectwa Olszyna (dotychczasowy Sołtys:

Ewa Sobczak  Świtoń).

W pozostałych ośmiu sołectwach, w których przeprowadzono już
wybory, funkcję sołtysa pełnić będą dotychczasowe osoby.

Poniżej przedstawiamy garść danych statystycznych z jedenastu
przeprowadzonych zebrań:

Łączna liczba mieszkańców sołectw, którzy wzięli udział w wyborach
sołtysa: 668
Łączna liczba mieszkańców sołectw, którzy wzięli udział w wyborach

rady sołeckiej: 607
Łączna liczba kandydatów zgłoszonych w wyborach do pełnienia

funkcji sołtysa: 19
Łączna liczba kandydatów zgłoszonych w wyborach do rady sołeckiej: 68
Wybranym Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich gratulujemy

i życzymy sukcesów w realizacji podejmowanych zamierzeń.

INFORMACJA
26 lutego 201 5 r.,
o godz. 1 0:00

w sali nr 1 7, w bud. Urzędu
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

odbędzie się kolejna,
V sesja Rady Miejskiej

Ostrzeszów.




