
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 12.12.2007

STRONA INTERNETOWA URZĘDU W NOWEJ SZACIE

W listopadzie uruchomiona został zmodernizowana strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy (www.ostrzeszow.pl). Mamy 
nadzieję, że przypadnie ona do gustu internautom i pozwoli na szybsze odnalezienie pożądanych informacji.

Serwis podzielony został na 3 bloki tematyczne: ,,Dla Mieszkańców’’, ,,Dla Turystów’’ oraz ,,Dla Inwestorów’’, do których dostęp 
umieszczony został w górnym menu.   Strona została zoptymalizowana pod kątem szybkiego ładowania się. Przy projektowaniu nowej 
strony oparliśmy się na trzech założeniach ogólnych, jakie powinny przyświecać jej powstaniu oraz dalszemu funkcjonowaniu: aktualność, 
przejrzystość oraz interaktywność. Realizacji ostatniego z tych założeń służyć mają m. in. takie elementy jak:

- możliwość pobrania niezbędnych formularzy do załatwienia danej sprawy,
- możliwość wyrażenia opinii w sondach dotyczących spraw lokalnych,
- możliwość zadania pytania burmistrzowi,
- ,,lista subskrybentów’’ – automatyczne wysyłanie najnowszych wiadomości osobom zainteresowanym ich otrzymywaniem,
- możliwość zamieszczenia własnych zdjęć w dziale ,,Fotogalerie mieszkańców’’.
Internautom szczególnie polecamy także e-kartki do wysyłania pocztą elektroniczną, bogate galerie zdjęć oraz interaktywny plan 

miasta. Zdajemy sobie sprawę, że pewne elementy serwisu wymagają jeszcze rozbudowy czy uzupełnienia, w szczególności wersje 
obcojęzyczne, jednakże już teraz zachęcamy do zapoznania się z nową stroną. Liczymy również na Państwa ocenę serwisu poprzez wzięcie 
udziału w internetowej sondzie, a także na wszelkie uwagi i sugestie, które można przesyłać e-mailem: org@ostrzeszow.pl
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Nowy parking w Ostrzeszowie
Zakończona została budowa parkingu na skwerku przy skrzyżowaniu ulic Sikor-

skiego i Wąskiej w Ostrzeszowie. To już czwarty parking oddany do użytku w centrum 
miasta, który zapewne nie rozwiąże całkowicie problemu wolnych miejsc postojowych, 
ale niewątpliwie będzie stanowił spore ułatwienie dla kierowców.

W ostatnich kilku latach powstały parkingi za basztą, na Placu Kazimierza oraz na 
Placu Stawek. Na nowym parkingu wydzielono 65 miejsc postojowych (w tym 2 przezna-
czone dla pojazdów osób niepełnosprawnych). Wjazd i wyjazd z terenu parkingu odbywa 
się z ulicy Sikorskiego. Na ulicę Wąską możliwy zaś jest wyłącznie wyjazd. 

Parking oświetlany jest przez stylowe lampy. Inwestycja zrealizowana została z bu-
dżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Na  podstawie  art.  41  ust. 2 ustawy  z  dnia  8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 
8 z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybucho-
wych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 
z 2002 r., Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.) i art. 2 ustawy 
z dnia 10 września 2004 r.  o zmianie ustawy o ma-
teriałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalno-
ści gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojsko-
wym i policyjnym (Dz. U.  z 2004 r., Nr 222, poz. 2249) 
oraz Rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu materiałów 
pirotechnicznych, na których nabywanie, przecho-
wywanie lub używanie nie jest wymagane uzyska-
nie pozwolenia (Dz. U.  z 2005 r., Nr 158, poz. 1329), 
zarządzam, co następuje:

§ 1
 Podmioty gospodarcze (osoby prawne, pod-

mioty nie posiadające osobowości prawnej, osoby 
fizyczne) prowadzące obrót materiałami i artyku-
łami pirotechnicznymi na terenie Miasta i Gminy 
Ostrzeszów zobowiązuje się do ich właściwego 
magazynowania oraz sprzedaży z uwzględnieniem 
postanowień niniejszego zarządzenia.

§ 2
Obrót  materiałami  i  artykułami   pirotechnicz-

nymi   winien   odbywać   się wyłącznie z zachowa-
niem wymogów bezpieczeństwa i obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych.

§ 3
 Obrót    artykułami   pirotechnicznymi    celem    

spełnienia    warunków określonych w § 2 winien 
odbywać się w stałych punktach sprzedaży z wyłą-
czeniem placów i targowisk.

§ 4
Zakazuje  się  sprzedaży  materiałów  i  artykułów  

W związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym burmistrz Miasta i Gminy wydał 
zarządzenie w sprawie obrotu materiałami i artykułami pirotechnicznymi oraz ich używania. Ape-
lujemy do Mieszkańców o stosowanie się do zawartych w nim zapisów, a także o zdrowy rozsądek, 
a przede wszystkim o zwrócenie uwagi, czy niebezpieczne materiały nie są eksploatowane przez 

osoby niepełnoletnie bez dozoru dorosłych.

ZARZĄDZENIE NR 72/2007 Burmistrza Miasta i Gminy 
Ostrzeszów z dnia 5 grudnia 2007 roku

w sprawie: obrotu materiałami i artykułami pirotechnicznymi oraz ich używania

pirotechnicznych  osobom  poniżej 18 roku życia.

§ 5
 Zezwala się na używanie   materiałów    i    artyku-

łów    pirotechnicznych wyłącznie w okresach: 25 i 31 
grudnia 2007 roku oraz 1 stycznia 2008 roku.

§ 6
Zakazuje się używania materiałów pirotechnicz-

nych w czasie zorganizowanych zgromadzeń poza 
ich organizatorami, a szczególnie podczas imprezy 
sylwestrowej dla społeczeństwa przygotowanej 
przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury.

§ 7
1. Materiałów i artykułów pirotechnicznych 

używać (eksplodować) mogą wyłącznie osoby 
pełnoletnie.

2. Dzieci  i  młodzież  poniżej  18  roku  życia mo-
gą używać (eksplodować) materiałów i artykułów 
pirotechnicznych wyłącznie pod opieką rodziców 
(opiekunów) względnie innych osób pełnoletnich 
upoważnionych przez rodziców (opiekunów).

§ 8
 Używanie (eksplodowanie) winno odbywać się 

wyłącznie w miejscach nie stanowiących zagrożeń 
dla ludzi, zwierząt i mienia.

§ 9
Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego 

zarządzenia grozi kara grzywny wymierzana w try-
bie i na zasadach określonych w prawie o wykrocze-
niach, w wysokości do 500,00 zł.

§ 10
Wykonanie zarządzenia powierza się Straży 

Miejskiej.
§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 
2007r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Ostrzeszów

/-/ Stanisław Wabnic

K  O  M  U  N  I  K  A  T
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Starosta Ostrzeszowski  uprzejmie informują, 

że dzień 24 grudnia 2007r. (poniedziałek) jest dla Urzędu Miasta i Gminy  
oraz Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie dniem wolnym od pracy. 

Powyższy dzień zostanie odpracowany przez oba urzędy 
w sobotę 15 grudnia 2007r. w godzinach 700 – 1500.

STAROSTA                                                                                 BURMISTRZ
       OSTRZESZOWSKI                                                     MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

   /-/ LECH JANICKI                                                                   /-/ STANISŁAW WABNIC

Zmiana opłat za wywóz nieczystości stałych
Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Ostrzeszowie informuje o zmianie opłat za 

wywóz nieczystości stałych. Od dnia 1 stycznia 2008r. opłaty wynosić będą:
1) pojemniki  110 l  i  120 l - 9,30 zł./poj.  (wywóz systematyczny) oraz 10,93zł./poj.  

(na zgłoszenie telefoniczne i firmy),
2) pojemnikach  240 l - 18,50zł./poj.  (wywóz systematyczny) oraz 21,68 zł./poj.  (na 

zgłoszenie telefoniczne i firmy),
3) pojemniki  1100 l  - 71,00zł./poj.,
4) kontenery KP 6/7 - 48,30zł./m3 (miasto), 52,90zł./m3 (gmina) oraz 55,10zł./m³ 

(poza gminą),
5) wywóz luzem - 76,80zł./m3 (do 5 m3) oraz 68,30zł/m3 (powyżej 5 m3)   
Do podanych cen należy doliczyć podatek  VAT  w  wysokości 7%.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze śro-
dowiska (Dz.U. z 2007 r. nr 106, poz. 723) będą wyższe stawki za składowanie odpadów 
komunalnych, co przekłada się na wzrost kosztów wywozu odpadów z gospodarstw do-
mowych.  

Cudownie ciepłych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
pełnych miłości i nadziei, 

zdrowia i radości,  
a także niegasnącej 
wiary w siebie i ludzi 

oraz zrealizowania w Nowym 
2008 Roku wszelkich planów i 

marzeń
życzy  Mieszkańcom 

Miasta i Gminy Ostrzeszów 

                                                  

 Zespół Redakcyjny
,,Informacji Samorządowych’’

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie:
- art. 27, art. 28  ust. 1-3, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 , art. 40, art. 41, ust. 1, art.67 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy 
z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
- § 2 ust. 1,2, § 4 ust. 1-7, § 6 ust. 1 i 2, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 
22.09.2004r.),
- Uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr X/70/2007 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w 
Ostrzeszowie przy ul. Piłsudskiego,
- Zarządzenia Nr 59/2007 Burmistrza MiG Ostrzeszów  z dnia 03.10.2007r.

Podaje się do publicznej wiadomości
ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym 

 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Lp. Położenie Nr 
działki

Pow.
- m2 -

Nr 
Kw

Dostęp do 
urządzeń 

komunalnych

Przeznaczenie w 
planie

zagospodaro-
wania

przestrzennego

Cena
wywoław-

cza
nierucho-

mości
- zł -

1. Ostrzeszów
ulica

Piłsudskiego

2996/16 1417 10716 Sieć 
wodociągowa, 
elektryczna, 

gazowa,
droga o 

nawierzchni 
nieutwar-

dzonej

MN -  teren
zabudowy

jednorodzinnej

86.437,-
(w tym 

22%
podatku 

VAT)

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Ostrzeszów. 
      Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ostrzeszów, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr  XXV/220/2005 z dnia 28.04.2005 (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. nr 97, poz. 2803 z dnia 30.06.2005r.), przeznaczona jest na cele nierolne o symbolu MN – teren 
zabudowy jednorodzinnej.
      Zgodnie z art. 11 ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995r. (j.t. Dz. U. Nr 121, poz. 
1286 z 2004r.) nabywca nieruchomości musi uzyskać wyłączenie z produkcji użytków rolnych przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje,
że I przetarg ustny nieograniczony na wyżej wymienioną nieruchomość,

odbędzie się w dniu 18 stycznia 2008r. (piątek), o godz. 10.00
w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, przy ul. Zamkowej 31.

      Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości: 8.500 zł na konto depozytowe UMiG 
w Banku Zachodnim S.A. I/Oddział  Ostrzeszów nr konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, najpóźniej do 
dnia 15 stycznia 2008r., z dopiskiem – I przetarg Ostrzeszów – ul. Piłsudskiego (dowód wpłaty należy okazać 
na przetargu). Postąpienie wynosi nie mniej niż 1.000,- zł. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia 
nieruchomości.
      Do ceny wywoławczej nieruchomości doliczony został podatek VAT w wysokości 22% Cena sprzedaży 
płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto UMiG w Ostrzeszowie w WBK S.A. I/Oddział Ostrze-
szów nr konta: 25 1090 1173 0000 0000 1700 5753. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się, nie później niż przed upływem 
3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy. W ciągu 21 dni, od daty zamknięcia  przetargu, zostanie ustalony termin zawarcia 
umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej. 
      Na przetarg należy przybyć z dokumentem tożsamości oraz należy przedłożyć nr NIP. 
      Organizator przetargu może przetarg odwołać.
      Dodatkowe informacje – pokój nr 26, telefon (062) 732 06 22
       
      Ostrzeszów, dnia  26 listopada 2007r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Ostrzeszów

dr inż. Stanisław Wabnic

W ostrzeszowskim Gimnazjum Nr 2 prowadzone 
były warsztaty fotograficzne, zwieńczenie których stano-
wią wystawy zdjęć młodzieży w kinoteatrze ,,Piast’’ pod 
nazwą ,,Człowiek-Natura’’ oraz ,,My, Ostrzeszowianie’’. 
O realizacji tego ciekawego przedsięwzięcia szeroko 
informował ,,Czas Ostrzeszowski’’ w zeszłym tygo-
dniu. Serdecznie gratulujemy dyrekcji szkoły dobrego 
pomysłu i sukcesu w jego realizacji. Dziękujemy również 
Państwu Grażynie i Czesławowi Nelec za prowadzenie 
warsztatów fotograficznych z młodzieżą i wszelkie moż-
liwe wsparcie, a w związku ze wspaniałym jubileuszem 
80-lecia ,,Foto Studio Grażyna Nelec’’ życzymy zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.

Nagrodę Burmistrza za fotografię „Delikatny jak 
aksamit” w ramach wernisażu ,,Człowiek-Natura’’ 
otrzymała Karolina Pawlak.  Na zdjęciu obok laureatka 
w towarzystwie Burmistrza Stanisława Wabnica oraz 
dyrektora Gimnazjum Nr 2 Marii Kapelańczyk.

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH - 
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ W SOBOTY!

Wydział Spraw Obywatelskich i Obronności Urzę-
du Miasta i Gminy w Ostrzeszowie przypomina o 
obowiązku wymiany starych dowodów osobistych 
(książeczkowych) na nowe. Wnioski o wydanie 
nowego dokumentu należy składać do 31 grudnia 
2007r. Ponawiamy apel o nie odkładanie wymiany, 
aby uniknąć kolejek i dłuższego oczekiwania na 
dokument.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkań-
ców, uruchomione zostały dodatkowe dni pracy 
Biura Dowodów Osobistych w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Ostrzeszowie (pok. 55 - II piętro) w 
soboty: 22 i 29 grudnia br. w godz. 8.00 – 12.00. 
Urząd MiG czynny będzie również w sobotę 15 
grudnia w godz. 7.00 – 15.00 – wtedy także można 
złożyć wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

- 2 aktualne fotografie,
- opłatę w wysokości: 30,-zł,
- odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli ubiegamy 

się o dowód osobisty po raz pierwszy i miejsce  
urodzenia jest inne niż w Ostrzeszowie),

- odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek 
małżeński zawarty był poza Ostrzeszowem),

- dotychczasowy dowód osobisty (do wglądu).

Uwaga! Kto uchyla się od obowiązku posiadania 
lub wymiany dowodu osobistego podlega karze 
ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze 
grzywny (ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych – j.t. Dz. U. z 2001r. 
Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

Naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronności

/-/ Mieczysław Mądry


