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Unikatowy charakter naszego miasta, położonego 
w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, wy-
pełnionego ogrodami i zielenią, wymaga szczególnej 
dbałości o czystość. Nie wypada, by w samym jego 
sercu, przy ulicy Poznańskiej, Cyryla Ratajskiego czy 
na Nowym Osiedlu stały szpetne pojemniki na zbiórkę 
odpadów segregowanych. 

Nawet codzienne opróżnianie pojemników, nie wy-
starczyłoby na utrzymanie wokół nich należytego po-
rządku. Bardzo często bowiem, oprócz odpadów se-
gregowanych, w pojemnikach znajdują się podrzucane 
śmieci nieuczciwych mieszkańców. 

Proponujemy zatem, aby przenieść pojemniki znaj-
dujące się w reprezentacyjnych punktach miasta, 
w bardziej dyskretne miejsca lub na jego obrzeża. 

Z dniem 1 marca wchodzą w życie zapisy umowy 
zawartej w czerwcu 2006 roku, na podstawie której 
w całym mieście dokonana zostanie wymiana opraw 
oświetleniowych. W ramach tej inwestycji nie uzgod-
niono zwiększenia liczby słupów oświetleniowych. 
Musimy rozczarować mieszkańców, którzy liczyli na 
dołożenie lamp w pobliżu ich domów. Z uwagi na 
duży koszt inwestycji, w najbliższym roku nie będzie 
możliwości dostawiania nowych lamp. 

Wymienionych zostanie łącznie 933 szt. wysięgników 
i 1641 szt. opraw. Zakładane zmniejszenie zużycia energii 
wyniesie 22,72%, co przy rocznych opłatach miasta sięga-
jących 400 000 zł, da oszczędności rzędu 50 tys. złotych.

Koszt wymiany opraw, to kwota 1 030 000 zł, pła-
cona ratalnie przez 6 lat, 98 000 zł przeznaczone zo-
stało na konserwację urządzeń.

Jako pierwsze wymienione zostały oprawy oświe-
tleniowe w Starym Puszczykowie, na ulicach Czarnec-
kiego i Wrzosowej, później w Puszczykowie w obrębie 
ulicy Poznańskiej, Podleśnej, Dworcowej, a następnie 
w Niwce. Prace zakończą się w Puszczykówku.

W związku z modernizacją ulicy Poznańskiej i aktu-
alnymi planami skablowania sieci i wymiany masztów 
oświetleniowych, nowo założone oprawy na pewno 
nie zostaną wyrzucone. Będą zamontowane na no-
wych słupach oświetleniowych, jeśli uda nam się zna-
leźć środki finansowe na ich zakup.

O planach skablowania ulicy Poznańskiej oraz wyni-
kających z tego korzyściach i problemach, przeczytacie 
Państwo w następnym numerze Echo Puszczykowa.
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Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na pewno nie zdobią …

Wdzięczni będziemy za opinię Państwa w tej spra-
wie. Swoje uwagi prosimy przesyłać pocztą elektro-
niczną na adres um@puszczykowo.pl lub zgłaszać 
telefonicznie tel. 061 8983731. 
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Od marca koniec wyłączeń prądu

Nikt nie lubi płacić podatków
Płacenie podatków jest dla obywateli obowiąz-

kiem przykrym, choć dla miasta koniecznym. Pienią-
dze z podatków przeznaczane są bowiem na utwar-
dzanie pobliskiej drogi, która każdej jesieni i wiosny 
zamienia się w tor przeszkód, na oświetlenie ulic, na 
dobre kształcenie naszej młodzieży, na kulturę, sport 
itd. Ważne jest więc, aby należności ściągane były 
skuteczne, a pieniądze wydawane właściwie, zgodnie 
z potrzebami miasta i jego mieszkańców. 

W efekcie ostatniej kontroli NIK w Urzędzie Miasta 
w Puszczykowie, w protokole pokontrolnym znalazły się 
liczne uwagi obligujące burmistrza do lepszej egzekucji 
należności podatkowych i zaostrzenia kontroli oświad-
czeń podatkowych. Zaznaczono przy tym, że dla osób 
i instytucji, które znajdują się w trudnej sytuacji finan-
sowej, rozłożenie na raty lub umorzenie podatków jest 

możliwe tylko według przejrzystych i czytelnych dla każ-
dego zasad, po przedstawieniu pełnej dokumentacji. 

Jeszcze w lutym zapukają do Państwa drzwi urzęd-
nicy miejscy i doręczą decyzję o wymiarze wysokości 
podatku od nieruchomości. Wysokość tego podatku 
uzależniona jest od wielkości działki i zabudowań, 
której jesteście Państwo właścicielami, a także od 
funkcji i przeznaczenia tych obiektów. 

W ślad za doręczeniem decyzji odbywać się będzie we-
ryfikacja złożonych oświadczeń, na podstawie których wy-
dana została decyzja podatkowa. Jeżeli więc w ostatnim 
okresie wielkość zabudowy na Państwa działce zwiększyła 
się, czy zmianie uległa powierzchnia, na której prowadzo-
na jest działalność gospodarcza, prosimy o zaktualizowa-
nie tych danych w urzędzie, zanim zrobi to kontrola.
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