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INWESTYCJE AKTUALNOŚCI

W kwietniu zmieniona została lokalizacja pojemników 
na odpady segregowane. Nie „zdobią” już reprezentacyj-
nych miejsc naszego miasta, a ich nowa lokalizacja jest do-
godniejsza dla mieszkańców.

Niestety, nie wszyscy jeszcze rozumieją, że wysta-
wione pojemniki służą wyłącznie zbiórce odpadów 
segregowanych, tzn. papieru i makulatury, szkła bia-
łego i kolorowego oraz plastiku (PET). Świadczą o tym 
dobitnie, pozostawiane pod pojemnikami śmieci z re-

Zmiana lokalizacji pojemników na odpady segregowane

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Miasta Puszczykowa nr 171/05/IV z dnia 
6.09.2005 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu 
obejmującego działki nr 718/1, 718/2, 723, położone 
w Puszczykowie przy ul. Jarosławskiej, obręb Pusz-
czykowo Stare, arkusz 16 wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko, w dniach od 28.05.2007 r. do 
18.06.2007 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pusz-
czykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, 
w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
6.06.2007 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww ustawy, każdy kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Mia-
sta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 5.07.2007 r. 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu obejmującego działki nr 718/1, 718/2, 723, położone w Puszczykowie przy ul. Jarosławskiej, 
obręb Puszczykowo Stare, arkusz 16.

montów i budów, zużyte meble oraz kuchenne odpady.  
Jeśli nowe miejsca segregowania odpadów traktowa-
ne będą jak śmietniska, trzeba będzie je zlikwidować.  
Z taką prośbą zwracają się już do nas mieszkańcy.

Zmiana lokalizacji pojemników:
– z ul. Poznańskiej przy ul. Jasnej – przy dworcu PKP 

w Puszczykowie.
– z ul. Poznańskiej 75 przy sklepie „Społem” – na 

drugą stronę ulicy Poznańskiej, na wolny plac po-
między apteką a komisariatem policji.

– z ul. Nowe Osiedle – na ul. Nadwarciańską przy ul. 
Kosynierów Miłosławskich.

– z ul. Ratajskiego – na ul. Pomorską przy ul. Grunwaldzkiej.
– z ul. Libelta – na ul. Gwarną.
– Zmniejszyła się liczba pojemników stojących przy ul. Pia-

skowej – usunięte zostały pojemniki na szkło kolorowe.
– Pojemniki z ulicy Kraszewskiego zostały zlikwidowane. 
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BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWO INFORMUJE, 
ŻE KSIĄŻECZKOWE DOWODY OSOBISTE TRACĄ WAŻ-
NOŚĆ Z KOŃCEM BIEŻĄCEGO ROKU (31.12.2007).

Wniosek o wymianę dowodu osobistego składać 
należy osobiście w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie 
- budynek B, pokój nr 2 w poniedziałki od godz. 8:00 
do 15:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:00). 

Do wniosku należy dołączyć:
– odpis skrócony aktu urodzenia (panna i kawaler), 

– odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją 
o aktualnie używanym nazwisku (pozostałe stany 
cywilne), jeśli rejestracja tych zdarzeń odbyła się 
poza Urzędem Stanu Cywilnego w Puszczykowie,

– dwie aktualne, jednakowe fotografie (lewy pół-
profil, widoczne lewe ucho),

– dowód wpłaty kwoty 30 zł na konto Urzędu Miej-
skiego w Puszczykowie.

– posiadany dowód osobisty (do wglądu). 

Wymiana dowodów osobistych tylko do końca roku


