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EKOLOGIA INWESTYCJE

W majowym numerze „Echa” informowaliśmy o zmianie 
lokalizacji pojemników na surowce segregowane. Akcja ta 
spotkała się z dużym odzewem mieszkańców. Swoje zado-
wolenie wyrazili puszczykowianie z ul. Nowe Osiedle i Cyryla 
Ratajskiego, spod okien których zniknęły pojemniki, znajdu-
jąc nową lokalizację przy ul. Nadwarciańskiej. Ta z kolei loka-
lizacja spotkała się z protestami mieszkańców ul. Nadwar-
ciańskiej i Niwka. Podobne głosy niezadowolenia docierają 
do nas z ulicy Cichej i Sobieskiego z Górnego Puszczykowa. 
Trudno się dziwić, ponieważ gniazda pojemników stają się 
lokalnymi wysypiskami śmieci. Podejmujemy z tym zjawi-
skiem walkę, o pomoc w której prosimy mieszkańców.

Pojemniki na zbiórkę odpadów segregowanych
Prosimy Państwa o sugestie i wskazywanie najdo-

godniejszych miejsc na nową lokalizację pojemników, 
tak, aby był do nich swobodny dostęp i by nie prze-
szkadzały mieszkańcom okolicznych posesji.

Jednocześnie prosimy wszystkich mieszkańców 
Puszczykowa, aby pojemniki wykorzystywali zgodnie 
z ich właściwym przeznaczeniem i umieszczali w nich 
tylko surowce wysegregowane.   (o.-ag.)

Przypominamy!

Można już składać wnioski o dotacje na usuwanie 
wyrobów azbestowych.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę 
prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych 
z terenu powiatu poznańskiego, wybrano firmę AM 
Trans Progres sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

Umowa pomiędzy powiatem poznańskim a firmą 
AM Trans Progres, podpisana została 27 czerwca 2007 r.

Wykonawca przeprowadzi prace będące przed-
miotem przetargu za cenę:
• 14,92 zł brutto/m² – demontaż i unieszkodliwia-

nie z budynków mieszkalnych,
• 14,94 zł brutto/m² – demontaż i unieszkodliwia-

nie z budynków niemieszkalnych,
• 0,87 zł brutto/kg – zabranie i unieszkodliwianie

 (szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej  
      o wymiarze 1 m² wynosi 17 kg).

Wnioski o dotację należy składać w Urzędzie 
Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4,  pok. 1.  
Po zarejestrowaniu, zostaną one przesłane do Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu i przekazane firmie 
AM Trans Progres sp. z o.o. Wykonawca umówi się 
z wnioskodawcą na termin wykonania usługi, podpi-
szą umowę, wnioskodawca zapłaci wykonawcy 30% 
kosztu usługi. 

Przypominamy o konieczności zgłoszenia admini-
stracji budowlanej zamiaru wykonania robót budow-
lanych, przynajmniej na 30 dni przed planowanym 
terminem ich rozpoczęcia.

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie 
www.bip.powiat.poznan.pl, a wniosek o dotację na 
stronie www.bip.puszczykowo.pl

Dodatkowych informacji udzieli Janina Kozeńska 
tel.061/898 37 16 

Usuwanie azbestu

wrzucamy: stłuczka szkła białego –opakowa-
nia ze szkła białego – butelki, słoiki, ale bez 
zakrętek, stłuczkę szklaną wolną od zanie-
czyszczeń metalami i tworzywami.

Pojemnik biały:
szkło białe

nie wrzucamy: 
luster i szkła zbrojonego, 
fajansu i porcelany, zużytych żarówek 
i lamp jarzeniowych, zakrętek, kapsli i korków.

wrzucamy: stłuczka szkła kolorowego –opa-
kowania ze szkła kolorowego – butelki, słoiki, 
ale bez zakrętek, stłuczkę szklaną wolną od 
zanieczyszczeń metalami i tworzywami.

Pojemnik zielony:
szkło kolorowe 

nie wrzucamy: luster i szkła zbrojonego, fa-
jansu i porcelany, zużytych żarówek i lamp ja-
rzeniowych, zakrętek, kapsli i korków.

wrzucamy: książki, gazety, zeszyty, torby pa-
pierowe, kartony, tekturę, foldery, katalogi.

Pojemnik niebieski:
papier i makulatura

nie wrzucamy: opakowania z domieszką 
tworzyw sztucznych, folii aluminiowej, papie-
ru tłustego i zabrudzonego, opakowań po na-
pojach i mleku.

wrzucamy: opakowania po napojach 
i płynach, artykuły gospodarstwa domowego 
z tworzyw sztucznych.

Pojemnik żółty:
plastik 

czyli w skrócie PET

nie wrzucamy: artykuły wykonane z tworzyw 
sztucznych w połączeniu z innymi materiała-
mi, zużytych akumulatorów, baterii, sprzętu 
komputerowego i AGD, mebli.


