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SPRAWY BIEŻĄCE WYDARZENIA

Pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów

Wiata przystankowa Boisko na Jarosławskiej

Komunikat
Informujemy, że liście zebrane przez mieszkańców z posesji, będą bezpłatnie przyjmowane w firmie  

Eko-Rondo, Puszczykowo ul. Nadwarciańska 11. Dowóz należy zorganizować we własnym zakresie.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi 
wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów z terenu nieruchomości przypominamy, że 
wniosek może składać tylko posiadacz nieruchomości. 
Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem 
do wniosku musi dołączyć zgodę właściciela. W przy-
padku kilku właścicieli, każdy z nich musi wyrazić zgo-
dę na złożenie wniosku i dokonanie wycinki.

Przypominamy, że na usuwanie krzewów należy 
również uzyskać zgodę burmistrza.

Nie trzeba podawać gatunków krzewów, a jedynie 
wielkość powierzchni pokrytej krzewami. Natomiast nie 
wymaga pozwolenia wycinanie drzew i krzewów owo-
cowych oraz takich, których wiek nie przekroczył 5 lat. 
Bez zgody można dokonywać zabiegów pielęgnacyj-
nych, czyli przycinania, podkrzesywania, ale w taki spo-
sób, aby rośliny zachowały żywotność.  Janina Kozeńska

Debata Publiczna
28 września br. o godz.16:00 w Sali Gimnastycznej SP nr 1 odbędzie się DEBATA PUBLICZNA na te-

mat kierunków rozwoju miasta w związku z uzupełnianiem strategii rozwoju miasta i konstruowaniem wie-
loletniego planu inwestycyjnego. Spotkanie ma na celu identyfikację najważniejszych problemów w mieście 
oraz wskazanie potrzeb inwestycyjnych wraz z ich hierarchizacją. Serdecznie zapraszamy do zabrania 
głosu w tej ważnej dyskusji o przyszłych losach naszego miasta.  Burmistrz Miasta

W związku z zamiarem kompleksowego projektu 
na zagospodarowanie terenu MOSiR oraz fizycznym 
zużyciem budowanych w latach 70. Motelu Puszczyk 
i rozmieszczonych w lesie domków campingowych 
miasto nie przedłużyło umowy dzierżawy z panem 
Wojciechem Grześkowiakiem, który przez wiele lat był 
współgospodarzem tych obiektów. Od początku paź-

Mieszkańcy często przypominali o konieczności 
przywrócenia, zdemontowanej na czas robót na ul. Po-
znańskiej, wiaty przystankowej przy Banku Spółdziel-
czym. Termin montażu wiaty zbiegł się z terminem wy-
konania trawnika. Uzupełniono też powybijane szyby.

Jednocześnie uspokajamy mieszkańców, że po za-
kończeniu remontu ulicy pozostałe stare wiaty zosta-
ną wymienione na nowe.  (o.-bm)

Pożegnanie z Motelem Puszczyk
dziernika budynek Motelu i domki zostaną ogrodzone 
i wyłączone z używania, gdyż ich dalsza eksploatacja za-
graża bezpieczeństwu. Boiska do siatkówki, koszykówki, 
korty tenisowe oraz stadion piłkarski w dalszym ciągu 
pozostaną dostępne dla mieszkańców.

Panu Grześkowiakowi za wieloletnią współpracę 
z miastem serdecznie dziękujemy.  (o.-md)

Zakończono pierwszy, wstępny etap działań zwią-
zanych z pracami ziemnymi w miejscu przeznaczo-
nym pod teren rekreacyjny dla mieszkańców Starego 
Puszczykowa. Docelowo będzie znajdować się tam 
boisko trawiaste, parking oraz miejsca przeznaczone 
do wypoczynku. Zimą dzieci będą miały okazję „po-
szaleć” na sankach, a latem na rowerach.

Cały teren został ogrodzony, aby uniemożliwić nie-
legalny wywóz odpadów.  (o.-bm)
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