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Nasilający się proceder podrzucania odpadów 
komunalnych pod pojemniki do zbiórki selektywnej 
zmusza Miasto do podjęcia działań zmierzających do 
weryfikacji istniejącego systemu. Jesteśmy w kontakcie 
z firmami zajmującymi się wywozem odpadów, z na-
szych wspólnych doświadczeń wynika, że system po-
jemników się nie sprawdza. W związku z tym, Miasto 
zdecydowało się na wprowadzenie od stycznia 2008 r. 
segregacji workowej. Tym samym zlikwidowane zo-
staną pojemniki i problem piętrzących się przy nich 
śmieci. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to krok 
w tył w stosunku do norm obowiązujących w Unii 
Europejskiej, ale najwyraźniej niektórzy członkowie 
naszej społeczności nie dorośli jeszcze do jej standar-
dów. Szczegółowe informacje o rodzajach worków  
i ich przeznaczeniu zostaną Państwu przekazane na 
łamach kolejnego numeru Echa Puszczykowa.

Jednocześnie informujemy, że żaden z właścicieli 
posesji nie jest zwolniony z zawarcia pisemnej umowy 
na odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości cie-
kłych z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowa-
dzenie takiej działalności na terenie Puszczykowa.

Takimi firmami są: 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Eko–Rondo” s.c. 
Halina i Zenon Guźniczak
ul. Nadwarciańska 11, 62-041 Puszczykowo
tel./fax 061 813 30 15
(odpady komunalne i nieczystości ciekłe)

EKOLOGIA INWESTYCJE

Zmiana systemu segregacji śmieci
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.
ul Górecka 104, 61-483 Poznań
tel./fax 061 664 04 62 
(odpady komunalne)

a także: 
„Astra” Usługi Wielobranżowe Handel 
Aldona Wesołowska
ul. Mścibora 88
61-062 Poznań
(odpady komunalne)

SITA Poznań Sp. z o.o.
ul. Nowotarska 27
61-318 Poznań
(odpady komunalne)

Karol Zawada
ul. Piaskowa 34
62-040 Puszczykowo, tel. 061 819 42 84
(nieczystości ciekłe)

Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do przechowywania ostatniego dowodu 
płacenia za usługi w celu okazania w czasie kontroli.

Ponieważ z ewidencji podpisanych umów wynika, 
że są mieszkańcy, którzy nie wywiązują się z obowiąz-
ku posiadania umowy na wywóz odpadów, konieczne 
będzie przeprowadzanie takich kontroli w najbliższym 
czasie.  (o.-ag)

Przypominamy, że liście zebrane z posesji są BEZ-
PŁATNIE przyjmowane w firmie Eko-Rondo ul. Nad-
warciańska 11 (dowóz należy zorganizować we 
własnym zakresie). PROSIMY O WYKORZYSTANIE 
TEJ MOŻLIWOŚCI. Jednocześnie informujemy, że do-
puszcza się spalanie suchych pozostałości roślinnych, 
jednak prosimy ograniczyć to do minimum z powodu 
uciążliwości dla sąsiadów i zadymiania dróg.   Nina 
Kozeńska

Regulamin utrzymania czystości i porządku na te-
renie Miasta Puszczykowa zabrania zakopywania pa-
dłych zwierząt na terenie posesji. Miasto Puszczykowo 
podpisało umowę z Zakładem Utylizacyjnym Lucyna 
Pierzchlewicz (Tarnowo Stare 8, 64-020 Czempiń) 

Jesienne liście

Wywóz padliny
na utylizację padłych zwierząt z terenu Puszczyko-
wa. Oznacza to, że osoby fizyczne oraz hodowcy do  
30 JPD nie ponoszą opłat za utylizację. Prosimy o sto-
sowanie się do niniejszych zaleceń.   Nina Kozeńska


