
ECHO PUSZCZYKOWA� PAŹDZIERNIK 2007

SPRAWY BIEŻĄCE POLITYKA LOKALNA

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały  
nr 62/07/V z dnia 19 września 2007 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: 
Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, w terminie 
do dnia 10.12.2007r. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.   Burmistrz Miasta Puszczykowa

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położo-
nego w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypo-
czynkowego WIELSPIN.

Informacja o przetargach
1. Przebudowa ulicy Gwarnej w Puszczykowie wraz 

z budową kanalizacji deszczowej.
– rozpoczęcie postępowania – 10.09.2007 r.
– termin składania ofert/otwarcie ofert -02.10.2007 r.
– rozstrzygnięcie postępowania – 03.10.2007 r.
– wybrano ofertę:
 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska
 ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek
– kwota brutto – 580.507,85 zł
2.  Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano 

– wykonawczej budowy ulic na terenie miasta 
Puszczykowa.

– rozpoczęcie postępowania – 11.09.2007 r.
– termin składania ofert/otwarcie ofert – 20.09.2007 r.
– rozstrzygnięcie postępowania – 24.09.2007 r.
– wybrano ofertę:

 dla części I i II – Pracownia projektowa Stanisław Głowacki
Os. Wichrowe Wzgórze 23/49, 61-678 Poznań
– kwota brutto 100.723,20 zł
– dla części III i IV – Przedsiębiorstwo Usługowo 

– Budowlane CAMINO
  Mariusz Kluczyk ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń
– kwota brutto – 78.080,00 zł
3. Przebudowa ulic Wawrzyniaka i Łukaszewicza 

w Puszczykowie wraz z budową kanalizacji desz-
czowej i przepompownią wód opadowych.

– rozpoczęcie postępowania – 12.09.2007 r.
– termin składania ofert/otwarcie ofert – 08.10.2007 r.
– rozstrzygnięcie postępowania – 09.10.2007 r.
– wybrano ofertę:
 Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera
 ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo
– kwota brutto – 812.520,24 zł   Ewa Rybacka

Opłata środowiskowa
Kogo obowiązują opłaty?
Funkcjonowanie prawie każdego podmiotu związane 

jest z oddziaływaniem na środowisko naturalne. W związ-
ku z czym, każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, 
bądź w jakikolwiek inny sposób korzysta ze środowiska 
w zakresie, w jakim wymagane jest na to pozwolenie, 
zobowiązany jest do wnoszenia z tego tytułu opłat.

Za co pobierane są opłaty?
Zgodnie z prawem ochrony środowiska ww. opłaty 

pobierane są za:
• wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
• wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
• pobór wód,
• składowanie odpadów.

Kto nalicza opłaty?
Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym za-

kresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją do końca miesiąca 
następującego po upływie półrocza. W tym celu podmiot ko-
rzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną 

co półrocze ewidencję zawierającą informacje o ilości i jakości: 
wprowadzanych zanieczyszczeń do atmosfery, poboru wody, 
zrzutu ścieków czy wytworzonych i składowanych odpadów.

Kto jest zwolniony z opłaty środowiskowej?
Jeśli półroczne opłaty są niższe niż 400 złotych 

wówczas dany podmiot jest zwolniony z wnoszenia 
opłaty, jednak w dalszym ciągu ma obowiązek złoże-
nia sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego. 

Gdzie należy wnieść opłatę?
Wszystkie opłaty należy wnosić na rachunek Urzędu 

Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce 
korzystania ze środowiska czyli:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
ul. Plac Wolności 18, 61-739 Poznań
tel. 61 655 83 61 (lub 362), 
fax. 61 655 83 60
http://www.wielkopolska.mw.gov.pl   Nina Kozeńska


