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Budowy, remonty, odnawianie,
modernizacje i zakupy – wszystko
to dzieje się w naszej gminie.

- w budowanej sali gimnastycz-
nej w Świerczynie przygotowano
konstrukcję ścian pod montaż wią-
zów dachowych

- trwa remont chodnika przy
ulicy Gostyńskiej w Osiecznej.
Chodnik remontowany jest na od-
cinku 700 metrów – od letniska do
ulicy Jeziornej. Prace wykonuje
ekipa remontowo-budowlana
urzędu

- malarze zatrudnieni w urzę-
dzie odnawiają zniszczone wiaty
przystanków autobusowych. Kon-
serwacji, czyszczeniu, malowaniu
zostały poddane niemal wszystkie
„budki”

- dobiegają końca prace mo-
dernizacyjne na terenie letniska w
Osiecznej. Przypominamy, że re-
montowi uległ parking oraz pole
namiotowe.

- otynkowana została elewacja
budynków sąsiadujących z rozeb-
ranym budynkiem stanowiącym
własność gminną, położonych w
Osiecznej przy ulicy Kościuszki

- odmalowane zostało jedno z
pomieszczeń remizy strażackiej w
Osiecznej. W pomieszczeniu tym
zostały też założone płytki.

- odmalowane zostały wnętrza
świetlicy w Kątach, przy sali wiej-
skiej wymieniono też zabezpiecze-
nia główne prądu

- w świetlicy w Wojnowicach
przeprowadzono bieżace remonty.
Wymieniona została stolarka
okienna i drzwiowa.

- rozpoczęły się prace przy bu-
dowie ogólnodostępnych boisk
sportowych przy szkole w Osiecz-
nej

- teren pod boiska został rów-
nież zagospodarowany w Wolko-
wie i Witosławiu. Zniwelowano tam
teren, na którym posiano trawę.

- osiecki rynek został udekoro-
wany kwiatami. Na słupach oświet-
lenia ulicznego powieszono donice
z pelargoniami. Kiedy rozkwitną
będą niewątpliwą ozdobą centrum
miasta.

- pracownicy urzędu wykaszają
trawy na zieleńcach należących do
gminy.

- równiarka pracowała na gmin-
nych drogach gruntowych stano-
wiących dojazd do posesji.

- ścięte zostały pobocza przy
drodze do Maciejewa

- gmina zakupiła dwa zbiorniki
bezodpływowe na ścieki socjalno-
bytowe dla Zespołu Przedszkole i
Szkoła Podstawowa w Świerczy-
nie. Nowy system odprowadzania
ścieków zostanie założony pod-
czas przerwy wakacyjnej.

- na końcu maja został ogło-
szony przetarg na modernizację i
remont ośmiu świetlic. Na te prace
gmina złożyła wniosek o dofinan-
sowanie z programu Leader.

INWESTYCJE

Podczas jednej z ostatnich
sesji Rady Miejskiej w
Osiecznej została podjęta
uchwała w sprawie określe-
nia górnych stawek opłat po-
noszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi od-
bierania odpadów komunal-
nych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczysto-
ści ciekłych.

Przyjęte stawki będą egzekwo-
wane od właścicieli nieruchomości,
którzy nie wywiązują się z obo-
wiązku usuwania odpadów z nie-
ruchomości, czyli nie posiadają
umowy na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, nie mogą też
udokumentować, że odpady takie
ze swojej nieruchomości usuwają.
Są to stawki podwyższone, które
są „karą” dla tych, którzy się ze
swego obowiązku nie wywiązują.
W ramach prowadzonego postę-
powania gmina przejmie obowią-
zek usuwania odpadów z
nieruchomości ale to właściciel bę-
dzie ponosił opłaty za usuwane od-
pady. Opłaty te mają charakter
sankcyjny i są wyższe od „normal-

nych” stawek.
Zgodnie z uchwałą Rady wła-

ściciele którzy nie realizują usta-
wowego obowiązku usuwania
odpadów komunalnych z nieru-
chomości zapłacą :

1) za jednorazowy odbiór po-
jemnika o pojemności 80 litrów -
20,00 zł + VAT,

2) za jednorazowy odbiór po-
jemnika o pojemności 110/120 lit-
rów - 30,00 zł + VAT,

3) za jednorazowy odbiór po-
jemnika o pojemności 240 litrów -
52,00 zł + VAT,

4) za jednorazowy odbiór po-
jemnika o pojemności 1100 litrów -
180,00 zł + VAT

Natomiast właściciele którzy
nie realizują ustawowego obo-
wiązku usuwania odpadów cie-
kłych z nieruchomości zapłacą za
usługę 25,00 zł + VAT za 1 m³ nie-
czystości ciekłych.

Opłaty te są pobierane na pod-
stawie decyzji burmistrza i są ścią-
gane w trybie ordynacji
podatkowej.

Warto również zaznaczyć, że
stawki te nie będą dotyczyły wła-
ścicieli nieruchomości, którzy po-
siadają umowy na wywóz
nieczystości.

Kto zapłaci?


