Gminny Informator Samorządowy

Gminny Informator Samorządowy
Ośno Lubuskie, Nr 2/2013 czerwiec, 2013
Szanowni Państwo!
Oddaję w Państwa ręce kolejny numer Gminnego Informatora
Samorządowego. Kolejny raz zdominowany treścią informacji dotyczących
rewolucji śmieciowej, ze względu na to, że ustawodawca w marcu
wprowadził kilka bardzo istotnych zmian do przedstawianego wcześniej
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Temat tymczasem
wciąż budzi wiele kontrowersji i rodzi całe mnóstwo pytań o to, co czeka
mieszkańców od 1 lipca 2013 r.
Na łamach tego i kolejnych numerów postaramy się również przybliżać
to, co aktualnie dzieje się w naszej gminie i jakie są plany na najbliższą
przyszłość.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Ośna Lubuskiego
(-) Stanisław Kozłowski

Co z tymi śmieciami…

Rozmowa z Burmistrzem Ośna Lubuskiego Stanisławem Kozłowskim
Red.: Wiele ostatnio mówi się o nowym systemie śmieciowym,
na czym polegają zmiany które wejdą w życie 1 lipca br.?
Burmistrz Stanisław Kozłowski: Wprowadzone przez polski
parlament zmiany są w istocie rewolucyjne. Każdy mieszkaniec
będzie zobowiązany do zbierania i segregowania śmieci, a w
zamian za wpłaconą opłatę śmieciową gminy będą zobowiązane
do odbioru każdej ilości odpadów powstałych w gospodarstwach
domowych.

Red.: A więc rewolucja śmieciowa dotknie także wszystkie
gminy?
Burmistrz: Dokładnie tak, zmiany w ustawie śmieciowej dotykają
tak samo mieszkańców, jak i gminy. Każda gmina w Polsce od lipca
br. staje się „właścicielem” odpadów powstałych w gospodarstwach
domowych, musząc zapewnić ich odbiór, transport i
zagospodarowanie. To właśnie gminy zostały zobligowane do
wprowadzenia w życie tej nowej ustawy śmieciowej, ale niestety
wg sztywnych zasad zapisanych w ustawie, nie dając im żadnej
swobody. A szkoda, bo gdybyśmy taką swobodę mieli myślę, że ta
rewolucja śmieciowa byłaby mniej dotkliwa dla mieszkańców.

Red.: Na czym będą polegały nowe obowiązki mieszkańców?
Burmistrz: Każdy mieszkaniec w Polsce jest zobowiązany do
zbierania i gromadzenia odpadów stałych, a także do ich segregacji
poprzez wyodrębnienie: plastiku, szkła, papieru, opakowań
wielomateriałowych, metalu, bioodpadów czy odpadów zielonych.
Segregacja odpadów jest ogromnie ważna, bowiem w sposób
bezpośredni, a od 2015 r. w jeszcze większym stopniu będzie wpływać
na poziom opłat śmieciowych. Od 1 lipca mieszkańcy nie będą
zawierać, ani ponosić opłat na rzecz konkretnych firm wywozowych
jak to ma miejsce do tej pory. Odbiorem śmieci zajmie się gmina w
zamian za wpłacaną przez mieszkańców opłatę śmieciową.

Red.: Co ma Pan na myśli?
Burmistrz: Trudno nie zgodzić się z generalną ideą ustawy, jednak
jej szczegółowe rozwiązania pozostawiają wiele do życzenia, wcale
nie mało elementów nowego systemu jest niedopowiedzianych czy
powierzchownie potraktowanych. Przykładem jest metodologia
ustalania opłat śmieciowych ponoszonych przez mieszkańców.
Po pierwsze najpierw gminom nakazano ustalić, w oparciu
o dane przewidywane, stawki opłat śmieciowych, a dopiero
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później przeprowadzić przetarg na wybór firmy wywozowej. Nic
bardziej mylnego, powinno być dokładnie odwrotnie. Nie dano
gminom swobody w sposobie ustalenia stawki opłaty, pozwalając
ją uzależnić od zużycia wody, bądź od powierzchni użytkowej
lokalu czy domu mieszkalnego, gospodarstwa domowego lub
od osoby. Spośród tych czterech nie do końca dobrych metod
w końcu grudnia ubr. przyjęliśmy stawkę opłaty śmieciowej od
osoby jako najbardziej rozsądną i racjonalną spośród możliwych,
ale ze świadomością że nie jest to najlepsza metoda. Kolejnym
przykładem złych rozwiązań ustawowych był pierwotny zapis
nakładający na każdego właściciela nieruchomości obowiązek
samodzielnego wyposażenia posesji w pojemniki do gromadzenia
odpadów. Na szczęście ten zapis zmieniono dając gminom prawo
wyboru czy ten obowiązek pozostawiamy właścicielom, czy
też nakładamy go na nową firmę wywozową. W gminie Ośno
Lubuskie przyjęliśmy zasadę, że to firma wywozowa dostarczy do
każdego domu pojemniki, worki czy pojemniki typu igloo.

Dzisiaj możemy już mówić o stawkach ostatecznych, które
będziemy wszyscy ponosić. I jeszcze jedna kwestia, która pozwoliła
myśleć o obniżce wcześniejszych stawek. Prowadzę rozmowy
by wspólnie z innymi gminami na bazie CZG-12 utworzyć
wspólny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
ponieważ koszty samodzielnego utworzenia i prowadzenie
takiego punktu są ogromne i mają nie miały wpływ na poziom
stawki opłaty śmieciowej. Takie rozwiązanie będzie stwarzać
pewne niedogodności dla części mieszkańców, którzy chcieliby
skorzystać z tego punktu, nie mniej uważam, że najważniejsze jest
by poziom opłat śmieciowych był jak najniższy. Zresztą jeśli dzisiaj
porównamy przyjęte stawki opłat w poszczególnych gminach, to
śmiało można powiedzieć, że należą do jednych z najniższych.
Red.: Proszę jeszcze doprecyzować kwestię wyposażenia
nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów.
Burmistrz: Co do zasady KAŻDA nieruchomość zostanie
wyposażona w pojemniki odpowiedniej wielkości do zbiórki
odpadów tzw. zmieszanych. Dla tych osób, które zadeklarują
selektywną zbiórkę DODATKOWO zostaną dostarczone
pojemniki lub worki (w zależności od rodzaju zabudowy) na
odpady selektywnie zbierane tj. biodegradowalne (i zielone),
makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne.

Red.: Ale Panie Burmistrzu, dlaczego w tym nowym systemie
mieszkańcy mają płacić drożej niż dotychczas?
Burmistrz: Niestety wynika to z zapisów nowej ustawy.
Ustawodawca oprócz powszechnego obowiązku gromadzenia
odpadów, ogromny nacisk kładzie na ich segregację. W praktyce
gmina ma zapewnić odbiór każdego rodzaju wyselekcjonowanych
odpadów, a to wymusza zbudowanie całego systemu zaopatrzenia
mieszkańców w odrębne pojemniki czy worki do segregacji, a
także organizację odrębnego systemu odbioru i zagospodarowania
surowców wtórnych. Ponadto w każdej gminie należy utworzyć i
prowadzić punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Do
takiego punktu każdy mieszkaniec, niezależnie od prowadzonej
bezpośrednio w domu segregacji, miałby prawo dostarczyć każdy
rodzaj odpadów, typu: odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci,
oleje czy każdy innych rodzaj odpadów. Te i wiele innych
elementów powoduje, że koszty nowego systemu niestety rosną,
a to przekłada się na poziom opłat śmieciowych.

Red.: Gmina Ośno Lubuskie jest już po rozstrzygnięciu
przetargu.
Burmistrz: Tak jesteśmy już po przetargu i wyborze firmy, która
od 1 lipca br. zajmie się gospodarką odpadami, którą została
Veolia z Gorzowa Wlkp. Ta firma zaoferowała najniższą cenę
i to ona zajmie się wywozem i zagospodarowaniem odpadów,
wyposażeniem wszystkich mieszkańców w pojemniki, kontenery
oraz worki do segregacji odpadów.
Red.: Mieszkańcy gminy otrzymali ponownie deklarację?
Burmistrz: W związku z obniżkami stawek opłat śmieciowych,
zmianą metody ich ustalenia, a także zmianą częstotliwości
ich wpłacania koniecznym jest ponowne złożenie deklaracji
śmieciowych przez wszystkich mieszkańców. Dobrze byłoby
gdyby zostały one złożone do 15 czerwca.

Red.: No właśnie ile będziemy płacić od lipca?
Burmistrz: W grudniu przyjęte zostały wg tych sztywnych zasad
ustawowych stawki opłat w wysokości 9 zł od mieszkańca przy
segregacji odpadów oraz 14 zł od każdego mieszkańca przy braku
segregacji odpadów. W marcu weszła w życie nowelizacja ustawy
dająca możliwość elastycznego podejścia do opłat, z czego w naszej
gminie natychmiast skorzystaliśmy. Z jednej strony dostrzegając
specyfikę terenów wiejskich i mniejszą częstotliwość wywozu tam
śmieci w marcu obniżone zostały stawki opłat dla mieszkańców
wsi. Ponadto, by zmniejszyć obciążenia dla gospodarstw
wieloosobowych, rodzin wielodzietnych, dla których koszty
nowego systemu byłyby największe, wprowadzona została nowa
ryczałtowa stawka opłaty dla rodzin 5-cio osobowych i większych.
Po rozstrzygnięciu przetargu Rada Miejska poszła jeszcze dalej i
ustaliła stawki według proponowanych przeze mnie kwot. Według
aktualnego stanu stawki opłat śmieciowych są następujące:
gospodarstwo domowe liczące do 4 osób zamieszkujące w mieście
zapłaci 8 zł od każdej osoby jeśli będzie segregować odpady lub
14 zł gdy nie będzie ich segregacji. Takie samo gospodarstwo
domowe zamieszkujące obszar wiejski zapłaci odpowiednio 7
zł i 13 zł od osoby. Natomiast gospodarstwo domowe w mieście
liczące 5 i więcej osób zapłaci 40 zł w przypadku segregacji śmieci
lub 70 zł gdy nie będzie segregować śmieci. W przypadku obszaru
wiejskiego rodzina 5-osobowa lub większa zapłaci odpowiednio
35 zł lub 65 zł od całej rodziny.

Red.: Cieszy fakt, że gmina szuka rozwiązań optymalnych i jak
najtańszych
Burmistrz: Ustawa śmieciowa jest dla nas wszystkich i
mieszkańców i dla gminy ogromnym wyzwaniem. Jako
burmistrz Ośna Lubuskiego, przy pełnym zrozumieniu i poparciu
zdecydowanej większości Rady Miejskiej, poszukuję i chcę
wprowadzać takie rozwiązania, by jak w najmniejszym stopniu
były one obciążeniem dla mieszkańców, a także by stanowiły
jak najniższe obciążenie także dla budżetu gminy. Rewolucja
śmieciowa finansowo dotknie nas wszystkich i budżet domowy
każdego mieszkańca i budżet gminy. Rzecz w tym aby te obciążenia
były jak najniższe, co jest dla mnie priorytetem działania.
Red.: Dziękuję za rozmowę
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Nowy sezon inwestycyjny
Tegoroczna przedłużająca się zima i spóźniona wiosna jak
w wielu innych przypadkach miały również swój udział w
późniejszym rozpoczęciu prac inwestycyjnych. A rok 2013
jest kolejnym okresem inwestycyjnym w naszej gminie.
Ostatnie 6 lat to okres wyzwań inwestycyjnych z poziomem
wydatków inwestycyjnych średniorocznie na poziomie 4,5
mln zł. Podobnie jest i w roku bieżącym, gdzie na inwestycje
w budżecie gminy zapisano 4,4 mln złotych. Spośród
najważniejszych inwestycji wymienić należy budowę ścieżki
pieszo-rowerowej wokół jeziora Reczynek, modernizację
świetlic wiejskich, budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie
ul. Zachodniej, sieci wodociągowej przy ul. Akacjowej,
plac sportowo-rekreacyjny w Lubieniu, czy też adaptację

pomieszczeń w Przychodni Zdrowia w Ośnie na potrzeby
Poradni Rehabilitacji, co do konieczności utworzenia której
wydawać by się mogło wszyscy się zgadzają. A jednak podczas
sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca radny Edmund Pilimon
mówiąc m.in. o zaplanowanych inwestycjach stwierdził,
iż „..nie widzę zadania takiego rozsądnego, pod którym
można byłoby się podpisać”. Jednak Rada Miejska w swej
zdecydowanej większości poparła plan działań inwestycyjnych
jako potrzebnych i ważnych dla społeczności lokalnej. Warto
również zauważyć, że polityka inwestycyjna gminy powiązana
jest z aktualnymi możliwościami pozyskiwania zewnętrznych
źródeł finansowych np. Unii Europejskiej.

Nowy Dyskont Spożywczy
Przy ulicy Okrzei rozpoczęły się prace związane z
budową marketu sieci Dino. W miejscu, gdzie ma
powstać sklep, pojawiły się ekipy budowlane. Na
sali sprzedaży marketu Dino o powierzchni 400 m²
znajdzie się ponad 4 tysiące rodzajów produktów, w tym
pełna oferta artykułów spożywczych, chemicznych i
kosmetycznych. Codziennie dostarczane będzie świeże
mięso i wędliny oraz owoce i warzywa. W markecie
dostępna będzie również usługa cash back, dzięki
której będzie można wypłacać gotówkę w kasie przy
okazji płacenia za zakupy kartą płatniczą. Aktualnie
prowadzona jest rekrutacja osób na stanowiska:
Kierownik Marketu, Zastępca Kierownika Marketu
oraz Kasjer-Sprzedawca. Łącznie w Ośnie Lubuskim
w markecie zatrudnienie znajdzie kilkanaście osób.
Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej
www.marketdino.pl, za pośrednictwem której można
aplikować na wybrane stanowisko.

Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych
przy świetlicy wiejskiej w Lubieniu.
Kolejne zadanie, którego realizacja możliwa jest przy wsparciu
z UE. Umowa została już podpisana i jej wartość oscyluje
wokół kwoty 470 tys.zł. W ramach tego przedsięwzięcia
zostanie wykonane wielofunkcyjne boisko do koszykówki
i siatkówki wraz z wyposażeniem, plac zabaw wraz z

wyposażeniem, wiaty rekreacyjne, miejsce na ognisko wraz
z zagospodarowaniem terenu (nasadzenia zieleni). Ponadto
w ramach zadania planuje się ogrodzenie boiska i terenu.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków EFRROW w
ramach PROW na lata 2007-2013.

Wniosek na budowę Lubusika w Gronowie.
W pierwszej połowie marca w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubuskiego został złożony wniosek do
Programu pn. „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej – Lubusik
– sportowe Lubuskie na lato” o dofinansowanie budowy
boiska do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Gronów
oraz organizacji rozgrywek w ramach Lubuskiego
Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej. W ramach
przedsięwzięcia planuje się zakupić materiały i elementy

niezbędne do budowy boiska, organizację turnieju oraz
tablicę promocyjną.
W ubiegłym roku podobny obiekt został sfinansowany przy
plaży miejskiej w Ośnie Lubuskim.
Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia
br. nasz Lubusik został zatwierdzony do dofinansowania.
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Poradnia rehabilitacji już niebawem
W budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Rybackiej trwają
prace budowlane zmierzające do utworzenia w Ośnie
Lubuskim poradni w zakresie rehabilitacji ruchowej. W
dzisiejszych czasach nacechowanych szybkim tempem
życia, stresem, wskazania medyczne do uruchomienia
takiej poradni są bezdyskusyjne. W Ośnie Lubuskim od
dawna mówi się o potrzebie poradni, bo dla wielu pacjentów
skierowanie na zabiegi wykonywane w innej miejscowości
jest ogromną barierą związaną z możliwościami
dojazdu, czasem i kosztami. Ale niebawem to się zmieni.
Zabiegi będą wykonywane w pomieszczeniach piwnicy
przychodni zdrowia, w których obecnie trwają prace
budowlane. Zostanie również wybudowana platforma dla
osób niepełnosprawnych, która skomunikuje wszystkie
kondygnacje w budynku przychodni. Jak mówi burmistrz
Ośna Lubuskiego Stanisław Kozłowski latem zakończą się
prace budowlane, po czym poradnia zostanie wyposażona
w niezbędny sprzęt i urządzenia, by jesienią br. można
było zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt
na udzielanie świadczeń. Wszystko wskazuje na to, że już
od 1 stycznia 2014 roku będzie można w Ośnie Lubuskim
korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych.

Nowe atrakcyjne działki pod zabudowę mieszkaniową
W chwili obecnej trwają prace projektowe na uzbrojenie
terenu w sieć wodociągową w rejonie osiedla pomiędzy
ul. Jeziorną, Kościuszki i Konwaliową. Jeszcze w tym roku
będzie możliwe uzbrojenie w sieć wodociągową a po tym
wydzielenie nowych działek budowlanych i przeznaczenie
ich do sprzedaży.

Modernizacje
świetlic wiejskich
Jednym z ważnych kierunków inwestycyjnych gminy
stały się remonty i modernizacje świetlic wiejskich.
Doświadczenie wskazuje, że w każdej miejscowości są
to niezwykle ważne obiekty o charakterze edukacyjnooświatowym,
wychowawczym,
kulturalnym
oraz
integracyjnym. Dotychczas została rozbudowana świetlica
w Smogórach, uruchomiona w Lubieniu, a wyremontowana
w Radachowie i w Gronowie. Obecnie gmina realizuje
projekt związany z remontem i modernizacją trzech
kolejnych świetlic. Sienno cieszy się już wyremontowanym
obiektem, natomiast Lubień i Połęcko otrzymają do
użytkowania swoje świetlice już niebawem. Jeszcze w tym
roku na ten cel zostanie przeznaczona kwota blisko 500 tys.
zł i w dużej mierze środki będą pochodzić z pozyskanej
dotacji unijnej. Zresztą jest to kolejna inwestycja, podobnie
jak każda inna realizowana przez gminę, finansowana
z udziałem środków unijnych, tym razem z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora Reczynek
Jezioro Reczynek w Ośnie Lubuskim jest ogromnym
atutem miasta, wymagającym dbałości o jego stan,
otoczenie i infrastrukturę. Jednym z takich działań stała
się budowa ścieżki pieszo rowerowej wokół jeziora. Prace
nad I-szym etapem rozpoczęły się jesienią ubr. i powinny
się zakończyć przed rozpoczęciem sezonu turystycznego.
Inwestycja realizowana przez gminę celowo została
podzielona na dwa etapy, po to by zwiększyć możliwości
pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Zresztą
skutecznie, bo zarówno pierwszy jaki i drugi etap ścieżki
jest dofinansowany ze środków unijnych. W ramach
pierwszego etapu będzie wykonana ścieżka na długości
1400 metrów, wraz z oświetleniem oraz schodami do ul.
Grunwaldzkiej. Ścieżka będzie miała generalnie szerokość
2,5 m, lokalnie będzie zwężona do 1,5 – 2,0 metrów i
będzie wykonana w technologii nawierzchni typu hanse
grand. Jest to rodzaj nawierzchni naturalnej stosowanej
w parkach, błoniach, wszelkich założeniach pałacowo-

parkowych jako najmniej kolidująca z elementami
przyrody i krajobrazu. Kolejny drugi etap budowy ścieżki
będzie realizowany od września br. do czerwca 2014 roku.

Wniosek o dofinansowanie
świetlicy wiejskiej w Trześniowie.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w
Zielonej Górze został złożony wniosek o dofinansowanie
budowy świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w
miejscowości Trześniów w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie będzie polegało
na budowie nowego, dotąd nieistniejącego obiektu
wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach którego
zostanie wykonany chodnik, parking oraz plac zabaw przy
świetlicy. Miejsce to służyć będzie zarówno do organizacji
imprez i uroczystości okolicznościowych jak i do spotkań

mieszkańców. Plac zabaw będzie służył do aktywnego
spędzania wolnego czasu zarówno dzieci jak i ich rodziców.
W ramach zadania świetlica zostanie wyposażona w
podstawowe meble zaplecza biurowego, tj. stoły i krzesła
oraz urządzenia i meble zaplecza kuchennego, tj. niezbędny
sprzęt gospodarstwa domowego oraz meble kuchenne.
Gmina wnioskuje o przyznanie dofinansowania w wysokości
500 tys. zł. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 1,1
mln. zł. Planowana rzeczowa realizacja projektu przypada
na lata 2013-2014.

Projekt „SWOI – Strategia Wolnych i Otwartych
Implementacji” w ZSP w Ośnie Lubuskim.
Uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim
rozpoczęli zajęcia w projekcie „SWOI – Strategia Wolnych
i Otwartych Implementacji” jako innowacyjny model
zainteresowania kierunkami informatyczno – technicznymi
oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu

kompetencji kluczowych. Są to zajęcia w ramach koła
zainteresowań, w ramach programu odbyć ma się 24 godziny
zajęć innowacyjnych z informatyki w okresie marzecczerwiec. Jest to trzeci realizowany w tym roku szkolnym
projekt z funduszy europejskich.

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych rozstrzygnięty.
Jeszcze w maju został rozstrzygnięty przetarg na wybór
operatora, który od 1 lipca zajmie się odbiorem i
zagospodarowaniem odpadów od wszystkich mieszkańców
miasta i gminy Ośno Lubuskie. Została nim firma Veolia
z Gorzowa Wlkp., która zaoferowała najniższą cenę.
Przeprowadzony przetarg pozwolił na kolejne obniżenie

stawek opłat śmieciowych w części dotyczącej osób
deklarujących selektywną zbiórkę odpadów. Niebawem każdy
właściciel nieruchomości otrzyma odpowiedniej wielkości
pojemnik czy kontener do zbierania odpadów komunalnych,
a mieszkańcy segregujący odpady otrzymają dodatkowo
worki bądź pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
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Program usuwania azbestu
Program finansowany z WFOSiGW daje możliwość dofinansowania w
formie dotacji, w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych zadań
polegających na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu lub
zabezpieczeniu wyrobów zawierających azbest, z terenów nieruchomości
będących w posiadaniu osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz
majątku jednostek samorządu terytorialnego. O szczegółach informujemy
Państwa za pomocą serwisu internetowego – www.osno.pl
Dotychczas złożono 14 wniosków na łączne usunięcie blisko 10 000 m2
azbestu.

Dotacja na zabezpieczenie wieży kościoła św. Jakuba

Ostatnio dość dużo się mówi o stanie technicznym kościoła.
Sytuacja jest poważna i wymaga podjęcia niezbędnych kroków
w celu zabezpieczenia obiektu przed katastrofą budowlaną.
W lutym nadeszły dobre wieści – Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przyznało parafii dotację w
wysokości 1,2 mln zł na prace zabezpieczające wieżę kościoła.
W pierwszej kolejności zostanie wykonane zeskalenie gruntu
pod wieżą oraz kotwienie spękań. Pod koniec maja parafia
przedłożyła w MKiDN dokumentację techniczną niezbędną
do rozpoczęcia prac i uruchomienia dotacji.
Nieoceniona w tym przypadku była pomoc lubuskich
parlamentarzystów w tej sprawie. Burmistrz wokół sprawy
zgromadził niemałą grupę lubuskich parlamentarzystów
a wraz z senator Heleną Hatką doprowadził do zwołania

konferencji w sprawie ratowania zabytków takich jak nasz
kościół. Szczególne podziękowania kierujemy przy tej
okazji na ręce pani poseł Bożeny Sławiak, która wniosła
największy wkład w pomoc dla ośniańskiego kościoła.

„Z Małej Szkoły w Wielki Świat”
Okazuje się, że mogą. Przekonali się o tym uczniowie Szkoły
Podstawowej w Smogórach. W ramach projektu „Z Małej
Szkoły w Wielki Świat” uczniowie klas IV, V, VI na przełomie
lutego i marca realizowali projekt pt „ MY i nasi reprezentanci
– partnerstwo w każdej sprawie”. Celem tego projektu było
uświadomienie najmłodszym mieszkańcom gminy, że mają
wpływ na to co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Dzieci
przeanalizowały ankiety dotyczące potrzeb mieszkańców i

zdecydowały, że należy zająć się problemem dzikich wysypisk
śmieci. Uczniowie napisali petycję do władz Gminy Ośno
Lubuskie oraz zorganizowali spotkanie z radną Smogór panią
Beatą Wieczorek. Pod koniec lutego do szkoły w Smogórach
dotarła pisemna odpowiedź podpisana przez Burmistrza Ośna
Lubuskiego Stanisława Kozłowskiego, który wyraził uznanie
dla zaangażowania i czujności na problemy otaczającej nas
rzeczywistości wśród młodszych mieszkańców gminy.

Festyn w Siennie dla chorej Agatki
W dniu 8 czerwca br. przy remizie strażackiej w Siennie
odbędzie się festyn charytatywny. Festyn organizowany jest
przez sołectwo Sienno oraz parafialny Zespół Caritas na
rzecz chorej na dziecięce porażenie mózgowe 8-miesięcznej
Agatki Mielczarek. Dla uczestników festynu przygotowano
wiele atrakcji. Wśród nich m.in. loteria fantowa, licytacje
charytatywne, stoiska z przepysznym jedzeniem. W programie

m.in. występy ośniańskiej orkiestry, chóru Łęczanie oraz
okolicznych zespołów z Górzycy i Słubic. Dla najmłodszych
przewidziane są gry i zabawy z nagrodami. Swoje umiejętności
zaprezentują strażacy w specjalnie przygotowanym pokazie,
a dla chętnych przejażdżka bryczką. Festyn zakończy się
wspólną zabawą sołecką. Początek godzina 14.00
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Jubileusz X – lecia orkiestry OSP
– przy wsparciu z euroregionu

X-lecie istnienia i działalności artystycznej obchodzi w tym
roku Orkiestra Dęta z Ośna Lubuskiego. W Stowarzyszeniu
Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”
został złożony wniosek o dofinansowanie obchodów tej
uroczystości w ramach Funduszu Małych Projektów dla
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w
ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”. Pod koniec
kwietnia została podpisana umowa na realizacje zadania. W
ramach projektu główne uroczystości odbędą się w czerwcu br.,

zaproszone zostały zaprzyjaźnione orkiestry z Gorzowa Wlkp.,
Świebodzina, Kostrzyna oraz Niemiec. W wybranych miejscach
na terenie Ośna orkiestry zaprezentują się w różnorodnym
repertuarze – marszowym, okolicznościowym oraz
rozrywkowym. Wspólnym koncertem na rynku przy ratuszu
miejskim orkiestry zakończą obchody uroczystości. W przerwach przedstawiana będzie historia działalności ośniańskiej
jubilatki. Na zakończenie wręczone zostaną puchary, dyplomy
okolicznościowe oraz drobne prezenty.

PROGRAM JUBILEUSZU ORKIESTRY:
10.00 Przyjazd Orkiestr przed Ratusz Miejski.
10.30 Przemarsz Orkiestr na wyznaczone miejsca i krótki
występ.
Przemarsz Orkiestry Dętej OSP Ośno Lubuskie na
mszę świętą do Kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w
Ośnie Lub.
11.30 Przemarsz Orkiestr pod Ratusz Miejski.
12.00 Uroczyste otwarcie, powitanie zespołów i gości na
rynku przed Ratuszem Miejskim oraz przedstawienie
historii ośniańskiej jubilatki.
12.30 Przegląd Orkiestr na rynku przy Ratuszu Miejskim.
15.00	Wręczenie dyplomów, odznaczeń, upominków.
15.30 Poczęstunek.
16.30 Uroczysty przemarsz Orkiestr ulicami Ośna.
17.00 Czas wolny – zwiedzanie miasta.
18.00	Zakończenie.

Realizacja projektów ZSP :
Z projektu „Razem można więcej!” szkoła pozyskała
sprzęt, pomoce naukowe, książki do biblioteki, meble oraz
dwie sale multimedialne za kwotę ponad 42 tys. zł. oraz
materiały biurowe , plastyczne za 12 tys. zł.

Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas
I, II, III i „Razem można więcej!” przebiega zgodnie z
harmonogramem.
Obecnie zbierane są dane niezbędne do weryfikacji i
pomiaru wskaźnika. Dokonuje się pomiarów tempa czytania
oraz opanowania technikami pamięciowymi.

Z projektu Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic
klas I, II, III zakupiono pomoce do klas I-III na około 11
tys. zł.

Doradca zawodowy zatrudniony na potrzeby projektu
„Razem można więcej!” przygotowuje IPD dla każdego
ucznia klasy III gimnazjum w celu właściwego wyboru
dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

Poza tym najważniejsze są zajęcia dodatkowe dla
uczniów.
Inne od tych, które na co dzień proponuje szkoła.
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Konferencja informacyjno – szkoleniowa

programu eTwinning w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim.
Pod koniec marca br. w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Ośnie Lubuskim odbyła się wojewódzka konferencja
informacyjno - szkoleniowa programu eTwinning,
w której uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy szkół i
przedszkoli województwa lubuskiego. Jednodniowa
konferencja połączona była ze szkoleniem warsztatowym
organizowanym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty
i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. eTwinning to
łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem
mediów elektronicznych i promowanie szkolenia
nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej,
który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno
- komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we
współpracy ponad granicami. Celem szkolenia było
zapoznanie uczestników warsztatów z platformą
internetową www.etwinning.pl oraz z programami
aplikacyjnymi przydatnymi podczas realizacji projektów
eTwinning.

Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z ofertą
edukacyjną placówki na rok szkolny 2013/2014.

Pierwszy dzień Wiosny
Chociaż w tym roku wyjątkowo długo za
oknami trzymał mróz i śnieg w Samorządowym
Przedszkolu Publicznym w Ośnie Lubuskim
wszyscy czekali na wiosnę. Przez cały marzec
dekorowane było przedszkole w wiosenne
barwy, zawitali muzykanci z koncertem
„Pan Tadeusz” a aktorzy teatru z Krakowa z
przedstawieniem „Kopciuszek”. Dnia 21 marca
w naszym przedszkolu został zorganizowany
„Zielony Dzień”, by uczcić przyjście nowej pory
roku – wiosny. Tego dnia królowała zieleń.
Przedszkolacy korowodem kolorowych kwiatów
z brzmieniem instrumentów i śpiewem żegnali
zimę i witali wiosnę. Podczas spotkania z Panią
Wiosną panowała miła atmosfera. Widać było
uśmiech i zadowolenie dzieci z niecodziennego
spotkania. Wszystkie grupy przedszkolne
prezentowały umiejętności artystyczne a w
nagrodę otrzymały słodki poczęstunek.
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Czas dla Ziemi w Szkole Podstawowej w Smogórach
22 IV 2013 r. w Szkole Podstawowej w Smogórach po raz kolejny
odbyły się obchody Dni Ziemi. W tym roku zorganizowano
je pod hasłem „Czas dla Ziemi”. Uczniowie reprezentowali
przygotowany przez siebie i wychowawców – Ekoekspres czyli
raport o stanie środowiska, obrazkowy, ekologiczny styl życia,
rymowanki nt. energooszczędnego sprzętu RTV i AGD pt.
„Eko – energo – rtvałki”. Dzieci poznawały znaczenie etykiet
ekologicznych na różnych produktach i układały ekopuzzle.
Na zakończenie odbył się pokaz mody ekologicznej.
Podsumowaniem Dni Ziemi była wycieczka szkolna uczniów
klas I – V do Poznania w dniu 14 maja 2013r. Wyjazd odbył
się dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia „Czas dla Ziemi”
przez Gminę Ośno Lubuskie i Celowy Związek Gmin z
Długoszyna.

Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
w Ośnie Lubuskim – Convallaria 2013.
Już w kwietniu rozpoczęła się V jubileuszowa
edycja Festiwalu Muzyki Kameralnej i
Organowej w Ośnie Lubuskim – Convallaria
2013 pod honorowym patronatem Marszałek
Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak
oraz Burmistrza Ośna Lubuskiego Stanisława
Kozłowskiego. Jak co roku cykl sześciu
koncertów odbywać się będzie od kwietnia
do września naprzemiennie w Sali Rajców
Ratusza Miejskiego oraz Kościele pw. św. Jakuba
Apostoła w Ośnie Lubuskim. Zaprezentowany
zostanie różnorodny program artystyczny w
wykonaniu znakomitych artystów zarówno z
Polski jak i zagranicy. Koncerty te zyskały dużą
popularność i na stałe wpisały się do kalendarza
imprez kulturalnych organizowanych w naszym
mieście.

Laureaci konkursów
przedmiotowych z ZSP
w Ośnie Lubuskim.
Zakończyły
się
Wojewódzkie
Konkursy
Przedmiotowe. Uczniowie Gimnazjum z ZSP w
Ośnie Lubuskim po raz kolejny odnieśli wielki
sukces. Tym razem mamy laureatów z takich
przedmiotów jak chemia, historia i język polski
oraz finalistów z geografii i historii. Wszystkim
serdecznie gratulujemy.
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Dzień Ziemi
Przedszkole Samorządowe w Ośnie Lubuskim
dba o środowisko. Międzynarodowy dzień
Ziemi był świetną okazją dla przypomnienia
najmłodszym jak ważne jest czyste powietrze
i woda oraz równowaga w otaczającym nas
ekosystemie. Przez cały tydzień dzieci uczyły się
o przyrodzie i ekologii. Przedszkole uczestniczy
w programie „Kubusiowi przyjaciele Przyrody”
i w ramach tego programu podejmują wiele
działań przyrodniczo-ekologicznych. Z okazji
Międzynarodowego Dnia Ziemi 22 kwietnia
dzieci przyszły do przedszkola ubrane na
niebiesko, aby podkreślić jak ważna jest woda
dla ludzi i środowiska. W grupach prowadzone
były m.in. zabawy sportowe i zręcznościowe.
Na zakończenie tygodnia przedszkolacy
wyruszyli na miasto, aby sprawdzić jak
przygotowane jest nasze miasto do segregacji
śmieci. Podczas pobytu na mieście maluchy
włączyły się w sprzątanie miasta, zbierały
nieczystości, które następnie wrzucali do

odpowiednich pojemników. Jak przyjemnie jest wypoczywać na łonie
natury wiedzą nawet małe dzieci. Pogoda dopisała, więc obchody
zakończyły się wspólną zabawą na placu zabaw.

Obchody Dnia Strażaka w Ośnie Lubuskim
W dniu 11 maja br. w Ośnie Lubuskim strażacy ochotnicy
gminy Ośno Lubuskie obchodzili swoje święto. W uroczystości
udział wzięły wszystkie jednostki OSP z terenu miasta i
gminy Ośno Lubuskie, zaproszeni goście w tym m.in. lokalni
radni, sołtysi, przedsiębiorcy. W obchodach Dnia Strażaka
uczestniczył także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczej Straży Pożarnych w Słubicach Andrzej
Bycka oraz Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
w Zielonej Górze Edward Chiliński. Tegoroczne uroczystości
rozpoczęły się od zbiórki jednostek OSP przed ratuszem
miejskim, następnie wszyscy uczestnicy obchodów udali się na
uroczystą msze świętą w intencji strażaków. Po Mszy Świętej
wszyscy przy akompaniamencie ośniańskiej orkiestry OSP
przeszli na Rynek przed ratuszem miejskim, gdzie rozpoczęła
się część oficjalna. Burmistrz Ośna Lubuskiego złożył

podziękowania druhom strażakom za działalność ratowniczą
oraz bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Sobotnie
święto było również okazją do wręczenia odznaczeń za
wysługę lat dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
ze Smogór i Świniar oraz odznak „Strażak Wzorowy” za
wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę
społeczną dla członków OSP ze Smogór. Szczególne
podziękowania Burmistrz Ośna Lubuskiego Stanisław
Kozłowski skierował do druha Krzysztofa Dołmackiego
za pełne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków
Naczelnika jednostki OSP w Ośnie Lub. w latach 19942013. Uczniowie z klas o profilu ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa medycznego z Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Ośnie Lub. zaprezentowali się w pokazie ratownictwa
medycznego.
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Dzień Otwartych Drzwi
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim
W ostatni poniedziałek kwietnia (29.04.2013) ośniański
Ekonomik zaprezentował uczniom gimnazjów powiatu
słubickiego i sulęcińskiego swoją ofertę edukacyjną.
Zorganizowane grupy gimnazjalistów z Sulęcina, Górzycy i
Ośna Lubuskiego oraz gimnazjaliści - indywidualiści z Rzepina,
Kowalowa, Słubic poznawali szkołę i internat, przyglądali
się wirtualnemu światu w realnej pracowni komputerowej,
gościli w pracowni hotelarsko-gastronomicznej, w ośrodku
egzaminacyjnym, działającym na terenie szkoły, przeżyli
„SzOK-ujące spotkanie z zawodem ekonomisty” i „Stylówę”
w Ekonomiku, w auli oklaskiwali aktorsko uzdolnionych
uczniów, którzy wystąpili w kabaretowym repertuarze,
tuż po multimedialnej prezentacji oferty edukacyjnej ZSE
w Ośnie Lubuskim w roku szkolnym 2013/2014. Zespół
Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim, pozostając w
świadomości mieszkańców naszego rejonu szkołą kształcącą
pokolenia pedagogów, a później pokolenia ekonomistów, dziś
może się poszczycić certyfikatem „Szkoły Przedsiębiorczości”,
współpracą z Komendą Powiatową w Słubicach, Izbą Celną z
Rzepina oraz Ochotniczą Strażą Pożarną z Ośna Lubuskiego.

Instytucje te wspierają zainteresowanych edukacją w ZSE
w Ośnie Lubuskim i w związku z tym zaznaczyły swoją
obecność na Dniach Otwartych Ekonomika pokazem
antyterrorystycznym „ Psy – 4”, starciem Straży Pożarnej z
prawdziwym pożarem. Urocza przedstawicielka Izby Celnej
zainteresowała młodych ludzi arkanami pracy
w swojej instytucji, podkreślając wyjątkowość
wykonywania zadań z pomocą partnera - psa
tropiącego. Wydział Ruchu Drogowego KPP
Słubice wyeksponował swój najnowocześniejszy
sprzęt, a niesłabnącym zainteresowaniem cieszył
się policyjny radiowóz i motocykl. Obecność
służb mundurowych na Dniach Otwartych
Ekonomika uzasadnia oferta edukacyjna szkoły,
w ramach której prowadzone są zajęcia z zakresu
ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa
medycznego oraz bezpieczeństwa publicznego.
Trud gimnazjalistów, analizujących propozycję
edukacji w ZSE w Ośnie Lubuskim, nagrodzony
został odpoczynkiem przy ognisku, z kiełbaską
na patyku i czołgiem „Rudym102” w tle.

NOWE NIŻSZE STAWKI OPŁAT - Z OSTATNIEJ CHWILI!
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg nowej uchwały rady miejskiej z dnia 29 maja 2013 r.
Sposób gromadzenia
odpadów
Segregujący odpady
Nie segregujący
odpadów

Ilość osób zamieszkujących
nieruchomość

Osoby zamieszkujące w Ośnie
Lubuskim

Osoby zamieszkujące obszar
wiejski gminy Ośno Lubuskie

1-4 osoby

8zł/1os

7zł/1 os

5 i więcej osób

40 zł/nieruchomość

35 zł/nieruchomość

1-4 osoby

14 zł/1 os.

13 zł/1 os

5 i więcej osób

70 zł/nieruchomość

65 zł/nieruchomość

Przypominamy tym z Państwa , którzy tego nie zrobili o obowiązku złożenia deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub dokonania korekty w związku ze zmianą stawek opłat.
Miejsce składania: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie
Prosimy o złożenie deklaracji w terminie do 15 czerwca br.
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Zbiórka elektrośmieci
W dniu 15 czerwca 2013 r. na terenie Gminy Ośno Lubuskie,
dzięki współpracy z firmą ELEKTRO RECYKLING
(Nowy Tomyśl) zostanie zorganizowana zbiórka sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Oddać będzie można
m. in.: lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, piece
elektryczne, odkurzacze, czajniki elektryczne, miksery,
radia, suszarki, sprzęt oświetleniowy, żarówki, wiertarki,
kosiarki, piły, spawarki.

10.30 – 11.00 ul. Rybacka – parking przy ośrodku
zdrowia;
11.15 – 11.45 ul. Słubicka/Gronowska – parking przy
kaplicy św. Gertrudy;
12.15 – 12.35 	Trześniów, plac koło sklepu, obok tablicy
ogłoszeń;
13.00 – 13.15 Gronów, plac koło sklepu;

Sprzęt będzie odbierany przez firmę oznakowanym
samochodem w wybranych punktach na terenie gminy,
zgodnie z harmonogramem:
8.00 – 8.30

ul. Sportowa – w miejscu ustawionych
pojemników IGLOO;

8.45 – 9.15

ul. B. Chrobrego/Kolejowa – przystanek
PKS;

9.30 – 10.15

ul. Kościuszki – parking przy bloku nr 4 i 6;

13.30 – 13.45 Sienno, plac koło remizy strażackiej;
14.00 – 14.20 Świniary, plac koło świetlicy;
14.40 – 14.55 Grabno, koło posesji sołtysa.
W miejscowościach Lubień, Radachów, Smogóry i Połęcko
sołtysi będą zbierać sprzęt na swoich posesjach od 10 do 15
czerwca 2013 r.

Podstawowy poradnik segregacji w pytaniach i odpowiedziach:
Kolor
Rodzaj odpadu
worka lub
pojemnika

To można wrzucać do worka
lub pojemnika

się kierować zdrowym rozsądkiem. Jeśli śmieci odbierane są
rzadko, a jest gorąco, to wiadomo, że lepiej jest umyć część
opakowań, bo wszystko łatwo się psuje i zaczyna śmierdzieć.
Odpady i tak są myte przed przetworzeniem, więc my już nie
musimy się tym zajmować.

niebieski

makulatura

gazety, papier biurowy, opakowania
z papieru, kartonu i tektury

żółty

plastik, metal,
opakowania
wielomateriałowe

puste butelki typu PET, opakowania
i pojemniki z tworzyw sztucznych,
opakowania wielomateriałowe
tzn. wykonane z kilku rodzajów
materiałów np. kartoniki po mleku,
puszki po konserwach, piwie etc.
butelki po płynach do mycia,
plastikowe zakrętki, plastikowe
torebki, worki, reklamówki,
plastikowe koszyczki po owocach

Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować
osobno?

Gdzie powinny trafić
segregować w domu?

zielony

brązowy

szkło
bezbarwne

odpady,

które

powinnam

Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki
od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa
sztuczne.
A co z różnego rodzaju odpadami higienicznymi:
wacikami, pieluchami, podpaskami?
Tego się nie segreguje. Tego rodzaju rzeczy powinny być
zbierane razem z odpadami zmieszanymi. Takie produkty
są później utylizowane. Niestety, najlepiej utylizuje się je w
spalarniach.

bezbarwne butelki i słoiki bez
nakrętek,
kolorowe butelki i słoiki bez
nakrętek
odpady biodegradowalne – kuchenne
odpady zielone – z pielęgnacji
ogrodów

Gdzie powinniśmy wyrzucać opakowania po gotowych
daniach, które składają się ze styropianowej tacki i folii?
To bardzo popularny typ odpadów, a wiele osób nie wie,
jak go zakwalifikować.

Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie
(kartonik) po mleku?

Trzeba je wrzucić do pojemnika na tworzywa sztuczne.

Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych.
Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze
względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do
pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym
pojemniku makulaturę.

Segregując pamiętaj też o tym, aby:

Czy kubeczki po jogurcie, puszki po konserwach etc.
trzeba myć przed wyrzuceniem?
Wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania. Dokładne
mycie nie jest potrzebne. Prawo tego nie wymaga. Trzeba
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•

zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed
wrzuceniem do pojemnika;

•

wyrzucać butelki bez nakrętek i korków;

•

sprawdzać znak na opakowaniu, który informuje o tym,
co należy z nim zrobić po wykorzystaniu zawartości.
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NEWS I

NEWS III

Nie chcesz od lipca płacić dwa razy za wywóz śmieci? Sprawdź
swoją umowę! Od 1 lipca w życie wchodzi nowa ustawa o
utrzymaniu porządku i czystości, a okres wypowiedzenia starej
umowy mógł wynosić miesiąc a czasem nawet 3 miesiące.
Niestety, w zakresie odpowiedzialności za to, kto powinien
zadbać o rozwiązanie umów na wywóz odpadów w terminie,
ustawa milczy. Dlatego o swój interes musimy zadbać sami.
Szczególnie, jeśli to my podpisaliśmy umowę z prywatną firmą
na wywóz odpadów. Dla zapominalskich nie będzie taryfy
ulgowej. Umowy na wywóz śmieci to umowy cywilnoprawne.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców - sprawdźcie zapisy w
swoich umowach, by zdążyć je wypowiedzieć na czas.

Od początku lipca br. w całej Polsce zafunkcjonuje rewolucja
śmieciowa w pełnym tego słowa znaczeniu, bo niesie ona nowe
obowiązki z jednej strony dla mieszkańców, z drugiej dla
gmin. Do tego gminy zostały zobowiązane do wprowadzenia
owej rewolucji, jednak wg sztywnych zasad zapisanych w
ustawie, nie pozostawiającej żadnej swobody gminom w
powyższym zakresie. Na szczęście z początkiem marca weszła
w życie kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach regulująca kwestie rewolucji śmieciowej
w Polsce. Jej zapisy dają wreszcie możliwości Radzie Miejskiej
bardziej elastycznego podejścia do ustalania stawek opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas ostatniej
sesji została podjęta nowa uchwała w sprawie wyboru metody
oraz stawek opłat.

NEWS II

W nowym regulaminie utrzymania czystości i porządku w
gminie (uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 marca br.) znika
obowiązek właścicieli nieruchomości dot. samodzielnego
wyposażenia nieruchomości w pojemniki czy worki do
zbierania odpadów. Obecnie obowiązek dostarczenia
pojemników i worków zostanie przerzucony na przedsiębiorcę
wyłonionego w drodze przetargu. Oczywiście władze gminy
korzystają z takiej możliwości by nie obciążać mieszkańców
dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem pojemników
na śmieci. Każda posesja będzie wyposażona w pojemniki czy
worki do selektywnej zbiórki bez żadnej dodatkowej opłaty.
UCHWAŁA NR XX/168/2013
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012. 391 z późn.zm.)
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach uchwala się, co następuje:

§ 1.
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie, zwany dalej regulaminem, w następującym
brzmieniu:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY OŚNO LUBUSKIE
ROZDZIAŁ 1
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji: papieru, szkła, tworzyw sztucznych( w tym: metali i
opakowań wielomateriałowych), odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych i przekazywanie przedsiębiorcy lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dotyczy odpadów 3 frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne) w sposób opisany w niniejszym
Regulaminie oraz uchwale szczegółowej podjętej na podstawie art.6 r ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) wydzielenie ze strumienia odpadów zmieszanych następujących odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte
opony - i przekazywanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób opisany w uchwale szczegółowej
podjętej na podstawie art.6 r ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości
w sposób opisany w niniejszym Regulaminie i przekazanie ich przedsiębiorcy, w terminach ustalonych harmonogramem ;
4) gromadzenie odpadów zbieranych selektywnie w urządzeniach opisanych w niniejszym Regulaminie i przekazanie ich przedsiębiorcy,
w terminach ustalonych harmonogramem;
5) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego poprzez ich odgarnięcie w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, z zachowaniem swobodnego
dostępu do wyznaczonych przejść dla pieszych oraz urządzeń energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i innych.
6) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
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a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
7) drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych etc.
poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,
gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz.U.2013.21)

ROZDZIAŁ 2
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI
ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM,
PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 3.

1. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych:
1) zabudowa jednorodzinna miejska – w gospodarstwie domowym do 5 osób zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemniku 120 l, w gospodarstwie domowym powyżej 5 osób w pojemniku 240 l;
2) zabudowa jednorodzinna wiejska – w gospodarstwie domowym do 5 osób zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemniku 120 l, w gospodarstwie domowym powyżej 5 osób w pojemniku 240 l;
3) zabudowa wielorodzinna miejska – w zabudowie liczącej do 50 osób zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemniku/
pojemnikach 240 l na każde 10 zamieszkujących osób lub w jednym pojemniku 1100 l; w zabudowie liczącej powyżej 50 mieszkańców
odpady gromadzone będą w pojemniku/pojemnikach 1100 l na każdych 50 mieszkańców;
4) zabudowa wielorodzinna wiejska – w zabudowie liczącej do 30 osób zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w 2 pojemnikach
240 l na każde 10 zamieszkujących osób lub w 1 pojemniku 1100 l; w zabudowie liczącej powyżej 30 mieszkańców odpady gromadzone
będą w pojemniku/pojemnikach 1100 l na każdych 30 mieszkańców;
5) odpady z remontów – zbierane będą do kontenerów od 1500 l -3000 l przystosowanych do zbierania tego rodzaju odpadu;
6) odpady ulegające biodegradacji – w zabudowie jednorodzinnej gromadzone będą w pojemniku 80 l (urządzenia koloru brązowego),
przystosowanym do zbierania tego rodzaju odpadu; w zabudowie wielorodzinnej gromadzone będą w pojemnikach przystosowanych
do zbierania tego rodzaju odpadu, o pojemności uwzględniającej ilość wytwarzanych odpadów;
7) odpady zbierane selektywnie tj. papier (urządzenia koloru niebieskiego), szkło białe i kolorowe (urządzenia koloru zielonego), tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (urządzenia koloru żółtego), odpady zielone (urządzenia koloru czarnego) – w
zabudowie jednorodzinnej będą gromadzone w workach z folii HDPE 120 l, w zabudowie wielorodzinnej gromadzone będą w urządzeniach przystosowanych do segregacji wymienionych odpadów o pojemności uwzględniającej ilość wytwarzanych odpadów;
8)	Do zbierania zwiększonej ilości zmieszanych odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych oprócz urządzeń powyżej mogą być używane worki z folii HDPE o pojemności 120 l;
2.	Na terenie nieruchomości urządzenia na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym – zlokalizowanym zgodnie z
przepisami § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690 ze zm.) – dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie
z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, dopuszcza się także w uzasadnionych przypadkach
wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

§ 4.
Określa się rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:
1.	Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach, cmentarzach, targowiskach:
1) kosze o pojemności od 30 do 70 l;
2) pojemniki/kontenery dostosowane do ilości powstających odpadów;
2.	Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 5.
Określa się rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach nieruchomości niezamieszkałych:
1.	Zmieszane odpady komunalne zbierane będą w urządzeniach (z wyłączeniem worków) przystosowanych do zbierania poszczególnych
rodzajów odpadów, o pojemnościach uwzględniających ilość wytwarzanych odpadów.
2. Segregacja odpadów komunalnych będzie odbywała się w urządzeniach przystosowanych do zbierania poszczególnych rodzajów
odpadów, o pojemnościach uwzględniających ilość wytwarzanych odpadów.
3.	Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych w workach HDPE o pojemności 120 l dopuszcza się tylko w przypadku okresowego
zwiększenia się ilości odpadów.

§ 6.
Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę lub
operatora w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;
2) wprowadza się obowiązek okresowego mycia pojemników na odpady;
3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy;
4) nie dopuszczalnym jest doprowadzanie do przeciążania pojemnika.
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ROZDZIAŁ 3
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

§ 7.

1.

Odpady komunalne odbierane są:
1) w zabudowie jednorodzinnej miejskiej - jeden raz w tygodniu;
2) w zabudowie wielorodzinnej miejskiej - jeden raz w tygodniu;
3) w zabudowie jednorodzinnej wiejskiej - raz na 2 tygodnie;
4) w zabudowie wielorodzinnej wiejskiej - raz na 2 tygodnie;
5) od właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, obiekty użyteczności publicznej etc.) - jeden raz w tygodniu.
2.	Odpady zebrane selektywnie u źródła (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) odbierane są:
1) w zabudowie jednorodzinnej miejskiej i wiejskiej - raz w miesiącu;
2) w zabudowie wielorodzinnej miejskiej i wiejskiej– raz w miesiącu;
3) od pozostałych właścicieli nieruchomości - raz w miesiącu.
3.	Odpady ulegające biodegradacji odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
4.	Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane sezonowo od kwietnia do listopada w terminach ustalonych harmonogramem,
podawanym do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.
5.	Odpady pozostałe w tym niebezpieczne (przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia, w tym ubrania, opakowania po środkach ochrony roślin) oraz podlegające
selektywnej zbiórce w systemie workowym u źródła (dotyczy odpadów 3 frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne) - odbierane będą
również na bieżąco w PSZOK.
6.	Odpady wielkogabarytowe odbierane będą dodatkowo u źródła – zgodnie z harmonogramem wystawki, podanym do wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty.
7.	Odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbierane są nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.

§ 8.

1.	Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i pojemności zbiornika nie
rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

ROZDZIAŁ 4
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 9.
Wdrożenie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ma zapewnić:
1) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
2) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych
3) osiagnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

ROZDZIAŁ 5
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE,
MAJACYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 10.
Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej
nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar.

§ 11.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie
powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi.

§ 12.
Zwolnienie psa rasy innej niż uznawana za agresywną lub jej mieszańca ze smyczy jest dopuszczalne na terenach zielonych pod warunkiem, że
pies ma założony kaganiec.

§ 13.
Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je poza terenem własnej posesji na smyczy, a psy należące do ras uznanych za agresywne
lub mieszańce tych ras powinny być wyprowadzane ponadto w kagańcu.

§ 14.
Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowywania zaświadczenia potwierdzającego realizacje obowiązku wykonywania szczepień
przeciwko wściekliźnie.
1. Osoby utrzymujące zwierze domowe zobowiązane są do:

§ 15.
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1) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez nie w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, nieczystości te, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; przy czy postanowienie to
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;
2) nie wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak
lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników;
3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na
podstawie przepisów odrębnych, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

ROZDZIAŁ 6
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH
Z PRODUKCJI ROLNEJ

§ 16.

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych jako takie w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
2.	Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne,
instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe jeśli powoduje uciążliwości dla osób
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
3.	Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich przy spełnieniu
następujących warunków:
1) rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 778) w sprawie minimalnych warunków
utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich, innych niż te, dla których normy zostały określone w przepisach unii europejskiej;
2) budynki inwentarskie przeznaczone dla zwierząt powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75, poz. 690 ze zm.);
3) zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób nie powodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości
sąsiednie.

§ 17.
Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na
ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

ROZDZIAŁ 7
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 18.

1.	Właściciele nieruchomości wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej, budynków inwentarskich, budynków gospodarczych
zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku (wrzesień/październik), deratyzacji na terenie nieruchomości.
2.	Obowiązek wymieniony w ust. 1, w odniesieniu do właścicieli pozostałych nieruchomości tj. domów jednorodzinnych, sklepów
spożywczych, restauracji, hoteli, pensjonatów itp. oraz targowisk, ma być realizowany w miarę potrzeb.
3.	Właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywać rachunek potwierdzający realizacje obowiązku z ust. 1 i ust. 2 przez okres 1
roku.

§ 19.
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, dodatkowy termin jej przeprowadzenia.

ROZDZIAŁ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.
Traci moc uchwała Nr XVIII/144/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.

§ 21.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

§ 22.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskie. *

* uchwała zawiera zmiany wprowadzone na sesji dnia 29.05.2013 r.

Wydawca: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie
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