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Nie pogubić się w śmieciowej rewolucji
Wprowadzony przez posłów i obowiązujący w całym kraju od 1 lipca nowy sposób zagospodarowania odpadów, które
powstają w naszych domach, określono „rewolucją śmieciową”. Zmiany są radykalne, przy tym gminom i mieszkańcom
dano bardzo mało czasu na dostosowanie się do nowych wymogów.

Trzeba odpowiednio segregować śmieci. Skorzysta na tym domowy budżet i naturalne środowisko.

Do tej pory właściciele indywidualnych posesji lub zarządcy budynków
wielorodzinnych zawierali z firmami
umowy na wywóz śmieci. Posłowie ustalili, że to gmina w drodze przetargu wyłoni jedną, która od 1 lipca odbiorze odpady z każdej posesji. Mieszkańców zaś
zobowiązali do ponoszenia z tego tytułu
comiesięcznej opłaty. Trafi ona na konto
Urzędu Miasta i Gminy. Z tych pieniędzy
będzie finansowany cały system gospodarki odpadami w gminie – od odbioru
po utylizację.
Do 29 marca każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej musi złożyć do

gminy specjalną deklarację. Druk znajduje się w tym numerze biuletynu (str.
7 -11), jest dostępny w Biurze Obsługi
Interesanta na parterze Urzędu Miasta
i Gminy. Można go także pobrać ze strony internetowej www.sztum.pl i wydrukować.
Do deklaracji wpisuje się liczbę faktycznie zamieszkałych osób oraz wysokość comiesięcznej opłaty, która zależy
od tego, czy deklarujemy segregowanie
śmieci, czy od tego odstępujemy. Radni
ustalili, że każda osoba oddająca śmieci
odpowiednio segregowane zapłaci miesięcznie 10 zł, nieposegregowane 20 zł.

Tam, gdzie zamieszkuje 5 lub więcej
osób, będzie obowiązywała opłata zryczałtowana – 45 zł za śmieci segregowane i 90 zł za nieposegregowane.
Posłowie uchwalili nowy obowiązek
opłat w bardzo trudnym momencie: rosną koszty utrzymania rodzin, a spadają realne dochody. Gmina, aby najmniej
obciążyć mieszkańców, wzięła na siebie
obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości zamieszkałej w pojemnik na
odpady.
Więcej szczegółowych informacji str. 5-11
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Z MIASTA I GMINY
Semestr zaliczony

Pani sołtys radną
24 lutego odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej z okręgu nr 3, obejmującego Barlewice, Barlewiczki, Cygusy, Czernin, Czernin - ul. Pieniężnego, Górki, Kępinę, Koślinkę, Michorowo, Pietrzwałd, Pietrzwałd
ZR, Polaszki, Postolin, Postolin
ZR, Ramzy Małe, Szpitalną Wieś,
Sztumską Wieś - ul. Domańskiego.
Zgłoszono trzech kandydatów. Otrzymali oni następującą
liczbę głosów: Elżbieta Wysocka
– 199, Artur Janasiak – 91, Iwona
Mazurewicz – 43. Nowo wybrana

Elżbieta Wysocka
radna Elżbieta Wysocka jest sołtysem Postolina.

Złoto po raz pierwszy
Kolejka słuchaczy do podpisującego album burmistrza.

7 lutego w Sztumskim Centrum Kultury podsumowano pierwszy semestr zajęć w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W okolicznościowym wykładzie burmistrz Sztumu Leszek Tabor przedstawił
najważniejsze problemy rozwoju miasta, odpowiadał też na pytania związane głównie z rewitalizacją i wprowadzaną ustawą śmieciową.
Wszyscy słuchacze otrzymali albumy „Czas odnaleziony, czas
dodany. Sztum wczoraj i dziś”. Zakończeniu semestru towarzyszyła
też wystawa uczestników warsztatów fotograficznych, prowadzonych przez Wacława Bieleckiego – Henryka Biskupa, Haliny Dębskiej, Barbary Gruszki, Ewy Grzecy, Krystyny Kogut, Czesława Kołoszewskiego, Reginy Langmesser, Reginy Lipińskiej, Haliny Makulskiej, Jadwigi Pozorskiej, Brygidy Stępki i Urszuli Westfal. Część pokazywanych prac prezentowaliśmy w poprzednim numerze biuletynu.

Agnieszka Borowska
Podczas
Halowych
Mistrzostw Polski Seniorów w Spale Agnieszka Borowska ( LKS Zantyr Sztum), podopieczna trenera Adama Szpalerskiego, zdobyła
złoty medal w 5-boju, osiągając
wynik 4097 pkt. Poprawiła przy
tym cztery rekordy życiowe w ha-

li – w pchnięciu kulą, skoku w dal,
biegu na 800 m, i całym 5-boju.
Jest to pierwszy złoty medal mistrzostw Polski seniorów
w dziejach sztumskiej lekkoatletyki. Gratulacje dla zawodniczki,
jej trenera i klubu Zantyr.
Borowska
reprezentowała
nasz kraj w Mistrzostwach Świata Juniorów w 7-boju w Kanadzie w 2010 roku, zajmując piętnaste miejsce. Jest członkinią kadry narodowej. Posiada klasę mistrzowską. Zawodniczkę wspierają samorządy, sponsorzy, klub.
Jest stypendystką Miasta i Gminy Sztum, Powiatu Sztumskiego, Urzędu Marszałkowskiego.
Znacznie wspierają firmy - ELITA
Sztum i Producent Rowerów FOLTA z Malborka.

Podziękowania dla przewodniczącego
Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek
Tabor podziękował za ofiarną, owocną i długoletnią pracę Zdzisławowi Juszczakowi,
przewodniczącemu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od niedawna Komisja
znajduje się w strukturach
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, a jej
przewodniczącym jest dyrektor MGOPS. Pan Zdzisław
swoim doświadczeniem i radą nadal będzie służył MGKRPA.

Zdzisław Juszczak
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Targowisko szykuje się do zmian
Pod koniec roku na targowisku miejskim stanie budynek z boksami (sklepikami) dla handlowców. Potem rozpocznie się
rozbiórka starej hali targowej.
Jak wcześniej informowaliśmy, inwestycja pn. „Przebudowa terenu targowiska miejskiego w Sztumie” uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu
jest poprawa warunków, w jakich odbywa się handel, zwiększenie dostępności i przestrzeni dla sprzedających i klientów,
a także poprawa estetyki.
Całość prac modernizacyjnych została zaplanowana tak,
aby zachować możliwie nieprzerwaną działalność handlową na targowisku, zwłaszcza
kupców i przedsiębiorców z hali.
Trwa obecnie postępowanie przetargowe, mające wyłonić wykonawcę przebudowy
targowiska. Planowane zakończenie procedur - kwiecień.
Inwestycja przebiegać będzie w trzech etapach. Pierwszy
- to przebudowa sieci zewnętrznych (sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej) niezbędnych do funkcjonowania nowego budynku - pasażu handlowego. Drugim - jego budowa. W budynku
znajdą się boksy (sklepiki). Wzorem innych tego rodzaju obiektów nie będzie tam miejsca dla
sprzedaży obwoźnej.

Planowane
zakończenie
tych prac to połowa listopada
2013 roku.
Trzeci etap, który rozpocznie się w styczniu 2014 roku, polegać będzie na rozbiórce starej
hali targowej i budowie nowego targowiska miejskiego. Jego
elementem będzie zadaszona
hala z 38 stołami do sprzedaży
towarów z tzw. ręki, a także dla
producentów rolnych i działkowiczów. W obiekcie tym znajdą
się szalety miejskie. Wejście do
nich będzie niezależne od hali od zewnątrz budynku.
Cała inwestycja planowana jest na 18 miesięcy. Zaplanowana została również przerwa

w pracach budowlanych, tak,
aby umożliwić kupcom i przedsiębiorcom bezkolizyjną przeprowadzkę ze starej hali do nowego pasażu handlowego. Nie
będzie zatem przerwy działalności handlowej.
Na czas budowy nie planuje się przeniesienia targowiska
w inne miejsce.
5 lutego odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie z kupcami i przedsiębiorcami z hali targowej. Przedstawiono harmonogram planowanych prac, dokonano też podziału pomieszczeń w nowym pasażu.

Targowisko miejskie czeka
gruntowna modernizacja.

List o powstańcu
Po opublikowaniu w poprzednim numerze biuletynu
artykułu „Trzech Floriańskich
poszło do powstania”, otrzymaliśmy list od Jacka Schirmera z Warszawy, uzupełniający
jeden z przedstawionych tam
wątków.
„Teodor Łyskowski, właściciel Wilczewa, był blisko spokrewniony z Donimirskimi. Jego matką była Marianna Donimirska, siostra m.in. wspomnianego w artykule Teodora Donimirskiego z Bukowa
oraz Augusta Donimirskiego
z Zajezierza, ojca Henryka. Tak
więc Teodor Łyskowski (zresztą nadano mu to imię na cześć
wuja) był ciotecznym bratem
Henryka i Edwarda Donimirskich, uczestników powstania
styczniowego.
Aresztowanie Teodora może wydawać się drobnym incydentem, patrząc z obecnej
perspektywy. Jednak w tamtych czasach bywał to nieraz
wyrok śmierci, bo w więzieniach szalała gruźlica. Teodor
Łyskowski też się jej nabawił
w więzieniu i zmarł na nią 15
czerwca 1869 roku, osierocając pięcioro małoletnich dzieci (od 4 do 15 lat).”
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Kwadro kulturalne dla każdego
Budynek Kwadro przy ul. Nowowiejskiego, należący do Skarbu Państwa, a od lat użytkowany przez Zakład Karny, został
w lutym przejęty przez Miasto i Gminę Sztum.
Gmina zamierza przeznaczyć go na cele upowszechniania kultury, w tym siedzibę biblioteki publicznej oraz stowarzyszeń. Będą tam organizowane m.in., spektakle, koncerty, imprezy rozrywkowe dla
mieszkańców. Obiekt został już przekazany w administrowanie Sztumskiemu Centrum Kultury.
Choć z zewnątrz, sześćdziesięcioletni
budynek prezentuje się dość solidnie, to
jednak po wykonaniu ekspertyzy jego stanu technicznego okazało się, że wymaga
on gruntowanego remontu. Jest zawilgocony i zagrzybiony, trzeba wymienić stolarkę okienną i drzwiową, wykonać izolację termiczną ścian i przeciwwilgociową,
zlikwidować zagrzybienie, wymienić całą
instalację. Stropy budynku są do wymiany
lub wzmocnienia.
Wkrótce gmina zleci wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę
i adaptację budynku na bibliotekę miejską. Już teraz można stwierdzić, iż koszt robót budowlanych będzie wysoki. Dlatego
samorząd postara się o dofinansowanie ze
środków unijnych lub ministerstwa kultury.

W dokumentacji ZK budynek figurował jako zakładowy dom kultury.

W dokumentach Zakładu Karnego
Kwadro figuruje jako zakładowy dom
kultury. Taką rolę przed laty pełnił i tak
jest jeszcze postrzegany głównie przez
starszych funkcjonariuszy. Po remoncie
budynek zmieni swoją funkcję, ale - jak
zapewniają władze Sztumu - emeryto-

wani i obecni funkcjonariusze nadal będą mogli czuć się w nim jak u siebie. Tyle, że w zdecydowanie w lepszych warunkach.
A resortowe święta i inne uroczystości więzienna brać będzie obchodziła
w Kino-Teatrze Powiśle.

Rowerowy zawrót głowy

Jedna z tras będzie prowadziła przez Węgry i Uśnice do Białej Góry. Na zdjęciu: fragment tamy.

W ramach projektu pn. „Rowerem po
Powiślu - aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu rajdów rowerowych”, planuje się w drugim kwartale zorganizowanie czterech rajdów rowerowych, połączonych z nauką podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze,

poznawaniem historii, przyrody i kultury naszych okolic.
Rajdy będą miały na celu stworzenie
mieszkańcom możliwości aktywnego
spędzenia wolnego czasu, a także promowanie zachowań prorodzinnych, integrując członków rodzin. Przed wyjaz-

dem na trasę uczestnicy dostaną wodę,
koszulki sportowe oraz kaski rowerowe
zapewniające bezpieczeństwo. W trakcie ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.
Ogłoszenie o naborze uczestników ukaże się na stronach internetowych: www.sztum.pl, www.scksztum.pl.
O uczestnictwie (przewidziano każdorazowo grupy 25 osób) decydować będzie
kolejność zgłoszeń.
Planowane trasy: 1. Sztumskie Pole, Gościszewo, Węgry, Uśnice, Biała Góra, Piekło, Sztumskie Pole, 2. Zajezierze, Sztumska Wieś, Borowy Młyn, Ryjewo Przedmieście, Nowa Wieś, Postolin,
Sztum, Zajezierze, 3. Postolin, Polaszki,
Michorowo, Sadłuki, Ramzy Wielkie, Cygusy, Mleczewo, Górki, Czernin, Postolin,
4. Pietrzwałd, Kalwa, Jurkowice, Koślinka, Kępina, Pietrzwałd.
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Zmiany w śmieciach
Sejm ustawą z dnia 7 listopada 2012 r. zobowiązał
wszystkie gminy w Polsce do
wprowadzenia nowego sposobu zagospodarowania odpadów, które powstają w naszych domach. Nazywane
to jest nie bez przyczyny „rewolucją śmieciową”. To określenie wynika z faktu, że dano samorządom bardzo mało
czasu na wprowadzenie nowych zasad, a mieszkańcom
na przygotowanie się do nowych obowiązków.
Sztumski samorząd, mimo tych wszystkich niedogodności, dołożył wszelkich
starań, aby ułatwić mieszkańcom dostosowanie się do nowych wymagań. Radni podjęli szereg uchwał. Organizowano także spotkania z zarządami spółdzielni i wspólnot.
Jakie są najważniejsze
zasady nowego gospodarowania odpadami?
Do tej pory właściciele indywidualnych posesji lub zarządcy budynków wielorodzinnych zawierali z firmami umowy na wywóz śmieci. Posłowie ustalili, że to gmina w drodze przetargu wyłoni
firmę, która od 1 lipca odbierze odpady z każdej posesji.
ILE ZAPŁACI MIESZKANIEC
Posłowie
zobowiązali mieszkańców do ponoszenia opłat z tego tytułu. Kwoty te będą wpływały na konto
w Urzędzie Miasta i Gminy do
10 każdego miesiąca. Sztumscy radni ustalili, że miesięczna opłata będzie wynosiła
10 zł od osoby faktycznie zamieszkującej w gospodarstwie domowym, jeżeli śmieci będą odpowiednio segregowane; 20 zł od osoby, jeżeli
nie będą segregowane.
Po wielu konsultacjach
oraz wysłuchaniu opinii
mieszkańców, aby ulżyć gospodarstwom wieloosobowym radni zdecydowali, że

tam, gdzie zamieszkuje 5 lub
więcej osób, będzie obowiązywała opłata zryczałtowana
– 45 zł za śmieci segregowane i 90 zł za niesegregowane.
Przykłady
W danej nieruchomości
zamieszkują dwie osoby i segregują śmieci. Zapłacą 20 zł
w każdym miesiącu. Jeżeli nie
segregują – 40 zł.
Sześć osób zamieszkuje nieruchomość. Zapłacą
w każdym miesiącu ryczałt
45 zł za wszystkie osoby - jeżeli segregują śmieci, 90 zł
w przypadku oddawania niesegregowanych.
Posłowie
zobowiązali
wszystkich
mieszkańców gminy do segregowania śmieci, czyli odzyskiwania surowców wtórnych, aby
nie płacić wysokich kar za zanieczyszczanie środowiska.
Segregacja odpadów w gospodarstwach domowych to
także bardzo dobry sposób,
aby obniżyć opłaty za odbiór
śmieci.
Gmina wyposaży każdą
nieruchomość w pojemniki
na śmieci zmieszane i do oddzielnego zbierania: makulatury, szkła oraz plastiku i opakowań metalowych. Czyli, aby
obniżyć opłaty za śmieci każdy z nas musi wykonać jakąś
pracę, aby oddzielać te frakcje
i wrzucać do pojemników.
Do zbierania odpadów
różnych, np. sprzętu elektronicznego, mebli, opon gmina utworzy specjalny punkt
zbiórki na terenie oczyszczalni w Sztumskim Polu, gdzie
każdy bezpłatnie będzie mógł
zawieść tego rodzaju odpady.
Teraz często wywożono je do
lasu, lub porzucano w przypadkowych miejscach. W tym
nowym systemie nie warto
tego będzie robić, bo odbiór
będzie za darmo. Ograniczy

to dewastację środowiska naturalnego.
DEKLARACJA DO GMINY
Do 29 marca każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej musi złożyć do
gminy specjalną deklarację.
Druk znajduje się w tym numerze biuletynu, jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miasta I Gminy. Można
go także pobrać ze strony
internetowej www.sztum.pl
i wydrukować.
Wpisuje się do niej liczbę
osób zamieszkałych oraz wysokość opłaty, przekazywanej
comiesięcznie na konto Urzędu Miasta i Gminy. Proszę pamiętać, że kwota zależy od tego, czy deklarujemy segregowanie śmieci, czy od tego odstępujemy.
W spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach
mieszkaniowych takie deklaracje złożą ich zarządy.
Proszę znowu pamiętać: opłata jest ponoszona za
osobę faktycznie zamieszkałą, a nie zameldowaną. (Osoba zameldowana może nie
zamieszkiwać z powodu wyjazdu, studiów, etc.). Deklaracje trzeba aktualizować, jeżeli
zmienia się liczba osób. Chodzi o sytuacje, gdy dana osoba (dane osoby) przebywa/ją
co najmniej 14 dni, lub opuściła/ły mieszkanie na dłużej
niż 14 dni.

Znajdziesz pomoc
W punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy
na parterze każdy otrzyma
pomoc w wypełnianiu tej deklaracji. W razie problemów
i wątpliwości prosimy się tam
zgłaszać.
Zdajemy sobie sprawę,
że posłowie uchwalili nowe
obowiązkowe opłaty w bardzo trudnym momencie: rosną koszty utrzymania rodzin,
a spadają realne dochody.
Aby najmniej obciążyć mieszkańców, gmina wzięła na siebie obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości zamieszkałej w pojemnik na odpady. Obowiązkiem każdego
właściciela i zarządcy będzie
wskazanie miejsca na ustawienie pojemnika oraz utrzymanie przy nim porządku.
Wprowadzenie rewolucji śmieciowej wymaga dużo wspólnej pracy, dyscypliny i zrozumienia, i aby chronić
naszą przyrodę musimy podołać większym obowiązkom.
Pamiętaj o umowie
Jeżeli masz umowę na wywóz śmieci z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie, umowę wypowie ta firma. Z pozostałymi trzeba to zrobić samemu,
tak aby została rozwiązana do
1 lipca 2013 r. i nie ponosić
dalszych opłat.

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ
Marcin Lipiński,
tel. 55-640-63-89, e-mail: marcin.lipinski@sztum.pl
Halina Cymerys,
tel. 55-640-63-19,e-mal halina.cymerys@sztum.pl
Bożena Falkowska,
tel. 55-640-63-81, e-mail bozena.falkowska@sztum.pl
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DO 29 MARCA SKŁADAMY DEKLARACJE
O WYSOKOŚCI OPŁATY
Wysokość wnoszonej na rzecz gminy opłaty za odbiór śmieci określana
będzie przez każdego z właścicieli nieruchomości zamieszkałych (objętych
systemem odbioru odpadów komunalnych) w deklaracjach składanych
do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Przez właściciela nieruchomości,
zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 pkt 4
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, a także jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Zatem w przypadku nieruchomości, gdzie na podstawie odrębnych przepisów powołano do jej reprezentowania
zarząd wspólnoty, czy też w przypadku
spółdzielni mieszkaniowych, obowiązek złożenia deklaracji dla każdej z nieruchomości, których obowiązek wnoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy, spoczywać będzie
na tychże zarządach.

29 listopada 2012 r. Rada Miejska w Sztumie podjęła uchwałę nr
XXV/231/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Na
mocy tejże uchwały określono wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Sztum (DO-1), oraz określono terminy jej składania. Terminem ostatecznym jest dzień 29 marca br. Do tego
dnia, każdy z właścicieli nieruchomości
zamieszkałej na terenie zarówno miasta, jak i gminy zobowiązany jest złożyć odpowiednio wypełnioną deklarację, w której wskaże m.in. takie dane jak:
adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, liczbę osób ją zamieszkujących (nie zameldowanych)
oraz dokona samodzielnego wyliczenia
wysokości opłaty. W przypadku zmniejszenie bądź zwiększenie liczby osób zamieszkujących, należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia

Segregując odpady, płacisz mniej!
Segregowanie odpadów komunalnych polega na wyselekcjonowaniu spośród
powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i złożeniu (w workach lub pojemnikach) następujących frakcji: papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku i sokach), metali i szkła, w taki sposób,
aby nie były one ze sobą pomieszane.
MAKULATURA

TWORZYWA SZTUCZNE

SZKŁO

Worek, pojemnik NIEBIESKI

Worek, pojemnik ŻÓŁTY

Worek, pojemnik ZIELONY

Co wrzucamy:
• Gazety, książki, zeszyty;
• Torby i worki papierowe;
• Tektura

Co wrzucamy:
• Butelki PET;
• Plastikowe opakowania
po płynach, napojach
i chemii gospodarczej;
• Puszki po napojach i inne
tworzywa metalowe;
• Folie, woreczki, reklamówki

Co wrzucamy:
• Opakowania szklane
bezbarwne i kolorowe
wolne od zanieczyszczeń
metalami i tworzywami

Czego nie wrzucamy:
• Kalki i papieru
przebitkowego;
• Papieru zabrudzonego;
tłustego, woskowanego;
• Pampersów, podpasek,
worków po cemencie, itp.

Czego nie wrzucamy:
• Tworzyw z bakelitu, igielitu,
tekstolitu, włókien szklanych;
• Plastikowych opakowań po
olejach samochodowych itp.;
• Opakowań po lekarstwach;
• Zabawek.

Czego nie wrzucamy:
• Luster i szkła zbrojonego;
• Fajansu i porcelany;
• Zużytych żarówek;
• Szkła nietłukącego typu
DURALEX, ARCOROC.

tychże zmian. Złożona deklaracja będzie
stanowiła podstawę do wnoszenia opłat
w zadeklarowanej wysokości. Nie będzie
wydawana żadna decyzja administracyjna określająca tenże obowiązek.
Decyzje administracyjne wydawane będą tylko w trzech przypadkach. Po
pierwsze, jeżeli deklaracja w ogóle nie
zostanie złożona, po wtóre jeżeli dane
w niej zawarte będą budziły zastrzeżenia organu i po trzecie w sytuacji, kiedy
właściciel nieruchomości zadeklarował,
że odpady będą segregowane, a w wyniku przeprowadzonych kontroli zostanie stwierdzone, że tak nie jest i konieczne będzie administracyjne podwyższenie stawek.
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwot opłaty lub jej
wpłacenie w niepełnej wysokości, deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostanie
zlokalizowany na terenie funkcjonującej
oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu.
Będzie to miejsce, w którym bez dodatkowych opłat każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej z miasta i gminy Sztum
będzie mógł dostarczyć i zdeponować te
odpady komunalne, które nie będą odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.
Punkt zostanie wyposażony w odpowiednie kontenery i boksy, w których składowane będą następujące rodzaje odpadów: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (AGD i RTV), popiół, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie,
świetlówki, akumulatory, zużyte opony,
odpady wielkogabarytowe (meble), odpady budowlano-remontowe, odpady ulegające biodegradacji (kuchenne i zielone
pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych).
Punkt będzie czynny sześć dni w tygodniu w następujących godzinach: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 8-14.
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ZMIANY W SPOSOBIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA KAŻDEGO TYPU ZABUDOWY W MIEŚCIE I GMINIE SZTUM
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Kalendarz podatnika
Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum przypomina o terminach płatności, które przypadają w tym miesiącu.
15 marca: comiesięczna
rata podatku od nieruchomości od osób prawnych;
comiesięczna rata podatku
leśnego od osób prawnych;
rata podatku rolnego od
osób prawnych;
rata podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób
fizycznych.
31 marca – roczna opłata
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Wpłat należy dokonywać u wyznaczonych inkasentów lub bezpośrednio na konto Miasta i Gminy Sztum w BS
Sztum nr: 74 8309 0000 0000
0042 2000 0020 (wpłaty dokonywane w placówkach Banku
Spółdzielczego w Sztumie pobierane są bez prowizji).
Informacje dotyczące tych
podatków i opłat można uzyskać w Referacie Podatkowym
- I piętro: pokój nr 25 – podatki z terenu gminy Sztum, pokój
nr 26 – podatki z terenu miasta,
pokój nr 26 – opłata z tytułu wieczystego użytkowania,
podatek od środków transportowych.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Sztumskim Polu oznaczonych numerami 87/2 i 86/2
oraz 87/3 i 86/3 do sprzedaży w drodze przetargu z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Opis i położenie nieruchomości:
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sztumskie Pole, składająca się z działki nr 86/2 o pow. 1944 m kw. opisanej
w KW nr GD2I/00010545/7 i działki nr 87/2 o pow. 1950 m kw. opisanej w KW nr GD2I/00010376/1.
Cena wywoławcza: 61 330,00zł (netto)
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sztumskie Pole, składająca się z działki nr 86/3 o pow. 1944 m kw. opisanej
w KW Nr GD2I/00010545/7 i działki nr 87/3 o pow. 1953 m kw. opisanej w KW nr GD2I/00010376/1.
Cena wywoławcza: 61 340,00zł (netto)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 proc. na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.)
Przeznaczenie: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z 30.08.2008 r.).
Sposób zbycia: Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego dla każdej nieruchomości oddzielnie.
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII/269/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku.
Warunki płatności: Ustalona cena w przetargu płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy notarialnej, na konto wskazane przez sprzedawcę.
Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
Przewidywany termin przetargu: 26 kwietnia 2013 r.
Uwaga! Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum.
Sztum, 18.02.2013 r.
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Meldunek z ułatwieniami
• Od nowego roku zmieniona ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz
niektórych ustaw (Dz.U. poz.1407) wprowadza wiele ułatwień dla osób wykonujących
obowiązek meldunkowy. I tak:
• Brak konieczności wcześniejszego wymeldowania się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się zameldować (wszystkie te czynności można wykonać w jednym
urzędzie z chwilą zameldowania się w nowym miejscu);
• Brak obowiązku podawania informacji
o wykształceniu, obowiązku wojskowym
oraz przedkładania książeczki wojskowej;
• Zniesienie sankcji karnych m.in. dla obywateli polskich i Obywateli Unii Europejskiej,
za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
• Wydłużenie terminu na zgłoszenie meldunku, z aktualnych 4 dni do 30 dni;
• Umożliwienie dopełnienia formalności
meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika;
• Zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
• Zniesienie obowiązku meldunkowego
wczasowiczów i turystów,
• Zniesienie obowiązku właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz
zakładów pracy dotyczącego weryfikowania wypełnienia meldunku przez mieszkańców i pracowników;
• Zniesienie obowiązku meldunkowego
z początkiem stycznia 2016 roku.

Apteki - dyżury
8 MARCA Centralna, 9. Alfa, 10. Medicus,
11. Św. Anny, 12. Stylowa, 13. Centralna, 14.
Alfa, 15. Medicus, 16. Św. Anny, 17. Stylowa,
18. Centralna, 19. Alfa, 20. Medicus, 21. Św.
Anny, 22. Stylowa, 23. Centralna, 24. Alfa, 25.
Medicus, 26. Św. Anny, 27. Stylowa, 28. Centralna, 29. Alfa, 30. Medicus, 31. Św. Anny;
1 KWIETNIA Stylowa 2. Centralna, 3. Alfa,
4. Medicus, 5. Św. Anny,6. Stylowa, 7. Centralna,8. Alfa, 9. Medicus, 10. Św. Anny, 11. Stylowa, 12. Centralna, 13. Alfa, 14. Medicus, 15.
Św. Anny, 16. Stylowa, 17. Centralna, 18. Alfa, 19. Medicus, 20. Św. Anny, 21. Stylowa, 22.
Centralna, 23. Alfa, 24. Medicus, 25. Św. Anny,
26. Stylowa, 27. Centralna, 28. Alfa, 29. Medicus, 30. Św. Anny;
Apteka Alfa, ul. Sienkiewicza 10, (55) 27727-12, pon. – pt. 8.00-20.00, sobota 8.0015.00; Medicus, ul. Morawskiego 1, (55) 27737-95, pon. – pt. 8.00-20.00, sobota 8.0013.00; Stylowa, plac Wolności 26, (55) 277-2209, pon. – pt. 8.00-18.00, sobota 8.00-13.00;
Św. Anny, ul. Galla Anonima 12, (55) 277-5050, pon. – pt. 8.00-18.00, sobota 8.00-13.00;
Centralna, ul. Mickiewicza 50, (55) 247-67-92,
pon. – pt. 8.30-18.00, sobota 9.00-13.00.

Podziel się procentem
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe, warto pamiętać o możliwości
podarowania 1 procentu należnego podatku organizacji pożytku publicznego.
Oczywiście każdy może wybrać dowolną organizację mającą ten status,
ale warto polecić działające na terenie
naszej gminy Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym Dar
Serca (KRS 000127529), które tworzy
w Czerninie Ośrodek Rehabilitacyjny
z opieką dzienną.
Można też wesprzeć sztumski Hufiec ZHP. Darowizna powinna wówczas
być na ZHP Chorągiew Gdańska (KRS
0000273799). W informacjach uzupełnia-

jących zaś cel szczegółowy: kod 25 Hufiec ZHP Sztum.
Podobnie z sztumskim kołem Polskiego Związku Niewidomych: Polski
Związek Niewidomych Okręg Pomorski
(KRS 0000099691).
Przekazanie przez podatników swojego 1% należnego podatku jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu
podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
na czas nieokreślony
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy:
Miejscowość: obręb Barlewice, gm. Sztum – część działki nr 109/135
o pow.4.54 ha
Opis nieruchomości: Nieruchomość rolna poł. w Czerninie,
oznaczona klasą użytków – RIIIa Sposób zagospodarowania:
zagospodarowanie rolnicze – uprawy rolne
Przeznaczenie: dzierżawa na czas nieokreślony
Wartość rocznego czynszu dzierżawnego – 16,07q pszenicy*
Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – do 31 marca za
I półrocze i do 30 września za II półrocze
Przybliżony termin przetargu - II połowa kwietnia 2013 roku
Wykaz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami podlega wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Sztum na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy – Urząd Miasta
i Gminy Sztum, pokój nr 42 (II piętro), tel. 55 640 62 72.
*Wyjaśnienie: czynsz dzierżawny jest płatny w dwóch półrocznych
terminach w wysokości równowartości pieniężnej wynikającej
z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej w umowie dzierżawy
przez krajową średnią cenę skupu pszenicy opublikowaną przez GUS,
za każde półrocze danego roku kalendarzowego obowiązującą w dniu
płatności raty. Wartość 1q pszenicy do obliczenia czynszu nie może
być niższa niż 55 zł/q. Wartość czynszu nie może być niższa niż 50 zł
rocznie.
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Biegi zimowe pod znakiem rekordów
Bartosz Mazerski po raz dwunasty zwyciężył w generalnej klasyfikacji Zimowego Grand Prix Sztumu
w Biegach Przełajowych.

Bieganie w prawdziwie zimowej scenerii jest szczególną próbą hartu.

Trzeci bieg XIV Zimowego
Grand Prix odbywał się także pod jego dyktando. Na trasie dwóch okrążeń jeziora wyprzedził Roberta Sadowskiego z Gdyni i Andrzeja Rogiewicza, zresztą swojego podopiecznego w LKS Zantyr. Ta
trzecia pozycja gwarantowała
Rogiewiczowi drugie miejsce
w ogólnej klasyfikacji.
Z innych wyników należy
podkreślić zwycięstwo Magdaleny Bucewki w kategorii
K-30 nad Anną Kukuć-Kwapiszewską z Elbląga, co dało reprezentantce LKS Zantyr zwycięstwo w końcowej klasyfikacji w tej kategorii i wysokie
siódme w punktacji open. Po
raz trzeci nie miała równych
Magdalena Dias z Floty Gdy-

nia, srebrna medalistka Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Spale na
2000 m.
W końcowej klasyfikacji na drugim stopniu podium stawali jeszcze zawodnicy LKS Zantyr: Bogdan Cebula (w kategorii M-50), Mieczysław Dobrenko (M-70, ale
tylko dlatego, że nie wystartował z powodu choroby), Wojtek Pastewski w biegu chłopców szkół podstawowych, Michał Karwiński w biegu juniorów młodszych.
Dominik Lisowski zwyciężył wśród chłopców szkół
gimnazjalnych, a Michał Kopecki uplasował się na trzecim miejscu w biegu juniorów
młodszych.

W klasyfikacji najlepszych
mieszkańców miasta i gminy Sztum w biegu głównym
wśród kobiet (4,7 km) zwyciężyła Magdalena Bucewka (Sztumska Wieś - LKS Zantyr) przed Agatą Manteufel
(Węgry - Ruch Gościszewo)
i Krystyną Nickel z Czernina;
wśród panów: Bartosz Mazerski (Sztum - LKS Zantyr ), Andrzej Rogiewicz – (Postolin LKS Zantyr ), Krzysztof Garbowski - Sztum - LKS Zantyr).
Bieg główny ukończyło aż
209 zawodników, co jest absolutnym rekordem tej imprezy!
W trzech cyklach XIV Zimowego Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych
udział wzięło ponad 400 osób

- w biegu głównym kobiet, juniorów i mężczyzn, biegach
dla dzieci i młodzieży oraz
marszu rekreacyjnym Nordic
Walking.
Podsumowanie i zakończenie imprezy odbyło się
w wypełnionej po brzegi sali
Kino-Teatru Powiśle, z zaproszonymi gośćmi - przedstawicielami władz samorządowych Miasta i Gminy Sztum,
Powiatu Sztumskiego oraz
sponsorów i partnerów.
Działacze Zantyru przygotowują się do kolejnej wielkiej
imprezy biegowej organizowanej tradycyjnie 3 maja. Zainteresowanych odsyłamy do
strony internetowej klubu.

Gra o bieganiu...

Podręcznik kajakarstwa

Czy karty mają coś wspólnego z bieganiem? Okazuje się, że tak. Miło nam poinformować o pierwszej w Polsce, a może i na świecie karcianą „Grę o bieganiu”, którą wydał serwis internetowy Maratony Polskie. Znalazła tam się karta z wizerunkiem
sztumianina Bartosza Mazerskiego.
W grze mamy za zadanie przeprowadzić swoją drużynę zawodników przez cały sezon i zwyciężać na trasach największych biegów ulicznych. Gra jest przeznaczona dla 2-4 graczy. Każdy z nich na początku rozgrywki losuje 4-osobową drużynę zawodników, których musi przeprowadzić przez cały, złożony z 10 wylosowanych biegów, sezon 2012. Decydujemy kto z naszej drużyny wystartuje w kolejnych zawodach, pilnujemy by zawodnicy byli wypoczęci, dostosowujemy ich cechy do warunków na konkretnych imprezach i… staramy się by zajęli najlepsze miejsca na mecie.
Trzy czołowe miejsca na każdym z biegów nagradzane są punktami prestiżu – zwycięża ten gracz, którego drużyna w trakcie całego sezonu zdobędzie ich najwięcej.

Róża Banasik-Zarańska i Piotr Ciesielski, znani trenerzy i pedagodzy, napisali podręcznik kajakarstwa specjalnego. Tę ciekawą pozycję, przygotowaną
w języku angielskim, można przeczytać
pod poniższym adresem internetowym:
http://digitalguides.specialolympics.
org/kayaking.
Gratulujemy autorom. Publikacja
jest także potwierdzeniem wysokiej rangi, jaką sztumskie środowisko zajmuje
w tej dyscyplinie.
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Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, tel. 55 640 6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl, wersja
elektroniczna dostępna na www.sztum.pl.
Druk i łamanie: Drukarnia ELGRAF, 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 19 A, tel. 55 239 60 00

