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�PRZEJRZYSTA POLSKA�
4 marca 2006 r. w siedzibie redakcji �Ga-

zety Wyborczej� w Warszawie odby³a siê uro-
czysta gala koñcz¹ca spo³eczn¹ akcjê �Przej-
rzysta Polska�. W�ród 403 laureatów znalaz³o
siê miasto Ostrów Mazowiecka. Certyfikat ukoñ-
czenia akcji wraz z gratulacjami odebrali bur-
mistrz Mieczys³aw Szymalski, sekretarz miasta
Tomasz Skibicki i naczelnik Wydzia³u Informa-
cji, Promocji Miasta i Integracji Europejskiej Bry-
gida Mo�cicka.

Akcja spo³eczna �Przejrzysta Polska� zo-
sta³a zainicjowana przez �Gazetê Wyborcz¹�
w pa�dzierniku 2004 roku, a zorganizowana
wspólnie z Fundacj¹ Agory, Polsko-Amerykañ-
sk¹ Fundacj¹ Wolno�ci, Fundacj¹ Stefana Ba-
torego, Fundacj¹ Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bankiem
�wiatowym. Do akcji w³¹czy³y siê 764 samorz¹-
dy z ca³ej Polski, z czego tylko 403 j¹ zaliczy³o
i otrzyma³o certyfikat. Zamierzonym efektem ak-
cji jest utrwalenie pozytywnych zmian w samo-
rz¹dach, tak by sta³y siê one widoczne dla
mieszkañców, a tak¿e potencjalnych inwestorów,
dla których wa¿ne bêd¹ efekty akcji � aktual-
no�æ informacji zawartych w strategiach rozwo-
ju gmin, czytelne procedury i jednoznaczne de-
cyzje urzêdnicze.

Pomys³ organizatorów akcji by³ prosty. Wy-
chodz¹c od sze�ciu zasad dobrego rz¹dzenia �
przejrzysto�ci, przewidywalno�ci, rozliczalno�ci,
fachowo�ci, braku tolerancji dla korupcji i party-
cypacji spo³ecznej, stworzono szereg bardzo
konkretnych zadañ dla samorz¹dów. Do koñca
roku Ostrów Mazowiecka wykona³a sze�æ za-
dañ: opracowano opis us³ug �wiadczonych przez
samorz¹d; wypracowano i wdro¿ono kodeks
etyczny pracowników urzêdu; opracowano

i wdro¿ono program wspó³pracy z organizacja-
mi pozarz¹dowymi; opracowano krótki materia³
przybli¿aj¹cy mieszkañcom istniej¹cy w mie�cie
aktualny strategiczny dokument rozwojowy;
wprowadzono procedury naboru na ka¿dy wa-
kat w urzêdzie z wymogiem konkursów na sta-
nowiska kierownicze; przygotowano i rozpropa-
gowano ksi¹¿eczkê (coroczny informator
bud¿etowy dla mieszkañców) pt. �Sk¹d mamy
pieni¹dze i na co je wydajemy?�. Kilka tysiêcy
ulotek szczegó³owo opisuj¹cych ka¿de ze zre-
alizowanych zadañ rozprowadzili�my w�ród
mieszkañców na terenie Ostrowi Mazowieckiej.
Ulotki dostêpne s¹ w Punkcie Informacji Urzê-
du Miasta, materia³ jest zamieszczony równie¿
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej www.bip.ostrowmaz.pl.

Patronat medialny nad akcj¹ objê³y: TVP,
TVP 3, PR 1 Polskiego Radia, portal Ngo.pl.

Przy okazji uroczysto�ci wrêczenia certyfi-
katów zorganizowano debatê Ludwika Dorna
i Jana Rokity o samorz¹dzie terytorialnym. Za-
równo debatê, jak i ca³e spotkanie poprowadzi³
zastêpca redaktora naczelnego �Gazety Wybor-
czej� Piotr Pacewicz.

Z OBRAD XXX SESJI RADY MIASTA
Na XXX sesji w dniu 21 lutego 2006 r. Rada

Miasta przyjê³a informacjê o realizacji progra-
mu �Bezpieczne Miasto � Ostrów Mazowiecka�
za okres 2005 roku. Program oparty jest na za-
sadach sta³ego wspó³dzia³ania policji ze spo³e-
czeñstwem, poprzez skoordynowan¹ wspó³pra-
cê z: organami administracji samorz¹dowej
i rz¹dowej; Komisj¹ O�wiaty, Kultury Fizycznej,
Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porz¹dku Pu-
blicznego; Miejsk¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych; Kuratorium O�wiaty
i szko³ami; przedstawicielami wymiaru sprawie-
dliwo�ci; przedstawicielami mediów, a tak¿e
z ró¿nymi instytucjami, organizacjami i innymi
podmiotami ¿ycia spo³ecznego dzia³aj¹cymi
w mie�cie. O�rodkiem koordynuj¹cym dzia³ania
w zakresie programu jest Rada Programowa,
natomiast koordynatorem i realizatorem dzia³añ
ze strony policji Komenda Powiatowa Policji
w Ostrowi Mazowieckiej poprzez swoje struktu-
ry organizacyjne. Program ma na celu: ograni-
czenie przestêpczo�ci; podniesienie poziomu
bezpieczeñstwa; stworzenie bezpiecznego mia-
sta, osiedli do prowadzenia dzia³alno�ci gospo-
darczej i ¿ycia spo³ecznego.

W sesji udzia³ wziêli przedstawiciele insty-
tucji realizuj¹cych program: Prokurator Rejono-
wy K. �widerska, prezes S¹du Rejonowego
A. Chaberska-Nadana, komendant Powiatowy
Policji S. Lewandowski, zastêpca komendanta
Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
J. Warcho³, Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny A. Andersz, dyrektorzy szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów, przewodnicz¹cy Rady

Programowej �Bezpieczne Miasto� D. Chmie-
lewski oraz przedstawiciele innych instytucji
z terenu miasta.

Stan bezpieczeñstwa w mie�cie oraz za-
kres podejmowanych w tym celu dzia³añ zosta³
wysoko oceniony przez Radê. Spo�ród dzia³añ
wp³ywaj¹cych na podniesienie poziomu bezpie-
czeñstwa wymieniano: realizacjê I etapu syste-
mu monitoruj¹cego miasto, który ruszy³ 10 listo-
pada 2005 r. z ca³odobowym Centrum
Monitoringu znajduj¹cym siê w Komendzie Po-
wiatowej Policji, pozwalaj¹cym na podjêcie szyb-
kiej interwencji w ci¹gu 30-40 sekund od zda-
rzenia; kontrola szybko�ci ruchu pojazdów na
miejskich ulicach przy pomocy fotoradarów;
zwiêkszenie ilo�ci patroli policyjnych, a tak¿e
brak tolerancji dla wszelkich wykroczeñ i szyb-
kie na nie reagowanie.

Przedstawiamy wa¿niejsze informacje za-
warte w sprawozdaniach poszczególnych insty-
tucji realizuj¹cych program �Bezpieczne Miasto
� Ostrów Mazowiecka 2005�.

Komenda Powiatowa Policji o stanie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
(dane dotycz¹ powiatu lub miasta i gminy Ostrów
Mazowiecka) � czyny o charakterze kryminal-
nym stanowi¹ 60,6% na tle wszystkich prze-
stêpstw stwierdzonych, tj. 706 przestêpstw z
1165 stwierdzonych ogó³em. W 2005 r. nast¹pi³
wzrost o 3,9% wykrywalno�ci w tej kategorii. Do
najczê�ciej pope³nianych przestêpstw na pod-
leg³ym s³u¿bowo terenie Komendy Powiatowej
Policji w Ostrowi Mazowieckiej zaliczyæ nale¿y:
kradzie¿ cudzej rzeczy (w powiecie ostrowskim
wszczêto 279 postêpowañ, spadek o 9 postê-
powañ w stosunku do 2004 r.); kradzie¿ i kra-
dzie¿ z w³amaniem do samochodu (na terenie
miasta i gminy Ostrów Mazowiecka wszczêto
29 postêpowañ, wzrost o 11 w stosunku do
2004 r.); kradzie¿e z w³amaniem mienia (na te-
renie miasta i gminy wszczêto 119 postêpowañ,
wzrost o 4 w stosunku do 2004 r.); rozboje i wy-
muszenia rozbójnicze (na terenie miasta i gmi-
ny wszczêto 39 postêpowañ, wzrost o 22 w sto-
sunku do 2004 r.). W 2005 r. policjanci z KPP
w Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali 318 nietrze�-
wych uczestników dróg. Ze statystyki wynika, ¿e
na ogóln¹ liczbê 1945 przestêpstw w 2005 r.
(dane dotycz¹ powiatu), 78 pope³nili nieletni. Nie-
pokoj¹cym zjawiskiem jest obni¿enie siê grani-
cy wieku sprawców. Nie stwierdzono zorgani-
zowanych grup przestêpczych. Nie odnotowano
zjawiska tzw. �fali�, natomiast zdarzy³y siê 2 przy-
padki pobicia dwóch uczniów gimnazjum przez
kolegów ze szko³y.

Prokuratura Rejonowa � wzros³a ilo�æ
spraw o pope³nienie przestêpstw, wp³ywaj¹cych
do ostrowskiej Prokuratury z 1477 w 2004 r. na
1527 w br. (dane dotycz¹ miasta i gminy Ostrów
Mazowiecka). Do s¹du skierowano 549 aktów,
umorzono wobec niewykrycia sprawców prze-



stêpstwa 284 sprawy, za� w pozosta³ych 694
odmówiono wszczêcia postêpowania lub umo-
rzono z innej podstawy prawnej ni¿ niewykrycie
sprawcy przestêpstwa. Zanotowano wzrost prze-
stêpczo�ci w prowadzeniu pojazdów w stanie
nietrze�wo�ci, a tak¿e w znêcaniu siê nad cz³on-
kami rodziny.

S¹d Rejonowy o przestêpczo�ci nielet-
nich � problem przestêpczo�ci nieletnich kszta³-
tuje siê na podobnym poziomie w stosunku do
roku 2004. Do Wydzia³u Rodzinnego i Nielet-
nich wp³ynê³o w ubieg³ym roku 57 spraw z tere-
nu miasta, do postêpowania opiekuñczo-wycho-
wawczego przekazano 25. S¹d orzek³ nadzór
Kuratora wobec 10 sprawców, za� wobec 5
w postaci nadzoru odpowiedzialnego rodziców.

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej o analizie po¿arowej miasta �
w ubieg³ym roku zanotowano 192 zdarzenia, po-
dobnie jak w 2004 roku. Jednostki Stra¿y Po-
¿arnej uczestniczy³y w usuwaniu skutków 101
miejscowych zagro¿eñ i 99 po¿arów, odnotowa-
no równie¿ 4 fa³szywe alarmy.

Pañstwowy Powiatowy Inspektorat Sa-
nitarny o stanie bezpieczeñstwa sanitarne-
go w mie�cie � g³ównym celem dzia³ania Pañ-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ostrowi Mazowieckiej jest ochrona zdrowia
ludzkiego przed niekorzystnym wp³ywem szko-
dliwo�ci i uci¹¿liwo�ci �rodowiskowych oraz za-
pobieganie powstawania chorób zaka�nych i za-
wodowych na terenie miasta, który realizowany
jest poprzez analizê stanu zdrowia i ustalenie
potrzeb zdrowotnych ludno�ci oraz inicjowanie
i organizowanie przedsiêwziêæ o�wiatowo-zdro-
wotnych i promocji zdrowia prowadz¹cych do
poprawy jako�ci ¿ycia ludno�ci.

W 2005 r. na terenie miasta rozpoznano
i zg³oszono 297 przypadków chorób zaka�nych,
z czego 80,8% stanowi³y zachorowania w�ród
dzieci, tj. ospa wietrzna, �winka i krztusiec.

Podstawowym �ród³em wody w Ostrowi
Mazowieckiej jest wodoci¹g publiczny ujmuj¹cy
wodê z sze�ciu studni g³êbinowych, zaopatruj¹-
cy 95% ludno�ci miasta. Woda w nim spe³nia
wymagania dotycz¹ce jako�ci wody przeznaczo-
nej do spo¿ycia przez ludzi. Ponadto mieszkañ-
cy korzystaj¹ z dwóch studni publicznych i 12
awaryjnych, z których woda w zakresie przeba-
danych parametrów bakteriologicznych odpo-
wiada wymaganiom. Wysypisko �mieci w Lubie-
jewie przyjmuje odpady sta³e z miasta i gminy
Ostrów Mazowiecka. Eksploatacja wysypiska
jest prawid³owa, brak jest jednak mo¿liwo�ci
mycia kontenerów na odpady. Nadal na obrze-
¿ach miasta spotyka siê �dzikie� wysypiska �mie-
ci, które przewa¿nie pochodz¹ z osiedli dom-
ków jednorodzinnych. Oczyszczalnia �cieków to
obiekt o du¿ej wydajno�ci oczyszczania mecha-
nicznego i mikrobiologicznego �cieków miej-
skich. Jego eksploatacja pod wzglêdem sani-
tarnym nie budzi zastrze¿eñ.

Stan sanitarno-higieniczny obiektów komu-
nalnych i u¿yteczno�ci publicznej w Ostrowi
Mazowieckiej, bêd¹cych pod nadzorem PIS nie
budzi istotnych zastrze¿eñ. S¹ to m.in. publicz-
ne i niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej, po-
mieszczenia indywidualnej i indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej, zak³ady
fryzjerskie i kosmetyczne itp., w których inspek-
cja ocenia stan techniczno-funkcjonalny, gospo-
darkê wodno-�ciekow¹, gospodarkê odpadami
(w tym niebezpiecznymi).

Stan higieniczno-sanitarny i porz¹dko-
wy ulic i placów zabaw w mie�cie ocenia
siê jako dobry.

Nadal aktualne pozostaj¹ zastrze¿enia, co
do warunków handlu ¿ywno�ci¹ na targowisku

przy ul. Broniewskiego, na którym w dalszym
ci¹gu prowadzona jest sprzeda¿ �rodków spo-
¿ywczych na nieutwardzonej czê�ci placu, z na-
ra¿eniem ich na zanieczyszczenie, bez wydzie-
lonych stanowisk do tego rodzaju handlu.

Zasadnicze znaczenie w realizacji progra-
mu �Bezpieczne Miasto� odgrywaj¹ dzia³ania
profilaktyczne, maj¹ce na celu poradnictwo, edu-
kacjê i pomoc spo³eczn¹ prowadzone przez dy-
rekcje i rady pedagogiczne szkó³ podstawowych
i gimnazjów w mie�cie, oraz policjê, s³u¿by sa-
nitarne i Miejsk¹ Komisjê Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych. Warto tu nadmieniæ, ¿e
dzia³ania Komisji ukierunkowane s¹ na zwiêk-
szenie dostêpno�ci pomocy terapeutycznej dla
osób uzale¿nionych od alkoholu oraz udziela-
nie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom,
w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe.

Miejska Komisja Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych w zakresie zwiêkszenia
dostêpno�ci pomocy terapeutycznej dla osób
uzale¿nionych od alkoholu m.in.: przeprowadzi-
³a 113 rozmów motywacyjno-interwencyjnych
z osobami uzale¿nionymi od alkoholu, w wyni-
ku których 26 osób zgodzi³o siê na podjêcie le-
czenia odwykowego, wobec 5 z³o¿ono wniosek
do S¹du Rejonowego o wydanie postanowienia
do podjêcia leczenia; dofinansowywano akcje
wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z ro-
dzin patologicznych; zorganizowano zajêcia
sportowe na basenie (dla 605 dzieci) oraz gim-
nastyki korekcyjnej (320 dzieci). W Centrum In-
tegracji Spo³ecznej i Wolontariatu przy ul. Ru-
binkowskiego 8 utworzono Punkt Konsultacyjny
MKRPA, w ramach którego uzyskaæ mo¿na po-
rady: prawne, psychologiczne, psychiatryczne,
socjalne. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod
nr telefonu (29) 7452291 lub 6440756 w. 63.
Komisja prowadzi bardzo szerok¹ akcjê profi-
laktyczn¹ w zakresie informacji i edukacji w za-
kresie uzale¿nieñ m³odzie¿y.

Stra¿ Miejska � w ubieg³ym roku realizu-
j¹c zadania wynikaj¹ce z ustawy o stra¿ach
gminnych stra¿nicy podjêli m.in. 4278 interwen-
cji udzielaj¹c 3225 pouczeñ, nak³adaj¹c 1053
mandaty karne na ³¹czn¹ kwotê 199.795 z³otych
oraz kieruj¹c 623 wnioski do S¹du Grodzkiego.

Przyjêto wieloletni program gospodarowa-
nia mieszkaniowym zasobem miasta Ostrów
Mazowiecka na lata 2007-2011, bêd¹cy usta-
wowym obowi¹zkiem Rady podjêtym w celu re-
gulacji polityki mieszkaniowej w mie�cie. Obej-
muje on: prognozê dotycz¹c¹ wielko�ci oraz
stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy w poszczególnych latach, z podzia³em na
lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne;
planowan¹ sprzeda¿ lokali w kolejnych latach;
zasady polityki czynszowej; analizê potrzeb
w zakresie remontów i modernizacji wynikaj¹-
cych ze stanu technicznego budynków i lokali,
z podzia³em na kolejne lata; przewidywane kosz-
ty utrzymania zasobów lokalowych w latach
2007-2011 oraz �ród³a finansowania gospodar-
ki mieszkaniowej; sposób i zasady zarz¹dzania
lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidy-
wane zmiany w zakresie zarz¹dzania mieszka-
niowym zasobem gminy w kolejnych latach.
Ogólna powierzchnia zasobów mieszkaniowych
w mie�cie wynosi 23.158, 82 m2, z czego: w bu-
dynkach stanowi¹cych wy³¹czn¹ w³asno�æ mia-
sta � 6.137,06 m2 (195 lokali), w budynkach
wspólnot mieszkaniowych z udzia³em miasta �
17.021,76 m2 (380 lokali). £¹czna powierzchnia
lokali u¿ytkowych stanowi¹cych w³asno�æ mia-
sta wynosi 703,51 m2. Miasto dysponuje 19 lo-
kalami socjalnymi, w okresie objêtym niniejszym

programem przewiduje siê pozyskanie kolejnych
25 lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne
(powierzchnia ok. 650 m2). Zwiêkszenie ilo�ci
lokali mieszkalnych nast¹pi poprzez budowê
mieszkañ przez Towarzystwo Budownictwa Spo-
³ecznego w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o., któ-
rej w³a�cicielem jest miasto. Chocia¿ formalnie
mieszkania nale¿¹ce do TBS nie s¹ zaliczane
do mieszkaniowego zasobu gminy, to w przy-
padku gdy gmina jest w³a�cicielem spó³ki, maj¹
dla tego zasobu du¿e znaczenie. Mieszkania
w TBS mog¹ wynajmowaæ rodziny znajduj¹ce
siê w odpowiedniej sytuacji finansowej chc¹ce
poprawiæ swoje warunki mieszkaniowe. Przepro-
wadzaj¹c siê do mieszkañ w budynkach TBS
najemca pozostawia do dyspozycji gminy do-
tychczas u¿ytkowane lokale. Dziêki temu nast¹pi
zwolnienie mieszkañ dla rodzin o ni¿szych do-
chodach. Wysoko�æ czynszu w lokalach miesz-
kalnych wchodz¹cych w sk³ad gminnego zaso-
bu bêdzie podniesiona w 2007 r. maksymalnie
o 3% (podwy¿ka bêdzie obowi¹zywaæ od
1 stycznia 2007 r.). W latach nastêpnych pod-
stawowa stawka czynszu bêdzie wzrasta³a nie
wiêcej ni¿ o wska�nik inflacji. Przewidywane s¹
równie¿ obni¿ki podstawowej stawki czynszu,
o 5% dla lokali po³o¿onych w suterenie, 5% dla
lokali z wc poza budynkiem, 5% w przypadku,
gdy kuchnia nie posiada naturalnego o�wietle-
nia, 10% dla lokali w budynku przeznaczonym
do rozbiórki. Obni¿ki te sumuje siê, przy czym
nie mog¹ one przekroczyæ 15% stawki podsta-
wowej czynszu.

Zarz¹d miejskim zasobem mieszkaniowym
powierzono Towarzystwu Budownictwa Spo-
³ecznego sp. z o.o., spó³ce ze 100% udzia³em
miasta. Do zadañ TBS nale¿y m.in.: eksploata-
cja, remonty komunalnych zasobów mieszka-
niowych i zarz¹dzanie wspólnotami mieszka-
niowymi.

Dokonano zmiany wysoko�ci odp³atno�ci
za pobyt w �rodowiskowym Domu Samopomo-
cy w Ostrowi Mazowieckiej. Zmiana nast¹pi³a
w zwi¹zku z ustaleniem przez Mazowiecki Urz¹d
Wojewódzki nowego �redniego kosztu utrzyma-
nia uczestnika w placówce na kwotê 840 z³o-
tych w 2006 roku.

Na zakoñczenie obrad XXX sesji burmistrz
w specjalnym li�cie zwróci³ siê do Rady Miasta,
starosty, Rady Powiatu, Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powia-
towej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z apelem,
o zintensyfikowanie i zintegrowanie dzia³añ w za-
kresie poprawy zabudowy centrum miasta, w tym
uporz¹dkowania i rozbiórki szpec¹cych ruder,
zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu  mieszkañców
i przypadkowych przechodniów.

Dotychczas uda³o siê to osi¹gn¹æ g³ównie
tam, gdzie w³a�cicielami nieruchomo�ci by³o
miasto. W ten sposób uporz¹dkowano obszar
ulicy L. Mieczkowskiego, skrzy¿owanie ulic Ar-
mii Krajowej i T. Ko�ciuszki, ulicê Sielsk¹ (�Sta-
ra Piekarnia�). Zdarzaj¹ siê jednak przypadki,
gdzie z powodu uporu i niechêci w³a�cicieli brak
jest ostatecznych rozstrzygniêæ. Przyk³adami
najbardziej ra¿¹cymi w centrum Ostrowi Mazo-
wieckiej s¹ m.in.: budynek przy ul. 3 Maja 19,
który od dawna kwalifikuje siê do rozbiórki ze
wzglêdu na stan techniczny, a tak¿e swoj¹ kon-
strukcj¹ zajmuje czê�æ chodnika, utrudniaj¹c
ruch pieszym; budynek przy ul. 3 Maja 33 na
rogu ulic 3 Maja i S. Dubois (obok Urzêdu Skar-
bowego), usytuowany na terenie wieczystego
u¿ytkowania Spó³dzielni Mieszkaniowej �Nasz
Dom�; budynek przy ul. 3 Maja 62/1 (usytuowa-



ny na rogu ul. Pocztowej i ul. 3 Maja), oraz s¹-
siaduj¹ce z nim drewniane pawilony � t¹ spra-
w¹ zaj¹³ siê Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego, a niezale¿nie prowadzone s¹
negocjacje burmistrza z w³a�cicielami nierucho-
mo�ci zmierzaj¹ce do wspólnej zabudowy ob-
szaru przedmiotowych dzia³ek estetycznym ar-
chitektonicznie budynkiem zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego; róg ul.
Pocztowej i ul. Inwalidów, budowa przerwana na
etapie stanu surowego kilkana�cie lat temu.

Pe³ne tre�ci uchwa³ dostêpne s¹ w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzêdu Miasta
www.bip.ostrowmaz.pl.

NIE MA ZAGRO¯ENIA
WIRUSEM PTASIEJ GRYPY

9 marca 2006 r. odby³o siê kolejne posie-
dzenie Miejskiego Zespo³u Reagowania, zwo-
³ane z inicjatywy burmistrza Ostrowi Mazowiec-
kiej w celu omówienia procedur postêpowania
w przypadku zetkniêcia siê z martwymi ptaka-
mi na terenie miasta. W odprawie udzia³ wziêli
przedstawiciele s³u¿b sanitarno-epidemiolo-
gicznych, weterynaryjnych, Komendy Powiato-
wej Policji, Komendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, szpitala powiatowego, ZGK,
Starostwa Powiatowego, stra¿y miejskiej i Urzê-
du Miasta.

Zaproszony na spotkanie powiatowy lekarz
weterynarii W. Narkiewicz-Jodko wyra�nie pod-
kre�li³, i¿ na dzieñ dzisiejszy nie ma zagro¿enia
wirusem ptasiej grypy na terenie naszego mia-
sta. Zdarzaj¹ siê pojedyncze przypadki zg³oszeñ
znalezienia martwego ptactwa, jednak w ¿ad-
nym z tych przypadków nie stwierdzono wirusa
H5N1. Przedstawiciele wszystkich s³u¿ podkre-
�lali, ¿e czêstotliwo�æ padania ptactwa zwi¹za-
na jest przede wszystkim z bardzo surowymi wa-
runkami tegorocznej zimy. Niemniej jednak
zosta³ opracowany i wdro¿ony schemat dzia³añ,
pocz¹wszy od zg³oszenia o przypadkach pa-
d³ych ptaków poprzez ich zbieranie, przechowy-
wanie i przesy³anie materia³u do badania. Zg³o-
szenia mieszkañców o  pad³ych ptakach
przyjmuj¹ policja, stra¿ po¿arna i stra¿ miejska,
uruchomiono równie¿ ca³odobowy telefon dy¿ur-
ny 696 467 649.

Zalecenia G³ównego Inspektora Sanitarne-
go, jak ustrzec siê przed ptasi¹ gryp¹.

- spo¿ywaj miêso drobiowe, przetwory drobiar-
skie i jaja poddane odpowiedniej obróbce
cieplnej w temperaturze minimum 70°C;

- myj dok³adnie z u¿yciem detergentu wszyst-
kie przedmioty, które mia³y kontakt z surowym
drobiem (deski, no¿e, talerze); pamiêtaj, ¿e
zamro¿enie miêsa nie niszczy wirusa ptasiej
grypy;

- nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpiecze-
nia, martwych lub sprawiaj¹cych wra¿enie
chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu;
przede wszystkim dopilnuj, aby nie robi³y tego
dzieci;

- zadbaj o to, aby dzieci unika³y miejsc bytowa-
nia dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych
miejsc jego przetrzymywania;

- myj rêce po ka¿dorazowym zetkniêciu z ptac-
twem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; do-
pilnuj, aby robi³y to tak¿e dzieci;

- pamiêtaj, aby surowe miêso drobiowe nie mia-
³o styczno�ci z innymi produktami ¿ywno�cio-
wymi;

- przypominamy o przestrzeganiu zakazu przy-
wozu z zagranicy ¿ywego lub martwego ptac-

twa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nie-
przetworzonych piór i ich czê�ci, pierza, pu-
chu oraz trofeów my�liwskich.

KOMUNIKAT ODDZIA£U INSTYTUTU
PAMIÊCI NARODOWEJ W WARSZAWIE

27 marca 2006 r. (poniedzia³ek) w Ratuszu
w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 66
w godz. 12.00-15.00 pracownicy Biura Udostêp-
niania i Archiwizacji Dokumentów Oddzia³u IPN
w Warszawie bêd¹ wydawali i przyjmowali wnio-
ski o udostêpnienie dokumentów by³ych orga-
nów bezpieczeñstwa PRL.

Wnioski o status osoby pokrzywdzonej na-
le¿y sk³adaæ osobi�cie z dowodem to¿samo�ci.

Jednocze�nie informujemy, ¿e cz³onkowie
rodzin sk³adaj¹cy wniosek o udostêpnianie do-
kumentów dotycz¹cy nie¿yj¹cej osoby pokrzyw-
dzonej musz¹ do³¹czyæ do wype³nionego wnio-
sku kserokopiê: aktu zgonu oraz inne dokumenty
�wiadcz¹ce o tym, ¿e s¹ osob¹ najbli¿sz¹ po-
krzywdzonej np. kserokopiê aktu urodzenia lub
aktu ma³¿eñstwa.

SPEKTAKLE PROFILAKTYCZNE
Z agresj¹ w szkole i na ulicy spotykamy siê

niemal codziennie. Czy mo¿na powstrzymaæ falê
nienawi�ci w�ród m³odych ludzi? � na to pyta-
nie próbowa³ odpowiedzieæ spektakl � Pi¹te przy-
kazanie�, wystawiony 2 marca br. w MDK przez
³ódzki teatr �Zwierciad³o�. Spektakl pt. �Pi¹te
Przykazanie� obejrza³o ponad 820 uczniów
ostrowskich szkó³. Organizator edukacyjnych
przedstawieñ, Miejska Komicja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych przekaza³a szko³om
materia³y do kontynuacji tematu na lekcjach
wychowawczych.

NIE TYLKO WÊDKOWANIE...
Podczas Walnego Zgromadzenia w nie-

dzielê 12 marca, wêdkarze z ko³a nr 41 PZW
w Ostrowi Mazowieckiej podsumowali rok ubie-
g³y, rozliczyli zarz¹d ko³a i nagrodzili najbardziej
zas³u¿onych.

Ze sprawozdania z³o¿onego przez preze-
sa Waldemara Borowego wynika, ¿e ko³o dzia-
³a coraz dynamiczniej. Z dawnej organizacji zrze-
szaj¹cej do�æ lu�no amatorów wêdkowania
i zajmuj¹cej siê g³ównie zbieraniem sk³adek, sta-
je siê coraz bardziej widocznym, i wa¿nym pod-
miotem ¿ycia spo³ecznego w mie�cie i powie-
cie. Obecnie nale¿y do niego 872 osoby, w tym
15 kobiet i 48 m³odych wêdkarzy. W minionym
sezonie zorganizowali oni 30 imprez wêdkar-
skich, w których wziê³o udzia³ ³¹cznie 924 oso-
by, a tak¿e wêdkarsko-rekreacyjny festyn z okazji
Dnia Dziecka. Najbardziej presti¿ow¹ imprez¹,
o ogólnopolskim ju¿ zasiêgu, by³ niew¹tpliwie
Mazowiecki Spinning Bugu. Cz³onkowie ko³a
odnosili te¿ znacz¹ce sukcesy na obcych ³owi-
skach. Hanna Kamieniecka zwyciê¿y³a w miê-
dzynarodowych zawodach spinningowych War-
szawa-Berlin-Praga, a kadet Sebastian
Gregorek wywalczy³ tytu³ Mistrza Okrêgu w wêd-
karstwie sp³awikowym. Dzia³alno�æ ko³a to nie
tylko wêdkowanie, ale tak¿e ochrona wód przed
k³usownikami oraz ich zarybianie. W roku 2005
do nurtów Bugu, Broku i Orza wpuszczono nie-
mal 1,5 tony i ponad 630 tys. sztuk narybku.
Obecny na spotkaniu burmistrz Mieczys³aw Szy-
malski podziêkowa³ wêdkarzom za ich zaanga-
¿owanie i dzia³alno�æ na rzecz mieszkañców
miasta, zw³aszcza tych najm³odszych.

By³y te¿ nagrody i wyró¿nienia wêdkarskie.
Zarz¹d Okrêgu Mazowieckiego PZW wyró¿ni³:
Waldemara Borowego � Z³ot¹ Odznak¹ PZW
z wieñcami, Alberta Przastka � Z³ot¹ Odznak¹

PZW, Miros³awa Kamienieckiego � Srebrn¹
Odznak¹ PZW, W³odzimierza Kamienieckiego
i Leszka Sommera � medalami �Za Zas³ugi dla
Mazowieckiego Wêdkarstwa oraz dyplomami:
W³adys³awa Pasztaleñca i S³awomira Wilanow-
skiego. Dyplomy Rejonu Ostro³êckiego PZW
otrzymali: Krzysztof �wier¿yñski i Krzysztof Zgo-
da. Sebastian Gregorek i Pawe³ Wareszczuk
wyró¿nieni zostali odznakami �Wzorowy M³ody
Wêdkarz�, a dyplomami: Stefan Szyd³o, Marek
Galas, Andrzej Sikora, Jan Krzak i Marek Duda.
Puchary i statuetki otrzymali tak¿e wyró¿niaj¹cy
siê zawodnicy ko³a; Krzysztof Swier¿yñski,
Krzysztof Duda, Marek Siedlecki, Leszek Som-
mer, Sebastian Gregorek, Marcin Ko³akowski,
Miros³aw Kamieniecki, Arkadiusz Kowalewski,
Gra¿yna Kamieniecka, Erwin Kowalczyk, Micha³
Raczyñski i S³awomir Szymañski.

ZARZ¥DZENIE BURMISTRZA MIASTA
OSTRÓW MAZOWIECKA

Z DNIA 15 MARCA 2006 R.
w sprawie wymagañ, jakie powinien spe³-

niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie
zezwolenia na �wiadczenie us³ug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od w³a�cicieli
nieruchomo�ci oraz opró¿niania zbiorników bez-
odp³ywowych i transportu nieczysto�ci ciek³ych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci
i porz¹dku w gminach (Dz. U.  z 2005 Nr 236,
poz. 2008):

zarz¹dzam, co nastêpuje:
§ 1

Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie
zezwolenia na �wiadczenie us³ug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od w³a�cicieli
nieruchomo�ci oraz opró¿niania zbiorników bez-
odp³ywowych i transportu nieczysto�ci ciek³ych
jest zobowi¹zany do spe³nienia nastêpuj¹cych
wymagañ:

1. zarejestrowanie dzia³alno�ci gospodarczej we
w³a�ciwym urzêdzie gminy lub w Krajowym
Rejestrze S¹dowym,

2. przedstawienie tytu³u prawnego do dyspono-
wania pojazdami samochodowymi, którymi
bêdzie wykonywany transport odbieranych od
w³a�cicieli nieruchomo�ci odpadów komunal-
nych lub nieczysto�ci ciek³ych, spe³niaj¹cymi
wymagania techniczne okre�lone w:
- rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wy-
magañ dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.
U. nr 193, poz. 1617),

- innych przepisach szczególnych,

3. udokumentowanie posiadania tytu³u praw-
nego do dysponowania nieruchomo�ci¹, na
której po³o¿ona jest baza transportowa,
spe³niaj¹ca wymagania przepisów budow-
lanych, sanitarnych i ochrony �rodowiska
oraz dopuszczona do u¿ytkowania na pod-
stawie decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowa-
nie obiektu,

4. udokumentowanie posiadania wyposa¿enia
i �rodków technicznych odpowiednich do za-
kresu planowanej dzia³alno�ci (urz¹dzenia,
kontenery, pojemniki i inne),

5. zawarcie umowy lub posiadanie pisemnego
zapewnienia potwierdzaj¹cego gotowo�æ od-
bioru odpadów komunalnych lub nieczysto�ci
ciek³ych przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego
zezwolenie na prowadzenie dzia³alno�ci w za-
kresie odzysku lub unieszkodliwiania odpa-
dów lub przez punkt zlewny,



6. w zakresie nale¿ytego poziomu wykonywania
us³ug:
a) zatrudnienie odpowiedniej liczby wykwalifi-

kowanych pracowników wykonuj¹cych
czynno�ci odbierania odpadów komunal-
nych od w³a�cicieli nieruchomo�ci lub
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczysto�ci ciek³ych, przeszko-
lonych w zakresie ochrony sanitarnej
i ochrony �rodowiska,

b) zatrudnienie co najmniej jednego pracow-
nika nadzoru posiadaj¹cego kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami, nie-
czysto�ciami ciek³ymi, ochrony sanitarnej
lub ochrony �rodowiska,

c) zapewnienie odbioru odpadów komunal-
nych lub nieczysto�ci ciek³ych z czêstotli-
wo�ci¹ okre�lon¹ w uchwale Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka XXVIII/192/2005 z dnia
29.11.2005 r. w sprawie szczegó³owych
zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na
terenie Miasta Ostrów Mazowiecka,

d) odbieranie od w³a�cicieli nieruchomo�ci
wy³¹cznie odpadów komunalnych,

e) odbieranie odpadów wielkogabarytowych
okresowo (nie rzadziej, ni¿ raz na kwarta³),
zgodnie z harmonogramem og³oszonym
przez odbieraj¹cego odpady lub w miarê po-
trzeb na zlecenie, w terminie nie d³u¿szym
ni¿ trzy dni od dnia zlecenia,

f) transportowanie odbieranych nieczysto-
�ci ciek³ych wy³¹cznie pojazdami aseni-
zacy jnymi ,  wyposa¿onymi  zgodnie
z przepisami rozporz¹dzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagañ dla pojazdów ase-
nizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
odpadów komunalnych wy³¹cznie kryty-
mi pojazdami, a odpadów wielkogabary-
towych samochodami  c iê¿arowymi
skrzyniowymi lub przystosowanymi do
przewozu kontenerów,

g) zapewnienia odbierania od w³a�cicieli nie-
ruchomo�ci selektywnie zebranych odpa-
dów w taki sposób, aby nie powodowaæ ich
mieszania z odpadami innego rodzaju,

h) prowadzenia na obszarze wykonywanej
dzia³alno�ci selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych nadaj¹cych siê do odzysku
w sposób i w zakresie wynikaj¹cym
z uchwalonego przez Radê Miasta Ostrów
Mazowiecka Planu Gospodarki Odpadami,

i) oznakowanie w sposób trwa³y i widoczny
nazw¹ firmy taboru samochodowego i spe-
cjalistycznego oraz pojemników i kontene-
rów, wykorzystywanych do �wiadczenia
us³ug,

j) zapewnienie odpowiedniej ilo�ci pojazdów
i ich obs³ugi technicznej, gwarantuj¹cej ci¹-
g³o�æ �wiadczenia us³ug,

k) przekazywanie wszystkich odebranych od
w³a�cicieli nieruchomo�ci odpadów komu-
nalnych oraz nieczysto�ci ciek³ych za po-
kwitowaniem (karty przekazania odpadów
wg wzoru okre�lonego w za³¹czniku nr 3
do rozporz¹dzenia Ministra �rodowiska

z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzo-
rów dokumentów stosowanych na po-
trzeby ewidencji odpadów � Dz. U. nr
152, poz. 1736 oraz dokument przeka-
zania nieczysto�ci ciek³ych wg wzoru
okre�lonego w za³¹czniku do rozporz¹-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17
pa�dziernika 2002 r. w sprawie warun-
ków wprowadzania nieczysto�ci ciek³ych
do stacji zlewnych � Dz. U. Nr 188, poz.
1576)) do miejsc odzysku, unieszkodli-
wiania lub stacji zlewnych wy³¹cznie ta-
kim posiadaczom odpadów i przedsiê-
biorcom, którzy posiadaj¹ odpowiednie
zezwolenie na prowadzenie dzia³alno�ci
w tym zakresie,

7. w  zakresie zawierania umów oraz prowadze-
nia dokumentacji wykonywanej dzia³alno�ci:
a) zawieranie umów na odbieranie odpadów

komunalnych i opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych i transport nieczysto�ci
ciek³ych z ka¿dym w³a�cicielem nierucho-
mo�ci po³o¿onej na obszarze wykonywa-
nej dzia³alno�ci, który wyrazi³ wolê jej za-
warcia,

b) zawieranie w tre�ci umowy informacji o po-
siadaniu przez przedsiêbiorcê decyzji ze-
zwalaj¹cej na prowadzenie dzia³alno�ci
w zakresie odbierania od w³a�cicieli nieru-
chomo�ci odpadów komunalnych lub opró¿-
niania zbiorników bezodp³ywowych i trans-
portu nieczysto�ci ciek³ych wraz
z przywo³aniem jej znaku, daty wydania
oraz okresu obowi¹zywania,

c) prowadzenie wykazu zawartych umów na
odbiór odpadów komunalnych od w³a�cicieli
nieruchomo�ci lub opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych i transport nieczysto�ci
ciek³ych. Przedsiêbiorca zobowi¹zany jest
dorêczyæ wykaz zawartych umów do Urzê-
du Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul.
3 Maja 66 w terminie 60 dni od dnia uzy-
skania zezwolenia i aktualizowaæ go nie rza-
dziej, ni¿  raz na kwarta³. Wykaz umów i ak-
tualizacje mo¿na przekazywaæ na
no�nikach elektronicznych w formie uzgod-
nionej z Urzêdem Miasta,

d) prowadzenie szczegó³owej dokumentacji
wykonywanych us³ug, zawieraj¹cej co naj-
mniej:
- adres nieruchomo�ci � miejscowo�æ, uli-

ca, numer porz¹dkowy, nazwisko w³a�ci-
ciela,

- czêstotliwo�æ i rodzaj odbieranych odpa-
dów komunalnych (w tym odbieranych
selektywnie) wed³ug kodów zgodnych
z rozporz¹dzeniem Ministra �rodowiska
z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie ka-
talogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.
1206) lub rodzaj nieczysto�ci ciek³ych wg
za³¹cznika do rozporz¹dzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 17 pa�dziernika 2002 r.
w sprawie warunków wprowadzania nie-
czysto�ci ciek³ych do stacji zlewnych (Dz.
U. 02.188.1576),

- datê i ilo�æ (objêto�æ lub masê) odebra-
nych odpadów lub nieczysto�ci ciek³ych,

- miejsce odzysku lub unieszkodliwienia
odebranych odpadów albo stacja zlew-
na w przypadku nieczysto�ci ciek³ych,

e) prowadzenia ewidencji odbieranych odpa-
dów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62,
poz. 628 z pó�niejszymi zmianami),

f) prowadzenia dokumentacji dotycz¹cej se-
lektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych
do odzysku, zawieraj¹cej:
- datê i miejsce odbioru odpadów,
- rodzaje odebranych odpadów i ich ilo�æ,
- miejsce odzysku odpadów lub nazwa

i adres kolejnego posiadacza odpadów,
któremu odpady zosta³y przekazane,

8. w zakresie zachowania standardów sanitar-
nych wykonywanych us³ug i ochrony �rodo-
wiska:
a) obowi¹zkowo, po zakoñczeniu ka¿dego

dnia roboczego, poddanie myciu, odka¿a-
niu i dezynfekcji pojazdów s³u¿¹cych do
odbioru odpadów komunalnych lub trans-
portu nieczysto�ci ciek³ych,

b) zapewnienie wykonania us³ug mycia i od-
ka¿ania pojemników s³u¿¹cych do groma-
dzenia odpadów komunalnych na dodatko-
we, indywidualne zlecenie w³a�cicieli
obs³ugiwanych nieruchomo�ci,

c) wyposa¿enie pojazdów s³u¿¹cych do od-
bioru odpadów komunalnych od w³a�ci-
cieli nieruchomo�ci z typowych pojemni-
ków do ich gromadzenia w odpowiednie
narzêdzia do rêcznego uprz¹tania odpa-
dów rozsypanych w trakcie prac za³adun-
kowych,

d) posiadanie aktualnych badañ  technicznych
i �wiadectwa dopuszczenia do ruchu u¿yt-
kowanych pojazdów,

e) zapewnienie pracownikom zatrudnio-
nym przy wykonywaniu prac zwi¹zanych
z odbieraniem odpadów komunalnych
od w³a�cicieli nieruchomo�ci lub opró¿-
niania zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczysto�ci ciek³ych odpo-
wiednich standardy bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy,

f) usuniêcia urz¹dzeñ do odbierania odpadów
komunalnych z terenu objêtego zezwole-
niem � po zakoñczeniu dzia³alno�ci oraz po-
zostawienie terenu w odpowiednim stanie
porz¹dkowym, sanitarnym i nie zagra¿aj¹-
cym �rodowisku naturalnemu.

§ 2
Wykonanie niniejszego zarz¹dzenia powie-

rza siê Naczelnikowi Wydzia³u Infrastruktury
Technicznej i Spo³ecznej.

§ 3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia i podlega podaniu do publicznej wiadomo-
�ci przez og³oszenie w lokalnej prasie oraz na
tablicy informacyjnej Urzêdu Miejskiego w Ostro-
wi Mazowieckiej oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.


