
wyniki naboru 
na najem mieszkań
tBs przy ulicy
sienkiewicza 2
mieszkania wia do mo
już, kto za miesz ka w no -
wych 14. miesz ka niach
tBs przy uli cy sien kie wi -
cza 2 w zło to wie.

26 czerw ca 2020 ro ku ko -
mi sja w skła dzie: Za stęp ca
Bur mi strza Mał go rza ta Cho -
ło dow ska, Kie row nik Re fe ra -
tu Go spo dar ki Nie ru cho mo -
ścia mi i Eko lo gii Syl wia Mu zioł
oraz Pre zes TBS Ja ro sław Bo -
bek po ana li zie na de sła nych

wnio sków utwo rzy li li stę
osób za kwa li fi ko wa nych
na na jem 14 lo ka li TBS przy ul.
Sien kie wi cza oraz li stę osób
re zer wo wych ze wzglę du
na wy czer pa nie li mi tu miejsc.
W związ ku z tym, że nie któ re
wnio ski speł nia ły te sa me kry -
te ria za de cy do wa no o prze -
pro wa dze niu lo so wa nia. Wy -
ni ki są do stęp ne na stro nie
www.zlo tow.pl oraz bip.zlo -
tow.pl

nowe ulgi dla
przedsiębiorców!
pOmOc 24 czerw ca, pod -
czas se sji ra dy miej skiej zo -
sta ła pod ję ta ko lej na
uchwa ła w spra wie ulg dla
przed się bior ców. do ty czy
ona zwol nie nia od po dat ku
od środ ków trans por to -
wych au to bu sów za część
ro ku 2020.

Uchwa ła za kła da zwol nie nie
od po dat ku od środ ków trans -
por to wych au to bu sy, nie za leż -
nie od licz by miejsc do sie dze -
nia po za miej scem kie row cy

w okre sie od 1 kwiet nia 2020 r.
do 31 sierp nia 2020 r.

Głów nym uza sad nie niem
wpro wa dze nia tej Uchwa ły by -
ło cza so we ogra ni cze nie prze -
miesz cza nia się wy ni ka ją ce
z pan de mii, co wpły nę ło
na zmniej sze nie przy cho dów
przed się bior ców pro wa dzą cych
dzia łal ność go spo dar czą w za -
kre sie prze wo zu osób. 

Szcze gó ło we in for ma cje
bę dzie moż na zna leźć na stro -
nie www.zlo tow.pl
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Pra ce nad pro jek tem re ali zo wa ne są
w ra mach po wo ła nych ze spo łów ro -
bo czych – Ze spo łu Re dak cyj ne go, Ze -

spo łu Klu czo wych Spe cja li stów oraz Ra dy Roz -
wo ju. W pra ce nad pro jek tem za an ga żo wa ni
zo sta li tak że Klu czo wi In te re sa riu sze – pod mio -
ty dzia ła ją ce w trzech sek to rach. 

Re ali zo wa ne pra ce sku pia ją się na opra co -
wa niu dwóch ob szer nych do ku men tów – Pro -

gra mu Roz wo ju Lo kal ne go (PRL) i Pro gra mu
Roz wo ju In sty tu cjo nal ne go (PRI). Do tej po ry
za koń czo no etap dia gno zo wa nia pro ble mów,
de fi cy tów i ba rier roz wo jo wych mia sta. W ra -
mach te go eta pu do ko na no m. in.: 

Oce ny kon ku ren cyj no ści mia sta,•
Po głę bio nej ana li zy ob sza rów: de mo -•

gra fia, ry nek pra cy, go spo dar ka, fi nan se
Jednostek Samo- 

Z MIASTA Od stycz nia trwa ją pra ce nad przy gO tO wa niem kOm plet nej dO ku men ta cji apli -
ka cyj nej w ra mach prO gra mu rOz wój lO kal ny. 

Aplikujemy o Fundusze
Norweskie. Prace trwają! 

rządu Terytorialnego, gospodarka prze -
strzen na,

Ba da nia mło dzie ży, przed się bior ców,•
miesz kań ców; wy wia dy z li de ra mi i kie -
row ni ka mi in sty tu cji,

Ana li zy struk tu ry pro ble mów,•
Iden ty fi ka cji pro duk tów mia sta i klu -•

czo wych czyn ni ków roz wo ju.
W chwi li obec nej trwa ją pra ce nad opra -

co wa niem no wej ścież ki roz wo ju mia sta
w opar cia o przy ję tą me to do lo gię dzia ła nia
Na spo tka niu w dniu 19 czerw ca, na Sa li Se -
syj nej Urzę du Miej skie go w Zło to wie zo sta -
ła wy pra co wa na wi zja, któ rej re ali za cja przy -
czy ni się do roz wo ju Mia sta. 

W ko lej nym eta pie bę dzie my zaj mo wać
się opra co wy wa niem dzia łań pro jek to -
wych. W pro ces opra co wy wa nia do ku -
men tów włą cze niu by li i w dal szym cią -
gu bę dą miesz kań cy, któ rych bę dzie my
pro sić o wy ra że nie swo jej opi nii w opu -
bli ko wa nej na stro nie https://zlo tow.
kon sul ta cjejst. pl/kon sul ta cje an kie cie
do ty czą cej funk cjo no wa nia jed no stek
i ak tyw no ści miesz kań ców – za chę ca my
do gło so wa nia!
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Z MIASTA Od sO bO ty, 20 cZerW ca OtWar te ZO sta ły Ką Pie li sKa
miej sKie PrZy ul. WiO ślar sKiej OraZ je ZiOr Nej. 

Kąpieliska i basen
już otwarte!

Pla że bę dą strze żo ne przez ra tow ni ków
wod nych z upraw nie nia mi MSWiA do 31
sierp nia, co dzien nie w godz. 10.00-18.00.

Wo da – zgod nie z prze pro wa dzo ny mi ba da nia mi
przez Po wia to wą Sta cję Sa ni tar no – Epi de mio lo -
gicz ną w Zło to wie – jest przy dat na do ką pie li.

Od 2 lip ca 2020 ro ku moż na sko rzy stać z pły -
wal ni „La gu na”. W trak cie za wie sze nia dzia łal no -
ści spo wo do wa nej pan de mią zo sta ło prze pro wa -
dzo ne wie le prac re mon to wych. Wy mie nio no
szaf ki oraz wy re mon to wa no szat nie. 

W związ ku z ob ostrze nia mi zo sta ły wpro -
wa dzo ne pew ne ogra ni cze nia. Na le ży się
do nich sto so wać, aby bez piecz nie ko rzy stać
z obiek tu – za chę ca my do obej rze nia fil mu in -
for ma cyj ne go na FB „Zło tów. Wiel ko pol skie
Zdro je”.

War to przy po mnieć, że w trak cie za wie sze -
nia dzia łal no ści spo wo do wa nej pan de mią
na ba se nie zo sta ło prze pro wa dzo ne wie le prac
re mon to wych. Mię dzy in ny mi wy mie nio no
szaf ki oraz wy re mon to wa no szat nie.

WYBORY Na stą pi ła zmia na sie dzi by
Ob wo do wej Ko mi sji Wy bor czej Nr 7.

W wy bo rach pre zy den ta RP – II tu ra,
za rzą dzo nych na dzień 12 lip ca 2020 r.
miesz kań cy na stę pu ją cych ulic:

8 Mar ca, ale ja Ro dła, An to nie go Dor -
sza, An to nie go Jaś ka, By to mia ków, Fran -
cisz ka Bar to sza, Ja na Ro żeń skie go, Ja śmi -
no wa, Jó ze fa Hor sta, Jó ze fa
Mo zo lew skie go, ks. Le ona Pel low skie go,

Kwia to wa, Kwi dzy nia ków, Le śna, Ma rii Gąsz -
czak, Po god na, Po tu lic kich, Pro my ko wa, Ro ma -
na Ko ło dzie ja, Roz dro że, Ró ża na, Sło necz na, Teo -
fi la Ko kow skie go, Zam ko wa, Ja strow ska, Je zior na,
Kre so wia ków, Mi ła, Pla żo wa, Spo koj na, Węd -
kar ska, Wie la tow ska, Win cen te go Wi to sa, Za -
cisz na, Zło ta, Że glar ska,

któ rzy do tych czas gło so wa li w sa li Przed -
szko la Pu blicz ne go Nr 2 

pro sze ni są o kie ro wa nie się do no we go lo -
ka lu wy bor cze go zlo ka li zo wa ne go w Warsz -
ta tach Te ra pii Za ję cio wej przy ul. M. Hu be go 1.

Remont ul. Polnej w Złotowie.
Co robić z odpadami komunalnymi?
Z MIASTA W związ ku z trwa ją cym re mon tem
ul. Po lnej w Zło to wie ope ra tor od bie ra ją cy od -
pa dy ko mu nal ne nie re ali zu je od bio ru od pa dów
ko mu nal nych bez po śred nio sprzed po se sji wła -
ści cie la nie ru cho mo ści.

W związ ku z po wyż szym miesz kań cy są
pro sze ni o do star cza nie od pa dów ko mu nal -
nych, za rów no zmie sza nych jak i se lek tyw nie
ze bra nych zgod nie z har mo no gra mem od bio -

ru od pa dów w jed no ze wska za nych miejsc.
Na czas trwa nia re mon tu zo sta ną pod sta wio -
ne w wy zna czo ne miej sca po jem ni ki 1100 l
na od pa dy zmie sza ne, do któ rych na le ży wrzu -
cać wor ki z od pa da mi nie se gre go wa ny mi
(zmie sza ny mi).

Pro si my rów nież o do star cza nie od pa dów
ze bra nych se lek tyw nie w wor kach do wy zna -
czo nych punk tów.
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Z MIASTA W związ ku z 650-le ciem mia -
sta po wsta ły ju bi le uszo we wła zy, któ re
moż na już za uwa żyć na nie któ rych chod -
ni kach, dla te go war to pa trzeć uważ nie
pod no gi!

Do koń ca ro ku pla no wa na jest wy mia -
na 50 wła zów – ma my na dzie ję, że uroz ma -
icą one spa ce ry po Zło to wie! 

Za in te re so wa nym pod po wia da my, że je -
den moż na zna leźć przy Urzę dzie Mia sta!

„Czyste Ciepło” – III nabór
DOTACJE bur mistrz mia sta
zło to wa pla nu je iii na bór
wnio sków o udzie le nie do ta -
cji ce lo wej z bu dże tu gmi ny
mia sto zło tów pod na zwą
„czy ste cie pło”. 

Środ ki prze zna czo ne bę dą
na do fi nan so wa nie za dań, słu -
żą cych li kwi da cji ni skiej emi sji
szko dli wych sub stan cji

i ochro nie po wie trza w 2020
ro ku.

Ter min na bo ru pla no wa ny
jest w ter mi nie od dnia 20 lip -
ca 2020 r. do dnia 14 sierp -
nia 2020 r. 

Szcze gó ły bę dą do stęp ne
na stro nie www.zlo tow.pl oraz
FB „Zło tów.Wiel ko pol skie
Zdro je”.

DOTACJE pro gram prio ry te -
to wy „mo ja wo da” ma
na ce lu ochro nę za so bów
wo dy po przez zwięk sze nie
re ten cji wo dy na te re nie po -
se sji przy bu dyn kach jed no -
ro dzin nych oraz wy ko rzy sty -
wa nie zgro ma dzo nej wo dy
opa do wej i roz to po wej.

Głów nym za ło że niem jest
pod nie sie nie po zio mu ochro ny
przed skut ka mi zmian kli ma tu
i za gro żeń na tu ral nych

Za rząd Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Po zna niu
ogła sza od dnia 01.07.2020 ro ku
na bór wnio sków dla za dań re -
ali zo wa nych w 2020 ro ku, wpi -
su ją cych się w Pro gram Prio ry -
te to wy „Mo ja Wo da”
na la ta 2020-2024”.

Wspar ciem fi nan so wym mo -
gą zo stać ob ję te przed się wzię -
cia, któ re do pro wa dzą do za trzy -
my wa nia i za go spo da ro wa nia

wo dy opa do wej w ob rę bie nie -
ru cho mo ści ob ję tej przed się -
wzię ciem. 

Do fi nan so wa niu pod le gać
bę dzie za kup, mon taż, bu do wa
i uru cho mie nie in sta la cji po zwa -
la ją cych na za go spo da ro wa nie
wód opa do wych i roz to po wych
na te re nie nie ru cho mo ści ob ję -
tej przed się wzię ciem, ta kich jak: 

a) prze wo dy od pro wa dza ją -
ce wo dy opa do we ze bra ne z ry -
nien, wpu stów do zbior ni ka
nad ziem ne go, pod ziem ne go,
otwar te go lub za mknię te go,
szczel ne go lub in fil tra cyj ne go, 

b) in sta la cja roz są cza ją ca, 
c) zbior nik re ten cyj ny szczel -

ny lub in fil tra cyj ny: zbior nik re -
ten cyj ny nad ziem ny otwar ty lub
za mknię ty od 2m3 po jem no ści,
zbior nik re ten cyj ny pod ziem ny
za mknię ty od 2 m3 po jem no ści, 

d) ele men ty do na wad nia nia
lub in ne go wy ko rzy sta nia za -
trzy ma nej wo dy.

WARTO WIEDZIEĆ

Szukaj nowych włazów!

Program priorytetowy
„Moja woda” 

EKOLOGIA W zWiąz ku z pro ble mem su szy, któ ry po ja Wił się na te re nie ca łe go kra ju, W Wie lu
mia stach W pol sce pod ję to dzia ła nia, któ re ma ją za po bie gać Wy stę po Wa niu te go zja Wi ska.

W zło to Wie na traW ni kach po ja Wi ły się ta blicz ki „tu ko si my rza dziej” – dla cze go? 

Głów nym po wo dem te -
go zja wi ska jest to, że
sko szo na (krót ka) tra -

wa za trzy mu je znacz nie mniej
wil go ci i uła twia pa ro wa nie wo -
dy z gle by za tem sprzy ja zja wi -
sku su szy. Dłu ga tra wa wspo -
ma ga pro ces za trzy my wa nia
wo dy w gle bie co skut ku je
zmniej sze niem czę sto tli wo ści
pod le wa nia. Ogra ni cze nie wy -
ka sza nia traw ma wie le po zy -
tyw nych aspek tów, któ re moż -
na zo ba czyć na za miesz czo nej
grafice. 

Do dat ko wo, aby wspo móc
ten pro ces na te re nie mia sta po -
wsta ły łą ki kwiet ne, któ re znaj -
du ją się: przy par ku na Pro my -

ko wej, mię dzy cmen ta rzem
ewan ge lic kim, a pro me na dą oraz
przy je zio rze Ba ba. Ro śli ny łą ko -

we ma ją dłuż sze ko rze nie niż tra -
wa, dzię ki cze mu wchła nia ją wię -
cej wo dy.

– Pro blem su szy do ty ka prak -
tycz nie wszyst kie mia sta w kra ju.
Dba my, aby Zło tów był miej scem
zie lo nym i przy ja znym do ży cia,
dla te go zwra ca my szcze gól ną
uwa gę na prze ciw dzia ła nie skut -
kom su szy oraz ochro nę za so bów
wod nych – mó wi bur mistrz Zło -
to wa Adam Pu lit. – Od ubie głe go
ro ku w okre sach po zba wio nych
desz czu pod le wa my drze wa
w mie ście me to dą kro pel ko wą,
przy wy ko rzy sta niu spe cjal nych
hy dro bu fo rów, któ re co kil ka dni
mon tu je my przy ko lej nych drze -
wach. Aby oszczę dzić wo dę
uzdat nio ną, pod ję li śmy in we sty -
cję, w wy ni ku któ rej bę dzie my
mieli wła sną stud nię głę bi no wą
do pod le wa nia mu ra wy na sta -
dio nie miej skim, bez ko niecz no -
ści uży wa nia wo dy z wo do cią -
gu. Po sa dzo no rów nież łą ki
kwiet ne, któ re oprócz funk cji
prze ciw dzia ła nia su szy wpro wa -
dza ją ele ment ko lo ry stycz ny
do prze strze ni mia sta. Są po za
tym oa zą dla owa dów i drob -
nych zwie rząt. Za chę ca my
miesz kań ców do oszczęd ne go
go spo da ro wa nia wo dą oraz
zbie ra nia wo dy desz czo wej.
Na ryn nach za mon to wa li śmy
spe cjal ne zbior ni ki na desz czów -
kę i wo dą uzbie ra ną z da chu ra -
tu sza pod le wa my traw ni ki oraz
kwia ty wo kół bu dyn ku – do da je.

Tu kosimy rzadziej!


