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Granitowa posadzka na Rynku
	 Nowa	nawierzchnia	kościań-
skiego	Rynku	będzie	odnosiła	się	
do	pokroju	koszczki,	 co	 stanowi	
nawiązanie	 do	 pochodzenia	 na-
zwy	Kościan.		Składać	się	będzie	
ze	skośnych	pasów	o	szerokości	30	
cm	z	ciętych	 i	płomieniowanych	
nawierzchniowo	płyt	granitowych	
szarych	 w	 rozstawie	 250	 cm	
(szerokość	miejsca	postojowego),	
między	którymi	układana	będzie	
kostka	granitowa	szara	z	 lekki-
mi	przebarwieniami	brązowymi	
(10x10	 cm)	 płomieniowana	 na-
wierzchniowo	i	łupana	po	bokach.	
Poziom	styku	nowych	posadzek	z	
istniejącymi	budynkami	zasadni-
czo	nie	zmieni	się:	posadzki	będą	
wyniesione	powyżej	istniejących	
ulic,	do	poziomu	dotychczasowych	
chodników	i	ciągów	pieszych.
	 Prezentac ja 	 nowe j 	 na -
wierzchni	odbyła	się	w	dniu	10	
marca.

	 Zarząd	Województwa	Wielkopolskiego	
przyjął	i	ogłosił	listy	rankingowe	wniosków	
zgłoszonych	w	ramach	naboru	na	dofinan-
sowanie	 zadań	 z	 zakresu	 infrastruktury	
turystycznej,	 sportowej	 lekkoatletycznej	
z	 Programu	 „Szatnia	 na	Medal”.	 Gmi-
nie	Miejskiej	Kościan	 przyznano	 środki	
finansowe	 na	 zadanie	 „Przebudowa	 po-
mieszczenia	 szatniowo-sanitarnego	 nr	 4	
na	 Stadionie	Miejskim	w	Kościanie”	w	
wysokości	63.500	PLN.	„Szatnia	na	Medal”	
to	działanie	Samorządu	Województwa	Wiel-
kopolskiego	 skierowane	 do	 samorządów	
lokalnych,	czyli	powiatów	i	gmin	naszego	
regionu.	Jego	celem	jest	zbudowanie	pozy-
tywnego	wizerunku	sportu	kojarzonego	ze	
zdrowiem	oraz	higieną	i	poprawa	warun-
ków	ogólnodostępnych	budynków	szatniowo	
–	sanitarnych	przy	obiektach	sportowych.
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Dla	podniesienia	standardu	utrzymania	czystości	na	terenie	miasta	dla	Miejskiego	
Zakładu	Gospodarki	Mieszkaniowej	i	Dróg	w	Kościanie	zakupiona	została	zamiatarka	
uliczna	za	kwotę	412.050	zł	oraz	samochód	dostawczy	Renault	Master	za		55.000	zł.

	 Wraz	 z	 rewitalizacją	 Rynku	 i	 ulicy	
Wrocławskiej	w	Kościanie	 rozpoczęły	się	
prace	 archeologiczne,	 podczas	 których	
na	 deptaku	 natrafiono	 na	 pozostałości	
warstwy	średniowiecznej.	Na	ulicy	Wroc-
ławskiej	 na	 głębokości	 około	 170	 cm	 od	
współczesnej		powierzchni	gruntu	zareje-
strowano	średniowieczną	warstwę	kultu-
rową	o	miąższości	około	50	cm.	Wykonano	
dokumentację	fotograficzną	i	opisową.	W	
wyniku	 eksploracji	 pozyskano	 około	 400	
fragmentów	ceramiki	o	średniowiecznych	
cechach	 stylistycznych,	 200	 fragmentów	
kości	zwierzęcych,	w	tym	rogi	ze	śladami	
obróbki,	 około	 40	 fragmentów	doskonale	
zachowanych	 fragmentów	wyrobów	 skó-
rzanych	(podeszwy,	rzemienie	i	paski)	oraz	
około	50	wyrobów	metalowych,	które	nie-
zwłocznie	poddano	oczyszczeniu	i	konser-
wacji.	W	jednym	z	wykopów	badawczych	
na	głębokości	 około	 2	metrów	odsłonięto	
drewniane	 kłody,	 które	 zidentyfikowano	
jako	obramienie	(rodzaj	„krawężnika”)	bru-
ku,	który	niegdyś	stanowił	nawierzchnię	
ulicy	Wrocławskiej.	Z	elementów	drewnia-
nych	pobrano	próbki,	które	zostaną	prze-
kazane	do	badań	dendrochronologicznych.	
Odsłonięto	 też	niewielki	 fragment	wspo-
mnianej	wyżej	drogi	(zachowane	kamienie	
bruku).	Znaleziona	w	piaskowej	podsypce	
pod	 brukiem	moneta	 (półgrosz	 z	 czasów	
Kazimierza	Wielkiego)	pozwoliła	określić	

Prace archeologiczne 
czas	powstania	drogi	na	XIV	stulecie.	Co	
ciekawe	 pod	nią	 zaobserwowano	 starsze	
poziomy	osadnicze	w	postaci	butwiejącej	
mierzwy	z	dużą	ilością	fragmentów	drew-
nianych	i	nieco	mniejszą	zawartością	skóry	
i	kości	zwierzęcych.	Wstępnie	warstwa	ta	
datowana	jest	na	XIII	stulecie,	co	może	po-
twierdzać	–	znany	ze	źródeł	historycznych	
czas	 powstania	miasta.	 	Niestety	 opisy-
wana	wyżej	warstwa	kulturowa	została	w	
większości	zniszczona	przez	wcześniejsze	
prace	przy	budowie	sieci	wodno	–	kanaliza-
cyjnej	tak,	że	swobodna	obserwacja	i	prace	
badawcze	były	możliwe	tylko	na	odcinku	
około	 50	 centymetrów.	 Obok	 brukowa-
nej	 drogi	 funkcjonował	 prawdopodobnie	
rynsztok	 odprowadzający	 nieczystości	 z	
miasta	 do	Obry.	Najcenniejszym	 jednak	
znaleziskiem	są	drewniane	rury	wodocią-
gowe	 stanowiące	 element	 zaopatrzenia	
miasta	w	wodę.	Obiekty	mają	 około	 3,5	
metra	 długości	 i	 około	 40	 cm	 średnicy	 z	
drewna	 sosnowego.	Wstępne	 datowanie	
na	podstawie	dostępnych	źródeł	historycz-
nych	oraz	nawarstwień	stratyfikacyjnych	
to	XVI	wiek.	Kilka	fragmentów	wydobyto	
i	po	zakonserwowaniu	mogą	być	przeka-
zane	 do	 celów	wystawienniczych.	Warto	
wspomnieć	o	kościańskich	detektorystach,	
którzy	wspomagają	 ratownicze	 badania	
archeologiczne	na	ulicy	Wrocławskiej.	

Opracowanie	Daniel	Franek

	 Rozpoczęły	się	prace	na	terenie	Skweru	
Jana	Pawła	 II	w	Kościanie.	Konieczność	
uporządkowania	 terenu	wynika	 z	 prac	
związanych	 z	 budową	 tunelu	 drogowego	
w	 ulicy	Młyńskiej.	 Za	 renowację	 terenu	
odpowiedzialny	jest	wykonawca	robót	mo-
dernizacji	linii	kolejowej,	który	na	skwerze	
składował	materiały	 budowlane.	 Firma	
Torpol	wysieje	 trawę	 oraz	wyleje	 nowy	

Renowacja Skweru Jana Pawła II
asfalt	 na	 ulicy	Kurpińskiego.	 Samorząd	
Miasta	Kościana,	 chcąc	 zapewnić	 kom-
pleksową	rewitalizację	skweru,	zdecydował	
o	 przeznaczeniu	 150	 tysięcy	 złotych,	 za	
które	dodatkowo	wykonane	zostaną	nowe	
ścieżki	z	nawierzchni	mineralnej,	pojawią	
się	nowe	nasadzenia	oraz	elementy	małej	
architektury.	Prace	mają	potrwać	do	końca	
kwietnia	bieżącego	roku.

	 Gmina	Miejska	Kościan	 otrzymała	 z	
Ministerstwa	Kultury,	Dziedzictwa	Naro-
dowego	i	Sportu	30.000	zł	dofinansowania	
na	realizację	w	2021	roku	zajęć	sportowych	
w	 ramach	 programu	powszechnej	 nauki	
pływania	 „Umiem	 pływać”.	 Samorząd	

Dofinansowanie na naukę pływania
Miasta	Kościana	 od	 lat	 z	 powodzeniem	
pozyskuje	 dodatkowe	 środki	 na	 naukę	
pływania,	którą	objęte	są	dzieci	z	kl.	I	i	II	
kościańskich	szkół	podstawowych.	Zajęcia	
na	krytej	pływalni	w	Kościanie	rozpoczęły	
się	na	początku	marca.

6	marca	 1919	 r.	 rozkazem	Dowództwa	
Głównego,	oddziały	walczące	na	froncie	po-
łudniowo	-	zachodnim	powstania	wielkopol-
skiego,	przekształcono	w	6.	Pułk	Strzelców	
Wielkopolskich.	O	jego	losach	opowiada	naj-
nowszy	film,	który	mogą	Państwo	zobaczyć	
bezpośrednio	na	stronie	lub	kanale	YouTube	
Muzeum	Regionalnego	w	Kościanie.

Film o 6. Pułku 
Strzelców Wielkopolskich

W	dniu	6	marca	2021	roku	w	Kościanie	
odbył	 się	 Ogólnopolski	 Turniej	 Tańca	
Towarzyskiego	„W	sercu	Wielkopolski”.	
Organizatorami	byli:	Szkoła	Tańca	Poe-
zja,	 Gmina	Miejska	 Kościan	 i	 Gmina	

IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 
Kościan.	Z	uwagi	na	obostrzenia	związa-
ne	z	trwającą	epidemią	Turniej	dobył	się	
bez	 udziału	 publiczności.	 Retransmisja	
dostępna	jest	na	profilu	YouTube	Szkoły	
Tańca	Poezja.

Miasto Koœcian
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	 Inwestycja	gminna	związana	z	rozbudo-
wą	oczyszczalni	ścieków	w	Racocie	znalazła	
się	w	finale	 jubileuszowej	 edycji	Ogólno-
polskiego	Konkursu	 „Modernizacja	Roku	
&	Budowa	XXI	w.”	w	kategorii	 „Obiekty	
ochrony	 środowiska”.	Obecnie	Kapituła	
Konkursu	 zlustruje	w	 terenie	wszystkie	
obiekty	i	wybierze	te	najlepsze.	Dodatkowo	
1	kwietnia	startuje	plebiscyt	internetowy,	
w	którym	każdy	może	zagłosować	poprzez	
stronę	www.modernizacjaroku.org.pl	 na	
swój	ulubiony	obiekt.	Prosimy	o	głosy	na	
naszą	proekologiczną	 inwestycję	w	Raco-

Rozbudowa oczyszczalni 
w Racocie modernizacją roku?

cie.	Głosować	można	codziennie	przez	cały	
kwiecień.	
	 Konkurs	 jest	 bardzo	 prestiżowy.	 Już	
sam	udział	w	finale	jest	sukcesem,	bo	ponad	
100.000		ludzi	z	kraju	i	ze	świata	głosuje,	
a	drugie	 tyle	ogląda,	 lokalizuje	na	mapie	
i	podziwia,	 jak	można	budować	obiekty	z	
korzyścią	dla	mieszkańców	 i	 środowiska.	
Przypominamy	również,	że	nasze	zadanie	
pn.	„Termomodernizacja	świetlicy	wiejskiej	
w	Wyskoci”	 zdobyło	 tytuł	Modernizacji	
Roku	2018	w	kategorii	„Małe	jest	piękne”.	
(md)

	 Informujemy	mieszkańców,	 że	w	Koś-
cianie	można	 rejestrować	 się	 do	 czterech	
punktów	 szczepień.	Dwa	 z	 nich	 oferują	
mobilną	 formę	szczepienia.	Rejestracja	w	
terminach	dla	 poszczególnych	 roczników	
odbywa	się	pod	numerami	telefonów:
-	 Samodzielny	 Publiczny	 Zespół	Opieki	
Zdrowotnej	w	Kościanie,	ul.	Szpitalna	7	(w	
formie	stacjonarnej	i	mobilnej)	-	od	ponie-
działku	do	piątku	w	godz.	od	9:00	do	14:00,	
tel.	723	911	913;
-	Wielkopolskie	Centrum	Neuropsychia-
tryczne	 im.	Oskara	Bielawskiego	w	Koś-

Jak zarejestrować się 
na szczepienia w Kościanie?

cianie,	 Pl.	 Paderewskiego	 1a	 (wyłącznie	
w	 formie	 stacjonarnej)	 -	 od	 poniedziałku	
do	piątku	w	godz.	od	8:00	do	12:00,	tel.	65	
511	51	67;
-	NZOZ	Gabinety	Rehabilitacji	Terapia	
w	Kościanie,	ul.	Gostyńska	54	(w	formie	
stacjonarnej	i	mobilnej)	-	od	poniedział-
ku	do	piątku	w	godz.	od	11:00	–	tel.	601	
181	704;
-	SIGMA	MED	w	Kościanie,	ul.	Sierakow-
skiego	 37/a	 (w	 formie	 stacjonarnej)	 -	 od	
poniedziałku	do	piątku	w	godz.	od	8:00	do	
14:00	–	tel.	65	511	93	22.

	 Wójt	Gminy	Kościan	rozstrzygnął	prze-
targ	na	budowę	tranzytu	wodociągowego	
z	 Czarkowa	 do	 Ponina,	 który	 zapewni	
dostawę	wody	z	ujęć	gminnych	do	Ponina	
i	Widziszewa.	Najkorzystniejszą	 ofertę	
spośród	 trzynastu	 podmiotów	 złożyła	
firma	PPHU	„Drokan”	ze	Starczanowa	na	
kwotę	brutto	357.000	zł.	Zadanie	polega	na	
budowie	sieci	wodociągowej	rozdzielczej	o	
długości	2522	m,	przewiertu	sterowanego	

Budowa 
sieci wodociągowej Czarkowo-Ponin 

o	długości	142	m,	a	także	trzech	przyłączy	
wodociągowych,	 studni	 wodomierzowej	
i	 dwóch	 hydrantów	 naziemnych.	 Prace	
potrwają	pół	roku.
	 Informujemy	również,	że	Gmina	Kościan	
lada	moment	rozstrzygnie	przetarg	na	za-
danie	pn.	„Budowa	kanalizacji	sanitarnej	
dla	miejscowości	Czarkowo	 i	Nacław	 (do	
wiaduktu)”.	Inwestycja	potrwa	do	połowy	
przyszłego	roku.	(md)

	 Gmina	Kościan	udzieli	 dotacji	właści-
cielom	obiektów	na	prace	konserwatorskie,	
restauratorskie	 i	 roboty	 budowlane	przy	
zabytkach	wpisanych	do	rejestru	zabytków	
położonych	na	terenie	gminy.	Wsparcie	w	
wysokości	 20.000	 zł	 uzyskają	właściciele	
Dworu	 w	 Kobylnikach	 na	 odnowienie	

Gminne dotacje na zabytki

Dwór w Kobylnikach

Willa Berlińska w Nielęgowie

stolarki	 okiennej	w	 budynkach	 oficyny	 i	
dworze	oraz	właściciele	Willi	Berlińskiej	w	
Nielęgowie	w	wysokości	10.000	zł	na	oczysz-
czenie,	dezynfekcję	i	odnowienie	elewacji	i	
sztukaterii	na	budynku.	Stosowna	uchwała	
została	podjęta	przez	Radę	Gminy	Kościan	
na	ostatniej	sesji.	(md)

WÓJT GMINY KOŚCIAN
ogłasza 

II przetarg ustny nieograniczony 

na	zbycie	prawa	własności	nieruchomości	lokalowej	nr	1	o	ogólnej	pow.	użyt-
kowej	 153,20	m2	położonej	w	miejscowości	Turew	przy	ul.	Szkolnej	 41,	na	
działce	gruntu	nr	455/1	o	pow.	0,1270	ha,	Gmina	Kościan,	powiat	kościański,	
województwo	wielkopolskie,	wraz	z	udziałem	w	wysokości	15320/33222	części	
w	prawie	własności	gruntu	i	powierzchniach	wspólnych	budynku,	dla	której	
w	Sądzie	Rejonowym	w	Kościanie	 prowadzona	 jest	 księga	wieczysta	KW	
PO1K/00032183/8.	Do	budynku	przyłączona	jest	sieć:	energetyczna,	wodocią-
gowa,	gazowa	i	kanalizacji	sanitarnej.
Cena	wywoławcza	-	183.400	zł,	wadium	-	10.000	zł.
	Przetarg	odbędzie	się	w	dniu	11.05.2021	r.	o	godz.	900	
w	salce	Urzędu	Gminy	Kościan	ul.	Młyńska	15.
Termin	wpłaty	wadium	wyznacza	się	do	dnia	07.05.2021	r.	(włącznie)	przele-
wem	na	konto	Gminy	Kościan	Nr	08	8666	0004	0106	1997	2000	0006.	Pełna	
treść	ogłoszenia	znajduje	się	na	tablicy	ogłoszeń	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	
Kościan	 oraz	na	 stronie	 internetowej	www.gminakoscian.pl	 i	w	Biuletynie	
Informacji	Publicznej	www.bip.gminakoscian.pl.	 Szczegółowe	 informacje	 o	
przetargu	można	uzyskać	w	Urzędzie	Gminy	Kościan	(pok.	21,	tel.	65	512	68	
55).	I	przetarg	odbył	się	dnia	03.03.2021	r.

gmina Koœcian
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OGŁOSZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe 

Oborzyska i Kiełczewo

Na	podstawie	art.	17	pkt.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zago-
spodarowaniu	przestrzennym	(t.	j.	Dz.	U.	z	2020	r.,	poz.	293	ze	zm.)	oraz	art.	39	
ust.1	i	art.	40	ustawy	z	dnia	3	października	2008	r.	o	udostępnianiu	informacji	o	
środowisku	 i	 jego	 ochronie,	udziale	 społeczeństwa	w	ochronie	 środowiska	oraz	 o	
ocenach	oddziaływania	na	środowisko	(t.	j.	Dz.	U.	z	2021	r.,	poz.	247)	zawiadamiam:
o	podjęciu	przez	Radę	Gminy	Kościan	uchwały	Nr	XXII/251/20	z	dnia	16	grudnia	 
2020	roku	o	przystąpieniu	do	sporządzenia	zmiany	miejscowego	planu	zagospoda-
rowania	przestrzennego	dla	obszaru	położonego	w	obrębie	wsi	Nowe	Oborzyska	i	
Kiełczewo;
o	 przystąpieniu	 do	 procedury	 sporządzenia	 strategicznej	 oceny	 oddziaływania 
na	środowisko	projektu	zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego 
dla	obszaru	położonego	w	obrębie	wsi	Nowe	Oborzyska	i	Kiełczewo;
Z	 dokumentacją	 sprawy	 można	 zapoznać	 się	 w	 siedzibie	 Urzędu	 Gminy	
Kościan,	 ul.	Młyńska	 15.	Wnioski	 i	 uwagi	w	 przedmiotowej	 sprawie	 zainte-
resowani	mogą	wnosić	w	 formie	 pisemnej	 lub	 ustnej	 do	 protokołu	w	 siedzibie	
Urzędu	Gminy	Kościan	 lub	 za	 pomocą	 środków	 komunikacji	 elektronicznej	
bez	 konieczności	 opatrywania	 ich	 bezpiecznym	 podpisem	 elektronicznym	 
na	adres:	sekretariat@gminakoscian.pl	w	terminie	do	dnia	30.04.2021	r.	Wniosek	
powinien	zawierać	nazwisko,	imię,	nazwę	i	adres	wnioskodawcy,	przedmiot	wniosku	
oraz	oznaczenie	nieruchomości,	której	dotyczy.	Organem	właściwym	do	rozpatrzenia	
uwag	i	wniosków	jest	Wójt	Gminy	Kościan.

Wójt	Gminy	Kościan

Administratorem	Państwa	danych	osobowych	jest	Wójt	Gminy	Kościan.	Można	się	z	nami	kontaktować	w	
następujący	sposób:	listownie:	Urząd	Gminy	Kościan,	ul.	Młyńska	15,	64-000	Kościan,	przez	elektroniczną	
skrzynkę	podawczą	dostępną	na	stronie	www.gminakoscian.pl,	telefonicznie:	65	5121001.	Możecie	się	Pań-
stwo	kontaktować	również	z	wyznaczonym	Inspektorem	Ochrony	Danych	pod	adresem	email	iod@comp-net.
pl	Będziemy	przetwarzać	Państwa	dane	osobowe	w	celu	realizacji	zadań	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	27	marca	
2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(t.	j.	Dz.	U.	z	2020	r.,	poz.	293	ze	zm.)	Następnie	
Państwa	dane	będziemy	przetwarzać	w	celu	wypełnienia	obowiązku	archiwizacji	dokumentów	wynikającego	
z	ustawy	z	dnia	14	lipca	1983	r.	o	narodowym	zasobie	archiwalnym	i	archiwach.	Odbiorcami	Państwa	da-
nych	osobowych	będą	podmioty	upoważnione	na	podstawie	przepisów	prawa	oraz	inne	podmioty	z	którymi	
administrator	posiada	stosowne	zapisy	o	powierzeniu	danych.	Będziemy	przechowywać	Państwa	dane	przez	
czas	realizacji	zadań	administratora	wskazanych	w	ustawie	z	dnia	14	czerwca	1960	r.	Kodeks	postępowania	
administracyjnego,	a	następnie	-	zgodnie	z	obowiązującą	u	administratora	Instrukcją	kancelaryjną	oraz	
przepisami	o	archiwizacji	dokumentów	Zgodnie	z	przepisami	prawa	przysługuje	Państwu:	prawo	dostępu	
do	swoich	danych	oraz	otrzymania	ich	kopii;	prawo	do	sprostowania	(poprawiania)	swoich	danych;	prawo	
do	usunięcia	danych	osobowych,	w	sytuacji,	gdy	przetwarzanie	danych	nie	następuje	w	celu	wywiązania	
się	z	obowiązku	wynikającego	z	przepisu	prawa	lub	w	ramach	sprawowania	władzy	publicznej;	prawo	do	
ograniczenia	przetwarzania	danych;	prawo	do	wniesienia	skargi	do	Prezesa	UODO	(na	adres	Prezesa	Urzędu	
Ochrony	Danych	Osobowych,	ul.	Stawki	2,	00-193	Warszawa).	Podanie	przez	Państwa	danych	osobowych	
jest	obowiązkiem	wynikającym	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	
(t.	j.	Dz.	U.	z	2020	r.,	poz.	293	ze	zm.).

OGŁOSZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Obo-

rzyska

Na	podstawie	art.	17	pkt.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospoda-
rowaniu	przestrzennym	(t.	j.	Dz.	U.	z	2020	r.,	poz.	293	ze	zm.)	oraz	art.	39	ust.1	i	art.	
40	ustawy	z	dnia	3	października	2008	r.	o	udostępnianiu	informacji	o	środowisku	i	jego	
ochronie,	udziale	społeczeństwa	w	ochronie	środowiska	oraz	o	ocenach	oddziaływania	
na	środowisko	(t.	j.	Dz.	U.	z	2021	r.,	poz.	247)	zawiadamiam:
o	podjęciu	przez	Radę	Gminy	Kościan	uchwały	Nr	XXII/250/20	z	dnia	16	grudnia	 
2020	roku	o	przystąpieniu	do	sporządzenia	zmiany	miejscowego	planu	zagospodaro-
wania	przestrzennego	dla	obszaru	położonego	w	obrębie	wsi	Stare	Oborzyska;
o	 przystąpieniu	 do	 procedury	 sporządzenia	 strategicznej	 oceny	 oddziaływania 
na	środowisko	projektu	zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego 
dla	obszaru	położonego	w	obrębie	wsi	Stare	Oborzyska;
Z	 dokumentacją	 sprawy	 można	 zapoznać	 się	 w	 siedzibie	 Urzędu	 Gminy	
Kościan,	 ul.	Młyńska	 15.	Wnioski	 i	 uwagi	 w	 przedmiotowej	 sprawie	 zainte-
resowani	mogą	wnosić	w	 formie	 pisemnej	 lub	 ustnej	 do	 protokołu	w	 siedzibie	
Urzędu	 Gminy	 Kościan	 lub	 za	 pomocą	 środków	 komunikacji	 elektronicz-
nej	 bez	 konieczności	 opatrywania	 ich	 bezpiecznym	 podpisem	 elektronicznym	 
na	adres:	 sekretariat@gminakoscian.pl	w	 terminie	do	dnia	30.04.2021	 r.	Wniosek	
powinien	zawierać	nazwisko,	imię,	nazwę	i	adres	wnioskodawcy,	przedmiot	wniosku	
oraz	oznaczenie	nieruchomości,	której	dotyczy.	Organem	właściwym	do	rozpatrzenia	
uwag	i	wniosków	jest	Wójt	Gminy	Kościan.

Wójt	Gminy	Kościan

Administratorem	Państwa	danych	osobowych	jest	Wójt	Gminy	Kościan.	Można	się	z	nami	kontaktować	w	
następujący	sposób:	listownie:	Urząd	Gminy	Kościan,	ul.	Młyńska	15,	64-000	Kościan,	przez	elektroniczną	
skrzynkę	podawczą	dostępną	na	stronie	www.gminakoscian.pl,	telefonicznie:	65	5121001.	Możecie	się	Państwo	
kontaktować	również	z	wyznaczonym	Inspektorem	Ochrony	Danych	pod	adresem	email	iod@comp-net.pl	Bę-
dziemy	przetwarzać	Państwa	dane	osobowe	w	celu	realizacji	zadań	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	
planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(t.	j.	Dz.	U.	z	2020	r.,	poz.	293	ze	zm.)	Następnie	Państwa	dane	
będziemy	przetwarzać	w	celu	wypełnienia	obowiązku	archiwizacji	dokumentów	wynikającego	z	ustawy	z	dnia	
14	lipca	1983	r.	o	narodowym	zasobie	archiwalnym	i	archiwach.	Odbiorcami	Państwa	danych	osobowych	będą	
podmioty	upoważnione	na	podstawie	przepisów	prawa	oraz	inne	podmioty	z	którymi	administrator	posiada	
stosowne	zapisy	o	powierzeniu	danych.	Będziemy	przechowywać	Państwa	dane	przez	czas	realizacji	zadań	
administratora	wskazanych	w	ustawie	z	dnia	14	czerwca	1960	r.	Kodeks	postępowania	administracyjnego,	a	
następnie	-	zgodnie	z	obowiązującą	u	administratora	Instrukcją	kancelaryjną	oraz	przepisami	o	archiwizacji	
dokumentów.	Zgodnie	z	przepisami	prawa	przysługuje	Państwu:	prawo	dostępu	do	swoich	danych	oraz	otrzy-
mania	ich	kopii;	prawo	do	sprostowania	(poprawiania)	swoich	danych;	prawo	do	usunięcia	danych	osobowych,	w	
sytuacji,	gdy	przetwarzanie	danych	nie	następuje	w	celu	wywiązania	się	z	obowiązku	wynikającego	z	przepisu	
prawa	lub	w	ramach	sprawowania	władzy	publicznej;	prawo	do	ograniczenia	przetwarzania	danych;	prawo	
do	wniesienia	skargi	do	Prezesa	UODO	(na	adres	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych,	ul.	Stawki	2,	
00-193	Warszawa).	Podanie	przez	Państwa	danych	osobowych	jest	obowiązkiem	wynikającym	z	dnia	27	marca	
2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(t.	j.	Dz.	U.	z	2020	r.,	poz.	293	ze	zm.).

	 W	związku	ze	zwiększoną	liczbą	zakażeń	
SARS-COV-2	informujemy,	że	do	odwołania	
interesanci	Urzędu	Gminy	Kościan	 będą	
obsługiwani	wyłącznie	po	wcześniejszym	te-
lefonicznym	umówieniu	się	z	pracownikami.	
Przypominam	również,	że	sprawy	urzędowe	

Zasady obsługi 
w Urzędzie Gminy Kościan

załatwiać	można	 także	 za	pośrednictwem	
telefonów	 (UG	Kościan	 tel.	 65	512	10	01,	
sprawy	wodno-kanalizacyjne	tel.	65	513	12	
88),	mailowo	(sekretariat@gminakoscian.pl),	
a	także	za	pośrednictwem	skrzynki	podaw-
czej	ePUAP.	(md)

	 1	kwietnia	rusza	Narodowy	Spis	Lud-
ności	 i	Mieszkań.	Uczestnictwo	w	 spisie	
jest	obowiązkowe.	W	tym	roku	podstawową	
formą	 będzie	 samospis	 internetowy.	Na	
stronie	GUS	pojawi	się	specjalna	aplikacja.	
Zalogować	będzie	można	się	na	nią	również	
z	urządzeń	mobilnych.	Każda	spisująca	się	
osoba	będzie	uwierzytelniana	„w	systemie	

Narodowy Spis Powszechny 2021
teleinformatycznym”.	 Aplikacja	 GUS	
ma	na	 bieżąco	 sygnalizować,	 czy	 dobrze	
wypełniamy	rubryki.	Oprócz	tego	nad	do-
pełnieniem	obowiązku	 spisowego	 czuwać	
będą	 rachmistrzowie,	 którzy	 skontaktują	
się	z	mieszkańcami	telefonicznie	bądź,	jeśli	
sytuacja	 epidemiczna	 pozwoli,	 osobiście.	
Liczymy	się	dla	Polski!	(md)

WÓJT GMINY KOŚCIAN
działając	na	podstawie	art.	35	ust.	1	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	roku	o	gospo-

darce	nieruchomościami	(t.	j.	Dz.	U.	z	2020	r.	poz.	1990	ze	zm.)
informuje

o	wywieszeniu	w	dniu	31.03.2021	r.	na	tablicy	ogłoszeń	w	Urzędzie	Gminy	Kościan,	
ul.	Młyńska	15,	64-000	Kościan,	oraz	na	stronie	internetowej	www.gminakoscian.
pl		i		w	Biuletynie	Informacji	Publicznej	www.bip.gminakoscian.pl.	na	okres	21	dni	
wykazu	nieruchomości	położonych	w	miejscowości	Nowy	Dębiec,	przeznaczonych	do	
wydzierżawienia	na	działalność	gastronomiczną.
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