GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu
na odbiór odpadów komunalnych od 1 marca 2015 r. Miasto Sulejówek odsługuje firma LEKARO.
Przypominamy właścicielom nieruchomości, że mają obowiązek posiadać pojemnik służący do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację
odpadów otrzymają od firmy LEKARO kolorowe worki. Pojemniki na odpady komunalne i worki na odpady
segregowane należy wystawić przed posesję w dniu ich odbioru. Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie uległa zmianie. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK, przy
ul. Staszica czynny jest w soboty w godz. 8.00-16.00 i przyjmuje wyłącznie odpady z nieruchomości
zamieszkałych, których właściciele złożyli deklarację. Oddając odpady segregowane na PSZOK należy mieć
ze sobą ostatni dowód wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszelkie reklamacje i uwagi
dotyczące gospodarki odpadami, należy zgłaszać pod tel. 22 76-06-256 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
W 2015 roku kontynuowane będą kontrole w zakresie gospodarowania odpadami stałymi i nieczystościami
płynnymi (szamba). Kontrole będzie przeprowadzała Straż Miejska i upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta.
Przypominamy o możliwości składania wniosków na bezpłatny odbiór wyrobów zawierających azbest.
Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Reymonta 43
(wejście od ul. Gdańskiej), pok.113, tel. 22 76-06-255.
EKO-PIKNIK RODZINNY GLINIANKI 2015
W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi w dniu 25 kwietnia br. (po raz czwarty) zapraszamy na EKO
-PIKNIK RODZINNY GLINIANKI 2015, który odbędzie się na terenie Parku Glinianki - teren Victorii (od strony
komisariatu) od godz. 16.00 do godz. 20.00. W programie: sprzątanie terenu Parku, gry i zabawy edukacyjne
popularyzujące segregowanie odpadów komunalnych, ognisko integracyjne. Mieszkańcy, którzy zechcą
w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi posprzątać inne części miasta prosimy o zgłaszanie się do
Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami tel. 22 76-06-256, Urząd Miasta dostarczy worki
na odpady i podstawi kontenery na zebranie śmieci.
DZIEŃ DZIECKA I ŚWIĘTO MIASTA SULEJÓWEK
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w imprezie z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie
się w dniu 30 maja br. na stadionie miejskim w Sulejówku. W programie m.in.: występy artystyczne dzieci
i młodzieży, pakiet zabaw dla dzieci, gry i zabawy sportowe oraz wielki konkurs z nagrodami.
Wszystkich Mieszkańców zapraszamy do udziału w uroczystościach z okazji Święta Miasta Sulejówek, które
odbędą się w dniu 13 czerwca br. O godzinie 10.00 na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sulejówku rozpocznie się VIII Bieg Marszałka. Więcej informacji na stronie www.biegmarszalka.pl
w zakładce „Rejestracja”. W godzinach popołudniowych na terenie dworku „Milusin” odbędą się uroczystości
o charakterze patriotycznym wraz z wręczeniem tytułów „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”, natomiast
wieczorem na terenie targowiska miejskiego odbędzie się część rozrywkowa.
Szczegóły będą dostępne na stronie www.sulejowek.pl
AKCJA „SZYBKI PIT” W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK
Już od 12 marca, w każdy czwartek do końca kwietnia br., w godzinach 13.30-15.30 w siedzibie Urzędu
Miasta Sulejówek przy ul. Dworcowej 55 zostały zorganizowane dodatkowe stanowiska umożliwiające
elektroniczne wysłanie zeznań podatkowych za 2014 r. przez Internet. Pracownicy Urzędu Skarbowego
w Mińsku Mazowieckim będą pomagać wypełniać i wysyłać zeznania poprzez system e-Deklaracje oraz
udzielać informacji w zakresie rozliczeń podatkowych PIT. Mieszkańcu Sulejówka! Rozlicz PIT do 30 kwietnia
w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim. W ten sposób 38% podatku płaconego przez mieszkańców
wróci do Sulejówka.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SULEJÓWKA
kwiecień 2015
Szanowni Mieszkańcy,
bardzo serdecznie zapraszam na kolejne spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o …”:
 16 kwietnia 2015 r. (czwartek) na godz. 18.00 do Gimnazjum nr 2 przy ulicy Narutowicza 10
w Sulejówku Miłośnie
 17 kwietnia 2015 r. (piątek) na godz. 18.00 do Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Idzikowskiego 2a
w Sulejówku
Przekazuję na Wasze ręce najnowszy informator opisujący ważne dla miasta wydarzenia z pierwszego
kwartału 2015 roku. Rozpoczynamy nową kadencję samorządową w momencie szczególnym. Są to
najprawdopodobniej ostatnie lata, w których dostępne będą dla samorządów gminnych Mazowsza tak duże
środki finansowe pochodzące z UE. Z jednej strony jest to dla nas ogromna szansa na przyspieszenie
rozwoju miasta, z drugiej - ogromna motywacja do takiego zaplanowania obecnego i przyszłego budżetu, aby
spełnić najważniejsze oczekiwania mieszkańców. W pierwszej kolejności będziemy dążyć do poprawy jakości
systemu komunikacyjnego miasta. Deklarujemy też dalsze starania o pozyskanie dofinansowania na budowę
bezkolizyjnych przejazdów kolejowych. Stawiamy sobie też takie wyzwania jak: poprawa stanu środowiska
naturalnego, znacząca poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarczej
Sulejówka. Na projekty w tych obszarach będziemy mogli pozyskać środki unijne z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego czy też w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. W celu budowania kapitału społecznego Miasta Sulejówek poprzez aktywizację mieszkańców
oraz realizację projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Miasto Sulejówek przystąpiło w marcu br. do stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej.
Szczególnie ważną dla mieszkańców informacją jest to, że w nowej perspektywie finansowej to właśnie osoby
fizyczne, właściciele nieruchomości, będą mogli samodzielnie pozyskiwać dotację na różnego rodzaju
inwestycje/zakupy służące poprawie stanu środowiska (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła,
termomodernizacja budynków itp.). Jest to o tyle istotne, że dotychczasowe zasady obowiązujące w ramach
instrumentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą zastąpione bardziej
atrakcyjnymi dla mieszkańców (większy poziom dotacji, uproszczenie procedur). Kluczem do możliwości
pozyskania dotacji w tym zakresie jest posiadanie przez miasto Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Serdecznie zapraszam do lektury.
Arkadiusz Śliwa
Burmistrz Miasta Sulejówek
FINANSE MIASTA
Budżet Miasta Sulejówek na 2015 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku. Planowane dochody
gminy wynoszą 75.983.512,32 zł i będą większe w stosunku do wykonanych za 2014 roku o 13.317.976,59
zł. Założone wydatki wynoszą 79.050.512,32 zł i wzrosną w stosunku do minionego roku o 20.076.577,81 zł.
Znaczny wzrost wydatków należy tłumaczyć realizacją zaplanowanych inwestycji o łącznej wartości
20.891.709,89 zł, a w 2014 roku wyniosły one 10.794.683,42 zł. W latach 2011-2014 została spłacona kwota
zadłużenia w wysokości 39.320.506,00 zł.

Budżet Miasta jest tak skonstruowany, że na początek jego realizacji zabezpieczone zostały wydatki na sfery
działania samorządu, które bezpośrednio dotykają mieszkańców tj. oświatę i wychowanie (35,74% ogółu
wydatków), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (26,57% ogółu wydatków), transport i łączność
(14,82% ogółu wydatków). W kwocie przeznaczonej na inwestycje w wysokości ponad 20 mln zł poza
inwestycjami planowanymi do realizacji w 2015 r., o których mowa poniżej, ujęto środki przeznaczone na
spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie budowy ul. Świętochowskiego,
Centrum Pobytowego Euro 2012. Ponadto w 2015 r. Miasto wykupi obligacje na kwotę 3 mln zł, które
finansowały inwestycje miejskie do roku 2010 w tym budowę ul. Jana III Sobieskiego, ul. Szekspira
i Przychodni Zdrowia przy ul. Idzikowskiego.
INWESTYCJE
Olbrzymie znaczenie dla Miasta będą miały inwestycje związane z odwodnieniem. W III kw. br. ogłoszony
zostanie przetarg na wykonanie zbiorników retencyjnych na terenie Parku Glinianki. Zbiorniki będą
stanowiły atrakcję dla mieszkańców poprzez pełnienie funkcji rekreacyjnej, ale co najważniejsze ich budowa
ułatwi odwodnienie terenów zlokalizowanych po północnej stronie torów kolejowych. Dokumentacja
budowlana i wykonawcza zbiorników wraz z infrastrukturą towarzyszącą została już wykonana, złożono
wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2015-2018.
Jednocześnie w III kw. br. po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie
odwodnienia rejonu ulic Żelaznej, Polnej i Południowej. Zakończenie tego zadania planowane jest na
2017 rok.
Naszym priorytetem będzie poprawa jakości i funkcjonalności głównych ciągów komunikacyjnych. Projekt
budowy ulic Armii Krajowej, Bema i Narutowicza jest w trakcie realizacji, zakończenie dokumentacji
niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej planowane jest na 31 lipca br. Miasto
będzie w bieżącym roku aplikować o środki finansowe na budowę tych ulic w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. W trakcie realizacji jest także projekt obejmujący wykonanie dróg
rowerowych, które tworzyć będą system komunikacji pomiędzy Miastem Sulejówek a sąsiadującymi
gminami. Realizacja tego zadania inwestycyjnego jest uzależniona od pozyskania środków z instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Termin realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji
projektowej, budowie systemu ścieżek rowerowych oraz parkingów rowerowych obejmuje lata 2015 – 2020 r.
Realizacja inwestycji będzie miała na celu ograniczenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie udziału komunikacji
indywidualnej na rzecz komunikacji zbiorowej. W przygotowaniu jest także inwestycja polegająca na budowie
parkingu typu „parkuj i jedź” w Sulejówku-Miłośnie.
Ważne inwestycje społeczne są w dalszym ciągu kontynuowane. Mamy tu na myśli budowę II etapu
budynku przedszkola obejmującego swoim zakresem 2 oddziały przedszkolne dla 50-ciorga dzieci,
zaplecze kuchenne wraz z kuchnią, salę wielofunkcyjną oraz wielofunkcyjny plac zabaw. Realizacja zadania
obejmuje lata 2015 – 2016. Nadszedł też już czas na realizację obiecanej już kilka lat temu przez władze
Miasta inwestycji polegającej na budowie miejskiego monitoringu poprzez wykorzystanie w tym celu
wybudowanej przez Miasto sieci światłowodowej. Koncepcja monitoringu jest już w fazie uzgodnień z policją,
strażą miejską i PKP. W ramach środków zabezpieczonych w budżecie 2015 r. zostanie wykonane centrum
monitoringu oraz monitoring w okolicach obu stacji PKP.
Kluczową inwestycją w Mieście jest budowa kanalizacji. Miasto Sulejówek po zaktualizowaniu harmonogramu
projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek” w dniu
29 października 2014 r. podpisało umowę na dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych
w wysokości 9.638.078,82 zł. W ramach projektu zostanie w 2015 r. wykonana budowa kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej o długości ok. 6,23 km wraz z budową 4 przepompowni

ścieków. Zadanie zostanie zrealizowane w ulicach: Szklarniowa, Drobiarska, Rataja, Miodowa, Krzywa,
Konwaliowa, Leszczynowa, Podleśna, Żeromskiego, zgodnie z podpisanymi w dniu 25 marca br. umowami
z Wykonawcami. W ramach w/w projektu zostało również ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę
Stacji Uzdatniania Wody II przy ul. Okuniewskiej 1 - I etap w celu zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości
wody dla mieszkańców Miasta. Projekt jest realizowany przez utworzoną w Urzędzie Miasta Jednostkę
Realizującą Projekt (JRP). Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie
www.sulejowek.pl oraz telefonicznie 22 76-06-270.
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ EKO-INWESTYCJA
W ramach projektu realizowanego przez Spółkę EKO-INWESTYCJA zostały zmodernizowane i rozbudowane
dwa reaktory biologiczne oczyszczalni ścieków, co dwukrotne zwiększy jej przepustowość w porównaniu do
stanu przed rozpoczęciem. Obecnie trwają prace wykończeniowe, porządkowe oraz związane
z zagospodarowaniem terenu wokół oczyszczalni. W ramach kontraktu dotyczącego rozszerzenia zakresu
rzeczowego projektu Wykonawca na chwilę obecną wykonał ok. 5,5 km sieci kanalizacji sanitarnej m. in.
w Pl. Czarnieckiego, Batorego, Przybosia, Wyszyńskiego, Kossaka, Prusa, Lema, Szklarniowej, co stanowi
zaawansowanie na poziomie ok. 75%.
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, który stanowić będzie formalną podstawę do ubiegania się
miasta, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców o dotację UE w okresie 2014-2020 na zadania
związane z oszczędnością energii i redukcją emisji CO2. Im lepiej zdiagnozowane zostaną (na poziomie
PGN) potrzeby w zakresie redukcji CO2 w mieście tym większe szanse na uzyskanie dotacji UE dla
wszystkich zainteresowanych. W ramach opracowania PGN dla Miasta Sulejówek będzie przeprowadzone
badanie ankietowe obiektów pozwalające na ocenę gospodarki energią na terenie Miasta. Ankietyzację
przeprowadzają pracownicy firmy Case-Doradcy Sp. z o.o. Dane pozyskane z ankiety posłużą tylko
i wyłącznie do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i nie będą przetwarzane ani przez miasto ani
przez firmę Case-Doradcy Sp. z o.o. Miasto Sulejówek uzyskało dofinansowanie na realizację tego Planu
w wysokości 14.218,80 zł ze środków Funduszu Spójności.
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Od 5 listopada 2014 r. obowiązuje nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta
Sulejówek – etap pierwszy uchwalony przez Radę Miasta Sulejówek dnia 9 października 2014 r.
Obecnie trwają prace nad oceną aktualności studium i pozostałych planów miejscowych zagospodarowania
przestrzennego. Wyniki oceny zostaną przedstawione Radzie Miasta Sulejówek na sesji kwietniowej.
Równolegle przygotowywany jest do wyłożenia do publicznego wglądu projekt planu Miłosny Północnej – etap
pierwszy. Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Ratajewa i Żurawki zostaną
podjęte z chwilą zakończenia procedur planistycznych dla Miłosny Północnej (etap pierwszy) i Glinianek I
oraz po przyjęciu przez Radę Miasta Sulejówek oceny aktualności studium i planów.
INFORMACJA DOT. WYBORÓW PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
Informujemy, że wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta Sulejówek najpóźniej
w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 5 maja 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez
siebie obwodzie głosowania znajdującym się na obszarze Miasta Sulejówek. Zgodnie z art. 53a § 1 Kodeksu
wyborczego wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien
być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Miasta Sulejówek najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów,
tj. do 27 kwietnia 2015 r. Wnioski o dopisanie do spisu wyborców oraz zgłoszenia zamiaru głosowania
korespondencyjnego można składać w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,
tel. 22 76-06-206.

