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29.600 29.644 29.730 29.752

Stan ludności miasta i gminy Wolsztyn na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 29 752. Większa liczba mieszkańców jest na terenie gminy, gdyż
obserwujemy migrację mieszkańców z miasta na wieś. Głównym powodem, jak można sądzić, jest możliwość zakupu atrakcyjnych działek
pod budowę domów jednorodzinnych.

WYJAŚNIENIE

Nawiązując do ostatnich publikacji prasowych dotyczących równoległego funkcjonowania na terenie
Wolsztyna tzw. Strefy Płatnego Parkowania i Parkingu Płatnego Dozorowanego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wolsztyńskiego uprzejmie
informujemy, że ze względów na obowiązujące
w tym zakresie przepisy, niemożliwe jest włączenie
w/w parkingu do SPP obowiązującej w centrum miasta. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym daje bowiem możliwość utworzenia SPP
jedynie na drogach publicznych. Kryterium tego nie
spełnia teren przyległy do siedziby Starostwa, które
zresztą analizowało takie rozwiązanie, konsultując
się w tej kwestii z samorządem miejskim. Efektem
tego mogło być jedynie zrównanie stawek opłat za
postój do tych, które obowiązują w tzw. „strefie żółtej”. Nie było jednak możliwości prawnych, by ujednolicić druk biletów i ustalić ich ważność zarówno w
SPP, jak i na Parkingu Płatnym Dozorowanym, gdyż
dotyczą innych form parkowania (drogi publiczne—
teren „prywatnym”).

Dnia 21 grudnia odbył się odbiór
budowy nawierzchni na łączniku
pomiędzy ul. Rzeczną a terenem
Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.
Zadanie realizowane było przy
współudziale finansowym Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego
PETROPOL Sp. J. Utrata, Cholewa,
Utrata, Niałek Wielki, a wykonawca robót było Przedsiębiorstwo Budowlane
DROMAR Zygmunt Marszałek, Nowa Wieś, Przemęt.

Tego samego dnia nastąpił odbiór
zadania
„Modernizacja
sieci
deszczowej
–
ul.
Polna
w Wolsztynie- etap 1”. Zadanie
obejmowało budowę odcinka sieci
kanalizacji deszczowej o średnicy
400mm i długości 158m, wraz
z odtworzeniem nawierzchni ulic
i chodników. Zakres prac uwzględnia m.in.: roboty ziemne, roboty
instalacyjne i roboty drogowe,
w tym: odtworzenie nawierzchni
bitumicznej – ca 68 m2, odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej – ca 196 m2. Wykonawcą
robót
było
Przedsiębiorstwo
Budowlano – Usługowe SAWPOL
mgr inż. Władysław Sawicki,
Karpicko, a koszt zadania wyniósł
ok. 148.000,00 zł

