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BUDŻET GMINY NA ROK 2020  

Podczas sesji Rady Gminy Potęgowo w dniu 13 

grudnia 2019 r., została podjęta uchwała w sprawie 

przyjęcia budżetu Gminy Potęgowo na 2020 rok.  

Dochody gminy w 2020 roku mają wynieść 38 412 

028 zł, a wydatki 39 097 482 zł. Deficyt wyniesie 

685 454 zł, który planuje się pokryć przychodami z 

zaciągniętego kredytu. Na wydatki inwestycyjne 

przeznaczono kwotę 5 790 422 zł.  

W 2020 roku będą realizowane na terenie Gminy 

programy i projekty z udziałem środków 

zewnętrznych na kwotę 2 426 814 zł. Radni, po 

zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, jednogłośnie głosowali za 

przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie podjęli 

również uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej  na lata 2020 – 2036.  

PRZYGOTOWAŁA: E. WALITÓW  

XVIII SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

30 grudnia 2019r. odbyła się XVIII sesja rady Gminy 

Potęgowo, ostatnia w tym roku. Była ona dość 

krótka, porządkująca sprawy z tego roku i planująca 

pracę Rady na rok przyszły.  

Sesję tradycyjnie otworzył Przewodniczący Rady 

Gminy Waldemar Zientarski, a nieobecnego na sesji 

Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina 

reprezentowała jego zastępczyni Anna Boniecka.  

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach 

pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 

Potęgowo uczęszczających do Żłobka 

Niepublicznego „Biedroneczka” w Redzikowie, 

funkcjonującego na ternie Gminy Słupsk. 

2) w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Potęgowo na rok szkolny 

2019/2020. 

3) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie 

Gminy Potęgowo. 

4) w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2020. 

5) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych położonych na terenie 

Gminy Potęgowo. 

6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej. 

7) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020. 

8) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Spraw Społecznych na 2020 rok. 

9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 

2020 rok. 

10) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 

11) w sprawie planu pracy Rady Gminy Potęgowo na 

2020 rok. 

12) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2019 rok. 

 

Na zakończenie radni zgłosili wolne wnioski. Pani 

Wójt, korzystając z obecności sierżanta sztabowego 

Artura Byszewskiego z Posterunku Policji w 

Potęgowie, poprosiła o wzmocnienie patroli 

szczególnie w Łupawie, biorąc pod uwagę ostatnie 

łobuzerskie wyczyny, związane ze zdemolowaniem 

przystanku autobusowego i świątecznej dekoracji w 

centrum miejscowości. Nie zabrakło również życzeń 

Noworocznych i w takim to nastroju 

Przewodniczący rady Gminy Potęgowo zamknął 

obrady. 

PRZYGOTOWAŁA: K. KOZIOŁ  
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GMINNA WIGILIA SENIORÓW  

W Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie, w 

czwartek 19 grudnia 2019r., gościliśmy ponad 220 

osób. Wśród nich seniorów, uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie, 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Urzędu Gminy. Na scenie wystąpił 

zespół Dzwoneczki i Mleczaki, Julia Marchewka, 

Nikola Kędra, oraz uczestnicy ŚDS. 

Podczas wydarzenia uhonorowano laureatów 

Konkursu "Srebrne Serce" dla najbardziej 

aktywnych i zaangażowanych społecznie seniorów. 

Komisja konkursowa przyznała I miejsce - Pani 

Renacie Spławskiej, II miejsce - Panu Mieczysławowi 

Krymskiemu, III miejsce - Panu Zbigniewowi 

Ulaszkowi oraz wyróżnienia. 

 

 

Dziękujemy wszystkim za obecność i ciepłe słowa. 

To piękne spotkanie, udało się zrealizować dzięki 

wielkiemu zaangażowaniu pracowników GOK w 

Potęgowie oraz pracowników i uczestników ŚDS. 

OPRACOWANIE: GOK 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Wójt Gminy Potęgowo wraz z Pełnomocnikiem 

Wójta ds. Osób Niepełnosprawnych, zaprosił 

mieszkańców na spotkanie integracyjne z okazji 

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 

We wtorek 3 grudnia do Gminnego Centrum Kultury 

w Potęgowie przybyło ponad 100 osób. 

 

Przemiłych gości przywitały zastępczyni Wójta Anna 

Boniecka, która w imieniu Wójta Gminy Potęgowo i 

swoim złożyła wszystkim obecnym osobom życzenia 

oraz Pełnomocnik Wójta Anita Wesołowska, która 

powiedziała kilka słów o najważniejszych kwestiach 

związanych z przełamywaniem barier w kontaktach 

z osobami niepełnosprawnymi. Piękne życzenia 

wszystkim zebranym złożyli Kierownik GOPS Iwona 

Gierke, Dyrektor GOK Joanna Basiak oraz Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Łupawie Bogusław Cyrny. 

Goście przy słodkim poczęstunku mieli okazję 

posłuchać pięknych występów uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie, 

dzieci ze Szkoły Podstawowej w Skórowie, zespołu 

Dzwoneczki ze Szkoły Podstawowej w Potęgowie 

oraz występu uczennicy Szkoły Podstawowej w 

Łupawie Mai Konopy i jej taty Piotra Konopy. Na 

zakończenie wszyscy otrzymali drobne upominki. 

Obchodzony 3 grudnia Międzynarodowy Dzień 

Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 

1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych. Ma przybliżać społeczeństwu 

problemy, z jakimi spotykają się osoby 

niepełnosprawne oraz być okazją do zwiększenia 

świadomości potrzeby integracji osób 

niepełnosprawnych w różnych aspektach życia 

społecznego. 

PRZYGOTOWAŁA: A. BONIECKA  

http://www.potegowo.pl/
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MODERNIZACJA PARKINGU PRZY 

URZĘDZIE GMINY POTĘGOWO  

Inwestycję zrealizowano w grudniu 2019 roku. 

Celem inwestycji było właściwe zagospodarowanie 

terenu gminnego przy budynku Urzędu Gminy 

Potęgowo.  

 

Prowadząc prace związane z budową przyłącza 

ciepłowniczego do budynku Urzędu Gminy 

Potęgowo wykonawca robót instalacyjnych 

wykonywał jednocześnie prace związane z 

przełożeniem istniejącego parkingu. Z uwagi na to, 

że parking na samochody osobowe przy budynku 

UG Potęgowo jest zbyt mały a samochodów 

pracowniczych przybywa, zasadne było, aby przy 

okazji przebudowy parkingu wykonywanego przez 

wykonawcę ciepłociągu  zwiększyć ilość miejsc 

parkingowych. Rozbudowa  parkingu polegała na 

przełożeniu części nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz 

powiększenie parkingu z wykonaniem  nawierzchni 

z kruszywa drogowego łamanego o powierzchni 144 

m2. 

Wykonawcą prac inwestycyjnych był Zakład Usług 

Publicznych ZB w Potęgowie. Wartość zadania 

16.862,90 zł. brutto. 

OPRACOWAŁA: D. HURAS 

WZROST KOMPETENCJI CYFROWYCH 

MIESZKAŃCÓW GMINY POTĘGOWO  

Gmina Potęgowo w ramach  Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

pozyskała grant w wysokości 149 520 zł.  W ramach 

projektu  „Wzrost kompetencji cyfrowych 

mieszkańców Gminy Potęgowo” w okresie od 

01.12.2019r. do 30.04.2020r. zostanie 

przeszkolonych 267 osób  (powyżej 25 roku życia ) z 

terenu gminy Potęgowo w zakresie ogólnej wiedzy i 

umiejętności korzystania z komputera i Internetu, 

nawiązywania komunikacji i zdobywania informacji, 

załatwiania podstawowych spraw urzędowych w 

sposób elektroniczny jak również korzystania np. z 

e-dziennika.   

 

W ramach grantu  w grudniu zostało zakupionych 18 

laptopów, które po zakończeniu szkoleń trafią do 

naszych szkół i będą służyły dzieciom do nauki. W 

styczniu rozpocznie się rekrutacja mieszkańców 

Gminy Potęgowo na szkolenia komputerowe. 

PRZYGOTOWAŁA: A. BONIECKA  

PROJEKT NOWEJ ŚWIETLICY W 

MIEJSCOWOŚCI GŁUSZYNO   

Wykonana została dokumentacja projektowa 

zadania: „Budowa świetlicy w miejscowości 

Głuszyno”.  Projekt przewiduje budowę obiektu 

parterowego, z podcieniem, przykrytego dachem 

dwuspadowym.  

 

Powierzchnia zabudowy budynku wynosić będzie 

150,94 m2, natomiast wraz z podcieniem 199,59 

m2, kubatura 887,08 m3. Sala główna będzie miała 

powierzchnię 69,66 m2 Zaprojektowano instalację 

centralnego ogrzewania jako dwururową, zasilaną z 

http://www.potegowo.pl/
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powietrznej pompy ciepła. Zaplanowano również 

parking i oświetlenie zewnętrzne.  

Autorem dokumentacji jest zespół projektantów 

pod kierownictwem Jędrzeja Myszki, prowadzącym 

pracownię projektową DeCaDa w Kościerzynie. 

Koszt dokumentacji wyniósł 9.471,00 zł i jest on 

pokryty z funduszu sołeckiego. 

OPRACOWANIE: K.KOZIOŁ, D.HURAS  

WYŻSZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 

W 2020 ROKU 

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane 

rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje 

zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej w celu 

opiekowania się niepełnosprawnym dzieckiem. 

Ważne jest, aby niepełnosprawność dziecka 

powstała nie później niż do ukończenia 18. roku 

życia lub w trakcie nauki w szkole, lub szkole wyższej 

– do ukończenia 25. roku życia. Obecnie wskazane 

świadczenie wynosi 1583 zł miesięcznie i jest 

przyznawane niezależnie od dochodów. 

Przedmiotowa kwota podlega jednak waloryzacji o 

wskaźnik wzrostu płacy minimalnej. Tym samym od 

1 stycznia 2020 r. świadczenie to wzrośnie do 1830 

zł miesięcznie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

OPRACOWAŁA: JAGODA PODLEWSKA  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU SREBRNE 

SERCE 

W dniu 26.11.2019r komisja Konkursu "Srebrne 

Serce"organizowanego w ramach projektu  

"Srebrna Sieć" współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego  na  lata 2014-2020  

realizowanego  przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  w Potęgowie, dokonała  oceny 

zgłoszonych kandydatur i wyboru laureatów  na  

podstawie niżej  wymienionych kryteriów: 

a) osiągnięcia kandydata w obszarze działań na 

rzecz społeczności lokalnej, 

b) wyróżniająca się postawa społeczna, 

c) podejmowanie inicjatyw lokalnych, 

d) promowanie działań seniorów i polityki 

senioralnej. 

Komisja konkursowa przyznała: 

• I miejsce - Pani Renacie  Spławskiej 

• II miejsce - Panu Mieczysławowi 

Krymskiemu 

• III miejsce - Panu Zbigniewowi Ulaszek 

Nagrody w postaci karty upominkowej 

okolicznościowej statuetki oraz dyplomu zostaną 

wręczone laureatom w dniu 19.12.2019r. podczas 

wigilijnego spotkania seniorów organizowanego w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 

OPRACOWAŁA: ALICJA GANO  

DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO 

DOMU SAMOPOMOCY W POTĘGOWIE W 

M-CU LISTOPADZIE 2019R. 

W dniu 08.11.2019r. Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Potęgowie obchodził dziewiętnastą 

rocznicę powstania. Z tej okazji uczestnicy, 

zaproszeni goście oraz pracownicy spotkali się na 

uroczystym obiedzie w restauracji „Klasyczna” w 

Potęgowie. Środowiskowy Dom Samopomocy to 

miejsce, w którym osoby niepełnosprawne mogą 

rozwijać lub nabywać nowe umiejętności w zakresie 

czynności dnia codziennego i funkcjonowania w 

życiu społecznym, biorąc udział w różnorodnych 

zajęciach m.in.: rehabilitacyjnych, logopedycznych, 

edukacyjnych, teatralnych, rękodzielniczych, 

krawieckich, muzycznych, stolarskich, 

ogólnousprawniających itp.  Wszystko to ma służyć 

ich wszechstronnemu rozwojowi oraz integracji 

społecznej.  

 

http://www.potegowo.pl/
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W dniu 19.11.2019r.  uczestnicy ŚDS ponownie 

gościli w słupskim Teatrze Rondo, korzystając z 

zaproszenia  pana Wiesława Dawidczyka. 

Młodzieżowa grupa teatralna "Nova" ze Słupska 

wystąpiła z przedstawieniem pt. "Historia lalki". 

Spektakl zawierał bardzo pouczające przesłanie 

dotyczące sprawiedliwości i jej istnienia.   

 

W dniu 21.11.2019 r. w ŚDS obchodzony był Dzień 

Pracownika Socjalnego. Gościliśmy Pana Wójta 

Gminy Potęgowo Dawida Litwina, Zastępcę Wójta 

Gminy Potęgowo Panią Annę Boniecką oraz 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Potęgowie. Na początku spotkania Pan 

Wójt oraz Pani Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Potęgowie Iwona Gierke 

podziękowali pracownikom pomocy społecznej za 

trud i zaangażowanie  przy wypełnianiu 

obowiązków służbowych. Życzli również  siły, 

wytrwałości i satysfakcji z pracy na rzecz osób 

potrzebujących pomocy i wsparcia. Na tę 

okoliczność uczestnicy przygotowali występ 

artystyczny oraz kwiaty własnoręcznie wykonane  w 

ramach zajęć krawieckich.  

OPRACOWAŁA: SANDRA BRZEZICKA  

ODPADY – CO NAS CZEKA? 

Do 30 czerwca 2020 r. obowiązują obecne stawki za 

odpady i wynoszą 13,20 zł za osobę przy segregacji 

odpadów i 20 zł za osobę przy braku segregacji. 

Od 1 lipca 2020 czekają nas zmiany. 6 września 2019 

r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Gminy mają 12 

miesięcy na dostosowanie obowiązujących aktów 

prawa miejscowego (uchwał) do zmienionej ustawy.  

Nowelizacja ustawy wprowadza obowiązek 

segregacji odpadów u wszystkich właścicieli 

nieruchomości. Może to wywołać niezadowolenie 

osób, które do tej pory deklarowały brak segregacji. 

Wprowadzenie obowiązkowej segregacji wymaga 

ustalenia  jednej stawki opłaty dla wszystkich 

właścicieli nieruchomości. Rada gminy określi 

stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji,  

w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i 

nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki opłaty 

za segregowane odpady. 

Kolejną zmianą jest zwiększenie częstotliwości 

odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych oraz bioodpadów. W okresie od 

kwietnia do października  częstotliwość odbioru 

wymienionych odpadów nie może być rzadsza niż 

raz na dwa tygodnie.  

Właściciele nieruchomości kompostujący odpady 

będą zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami.  

Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego 

przez gminę systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi będzie dobrowolne  

i następuje na podstawie zgody właściciela 

nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. 

 Podstawę ustalenia wynagrodzenia za 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych pochodzących od właścicieli 

nieruchomości stanowić będzie stawka za 1 tonę 

odpadów. W chwili obecnej gmina rozlicza się z 

podmiotem ryczałtowo. 

http://www.potegowo.pl/
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W związku z tym, że gminę obowiązuje umowa z 

podmiotem odbierającym  

i zagospodarowującym odpady komunalne do 

końca czerwca 2020 r., powyższe zmiany będą 

wprowadzone od 1 lipca 2020 r. Po dostosowaniu 

gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi do wymagań ustawowych obecnie 

obowiązujące stawki mogą nie utrzymać się na tym 

poziomie. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów, 

zmiany cen za energię, zwiększenie kosztów 

utrzymania pracownika, a także tendencja 

wzrostowa w przypadku ilości odbieranych od 

mieszkańców odpadów mogą przyczynić się do 

wzrostu kosztów systemu. 

PRZYGOTOWAŁA: EWA OSOSIŃSKA  

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH 

E-administracja w Polsce coraz szybciej się rozwija, 

mamy już sporo e-usług, dostępnych             w sieci, 

dzięki którym można wiele administracyjnych spraw 

załatwić bez konieczności udawania się do urzędu. 

Kolejnym krokiem w rozwoju e-administracji jest 

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który wejdzie 

w życie od 22 grudnia 2019 r. na podstawie ustawy                    

z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o 

informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne oraz niektórych 

innych ustaw. 

Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych i do czego 

służy 

RDK który jest częścią (modułem) Systemu 

Rejestrów Państwowych.  W RDK będą 

przechowywane dane obywateli tj. imię i nazwisko, 

PESEL, adres e–mail lub numer telefonu. 

Do RDK swoje dane kontaktowe mogą przekazać 

osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych. Dopisanie się do RDK jest 

dobrowolne. 

Przekazanie danych do RDK ułatwi zmiana wzoru 

wniosku o wydanie dowodu osobistego (od dnia 11 

stycznia 20120 r.) na którym bowiem znajdzie się 

pole, gdzie można zaznaczyć zgodę na wpis do 

Rejestru. 

 

Dane z Rejestru będą wykorzystywane do e-usług 

związanych z pozostałymi rejestrami (np. Rejestr 

Dowodów Osobistych, Rejestr Dokumentów 

Paszportowych).  

Obywatel, który dopisał się do RDK jest 

informowany telefonicznie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej np. o statusie sprawy, 

zbliżającym się terminie ważności dowodu 

osobistego czy jego wygaśnięciu.  

Dane przekazane do RDO będzie można w każdej 

chwili  je aktualizować  bądź usunąć – przy użyciu e-

usługi lub podczas załatwiania spraw w urzędzie. 

Do Rejestru Danych Kontaktowych dostęp uzyskają 

m.in. urzędy, NFZ, urzędy skarbowe, organy 

wyborcze, Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych 

osób poszukiwanych lub poszukujących). 

RDK zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania 

danych osobowych, ochronę przed 

nieuprawnionym dostępem i przynosi dodatkową 

korzyść: w niektórych przypadkach dla obu stron 

wyeliminowane zostaną koszty związane z 

prowadzeniem tradycyjnej korespondencji. 

OPRACOWANIE: M. KOZAK 

INFORMACJA O CENIE ŚCIEKÓW 

OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01 STYCZNIA 2020 

ROKU. 

W związku z upływającym w dniu 31.12.2019r. 

okresem na jaki została przyznana dotacja  Gminy 

Potęgowo w formie dopłaty do oczyszczania m3 

ścieków odprowadzanych zbiorczym systemem 

kanalizacyjnym informujemy, że od dnia 

01.01.2020r. zmianie ulegnie stawka opłaty za 

oczyszczenie 1 m3 ścieków odbieranych od 

Odbiorców. Zgodnie z obowiązującą Taryfą 

zatwierdzoną Decyzją Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku znak 

GD.RET.070/225/D/2018 z dnia 26.04.2018r., cena 

za 1 m3 ścieków odebranych od Odbiorcy wynosi 5,0 

zł brutto.  

Do dnia 31.12.2019r. w rozliczeniach z Odbiorcami 

stosowana jest cena 4,16 zł brutto, będąca 

wynikiem pomniejszenia stawki bazowej 5,0 zł o 

dotację z urzędu gminy w wysokości 0,84 zł brutto.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo


S t r o n a  | 7 

www.potegowo.pl | www.facebook.com/ugpotegowo 

 

Treść obowiązującej taryfy dostępna jest na stronie 

Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie 

www.zuppotegowo.pl.  

Zestawienie cen i opłat za usługi zaopatrzenia w 

wodę i odbiór ścieków na terenie gminy Potęgowo: 

 

Opłata abonamentowa 

gospodarstwa domowe 
netto brutto 

odbiorcy rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza 
3,20 zł 3,46 zł 

odbiorcy rozliczani wg 

przeciętnych norm zużycia wody 
2,97 zł 3,21 zł 

Opłata abonamentowa pozostali 

odbiorcy 
netto brutto 

odbiorcy rozliczani na podstawie 

odczytu wskazań wodomierza 
4,18 4,51 

odbiorcy rozliczani według 

przeciętnych norm zużycia wody 
3,49 3,77 

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

OBOWIĄZEK REJESTRACJI PODMIOTÓW 

DO BAZY BDO 

Rejestr BDO (Bazy danych o produktach i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) – kto 

wpis uzyskać powinien? 

Wpisu do rejestru dokonuje marszałek 

województwa właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania lub siedzibę podmiotu albo ze 

względu na miejsce wykonywania działalności. 

Wpisu dokonuje się na wniosek lub z urzędu. 

Według obowiązującego stanu prawnego, 

marszałek województwa wpisuje z urzędu do 

rejestru posiadacza odpadów, który uzyskał 

pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na 

wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie 

odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów, decyzję zatwierdzającą program 

gospodarowania odpadami wydobywczymi lub 

zezwolenie na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

koncesję na podziemne składowanie odpadów, a 

także podmiot, który uzyskał wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

Dokonując wpisu do rejestru, marszałek 

województwa tworzy indywidualne konto w BDO i 

zawiadamia podmiot o aktywacji konta, podając 

przy tym identyfikator (login) i hasło dostępu do 

konta. Dokonując wpisu, marszałek nadaje także 

indywidualny numer rejestrowy. 

Wpisowi do rejestru NIE PODLEGAJĄ: 

1. osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna 

niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące 

odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8; 

2. podmiot władający powierzchnią ziemi, na której 

są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, 

o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 1–3, zwolniony 

z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów; 

3. podmiot prowadzący działalność inną niż 

działalność gospodarcza w zakresie 

gospodarowania odpadami, który zbiera odpady 

opakowaniowe i odpady w postaci zużytych 

artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków 

i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie 

zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, 

systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach 

oświatowo-wychowawczych, urzędach i 

instytucjach (nieprofesjonalna działalność w 

zakresie zbierania odpadów); 

4. transportujący wytworzone przez siebie odpady. 

Obowiązkowi wpisu do REJESTRU NA WNIOSEK 

podlegają przedsiębiorcy: 

Cena  za 1 m3 wody  2,63 zł netto 2,84 zł brutto 

Cena za 1 m3 ścieków  4,63 zł netto 5,00 zł brutto 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
http://www.zuppotegowo.pl/
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1. z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi: 

a) będący organizacjami odzysku opakowań,  

b) dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:  

• odpadów opakowaniowych, 

• produktów w opakowaniach, 

• eksportujący: 

• odpady opakowaniowe, 

• opakowania, 

• produkty w opakowaniach, 

c) prowadzący recykling lub inny niż recykling 

proces odzysku odpadów opakowaniowych, 

d) wprowadzający opakowania, 

e) wprowadzający produkty w opakowaniach, 

g) organizacje samorządu gospodarczego, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy. 

2. z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach: 

a) wprowadzający baterie lub akumulatory 

b) prowadzący zakłady przetwarzania zużytych 

baterii lub zużytych akumulatorów, 

c) podmioty pośredniczące; 

3. z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym: 

a) wprowadzający sprzęt lub autoryzowani 

przedstawiciele; 

b) zbierający zużyty sprzęt, 

c) prowadzący zakład przetwarzania, 

d) organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, 

e) prowadzący działalność w zakresie recyklingu, 

f) prowadzący działalność w zakresie innych niż 

recykling procesów odzysku; 

4. z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców 

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej 

a) wprowadzający na terytorium kraju produkty, 

b) prowadzący odzysk lub recykling odpadów 

powstałych z produktów, 

c) organizacje odzysku, 

d) dokonujący eksportu oraz 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 

powstałych z produktów w celu poddania ich 

odzyskowi lub recyklingowi; 

5. z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji : 

a) wprowadzający pojazdy, 

b) prowadzący punkty zbierania pojazdów, 

c) prowadzący stacje demontażu, 

d) prowadzący strzępiarki; 

6. z zakresu ustawy o odpadach: 

a) posiadacze odpadów prowadzący 

przetwarzanie odpadów zwolnionych z 

obowiązku uzyskania zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem 

wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt. 2 i 3, 

b) transportujący odpady, 

c) sprzedawcy odpadów i pośredników w obrocie 

odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do 

rejestru na podstawie pkt. 1 i 3 lub z urzędu, 

d) prowadzący zakłady recyklingu statków, 

e) wytwórców odpadów obowiązanych do 

prowadzenia ewidencji odpadów, z 

wyłączeniem posiadaczy odpadów 

wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2. 

Wniosek o wpis do rejestru składa się poprzez 

wypełnienie formularza rejestrowego  

zamieszczonego na stronie 

https://bdo.mos.gov.pl/web/ i wysłanie wersji 

papierowej na adres Urzędu Marszałkowskiego 

Województw Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-

810 Gdańsk. 

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty 

rocznej wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców 

oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. 

Prowadzenie działalności z zakresu gospodarki 

odpadami bez wymaganego wpisu do rejestru, 

obarczone jest sankcją karną w postaci 

administracyjnej kary pieniężnej. Kara ta wynosi nie 

mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 

zł. 

W razie pytań i problemów z wypełnieniem wniosku 

zachęcamy do kontaktu telefonicznego z 

pracownikami Urzędu Marszałkowskiego: tel. (58) 

32 68 651 

OPRACOWAŁA: E. OSOSIŃSKA  
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