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WIZYTA BURMISTRZA PARTNERSKIEJ 

GMINY USTRZYKI DOLNE 

W dniach  29.07-01.08.2020r. odbyła się wizyta 

burmistrza Ustrzyk Dolnych Bartosza Romowicza.   

 

Organizacja wizyty posłużyła poznaniu dobrych 

praktyk realizowanych przez Gminę Potęgowo i 

miasto Ustrzyki Dolne. Wizyta odbyła się w ramach 

zawartej umowy współpracy partnerskiej z dnia 

12.10.2019r.  

 

W czasie wizyty odbyły się wyjazdy do biogazowni, 

która dostarcza ekologicznym ciepłociągiem ciepło 

do mieszkańców Potęgowa, na PSZOK, podczas 

którego Wójt Gminy Potęgowo zapoznał naszego 

gościa z zasadami funkcjonowania gospodarki 

odpadami na terenie Gminy. Ponadto Burmistrz 

Ustrzyk Dolnych odwiedził  nowoczesny zakład 

przetwórstwa ryb oraz hodowli pstrąga FARIO w 

Żochowie.  

 

Miłym akcentem wizyty było również spotkanie 

burmistrza Ustrzyk Dolnych i  delegacji Gminy 

Potęgowo z przedstawicielami kół gospodyń 

wiejskich działających na terenie Gminy Potęgowo  

w Centrum Promocji Produktu Lokalnego  w 

Karżnicy. 

 

OPRACOWANIE: N. MYSZK 

ORGANIZACJA NOWEGO ROKU 

SZKOLNEGO 

W dniu 24.08.2020r. w Urzędzie Gminy odbyło się 

spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkola, które 

dotyczyło zbliżającego się nowego roku szkolnego 

2020/2021. Głównym i najważniejszym tematem 

spotkania było zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom w naszych placówkach. Organizacja 

nowego roku szkolnego jest sporym wyzwaniem dla 

dyrektorów i nauczycieli oraz samorządu, bo poza 

normalnymi przygotowaniami, trzeba pomyśleć o 

bezpieczeństwie w związku z panującą epidemią 

koronawirusa. 

Na spotkaniu dyrektorzy omówili jakie procedury 

przygotowują aby zapewnić bezpieczeństwo 

Państwa dzieciom. Często te procedury będą 

powodowały dyskomfort dla rodziców, bo ten rok 

szkolny będzie inny niż wszystkie poprzednie. W tym 

roku nie będzie uroczystego apelu 

rozpoczynającego rok szkolny. W dniu 1 września 

dzieci udadzą się do wyznaczonych sal, gdzie 

spotkają się ze swoimi wychowawcami. Procedury 

związane z organizacją zajęć oraz harmonogram 

rozpoczęcia roku szkolnego zostaną podane na 

stronach internetowych lub profilach 

społecznościowych poszczególnych placówek. 

W placówkach, w których jest to możliwe zostaną 

udostępnione dodatkowe wejścia do szkół, aby 
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uniknąć gromadzenia się większej ilości osób przy 

drzwiach.  

Pracownicy szkoły będą pilnować aby na przerwach 

nie tworzyły się większe skupiska dzieci, zachęcając 

w przypadku dobrej pogody do wychodzenia na 

zewnątrz. Ograniczony zostanie również fakt 

przemieszczania się uczniów danej klasy w trakcie 

dnia - w miarę możliwości uczniowie z 

poszczególnych klas nie będą przemieszczali się 

pomiędzy salami dydaktycznymi – nauczyciele będą 

przychodzić do uczniów. 

Rozpoczynający się rok szkolny 2020/2021 będzie 

bardzo trudnym i wyjątkowym rokiem, ale ścisła 

współpraca rodziców, dyrekcji, nauczycieli i 

pracowników obsługi oraz pracowników Urzędu 

Gminy wpłynie na jego bezpieczną organizację. 

Wszystkie placówki przygotowują się do tradycyjnej 

formy kształcenia. W przypadku wystąpienia 

zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą 

organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w 

całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. 

Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty 

kształcenia: wariant B (mieszana forma kształcenia - 

hybrydowa) i wariant C (kształcenie zdalne). 

Wszystkie placówki opracowują, w oparciu o 

wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra 

Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, 

wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły w 

czasie epidemii m.in. procedury postępowania na 

wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19, 

Wszystkie szkoły pozyskały bezpłatne płyny do 

dezynfekcji oraz maski medyczne dla nauczycieli i 

personelu szkolnego z Ministerstwa Zdrowia – 

dostawa środków nastąpiła 27.08.2020r. 

Ze strony urzędu zaopatrzono placówki wg 

zgłoszonych potrzeb w: automatyczne dozowniki do 

płynu dezynfekcyjnego, przyłbice, fartuchy 

ochronne, podajniki do ręczników papierowych, 

termometry bezdotykowe, rękawiczki jednorazowe. 

Wyznaczono pomieszczenia, które będą pełniły 

funkcję izolatki dla osoby wykazującej objawy 

chorobowe. 

Wyznaczono strefy przebywania dzieci tak aby 

dzieci nie przemieszczały się po całej szkole. 

We wszystkich szkołach trwają prace porządkowe – 

dezynfekowane bądź ozonowane są poszczególne 

sale lekcyjne, zawieszane są plakaty informacyjne 

dotyczące koronawirusa, postępowania w sytuacji 

zaobserwowania objawów itp., 

Zgodnie z wytycznymi organizacja transportu dzieci 

do szkół będzie odbywała się na zasadach 

obowiązujących w transporcie publicznym (zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 

2020r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii danym środkiem 

transportu można przewozić, w tym samym czasie, 

nie więcej osób niż wynosi  100% liczby miejsc 

siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc 

siedzących i stojących określonych w dokumentacji 

technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej 

dla danego typu środka transportu albo pojazdu 

przy jednoczesnym pozostawieniu w środku 

transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc 

siedzących niezajętych), Autobusy będą 

systematycznie ozonowane. 

PRZYGOTOWAŁA:  ANNA BASARAB 

WAKACYJNE REMONTY W SZKOŁACH  

W okresie wakacyjnym w szkołach przeprowadzono 

następujące remonty: 

Szkoła Podstawowa w Łupawie  

• wyremontowano klasę dydaktyczną 

(uzupełnienie gładzi, malowanie klasy) 

• zmodernizowano pracownię informatyczną 

(dostosowanie do zwiększonej ilości stanowisk 

komputerowych) 

• zainstalowano poręcz przy wyjściu 

ewakuacyjnym szkoły 

• w trakcie jest modernizacja budynku 

przedszkola. 

Szkoła Podstawowa w Potęgowie 

• wyremontowano 3 sale lekcyjne z wymianą szaf 

na nowe m.in. pracownia historyczna                          

i pracownia biologiczno-chemiczna,  

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


S t r o n a  | 3 

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

 

• naprawiono uszkodzenia po czerwcowej ulewie 

( remont świetlicy i szatni) oraz po pęknięciu 

wężyka przy umywalce w pomieszczeniach 

kuchennych, 

• w trakcie jest malowanie masztów flagowych, 

naprawa schodów do byłej kotłowni oraz 

schodów przy wyjściu z hali sportowej,  

• ze środków pochodzących z funduszów 

sołeckich zamówione zostały i po dostarczeniu 

zostaną zamontowane: maty gumowe do 

urządzeń dla dzieci na placu zabaw oraz szafki                       

w szatni szkolnej. 

 

Szkoła Podstawowa w Skórowie 

• wyremontowano jedną salę lekcyjną, 

wymieniono wszystkie lampy na nowoczesne, 

• pomalowano hol górny, 

• planowany jest zakup nowych foteli do 

pracowni komputerowej, 

• prowadzone są prace związane z montażem 

urządzeń na placu zabaw w ramach projektu 

"Akademia Przedszkolaka" (przewidywany 

termin zakończenia prac do końca września).  

W Przedszkolu w Potęgowie nie były prowadzone 

prace remontowe w okresie wakacyjnym.   

OPRACOWANIE: ANNA BASARAB 

XXIV SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 26 sierpnia 2020 r. odbyła się XXIV  sesja 

Rady Gminy Potęgowo,  w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Potęgowie.  

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady 

Gminy Potęgowo Waldemara Zientarskiego, odbyło 

się uroczyste ślubowanie nowego radnego Pana 

Andrzeja Bazowskiego, który został wybrany w 

wyborach uzupełniających z 26 lipca w miejsce 

zmarłej w kwietniu tego roku radnej Renaty 

Spławskiej. Nowy radny otrzymał gratulacje i 

dziękując za wybór,  poprosił zebranych o uczczenie 

pamięci zmarłej minutą ciszy.  

 

Kolejnym punktem programu było przedstawienie 

informacji z działalności międzysesyjnej przez Wójta 

Gminy Potęgowo Dawida Litwina  

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

• zmieniającej uchwałę Nr XXII/202/2020 Rady 

Gminy Potęgowo z dnia 08 czerwca 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości przez Gminę Potęgowo; 

• zmieniającej uchwałę Nr XXVII/202/2016 Rady 

Gminy Potęgowo z dnia 14 października 2016 

roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych;  

• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowych do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Potęgowo; 

• zmieniającej uchwałę Nr XVII/154/2019 z dnia 

13 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej na organizowanie 

publicznego transportu zbiorowego; 

• w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 

drzewa uznanego za pomnik przyrody; 

• w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla dziełek 
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nr 309/3 i 308/1, w obrębie Darżyno gmina 

Potęgowo; 

• w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji 

komunalnych; 

• w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2020 rok; 

• w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2020-

2036. 

Na skutek podjęcia uchwały dotyczącej obligacji 

komunalnych Gmina po raz pierwszy pozyska środki 

finansowe w takiej formie. Uchwała Rady Gminy 

Potęgowo stanowi formalny początek i podstawę 

prawną procedury uruchamiania emisji obligacji 

komunalnych w trybie emisji niepublicznej. 

Obligacje komunalne to papiery wartościowe 

emitowane przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje 

od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast 

sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom 

odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. 

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków 

pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytów, 

pożyczki oraz pokrycie deficytu budżetowego 

wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 

latach 2020 - 2021.  

 

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają 

funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej 

korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt 

bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na 

ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość 

określenia takich terminów wykupu (spłaty 

kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w 

zakresie płynności finansowej budżetu. Emisja 

obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne 

dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy. 

Na zakończenie sesji radni zgłosili wnioski.  

PRZYGOTOWAŁA: KATARZYNA KOZIOŁ  

POLSKI BON TURYSTYCZNY 

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla 

polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku 

z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią 

COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za 

usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce 

do końca marca 2022 r. 

Osoby uprawnione do bonu 

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest 

przyznawane na dziecko, na które przysługuje 

świadczenie wychowawcze lub dodatek 

wychowawczy Rodzina 500+. 

Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 

zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego 

przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. 

Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu, 

wystarczy mieć profil na Platformie Usług 

Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba też aktywować 

bon. Można to zrobić w dowolnym momencie, np. 

na kilka dni przed planowanymi wakacjami. 

Osoby, które mają dziecko niepełnosprawne i chcą 

uzyskać dodatkowy bon – 500 zł, muszą na PUE ZUS 

złożyć w tym celu oświadczenie. 

Bon jest dostępny na profilu PUE ZUS osoby 

uprawnionej. Na bonie widoczna jest kwota do 

wykorzystania. Za pomocą bonu można płacić 

wielokrotnie, aż wyczerpie się pełną kwotę. 

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba 

podać specjalny numer (kod obsługi płatności), a 

następnie jednorazowy kod potwierdzający 

płatność bonem, przesłany SMS-em na numer 

telefonu komórkowego (podany na PUE ZUS przy 

aktywacji bonu). 

Bonem można płacić za usługi hotelarskie lub 

imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez 

przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje 

pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną 

przez Polską Organizację Turystyczną (POT). 

Aktualna lista tych podmiotów dostępna jest na 
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stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, 

www.pot.gov.pl, www.polska.travel. 

ŹRÓDŁO: WWW.ZUS.PL  

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRAWNIENIACH 

DO POLSKIEGO BONU TURYSTYCZNEGO 

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do 

Polskiego Bonu Turystycznego powinna 

skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu 

Turystycznego:  tel. 22 11 22 111 e-mail: 

bon@zus.pl 

Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała: 

* danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, 

a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu 

tożsamości osoby uprawnionej do bonu) 

* podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-

mail) 

* przedstawiła krótki opis problemu. 

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest 

do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która: 

1. dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje 

taka konieczność POT, dokonuje odpowiednich 

czynności w zakresie wartości bonu; 

2. wprowadza informację na temat sposobu obsługi 

do systemu obsługi zgłoszeń.  

Następnie: 

1. Infolinia PBT informuje klienta o sposobie 

postępowania; 

2. POT prowadzi postępowanie wyjaśniające; 

3. POT wydaje decyzję administracyjną; 

4. POT dokonuje odpowiednich czynności w 

systemie w zakresie wartości bonu. 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 

2020 

Gmina Potęgowo otrzymała wsparcie finansowe w 

wysokości 26.664 zł zł  na realizację Programu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” w Ramach 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Całkowity koszt Programu 

wyniesie  30.330 zł, w tym wkład własny gminy 

6.666 zł. 

W ramach Programu zakłada się wsparcie członków 

rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad 

osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności – poprzez udzielenie doraźnej, 

czasowej pomocy w formie  usługi opieki 

wytchnieniowej, świadczonej w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

„Opieka wytchnieniowa” ma odciążyć opiekunów 

przy wykonywaniu dotychczasowych obowiązków 

przez zapewnienie im zastępstwa, dzięki któremu 

zyskają czas na odpoczynek i regenerację.  

OPRACOWAŁA: IWONA GIERKE  

ZASADY OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

Mieszkańcy obszarów Gminy Potęgowo nie objęci 

systemem kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do 

przestrzegania obowiązku wynikającego z art. 6 

Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach  (tj. Dz. U z 2019 r., 

poz.2010 ze zm.). Ustawa nakłada na właściciela 

pozbywającego się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych do: 

- udokumentowania w formie umowy korzystania z 

usług wykonywanych przez gminną jednostkę 

organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych  

- okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za 

usługi związane z opróżnianiem tych zbiorników. 

 Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Potęgowo przyjętego 

Uchwałą nr XLI/294/2017 Rady Gminy Potęgowo. 

Użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do 

pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu swojej 

nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące z 

zastrzeżeniem, iż  pozbywanie nieczystości ciekłych 
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przez użytkownika powinien odbywać się w sposób 

systematyczny i nie dopuszczający do przepełnienia 

się urządzeń  do gromadzenia nieczystości ciekłych, 

gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 

terenie nieruchomości. Użytkownicy nieruchomości 

wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie 

ścieków powinni usuwać osady w nich zgromadzone 

zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni. 

Nieczystości powinna odbierać firma posiadająca 

zezwolenie Wójta Gminy Potęgowo następnie 

nieczystości powinny zostać przekazane do stacji 

zlewnej, wykaz firm posiadających zezwolenie 

Wójta Gminy Potęgowo zaprezentowano poniżej. 

Zakład Usług Publicznych w Potęgowie 

• Telefon kontaktowy: 59-811-50-73 

• Cena wywozu nieczystości ze zbiorników 

bezodpływowych: 172,80 zł 

• Cena wywozu nieczystości z przydomowych 

oczyszczalni ścieków: Brak świadczenia usług w 

tym zakresie 

• Inne usługi: brak 

• Termin oczekiwania: Około 7 dni 

Zakład PRYM ASENIZACJA 

• Telefon kontaktowy: 603-607-728 

• Cena wywozu nieczystości ze zbiorników 

bezodpływowych: 378,00 zł 

• Cena wywozu nieczystości z przydomowych 

oczyszczalni ścieków: 699,00 zł i czyszczenie  

• Inne usługi: Czyszczenie kanalizacji burzowej i 

sanitarnej, czyszczenie separatorów 

ropopochodnych 

• Termin oczekiwania: 8 dni 

KING Joanna Staniuk –Sommer 

• Telefon kontaktowy: 59-842-70-50 

• Cena wywozu nieczystości ze zbiorników 

bezodpływowych: 460,00 zł 

• Cena wywozu nieczystości z przydomowych 

oczyszczalni ścieków: 540,00 zł 

• Inne usługi: Jednorazowo odbiór  6 m3 

• Termin oczekiwania: Nie podano 

OPRACOWANIE: MALWINA WICHER 

,,TAJEMNICZY KLIENT” W PUNKTACH 

SPRZEDAŻY ALKOHOLU W GMINIE 

POTĘGOWO 

W 17 z 24 punktów sprzedawcy sprzedali alkohol 

osobie, której wygląd powinien wzbudzić 

wątpliwości, czy ma ukończone 18 lat. W 7 punktach 

sprzedaży odmówiono. Wyniki akcji kontrolnej 

przeprowadzono w 24 punktach tj. sklepach, 

restauracjach, pubach. 

Program interwencyjno-kontrolny „Badanie 

dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim” wraz z 

audytem punktów sprzedaży alkoholu 

przeprowadzono na terenie Gminy Potęgowo w 

miesiącu lipcu. Zadanie w ramach Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

zrealizowało CENTRUM DZIAŁAŃ 

PROFILAKTYCZNYCH GRZEGORZ KUCHARCZYK, 

DAWID DROŹDZIKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA Całość 

zadania składała się z dwóch części: badania 

dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim wraz z  

audytem punktów sprzedaży oraz  szkolenia 

terenowego w punktach sprzedaży. 

Pierwsza część odbyła się z udziałem tajemniczego 

klienta - osoby wyglądającej na nieletnią. O dowód 

nie spytano i sprzedano jej alkohol w 17 punktach, 

czego potwierdzeniem są wydane paragony. 

Podczas audytu, stwierdzono, że we wszystkich  

punktach były widoczne informacje dotyczące 

szkodliwości spożywania alkoholu oraz  zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim. Celem drugiej, 

edukacyjnej części szkolenia, było udowodnienie 

sprzedawcom jak trudno rozpoznać wiek osób 

próbujących dokonać zakupu alkoholu oraz 

zwrócenie uwagi jak ważna jest kontrola dowodów 

osobistych, a także asertywne postawy 

sprzedawców względem nieletnich podejmujących 

próby zakupu. Sprzedawcy otrzymali informacje na 

temat konsekwencji prawnych wynikających z 

nieprzestrzegania zasad sprzedaży napojów 

alkoholowych. Przypomniano, iż zgodnie z art. 43 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości                               i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż alkoholu 

nieletnim jest przestępstwem. 

Kolejnym krokiem w kierunku sprzedawców 

napojów alkoholowych był list, skierowany przez 
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Przewodniczącego GKRPA, zwracający uwagę na 

sprawę rzetelnego wywiązywania się z uprawnień, a 

także obowiązków, jakie wynikają z udzielonego 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

OPRACOWANIE: ANNA MOCZULSKA 

ELEKTRONICZNY TYTUŁ WYKONAWCZY  

Stosownie do treści art. 26 § 1c pkt 1 ustawy  o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji w 

brzmieniu obowiązującym od 30 lipca 2020 r. zasadą 

będzie przekazywanie tytułów wykonawczych 

organu egzekucyjnego drogą elektroniczną - przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z 

użyciem środków komunikacji elektronicznej. 

OPRACOWANIE: ANNA MOCZULSKA 

OD 1 SIERPNIA NOWE KODY PKD DLA 

NIEKTÓRYCH GRUP DZIAŁALNOŚCI -  

ZŁÓŻ WNIOSEK O ZMIANĘ W CEIDG, KRS 

1 sierpnia zmianie uległy niektóre kody Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD). Nowe kody dotyczą 

w szczególności działalności rekreacyjnej oraz 

rozrywkowej. Zmieniły się również brzmienia 

niektórych aktualnie obowiązujących kodów PKD 

dotyczących m.in. działalności związanej ze 

sportem, zakwaterowaniem oraz usługami 

gastronomicznymi. 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 24  czerwca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) (Dz.U. 2020 poz. 1249). nowe 

kody PKD mają zastosowanie od 1 sierpnia 2020 

roku. Skierowane one są do osób, które po wejściu 

w życie nowych przepisów będą zakładały 

działalność gospodarczą. 

Zmiany nie ominą jednak firm już funkcjonujących. 

W przypadku firm z numerem PKD oznaczony 

kodem PKD 93.29.Z, w przypadku złożenia wniosku 

o zmianę kodu PKD w CEiDG, Krajowym Rejestrze 

Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej – od 1 sierpnia 

obowiązywać będą kody PKD w nowym brzmieniu. 

W przypadku firm, które nie złożą wniosku o zmianę 

kodu PKD zastosowanie będą miały kody PKD w 

dotychczasowym brzmieniu -nie dłużej jednak niż 

przez 12 miesięcy. 

OPRACOWANIE: ANNA MOCZULSKA 

UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

W dniu 26.08.2020 rada Gminy Potęgowo podjęła 

uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 

309/3 i 308/1, w obrębie Darżyno gmina Potęgowo. 

Procedura sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 

309/3 i 308/1 w obrębie Darżyno gmina Potęgowo” 

prowadzona była na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

oraz art. 20 upizp oraz w związku z Uchwałą nr 

XIII/124/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30 

września 2019 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 

309/3 i 308/1 w obrębie Darżyno gmina Potęgowo. 

Celem sporządzenia przedmiotowego dokumentu 

było ustalenie warunków zagospodarowania i 

parametrów zabudowy dla budowy obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz 

budynków usługowych. Realizacja ustaleń planu 

miała prowadzić do możliwie najbardziej 

racjonalnego wykorzystania przedmiotowego 

terenu, determinowanego lokalizacją przy głównym 

szlaku komunikacyjnym oraz w strefie 

oddziaływania elektrowni wiatrowych, które 

wpływają na możliwość lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej.  

Przeznaczenie znacznego terenu: teren obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz 

zabudowy usługowej. Dopuszcza się wyłącznie 

lokalizację zabudowy związanej z produkcją, 

magazynowaniem oraz sprzedażą materiałów 

budowlanych.  Poza tym przeznaczenie części 

terenu określone zostało jako teren zabudowy 

zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych. Obowiązuje zakaz 

lokalizacji przedsięwzięć potencjalnie i zawsze 

znacząco oddziałujących na środowisko, zgodnie z 
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przepisami odrębnymi z zakresu prawa ochrony 

środowiska oraz przepisami wskazującymi rodzaje 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Zakaz nie dotyczy inwestycji celu 

publicznego. 

OPRACOWANIE: KATARZYNA KOZIOŁ  

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ROBOTY 

BUDOWALNE NA UL. KOŚCIUSZKI W 

POTĘGOWIE  

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

1179G od DK6 do DW213 z podziałem na odcinki” 

na terenie gminy Potęgowo obejmuje odcinek od 

skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do budynku 

urzędu gminy (skrzyżowanie z ul. Dworcową). 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie głównych 

elementów infrastruktury drogowej w postaci: 

poszerzenia jezdni do 5,5m, przebudowy 

chodników, zjazdów, zatoki autobusowej i miejsc 

parkingowych. 

 

Zadanie realizowane jest dzięki wkładowi 

finansowemu Gminy Potęgowo jako inwestycja 

wspólna z Powiatem Słupskim i Gminą Główczyce 

przy dofinansowaniu środków zewnętrznych  z  

Funduszu Dróg Samorządowych. 

Koordynatorem zadania jest Zarząd Dróg 

Powiatowych w Słupsku, a wykonawcą robót firma: 

Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” s.c. 

(Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia) . 

 

Termin wykonania zadania ustalony jest do dnia 30 

listopada 2020r. Ruch drogowy i pieszy w obrębie 

prowadzonych robót może być utrudniony, wobec 

czego prosimy o cierpliwość oraz korzystanie w 

miarę możliwości z objazdów.  

PRZYGOTOWAŁA: ELA KONOPA 

REMONT DROGI GMINNEJ W 

POTĘGOWIE  

W miesiącu sierpniu br. przy pomocy firmy 

zewnętrznej wyłonionej w drodze zapytania 

ofertowego wykonaliśmy kolejny remont drogi 

gminnej – ul. Jaśminowa w Potęgowie. Ulica 

Jaśminowa położna jest na rozwijającym się terenie 

mieszkaniowym „za torami”.  

 

Zakres remontu obejmował odcinek drogi od 

skrzyżowania z ul. Lawendową na ok. 300mb  i 

szerokości 3m, nawierzchnia została wykonana z 

kruszywa drogowego.   

 SPORZĄDZIŁA: E. KONOPA  
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REMONT DROGI GMINNEJ W 

WIELISZEWIE 

W miesiącu lipcu 2020r. w ramach środków na 

utrzymanie dróg gminnych Zakład Usług 

Publicznych Z.B. w Potęgowie wykonał remont drogi 

gminnej w miejscowości Wieliszewo, działka nr 42, 

stanowiącej dojazd do posesji nr 13a i 13 oraz do pól 

i łąk.  

 

Z uwagi na regularne przeprowadzanie drogą bydła 

z pobliskich gospodarstw, droga była zawilgocona i 

nieustabilizowana, co po wystąpieniu opadów 

stwarzało bardzo duże problemy w przemieszczaniu 

się. Korona drogi wymagała przebudowy i 

utwardzenia.  

W ramach prac wykonane zostało nowe koryto, 

podbudowa z piasku i kruszywa,  

na której ułożono dwa pasy płyt typu JOMB na 

odcinku 106 mb oraz wjazd z płyt JOMB przy 

skrzyżowaniu z drogą powiatową.  Pas pomiędzy 

płytami oraz pobocza utwardzone zostały  

za pomocą kruszywa drogowego. W ramach prac 

zniwelowany został również poziom włazu studni 

kanalizacyjnej.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

W przypadku pytań lub propozycji 

związanych z niniejszym Informatorem, 

uprzejmie prosimy o kontakt przez pocztę  

e-mail na adres: zp@potegowo.pl 
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