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ULEWA NAD GMINĄ POTĘGOWO  

Dnia 19 czerwca nad Gminą Potęgowa przeszła 

potężna ulewa. W tym dniu między godziną 13 a 16 

odnotowano około 24 zdarzenia na naszym terenie.  

 

Oberwanie chmury spowodowało liczne zalania i 

podtopienia. Zalane były pomieszczenia w budynku 

Szkoły Podstawowej w Potęgowie, kościół w 

Potęgowie, trzy firmy usługowe, droga powiatowa 

pod wiaduktem oraz budynki mieszkalne.   

 

Działania strażaków z jednostek OSP Potęgowo i 

OSP Łupawa głównie polegały na 

wypompowywaniu wody. Do pomocy przy 

usuwaniu skutków silnych opadów deszczu zostały 

zaangażowane również jednostki z sąsiadujących 

gmin tj.: OSP Główczyce, OSP Damnica oraz JRG nr 1 

w Słupsku.  

 

Dziękujemy naszym druhom oraz strażakom z 

innych jednostek za liczne interwencje i szybką 

pomoc udzieloną mieszkańcom gminy. 

SPORZĄDZIŁA: A. ROMANKÓW  

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA 

WÓJTA GMINY ZA REALIZACJĘ BUDŻETU 

GMINY W 2019 ROKU 

W dniu 26 czerwca 2020 odbyła się XXIII  Sesja Rady 

Gminy Potęgowo, w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

w Potęgowie. Sesja ta była bardzo ważna, gdyż 

udzielono na niej Wójtowi Gminy Potęgowo 

Dawidowi Litwinowi absolutorium z wykonania 

budżetu za 2019 rok.  

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podczas 

sesji absolutoryjnej Rada rozpatruje raport o stanie 

gminy, który obejmuje podsumowanie działalności 

wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii. Nad 

przedstawionym raportem przeprowadza się 

debatę. W tym temacie radni mogą zabrać głos bez 

ograniczeń czasowych. Na sesji, po zakończeniu 

debaty nad raportem o stanie Gminy Radni, zgodnie 

z przepisami, podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi 

wotum zaufania. W dalszej części obrad nastąpiło 

przedstawienie przez panią Skarbnik Ewę Walitów 

sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.  

Najważniejsze informacje na temat budżetu: 

• dochody wykonano w 99,5%, w tym dochody 

bieżące 102,1 %, dochody majątkowe 79,3%; 

• wydatki wykonano w 97,5%, w tym wydatki 

bieżące 97,8%, wydatki majątkowe 96,6%; 

• deficyt budżetu wyniósł 1.400.735,03 zł; 

• dług publiczny z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek 16.228.499,69 zł; 
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• nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Następnie 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław 

Czerwiński odczytał pozytywną opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 

2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Potęgowo z tytułu wykonania budżetu za rok 

2019. Ocena dokonana została przy uwzględnieniu 

kryterium legalności, celowości i gospodarności. 

Trzynastu obecnych Radnych Gminy Potęgowo na 

czele z Przewodniczącym Waldemarem Zientarskim 

jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Potęgowo absolutorium z 

wykonania budżetu za rok 2019. To duży sukces i 

satysfakcja dla Wójta i jego zespołu. 

Przewodniczący Rady złożył Wójtowi gratulacje, a 

Wójt podziękował radnym za owocną współpracę.  

Podczas sesji zostało również przedstawione przez 

panią zastępcę Wójta Annę Boniecką sprawozdanie 

z 2019 roku z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy 

Potęgowo na lata 2015-2022. 

Na sesji podjęto także inne uchwały: 

• w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Potęgowo na rok szkolny 

2020/2021. 

• w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2020 rok. 

• zmieniającą Uchwałę Nr XXI/188/2020 Rady 

Gminy Potęgowo w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 

Skórowo Nowe i fragmentu obrębu Nieckowo, 

w gminie Potęgowo, polegającej na włączeniu 

do granic opracowania działek ewidencyjnych 

zlokalizowanych w obrębie Głuszynko. 

• w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2020 - 

2036. 

Na zakończenie zgłoszono wolne wnioski i 

interpelacje, po czym wszyscy obecni stanęli do 

pamiątkowego zdjęcia.  

OPRACOWANIE: K.  KOZIOŁ  

 

RYWALIZACJA NAD JEZIOREM 

Zawody o Puchar Wójta Gminy Potęgowo Szczupak 

2020 organizowane przez PZW Potęgowo odbyły się 

14 czerwca na łowisku Koła. Patronat nad 

wydarzeniem objął Wójt Gminy Potęgowo.  

 

W rywalizacji uczestniczyło 15 zawodników, którzy 

niestety tego dnia nie wyciągnęli z wody 

wymiarowych szczupaków. Przeprowadzono 

losowanie, a Zastępca Wójt  Anna Boniecka 

wręczyła puchar i nagrody ufundowane przez Wójta 

Gminy Potęgowo. Gratulujemy i życzymy więcej 

szczęścia podczas kolejnych połowów.  

OPRACOWANIE: N. ZIELONKA 

WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Gmina Potęgowo otrzyma wsparcie finansowe w 

wysokości 26.664 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  33.330 zł, w tym wkład własny gminy 

6.666 zł. 

W ramach Programu zakłada się wsparcie 5 osób 

sprawujących opiekę nad osobami ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności – poprzez udzielenie 

im doraźnej, czasowej pomocy w formie  usługi 

opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej (1.100 godz. 

usług). „Opieka wytchnieniowa” ma odciążyć 

opiekunów przy wykonywaniu dotychczasowych 

obowiązków przez zapewnienie im zastępstwa, 

dzięki któremu zyskają czas dla siebie. 

OPRACOWAŁA: IWONA GIERKE  

http://www.potegowo.pl/
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ZMIANA KRYTERIÓW W FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNYM 2020/2021 

16 maja 2020r. weszła w życie ustawa  o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-

2.   

Wskazany akt prawny nowelizuje od dnia 

01.07.2020r. ustawę o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów.                                                                                                     

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą 

przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. 

Z kolei w przypadku, gdy dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy w/w 

kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego przysługującego danej 

osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na 

który jest ustalane prawo do tego świadczenia, 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

przysługuje w wysokości różnicy między kwotą 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, 

o którą został przekroczony dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę w rodzinie. 

Obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. 

Natomiast jeżeli wysokość świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego przysługującego danej osobie 

uprawnionej, ustalona w/w sposób będzie niższa niż 

100 zł, świadczenie to nie będzie przysługiwało. 

Dzięki nowelizacji wzrośnie grono osób 

uprawnionych do przedmiotowych świadczeń w 

przypadku bezskuteczności ich egzekwowania przez 

sądowy organ egzekucyjny. 

W/w przepisy będą miały zastosowanie po raz 

pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 

rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r. W 

sprawach o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego na okresy świadczeniowe, które 

rozpoczęły się przed dniem 1 października 2020 r., 

będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

OPRACOWAŁA: JAGODA PODLEWSKA 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDOWY 

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

Przydomowej oczyszczalni ścieków nie można 

wybudować na terenach objętych siecią 

kanalizacyjną zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy z 

dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tj. Dz. U z 2019 poz.2010 ze 

zm.), Właściciele nieruchomości zapewniają 

utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie 

nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, 

w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest 

technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 

wyposażenie nieruchomości w zbiornik 

bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w 

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, 

spełniające wymagania określone w przepisach 

odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli 

nieruchomość jest wyposażona w przydomową 

oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania 

określone w przepisach odrębnych; 

Na obszarach nieskanalizowanych możliwość 

budowy oczyszczalni zależy od ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego lub – gdy 

go nie ma – od przepisów lokalnych z zakresu 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska; 

Nie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne na 

wprowadzanie oczyszczonych ścieków       do wód 

lub ziemi, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3/dobę, 

pochodzących z własnego gospodarstwa 

domowego lub rolnego, na grunt stanowiący jego 

własność zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 

20 lipca 2017r., Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz.310); 

Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków można 

rozpocząć po 30 dniach (termin właściwego organu 

na wniesienie w drodze decyzji sprzeciwu), ale nie 

później niż po upływie 3 lat od terminu określonego 

w zgłoszeniu zgodnie z art. 30 ust.5b Prawo 

budowlane (tj. Dz.U z 2019r. poz.1186 ze zm).; 

Właściciel nieruchomości przystępujący do 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do Wójta 

Gminy Potęgowo w terminie 30 dni przed 

planowanym rozpoczęciem instalacji nowo 

zbudowanej albo zmienionej , zgodnie z  art. 152 

http://www.potegowo.pl/
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ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska               (t.j. Dz. U. z 2019r. 

poz.1396 z późn. zm.), gdyż jest to ewentualny 

termin wniesienia sprzeciwu przez tut. Urząd; 

Wymagane dokumenty na zgłoszenie eksploatacji 

przydomowej oczyszczalni ścieków: 

• wniosek – zgłoszenie eksploatacji przydomowej 

oczyszczalni ścieków o przepustowości            do 

5 m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby 

własnego gospodarstwa domowego lub 

rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód,    

• kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie 

robót budowlanych lub kopia pozwolenia na 

budowę ze Starostwa Powiatowego w Słupsku;  

• powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub 

mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji 

przydomowej oczyszczalni ścieków; 

• dokumentacja techniczna opisująca zasady 

funkcjonowania zainstalowanej oczyszczalni 

(wraz z certyfikatami i aprobatami 

technicznymi lub deklaracjami zgodności 

urządzenia);             - w przypadku wprowadzania 

ścieków do ziemi, wyniki wierceń 

potwierdzające, że miejsce wprowadzania 

ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o 

miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego 

użytkowego poziomu wodonośnego wód 

podziemnych, lub w przypadku wprowadzenia 

ścieków za pośrednictwem urządzenia 

wodnego, że najwyższy użytkowy poziom 

wodonośny wód podziemnych znajduje się co 

najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia;   

• pełnomocnictwo, w przypadku dokonania 

zgłoszenia przez pełnomocnika - dowód 

wniesienia opłaty skarbowej za 

pełnomocnictwo – 17,00 zł. 

7. W ciągu 30 dni Wójt Gminy Potęgowo 

przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji 

wnieść sprzeciw dotyczący rozpoczęcia eksploatacji 

przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli: 

• eksploatacja instalacji objęta zgłoszeniem 

powodowałaby przekroczenie standardów 

emisyjnych lub standardów jakości środowiska, 

• instalacja nie spełnia wymagań ochrony 

środowiska o których mowa w art. 76 ustawy            

z dnia  27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 

Środowiska;                                     

• nie dostarczono kompletów wymaganych 

dokumentów wraz z wnioskiem 

Zgłoszony sprzeciw wstrzymuje użytkowanie takiej 

oczyszczalni. Ponadto w przypadku gdy eksploatacja 

oczyszczalni nie zostanie zgłoszona lub termin na 

zgłoszenie sprzeciwu nie minął, a użytkownik 

przystąpił do eksploatacji oczyszczalni, Wójt Gminy 

Potęgowo zgodnie z art. 342 Prawa ochrony 

środowiska ma prawo nałożyć na eksploatującego 

karę grzywny; 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków należy 

eksploatować zgodnie z instrukcją oraz przepisami 

wykonawczymi do ustawy Prawo wodne z dnia 20 

lipca 2017r. 

Eksploatujący oczyszczalnie zobowiązany jest 

przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia 

zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia 

albo zakończenia eksploatacji, lub informację o 

zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego 

należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji 

z podjęcia eksploatacji,  zaprzestania eksploatacji 

lub zmianie danych. 

Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy 

Potęgowo ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo ( 

sekretariat Urzędu ) lub pok. nr 26 II piętro budynku. 

OPRACOWANIE: M. WICHER 

EDUKACJA 

W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja 

prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski 

przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące 

organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego 

wypoczynku. Nauka z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, którą 

wprowadzono 25 marca br., została przedłużona do 

26 czerwca. O sposobie realizacji zdalnej nauki 

decyduje dyrektor szkoły lub placówki, przy 

współpracy z nauczycielami i po uwzględnieniu 

możliwości uczniów i rodziców. 

OPRACOWANIE: ANNA BASARAB 
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BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z 

WĘZŁAMI CIEPLNYMI W GMINIE 

POTĘGOWO 

W dniu 29 czerwca odbył się odbiór końcowy 

realizacji inwestycji polegającej na modernizacji 

istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowie nowej 

sieci przesyłowej wraz z przyłączeniem do 

ekologicznego źródła ciepła – Elektrowni 

Biogazowej w Darżynie, w ramach projektu 

dofinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. Innowacyjny projekt realizowany był w 

partnerstwie z firmą: Nadmorskie Elektrownie 

Wiatrowe Darżyno Sp. z o. o. Łozy 21, 80-516 

Gdańsk (właścicielem biogazowni). Podpisanie 

umowy o dofinansowanie 13.06.2017 poprzedzone 

zostało podpisaniem umowy z Partnerem – 

Nadmorskimi Elektrowniami Wiatrowymi Darżyno 

Sp. z o.o. na sprzedaż energii cieplnej w dniu 

12.06.2017.  

 

Wykonawca inwestycji (wyłoniony w drodze 

przetargu nieograniczonego): 

Konsorcjum „Potęgowo 2017” w składzie: Lider 

Konsorcjum – Infracorr Sp. z o.o. Ul. Chrobrego 8, 

80-423 Gdańsk; BMB Santech Sp. z o.o. sp.k. Ul. 

Równa 19, 80-061 Gdańsk;  M-3 Budownictwo 

Inżynieryjne Sp. z o.o. ul. Kamierowska 20 s, 83-250 

Skarszewy; ELEKTRO-CAL Sp. z o.o. Zajączkowo 28 a, 

83-111 Miłobądz 

Umowy: 372/2017 z 30.11.2017 (cz. II), 47/2018 z 

19.03.2018(cz. I). 

Autor dokumentacji projektowej: Kazimierz 

Kurkowski. 

Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne 

ALFA Przemysław Marszałkowski, Banino.   

Podsumowanie całości inwestycji: 

ETAP I – 2016 rok 

I etap inwestycji zrealizowany był w 2016 roku i 

obejmował wykonanie odcinka sieci cieplnej od 

istniejącej kotłowni węglowej zlokalizowanej przy 

ul. Darżyńskiej 1 do budynku mieszkalnego przy ul. 

Darżyńskiej 6A.  Sieć cieplną wykonano z rur 

preizolowanych z izolacją serii 1, wyposażonych w 

przewody impulsowe systemu sygnalizacyjno-

alarmowego. 

Długość sieci -  208,65  mb 

Więzł cieplny w budynku nr 6A:   1 szt 

ETAP II - Składający się z trzech zadań:  

Zadanie Nr 1 

Budowa sieci instalacji ciepłowniczej w 

miejscowości Potęgowo wraz z węzłami cieplnymi   

Budowa sieci cieplnej dotyczyła wykonania 

przebudowy i rozbudowy sieci zlokalizowanej w 

miejscowości Potęgowo.  Zakres zadania 

obejmował budowę sieci ciepłowniczej 

preizolowanej, która połączona jest z siecią 

przyłączeniową oraz z siecią cieplną preizolowaną 

wykonana w  I etapie, w  okolicy budynku przy ul. 

Darżyńskiej 6A.  

Długość sieci -  2.462,00 mb 

Węzły cieplne 20 szt. w tym: 15 budynków 

wielorodzinnych i 5 obiektów użyteczności 

publicznej (GOK; GOPS; Przedszkole; Urząd Gminy i 

Kotłownia osiedlowa). 

Zadanie Nr 2 

Budowa węzłów cieplnych (nie objętych 

dofinansowaniem)  

Zakres zadania obejmuje budowę 2 węzłów 

cieplnych w tym: 1 w obiekcie użyteczności 

publicznej w budynku Szkoły Podstawowej w 

Potęgowie przy ul. Szerokiej 16 (działka nie ujęta w 

dokumentacji projektowej) oraz 1 węzeł w budynku 

wielorodzinnym przy ul. Darżyńskiej X2.  

Węzły cieplne:   2  
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Zadanie Nr 3 

Budowa sieci ciepłowniczej przyłączeniowej 

niezbędnej do odbioru i przesyłu ciepła ze źródeł 

odnawialnych (biogazownia) 

Zakres zadania obejmuje budowę sieci 

ciepłowniczej preizolowanej której początek 

stanowi istniejący węzeł cieplny zasilany z gazowych 

modułów kogeneracyjnych na terenie biogazowni w 

Darżynie a kończy się w miejscu połączenia z 

projektowaną siecią zadania nr 1.  

Długość sieci -  1.788,00 mb 

Zadanie Nr 4 

Jednocześnie była realizowana inwestycja przez 

Partnera projektu tj. Nadmorskie Elektrownie 

Wiatrowe, obejmująca wykonanie wymiennikowni i 

kotła grzewczego w Biogazowni - urządzenia 

niezbędne do wyprowadzenia ciepła z elektrowni 

biogazowej 

ETAP III 

Przebudowa sieci ciepłowniczej „Na Skarpie” w 

Potęgowie  

 Budowa sieci ciepłownicza i przyłączy sieci 

ciepłowniczej z rur podwójnych preizolowanych 

typu TWIN. 

Długość sieci wraz z przyłączami – 427,13 mb 

Więzły cieplne w budynkach - 7 szt 

RAZEM ETAP I; II  i III: 

Długość sieci wraz z przyłączami – 4.885,78 mb 

Więzły cieplne w budynkach - 30 szt 

Wartość całej wykonanej  inwestycji razem ETAP I; II  

i III  wynosi:  8.622.900 zł brutto. 

wartość robót: 8.457.193,61 zł brutto 

w tym:  

Gmina Potęgowo: 7.360.771,61 zł brutto 

Partner: 1.096.422,00 zł brutto 

Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w 

wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.  

Termin realizacji robót: od grudnia 2017 do 

30.06.2020 (I etap w 2016 r.) 

Prace związane z dokumentacją 2012 - 2017 

PONADTO  WYKONANO: 

Budowa przyłączy ciepłowniczych w Potęgowie ul. 

Szeroka 

W nawiązaniu do realizowanej inwestycji 

przebudowa drogi gminnej ul. Szeroka 

zaprojektowano i wybudowano dodatkowe 

przejścia pod drogą jeszcze przed zakończeniem 

inwestycji drogowej. Take rozwiązanie wyeliminuje 

w przyszłości zniszczenia jakie mogły by powstać na  

nowej drodze podczas przyłączania do sieci 

kolejnych odbiorców ciepła.  

Długość przyłączy ( 6 szt) – 67,28 mb 

Wartość inwestycji: 136.804,21 

Uzyskane efekty: 

• na ok. 1400 mieszkańców miejscowości 

Potęgowo nowym systemem objętych  jest ok. 

1000; 

• w maju 2019 roku wyłączona została z 

eksploatacji stara kotłownia osiedlowa opalana 

węglem, która emitowała do 3000 ton CO2 do 

atmosfery rocznie; 

• zaczął funkcjonować nowoczesny, wydajny 

system cieplny; 

• czystsze powietrze – zmniejszono znacznie  

ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do 

powietrza: szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych wynosi 2543,93 tony 

równoważnika CO2; 

• oszczędności w opłatach za ciepło o ok. 20% (z 

możliwością zmiany na korzystniejsze stawki 

przy zwiększeniu ilości odbiorców); 

• sieć wykonana z możliwością przyłączania 

nowych użytkowników i rozwoju w przyszłości. 

OPRACOWANIE: D. HURAS, K. KOZIOŁ  
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INFORMACJA W SPRAWIE 

FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

CIEPŁOWNICZEGO NA TERENIE 

MIEJSCOWOŚCI POTĘGOWO  

W związku z upływem 12 miesięcy od uruchomienia 

nowego systemu ciepłowniczego  

w miejscowości Potęgowo zasilanego z biogazowni 

NEW Darżyno, dokonano analizy funkcjonowania 

systemu pod kątem technologicznym i 

ekonomicznym.  

Na dzień sporządzenia informacji do sieci 

ciepłowniczej przyłączonych jest 17 odbiorców, w 

tym 2 spółdzielnie mieszkaniowe, 3 wspólnoty 

mieszkaniowe, szkoła podstawowa, przedszkole 

oraz obiekty użyteczności publicznej (UG, GOPS, 

GOK). Liczba czynnych węzłów ciepłowniczych 

wynosi 28 (na 30 wykonanych). Wielkość mocy 

zamówionej wynosi 1,904 MW.  

Na podstawie comiesięcznych odczytów urządzeń 

pomiarowych zlokalizowanych  

w węzłach ciepłowniczych u Odbiorców oraz 

odczytów ciepłomierza w biogazowni, został 

wyliczony współczynnik wielkości sprzedaży ciepła 

Odbiorcom końcowym do ilości ciepła zakupionego 

od wytwórcy. Współczynnik ten obrazuje poziom 

sprawności systemu w okresie od uruchomienia, tj. 

15.05.2019r. do dnia 31.05.2020r. i wynosi 68,5%. 

W analizowanym okresie aby dostarczyć 

mieszkańcowi 1 GJ energii cieplnej, należało zakupić 

od wytwórcy  około 1,5 GJ energii. Różnicę stanowi 

ciepło zużyte na utrzymanie temperatury wody 

krążącej w sieci oraz uzupełnianie zładu wodnego.  

Ilość ciepła zakupionego od NEW Darżyno – 14.598 

GJ 

Ilość ciepła sprzedanego – 9.999,96 GJ  

Współczynnik sprzedaży do kupna – 9.999,96 GJ / 

14.598 GJ = 0,685  

W związku z sytuacją epidemiologiczną i 

zamknięciem placówek oświatowych oraz 

opiekuńczo-wychowawczych, znacząco spadło 

zużycie ciepła przez SP w Potęgowie, co wpłynęło na 

zmniejszenie prognozowanej sprzedaży przyjętej do 

kalkulacji stawek za ciepło na rok 2020 

(prognozowana sprzedaż 10.500 GJ).  

Zgodnie z sprawozdaniem finansowym Zakładu za 

rok 2019, w dziale 400-4001 dostarczanie ciepła, po 

uwzględnieniu kosztów działu głównego, rok 

zamknięto wynikiem dodatnim + 2.350,17zł.  

Od dnia 01.02.2020r. na mocy Zarządzenia Nr 

9/2020 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 16.01.2020r. 

„W sprawie ustalenia taryf na dostawę ciepła z 

gminnej sieci ciepłowniczej  

w miejscowości Potęgowo”, obowiązują nowe, 

niższe stawki za ciepło. Na dzień sporządzenia 

informacji, po zakończeniu sezonu grzewczego, 

system bilansuje się.  

OPRACOWANIE: ELWIRA SZEWCZYK –  

DYREKTOR ZUP POTĘGOWO  

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY OD 1 

LIPCA 2020 R. 

Na podstawie Uchwały Nr XXI/192/2020 Rady 

Gminy Potęgowo z dnia 28 kwietnia 2020 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za 

pojemnik, od 1 lipca 2020 r. obowiązywać będą 

nowe stawki opłat: 

• 21 zł miesięcznie od 1 osoby 

• 19 zł miesięcznie od 1 osoby (dla osób 

kompostujących odpady) 

• stawka opłaty dla osób, które nie będą 

przestrzegały zasad segregacji odpadów 

będzie wynosić trzykrotność stawki 

podstawowej, tj. 63 zł od osoby 

Zgodnie z przepisami prawa, od 1 lipca 2020 r. 

będzie obowiązywać ujednolicona dla wszystkich 

mieszkańców stawka za odbiór odpadów. 

Samorządy nie mogą różnicować opłaty, ponieważ 

segregacja staje się obowiązkiem dla każdego. Jeżeli 

właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał 

obowiązku zbierania odpadów w sposób 

selektywny, będzie go obowiązywała stawka 

trzykrotnie wyższa od podstawowej, tj. 63 zł od 

osoby za miesiąc. 
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Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady w przydomowych 

kompostownikach stawka opłaty wynosi 19 zł od 

osoby. 

Zmianie uległy stawki opłaty za pojemniki, worki i 

kontenery, z których będą rozliczani właściciele 

nieruchomości niezamieszkałych, tj. podmioty 

gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące 

działalność i in. Zgodnie  z art. 6k ust. 2a pkt 5) 

stawka za pojemnik o pojemności 1100 litrów nie 

powinna być wyższa niż 3,2 % przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 

osobę, a stawka za pojemnik lub worek o 

pojemności 120 litrów nie powinna być wyższa niż 1 

% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę. Za pojemniki lub 

worki o mniejszej lub większej pojemności stawki 

opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich 

pojemności. 

W związku ze zmianą stawek do złożenia nowych 

deklaracji są zobowiązani: 

1) właściciele nieruchomości, którzy w swoich 

deklaracjach do tej pory nie deklarowali 

segregacji 

2) właściciele nieruchomości jednorodzinnych, 

którzy chcą zadeklarować, iż będą 

kompostować bioodpady w kompostownikach 

przydomowych 

3) wszyscy właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych (właściciele sklepów, biur, 

zakładów usługowych, itp.) 

Do pozostałych osób będą wysyłane zawiadomienia 

o nowej wysokości opłaty. 

 

Deklarację należy złożyć  w Urzędzie Gminy w 

Potęgowie, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo w 

sekretariacie pok. 14-15 lub w pok. 29. 

Druki deklaracji dostępne są w urzędzie oraz na 

stronie internetowej www.potegowo.pl (zakładka 

EKOLOGIA ODPADY) i www.bip.potegowo.pl 

(zakładka: Pliki do pobrania) 

W razie pytań kontakt tel. 59 841 69 43 

OPRACOWANIE: EWA OSOSIŃSKA  

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA 

OSÓB KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY  

19 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła 

w życie 6 września 2019 r. Ustawa nałożyła na 

samorządy i mieszkańców kolejne wymogi związane 

z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 

Art. 6k ust. 4a zobowiązuje radę gminy do podjęcia 

uchwały zwalniającej w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkiem jednorodzinnym kompostujących 

odpady komunalne w przydomowym 

kompostowniku. Te zmiany ucieszą właścicieli 

niewielkiej grupy właścicieli nieruchomości, gdyż 

tylko właścicieli budynków jednorodzinnych. 

Na terenie naszej gminy istnieje wiele budynków 

wielorodzinnych po Państwowych Gospodarstwach 

Rolnych, w których każdy z właścicieli lokalu 

mieszkalnego składa  odrębną deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Właściciele lokali mają warunki ku 

temu, aby kompostować bioodpady stanowiące 

odpady komunalne. 

Wiele osób zwróciło się do gminy z pytaniem, czy 

będąc właścicielem lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym przysługuje im częściowe 

zwolnienie z opłaty za odpady w związku z 

kompostowaniem odpadów. 

Pismem z dnia 14.05.2020 r. Wójt Gminy Potęgowo 

zwrócił się z pytaniem do Ministerstwa Klimatu: 

„Czy właściciele poszczególnych lokali mieszkalnych 

znajdujących się w budynkach wielorodzinnych 

mogą zostać zwolnieni w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

sytuacji, gdy kompostują odpady w przydomowych 

kompostownikach? Proszę o interpretację zapisu 

art. 6k ust. 4a w powyższej kwestii.” 

W dniu 27.05.2020 r. do Urzędu Gminy w Potęgowie 

wpłynęła odpowiedź z ministerstwa o następującej 

treści: 
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„ Szanowny Panie Wójcie, W nawiązaniu do pisma z 

dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z części 

opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych właścicieli lokalów w budynku 

wielolokalowym (znak: CPO.6232.15.2020) 

informuję, że umożliwienie zastosowania ww. 

zwolnienia w przypadku nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi mogłoby skutkować 

niedopełnieniem obowiązku utrzymania w 

odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 

budynków mieszkalnych. Ponadto umiejscowienie 

kompostowników przy zabudowach 

wielolokalowych mogłoby spotkać się z 

niezadowoleniem niektórych mieszkańców. 

Niemniej jednak, mając na uwadze rozwój 

technologii domowego kompostowania 

bioodpadów, zastosowanie rozwiązań w zakresie 

zwolnienia z części opłaty również dla mieszkańców 

innych nieruchomości będzie w przyszłości 

analizowane. 

Zpoważaniem 

Marzena Berezowska 

Zastępca Dyrektora 

Departamentu Gospodarki Odpadami” 

Mając powyższe na uwadze informujemy, iż 

zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w przypadku 

kompostowania bioodpadów przysługuje tylko i 

wyłącznie właścicielom budynków 

jednorodzinnych. 

W takim przypadku należy złożyć nową deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Deklarację należy złożyć  w Urzędzie Gminy w 

Potęgowie, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo w 

sekretariacie pok. 14-15 lub w pok. 29. 

Druki deklaracji dostępne są w urzędzie oraz na 

stronie internetowej www.potegowo.pl (zakładka 

EKOLOGIA ODPADY) i www.bip.potegowo.pl 

(zakładka: Pliki do pobrania) 

W razie pytań kontakt tel. 59 841 69 43 

OPRACOWANIE: EWA OSOSIŃSKA  
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