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W numerze: 

➢ DOFINANSOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW 

NASZEJ GMINY 

➢ Projekt na kanalizację deszczową w Łupawie 

➢ Projektujemy rozwój infrastruktury sanitarnej 

w Potęgowie i Dąbrównie 

➢ Droga tymczasowa do nowego Inwestora 

➢ DOTACJA DLA ZAKŁADU USŁUG PUBLICZNYCH 

Z.B. W POTĘGOWIE NA ZAKUP ZAMIATARKI 

➢ XXXI Sesja Rady Gminy Potęgowo 

➢ NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

WYŁĄCZONE Z GMINNEGO SYSTEMU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

➢ Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 

11 kwietnia 

➢ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

➢ Bezpłatny transport door-to-door dla 

mieszkańców Gminy Potęgowo 

➢ Odbierasz dowód osobisty? Pomyśl o PIN 

➢ Narodowy Spis Powszechny Ludności I 

Mieszkań 2021 

 

DOFINANSOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW 

NASZEJ GMINY 

Na ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 18 marca 

2021 roku, Rada Gminy Potęgowo przyjęła uchwały 

w sprawie możliwości przyznawania mieszkańcom 

Gminy Potęgowo dotacji celowych              na: zakup 

i montaż zbiorników bezodpływowych na 

nieczystości ciekłe, zakup i montaż przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz przedsięwzięć związanych 

z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy 

Potęgowo. Programy dotacyjne uchwalono na lata 

2021-2023 i występują pod nazwą : „Eko-logiczna 

Potęga”- dotacje na zakup zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz „NIE RÓB DYMU”- dofinansowanie 

wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne. 

Poniżej przedstawiono ww. programy. 

 

Program „Eko-logiczna Potęga” 

 

W trakcie tworzenia ewidencji zbiorników 

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków stwierdzono, iż budynki mieszkalne nie 

podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej 

wyposażone są w stare zbiorniki bezodpływowe, jak 

również w zbiorniczki o niewielkiej pojemności, w 

związku z powyższym  oraz  trosce o środowisko                         

wodno-gruntowe powstał program „Eko-logiczna 

Potęga”. W ramach programu przyznawane będą 

dotacje celowe z budżetu Gminy Potęgowo na 

zakup i montaż zbiorników bezodpływowych na 

nieczystości ciekłe oraz na zakup i montaż 

przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Z dofinansowania skorzystać będą mogli  właściciele 

lub użytkownicy wieczyści  budynków mieszkalnych 

lub budynków mieszkalnych w trakcie budowy 

położonych w miejscowościach Chlewnica, 

Darżynko, Nowa Dąbrowa, Rębowo, Żochowo, 

Piaseczno, Żychlin, Czerwieniec, Nowe Skórowo, 

Runowo, Gaje, Grapiczki, Malczkówko, Dąbrówno 

oraz część miejscowości: Nieckowo, Łupawa, 

Grąbkowo, Węgierskie, Radosław, Rzechcino                 

i Warcimino położonych na terenie gminy 

Potęgowo, które nie mogą być podłączone do sieci 

kanalizacji sanitarnej. Kwota dotacji przyznawana 

będzie w wysokości maksymalnie : 

• 2 000,00 zł brutto (słownie dwa tysiące złotych 

00/100) dla zbiorników bezodpływowych na 

nieczystości ciekłe do 5m3, 

• 3 500,00 zł brutto (słownie trzy tysiące pięćset 

złotych 00/100) dla zbiorników 

bezodpływowych na nieczystości ciekłe 

powyżej 5m3. 

• 5 000,00 zł brutto (słownie pięć tysięcy złotych 

00/100) dla przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 
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Ponadto od dnia 23 marca 2021 roku w ramach 

programu „Eko-logiczna Potęga” prowadzona jest 

kampania edukacyjna dla mieszkańców mająca na 

celu wyjaśnienie prawidłowej gospodarki wodno-

ściekowej, w ramach kampanii edukacyjnej 

mieszkańcy mogą również możliwość zadawania 

pytań poprzez wysłanie ich na adres e-mail: 

nsr@potegowo.pl, odpowiedzi zostaną udzielone w 

formie poradnika. 

Program „ NIE RÓB DYMU” 

 

Celem programu jest zmniejszenie niskiej emisji 

zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych  

z pieców opalanych paliwem stałym na terenie 

Gminy Potęgowo. Dotacja wypłacana jest ze 

środków budżetu gminy na dofinansowanie 

kosztów poniesionych przez mieszkańców w 

związku z wymianą dotychczasowego źródła ciepła 

na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium 

sprawności energetycznej oraz kryterium 

ekologicznego. Dotacja udzielana jest na wymianę 

źródła ciepła  

w wysokości 50% udokumentowanych i 

poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż: 

1) kotły gazowe – 5000 zł; 

2) kotły na lekki olej opałowy - 5000 zł; 

3) piece zasilane prądem elektrycznym – 5000 zł; 

4) kotły na paliwa stałe lub biomasę 

charakteryzujące się parametrami co najmniej 

jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) – 

5000 zł; 

5) węzeł cieplny – 10 000 zł; 

6) pompy ciepła (powietrzne, odbierające ciepło z 

gruntu lub wody) – 10 000 zł. 

Jeśli istnieją możliwości techniczne podłączenia się 

do sieci ciepłowniczej, to dotacja zostanie udzielona 

jedynie na zakup węzła cieplnego. 

Dotacja jest udzielana wyłącznie na zakup nowego 

źródła ciepła, spełniającego normy  

i dopuszczonego do użytkowania na terenie Polski. 

Warunkiem niezbędnym jest likwidacja wszystkich 

dotychczasowych nie ekologicznych źródeł  ciepła w 

lokalu/budynku objętym dofinansowaniem. 

Dofinansowanie przysługuje tylko raz na daną 

nieruchomość i nie obejmuje nieruchomości, w 

których źródło ciepła będzie instalowane po raz 

pierwszy. 

Terminy składania wniosków o dotacje celowe w 

latach 2021-2023: 

• 15 kwietnia 2021r. – 30 września 2021r. 

• 1 stycznia 2022r. – 31 sierpnia 2022r. 

• 1 stycznia 2023r. – 31 sierpnia 2023r. 

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski 

rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z 

Wnioskodawcą zostanie podpisana umowa o 

udzielenie dotacji na dofinansowanie 

przedsięwzięcia. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

w celu rozliczenia dotacji. Dotowany w terminie 

określonym w umowie, jednak nie później niż do 

dnia 15 listopada danego roku, przedkłada wniosek 

o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie przedsięwzięcia. 

Wypłata nastąpi po zaakceptowaniu wniosku o 

rozliczenie dotacji. 

M. WICHER, M. BEREZOWSKA 

PROJEKT NA KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ 

W ŁUPAWIE  

W dniu 30 marca 2021 Wójt Gminy Potęgowo 

Dawid Litwin podpisał umowę na opracowanie 

dokumentacji projektowej budowy kanalizacji 

deszczowej planowanej wzdłuż drogi Łupawa-

Dąbrówno, odcinek od skrzyżowania przy nowo 

zabudowanych działkach, dalej koło szkoły, do drogi 

powiatowej w Łupawie, w kierunku rzeki Łupawa. 

Projektowany zakres kanalizacji deszczowej to ok. 

650 mb. Planowana lokalizacja to droga gminna 

działka nr 230; 58/7 oraz droga powiatowa działka 

nr 226 obręb Łupawa.   

http://www.potegowo.pl/
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Zaprojektowanie inwestycji stało się konieczne ze 

względu na problem z wodą deszczową, szczególnie 

na skutek ulewnych deszczy.  

Wykonawcą dokumentacji jest Katarzyna Łyszyk 

prowadząca biuro PROFIL w Słupsku. Koszt 

dokumentacji wynosi 32.64,00 zł. Wykonanie 

zaplanowane jest do 29 października 2021. 

PROJEKTUJEMY ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY SANITARNEJ W 

POTĘGOWIE I DĄBRÓWNIE  

W dniu 19 marca 2021 r. Wójt Gminy Potęgowo 

Dawid Litwin w obecności pani Skarbnik Ewy 

Walitów podpisał dwie umowy na opracowanie 

dokumentacji projektowych zadań: 

• „Budowa przepompowni ścieków w 

Potęgowie wraz z budową kanalizacji 

sanitarnej ” 

• „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie” 

Wykonawcą obu zadań jest projektant Jakub 

Sieciechowicz ze Słupska, prowadzący Usługi 

Inżynieryjne. Wybrany został na podstawie 

postępowań prowadzonych w trybie 

podstawowym. 

Opracowanie tych dokumentacji jest niezbędne do 

przeprowadzenia robót.  Podjęte działania są 

odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz rozwój 

mieszkalnictwa w Potęgowie. 

Zakres zadań  jest następujący: 

 „Budowa przepompowni ścieków w Potęgowie 

wraz z budową kanalizacji sanitarnej ”: 

Zakresem zamówienia jest wykonanie 

dokumentacji projektowej przepompowni ścieków 

wraz z siecią kanalizacji sanitarnej o długości ok. 

1.400 mb. Planowana lokalizacja przepompowni 

ścieków na działce nr 39, przylegającej do drogi 

powiatowej dz. nr 5 w kierunku ulicy Lawendowej 

dz. nr 29, następnie przebieg sieci w pasach dróg 

gminnych - dz. nr 24; 25/5; 10 obręb Potęgowo oraz 

działka nr 75 obręb Skorowo Nowe. Projektowane 

włączenie do istniejącej sieci kanalizacji tłocznej - 

przy drodze powiatowej w miejscowości Nowe 

Skórowo działka nr 56, która tłoczy ścieki do 

oczyszczalni w Potęgowie.  Termin wykonania – do 

18.10.2021. Wartość usługi – 36.777,00 zł 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie” 

Zakresem zamówienia jest wykonanie 

dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej o 

długości ok. 4.300 mb. Planowany zakres inwestycji 

dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

i tłocznej wraz z przyłączami do granicy działek. 

Planowany przebieg sieci dotyczy zabudowanej 

części miejscowości Dąbrówno w obrębie drogi 

powiatowej działki nr 132 i 231 obręb Grąbkowo 

(włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

zlokalizowane w okolicy działki nr 51/2 obręb 

Grąbkowo).  Następnie projektowana sieć 

przebiegać ma w obrębie drogi powiatowej w 

miejscowości Dąbrówno dz. nr 40 i działka nr 108 – 

droga gminna  obręb Dąbrówno.  Termin wykonania 

– do 18.12.2021. Wartość usługi – 78.597,00 zł. 

Opracowania mają się zakończyć uzyskaniem 

pozwolenia na budowę.  

K. KOZIOŁ  

DROGA TYMCZASOWA DO NOWEGO 

INWESTORA  

W miesiącu marcu br. przy pomocy firmy 

zewnętrznej wyłonionej w drodze zapytania 

ofertowego wykonaliśmy remont odcinka drogi 

gminnej w Potęgowie położonej na terenie 

Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo-

Usługowego w Potęgowie. Droga została wykonana 

do nowego inwestora rozpoczynającego działalność 

na w/w terenie w zakresie związanym ze sprzedażą 

maszyn rolniczych.  Inwestor zakupił działkę o pow. 

0,87 ha od gminy pod koniec ubiegłego roku.  

Ponadto z końcem marca br. dokonano sprzedaży 

kolejnych 4 działek przemysłowych położonych na 

http://www.potegowo.pl/
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terenie WOPU w Potęgowie. Nowy Inwestor zakupił 

teren o pow. 7,25 ha i wkrótce planuje rozpocząć 

działalność.  

 

Nowe Inwestycje to nowe możliwości i miejsca 

pracy dla naszych mieszkańców.   

E. KONOPA 

DOTACJA DLA ZAKŁADU USŁUG 

PUBLICZNYCH Z.B. W POTĘGOWIE NA 

ZAKUP ZAMIATARKI 

W dniu 18.03.2021r. radni gminy Potęgowo na sesji 

Rady Gminy zdecydowali o udzieleniu Zakładowi 

dotacji celowej w wysokości 25.000 zł brutto na 

zakup zamiatarki komunalnej przeznaczonej do 

oczyszczania dróg i placów gminnych.  

Zamiatarka komunalna to urządzenie służące do 

usuwania zanieczyszczeń takich jak piasek, błoto, 

frakcje kruszyw, trawy, liście z różnego rodzaju 

powierzchni - dróg, parkingów, chodników. 

Maszyna zbudowana jest tak, aby możliwe było jej 

zamocowanie do pojazdu z napędem, np. do 

ciągnika czy koparki, umożliwia sprawne 

przemieszczanie się na terenie gminy i wysoką 

efektywność pracy. Zamiatarka montowana jest na 

przodzie ciągnika lub koparki, napędzana 

hydraulicznie, wyposażona w zestaw szczotek oraz 

układ zraszania ograniczający zjawisko pylenia.  

W ramach zimowego utrzymania dróg gminnych co 

roku drogi posypywane są piaskiem, który 

następnie należy usunąć. W sezonie zimowym 

2020/2021 Zakład zakupił 200 ton piasku na 

posypywanie dróg gminnych oraz chodników w 

pasach drogowych. Zalegający piasek usuwany jest 

ręcznie, w związku z tym jest to zadanie 

czasochłonne i angażujące dużą liczbę 

pracowników. Z uwagi na długi czas wykonywania 

prac, część zalegającego piasku przedostaje się do 

kanalizacji deszczowych powodując ich niedrożność 

i generując wysokie koszty związane z udrażnianiem 

sprzętem specjalistycznym WUKO. Konieczność 

oczyszczania dróg występuje także po intensywnych 

opadach, w wyniku których drogi pokryte są błotem 

i biomasą, czy też w okresie jesiennym (opadające 

liście).  

Zakup zamiatarki umożliwi poprawę efektywności 

wykonywania zadań związanych  

z utrzymaniem dróg gminnych oraz zwiększy 

bezpieczeństwo użytkowników dróg.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

XXXI SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

18 marca 2021 odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy 

Potęgowo, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w 

Potęgowie. Sesje otworzył Przewodniczący Rady 

Gminy Waldemar Zientarski. Porządek obrad był 

bardzo bogaty zarówno w rożnego rodzaju 

informacje i sprawozdania, jak również ilość uchwał. 

Pierwszą informacja była relacja Wójta Gminy 

Potęgowo Dawida Litwina z działalności 

międzysesyjnej.  

Kolejne relacje to: 

1. Sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i 

placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Potęgowo, za 2020 

rok. – przedstawione przez Główną Księgową 

Referatu Oświaty Dorotę Majchrzak; 

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie za 

2020 rok. 

3. Informacja z realizacji Gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie  w Gminie 

Potęgowo na lata 2016-2020 za rok 2018. – 

przedstawione przez pracownika GOPS w 

Potęgowie Wiolettę Maniak; 

http://www.potegowo.pl/
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4. Sprawozdanie z wdrażania w 2020 roku  

Strategii Rozwoju Gminy Potęgowo na lata 

2015-2022 – przedstawione przez Z-cę Wójta 

Annę Boniecką; 

5. Funkcjonowanie Referatu Oświaty w Urzędzie 

Gminy Potęgowo – informacja przedstawiona 

przez Główną Księgową Referatu Oświaty 

Dorotę Majchrzak; 

6. Informacja o przygotowaniach do budowy 

przedszkola i żłobka w Potęgowie – 

przedstawiona przez Kierownika Referatu 

Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i 

Zamówień Publicznych Katarzynę Kozioł 

7. Informacja na temat szczepień COVID 19 na 

terenie Gminy Potęgowo - przedstawiona 

przez pracownika GOPS w Potęgowie Wiolettę 

Maniak. 

Podjęto następujące uchwały: 

1) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Potęgowo. 

2) w sprawie postanowienia o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej. 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości wchodzących w skład Zasobu 

Gminy Potęgowo. 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Potęgowo. 

6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Potęgowo. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia zasad 

udostępniania pomieszczeń w Punktach 

Świadczenia Usług Społecznych w Gminie 

Potęgowo. 

8) w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Potęgowo. 

9) w sprawie przyjęcia zasad udzielania i 

rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Potęgowo na realizację przedsięwzięć 

związanych z ograniczeniem niskiej emisji na 

terenie Gminy Potęgowo na lata 2021 – 2023. 

10) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2021 rok. 

11) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021- 

2036. 

12) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Potęgowo, trybu 

postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

celowej i sposobu jej rozliczenia na pokrycie 

części kosztów zakupu i montażu szczelnych 

zbiorników bezodpływowych na nieczystości 

ciekłe bytowe na lata 2021-2023. 

13) w sprawie  określenia zasad udzielenia i 

rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 

zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Potęgowo na lata 

2021-2023  

Radni zajęli też stanowisko w sprawie rozpatrzenia 

petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej 

petycję - List otwarty do Prezydenta RP, Członków 

Rządu, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin 

w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP 

niebezpiecznej  SZCZEPIONCE” Stowarzyszenia 

Polska Wolna od GMO reprezentowanego przez 

Annę Szmelcer – Przewodniczącą. 

Warto zwrócić uwagę na niektóre z podjętych na 

sesji uchwał, bo płyną z nich ważne dla 

mieszkańców Gminy informacje. 

Istotne dla przedsiębiorców – zostaną od 1 lipca 

2021 r. wyłączeni z gminnego systemu 

gospodarowania odpadami:  

Nieruchomości niezamieszkałe, tj. nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy  

a powstają odpady komunalne były w gminnym 

http://www.potegowo.pl/
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systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 

od 1 lipca 2013 r. Wyłączenie z systemu 

gospodarowania odpadami nieruchomości 

niezamieszkałych spowodowane jest znacznymi 

zmianami przepisów ustawy  o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, w szczególności w zakresie 

górnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej. 

Ustawodawca określił bowiem ograniczenia  

w wysokości 3,2% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za 

pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% 

przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o 

pojemności 120 litrów, przeznaczony do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

niezamieszkałej. Natomiast w przypadku pojemnika 

lub worka o mniejszej lub większej pojemności 

ustawodawca wskazał, że stawki opłaty ustala się w 

wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. 

Wprowadzone ustawą górne kwoty stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi znacząco 

odbiegają od stawek stosowanych na terenie Gminy 

Potęgowo przed zmianą ustawy, co w znacznym 

stopniu spowodowało obniżenie dochodów  

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z 

nieruchomości niezamieszkałych. Dalsze 

pozostawienie nieruchomości niezamieszkałych we 

wspólnym systemie gospodarowania odpadami, 

przy obecnych stawkach maksymalnych, 

prowadziłoby do finansowania wywozu odpadów z 

firm, z opłat wnoszonych od mieszkańców 

nieruchomości zamieszkałych. Wyłączenie 

nieruchomości niezamieszkałych  z gminnego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

spowoduje, że każdy właściciel nieruchomości, na 

której powstają odpady komunalne będzie 

zobowiązany do zawarcia indywidualnej umowy na 

wywóz  odpadów komunalnych  

z podmiotem, który uzyskał odpowiedni wpis do 

rejestru działalności regulowanej  w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Potęgowo. Właściciel nieruchomości 

niezamieszkałej od 1 lipca 2021 r. będzie miał 

obowiązek poinformować Gminę Potęgowo, 

zgodnie z art. 6 ust. 5a  

o zawarciu powyższej umowy. 

 

Gmina wprowadza program udzielania dotacji na 

wymianę źródła ciepła: 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze 

zm.) finansowanie ochrony środowiska może 

polegać na udzielaniu dotacji celowej z budżetu 

gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych, w tym osób fizycznych czy 

wspólnot mieszkaniowych. Celem realizacji uchwały 

jest umożliwienie mieszkańcom pozyskiwania 

środków finansowych na zadania z zakresu ochrony 

środowiska. Przewiduje się, że dzięki wsparciu 

mieszkańcy będą chętniej przeprowadzali 

inwestycje prowadzące do poprawy stanu 

środowiska. Podjęcie przez Gminę działań mających 

na celu poprawę jakości powietrza wynika  

z realizacji założeń Uchwały Nr 310/XXIV/20 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia  

28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa pomorskiego, z 

wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, 

ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Wprowadzono Regulamin udzielania i rozliczania 

dotacji celowej, w którym określono zasady jego 

przeprowadzenia. 

Gmina wprowadza program dotacji na zakup szamb: 

W trakcie tworzenia ewidencji zbiorników 

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków stwierdzono, iż budynki mieszkalne nie 

podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej 

wyposażone są w stare zbiorniki bezodpływowe 

(często poniemieckie), jak również w zbiorniczki             

o niewielkiej pojemności nie dostosowane do 

potrzeb obecnych mieszkańców budynków 

mieszkalnych, również  stwierdzono, iż na obszarze 
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Gminy Potęgowo istnieją budynki                           nie 

posiadające żadnego zbiornika na gromadzenie  

nieczystości ciekłych. W celu uniknięcia sytuacji 

związanej z brakiem zaopatrzenia nowych 

budynków mieszkalnych                    w zbiorniki 

bezodpływowe na terenie gminy Potęgowo ujęto je 

w programie                             ww. dofinansowania. 

W celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska 

gruntowo-wodnego z uwagi na brak kanalizacji  oraz 

ryzyko niedostatecznego oczyszczania ścieków , 

określono szczegółowe zasady udzielania dotacji 

celowych na przedsięwzięcia związane z zakupem i 

montażem szczelnych zbiorników bezodpływowych 

na nieczystości ciekłe bytowe. Zgodnie z art.7 ust.3 

i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz.U. z 2020., poz.708) projekt uchwały 

przesłano do prezesa urzędu ochrony konkurencji i 

konsumentów oraz ministrowi ds. rolnictwa i 

rozwoju wsi. 

- Gmina wprowadza program dotacji na 

przydomowe oczyszczalni ścieków: 

W trakcie tworzenia ewidencji zbiorników 

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków stwierdzono, iż budynki mieszkalne nie 

podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej 

wyposażone są w stare zbiorniki bezodpływowe 

(często poniemieckie), jak również w zbiorniczki o 

niewielkiej pojemności. Niektóre budynki 

mieszkalne położone są w znacznej odległości od 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a budowa sieci 

infrastruktury sanitarnej jest ekonomicznie 

nieuzasadniona. W celu ograniczenia 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego z 

uwagi na brak kanalizacji oraz ryzyko 

niedostatecznego oczyszczania ścieków , określono 

szczegółowe zasady udzielania dotacji celowych na 

przedsięwzięcia związane z zakupem i montażem 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z 

art.7 ust.3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz.U. z 2020., poz.708 ze zm.) projekt 

uchwały przesłano do prezesa urzędu ochrony 

konkurencji i konsumentów oraz ministrowi ds. 

rolnictwa i rozwoju wsi. 

K. KOZIOŁ  

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

WYŁĄCZONE Z GMINNEGO SYSTEMU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Z dniem 1 lipca 2021 r. ulega zmianie system 

odbioru odpadów komunalnych  

z nieruchomości niezamieszkałych, na których 

powstają odpady, tj. z lokali handlowych, 

usługowych, produkcyjnych, rzemieślniczych oraz 

lokali gastronomicznych. 

Na mocy podjętej przez Radę Gminy Potęgowo 

uchwały Nr XXXI/285/2021 z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne od 1 lipca 2021 r. odpady 

komunalne z terenu nieruchomości 

niezamieszkałych, nie będą odbierane przez 

Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez 

Gminę Potęgowo. 

W systemie pozostają jedynie nieruchomości, na 

których prowadzone są w sposób ciągły usługi z 

zakresu: administracji publicznej, oświaty, kultury i 

działalności bibliotecznej. 

Wyłączenie właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych z gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi będzie 

skutkowało konicznością zawarcia (zgodnie z art. 6 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach) indywidualnej umowy z przedsiębiorcą 

prowadzącym działalność w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych, 

wpisanych do rejestru działalności regulowanej 

znajdującej się na stronie www.bip.potegow.pl  w 

zakładce REJESTRY (Rejestr działalności 

regulowanej).  

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej 

zobowiązany będzie nadal przestrzegać zasad 

określonych w Regulaminie utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Potęgowo oraz ustawy z 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, w zakresie postępowania  

z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie 

jego nieruchomości. Przede wszystkim właściciel 

nieruchomości zobowiązany będzie do prowadzenia 
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selektywnej zbiórki odpadów (segregacji odpadów), 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do 

zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywania tych pojemników w odpowiednim 

stanie sanitarnym. 

Wypełnienie obowiązku posiadania umowy i 

prowadzenia segregacji odpadów komunalnych  

z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie 

podlegać regularnym kontrolom. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, właściciel nieruchomości, który nie 

wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny, 

która może sięgać nawet 5 000,00 zł. 

Dlaczego nieruchomości niezamieszkałe zostają 

wyłączone z gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi?  

Nieruchomości niezamieszkałe zostały włączone do 

gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dniem 1 lipca 2013 r., czyli od 

momentu, kiedy pojawiły się deklaracje. Urząd 

Gminy Potęgowo przeprowadzał postępowania 

przetargowe, a Rada Gminy Potęgowo przyjmowała 

stawki za pojemnik w takiej wysokości, aby system 

się bilansował. 

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie 

nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości  i 

porządku w gminach. Jedną z ważniejszych zmian 

było określenie górnej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami na nieruchomości 

niezamieszkałej. Ustawodawca określił bowiem 

ograniczenia w wysokości 3,2% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 

osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 

litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o 

pojemności 120 litrów, przeznaczony do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

niezamieszkałej. Natomiast w przypadku pojemnika 

lub worka o mniejszej lub większej pojemności 

ustawodawca wskazał, że stawki opłaty ustala się w 

wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.   

Wprowadzone ustawą górne kwoty stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi znacząco 

odbiegają od stawek stosowanych na terenie Gminy 

Potęgowo przed zmianą ustawy, co  

w znacznym stopniu spowodowało obniżenie 

dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami z nieruchomości niezamieszkałych. 

Dalsze pozostawienie nieruchomości 

niezamieszkałych we wspólnym systemie 

gospodarowania odpadami, przy obecnych 

stawkach maksymalnych, prowadziłoby do 

finansowania wywozu odpadów z firm, z opłat 

wnoszonych od mieszkańców nieruchomości 

zamieszkałych. 

SPORZĄDZIŁA:  EWA OSOSIŃSKA  

ZAWIESZENIE PRACY STACJONARNEJ 

PRZEDSZKOLI DO 11 KWIETNIA 

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie 

stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to 

będzie polegało na prowadzeniu zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego ustalonego przez dyrektora 

sposobu realizowania zajęć. 

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo 

osoba kierująca inną formą wychowania 

przedszkolnego, na wniosek: 

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) rodziców dzieci, którzy:  

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą, 

b) realizują zadania dotyczące koordynacji 

ratownictwa medycznego, 

c) realizują zadania publiczne w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, 

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających 

bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

e) wykonują działania ratownicze, 

f) są  zatrudnieni  w jednostkach  organizacyjnych  

pomocy  społecznej  w rozumieniu  art.6 pkt 5  
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ustawy  z dnia 12marca 2004r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i 2369), 

g) są  zatrudnieni  w ogrzewalniach  i 

noclegowniach,  o których  mowa  wart.48a  

ustawy  z dnia  12marca  2004r. o pomocy 

społecznej, 

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub  osobom  w podeszłym 

wieku,  o których mowa wart.67  iart.69  ustawy  z 

dnia  12marca  2004r.  o pomocy społecznej, 

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych placówkach 

opiekuńczo-terapeutycznych oraz w 

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3, 

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o 

których mowa wart.2 ustawy z dnia 14grudnia 

2016r. –Prawo oświatowe, i realizują zadania na 

terenie tych jednostek – ma obowiązek 

zorganizować zajęcia w przedszkolu,  oddziale  

przedszkolnym  w szkole  podstawowej  lub  innej  

formie wychowania przedszkolnego, do których 

uczęszczają te dzieci 

W przypadku uczniów szkół podstawowych, którzy 

z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą 

realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, w miejscu zamieszkania, 

dyrektor szkoły ma obowiązek: 

1) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole 

lub 

2) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość na terenie szkoły. 

W klasie VIII szkoły podstawowej dyrektor szkoły 

może zapewnić  w szkole  konsultacje   

indywidualne   lub   grupowe   z nauczycielem  

prowadzącym  zajęcia  edukacyjne z przedmiotów, 

z których uczeń przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. W ramach  konsultacji, dyrektor 

szkoły może zorganizować w szkole testy 

sprawdzające poziom przygotowania uczniów do 

egzaminu ósmoklasisty. 

Od  dnia  29 marca  2021r.  do  dnia  11 kwietnia  

2021r. dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek 

rodziców dzieci uczęszczających do klas I–III szkoły 

podstawowej, którzy: 

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą, 

2) realizują zadania dotyczące koordynacji 

ratownictwa medycznego, 

3) realizują zadania publiczne w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, 

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających 

bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

5) wykonują działania ratownicze, 

6) są zatrudnieni w jednostkach  organizacyjnych 

pomocy społecznej w rozumieniu  art.6 pkt 5  

ustawy  z dnia  12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej, 

7) są  zatrudnieni  w ogrzewalniach   i 

noclegowniach,   o których  mowa  wart.48a   

ustawy   z dnia 12 marca   2004r. o pomocy 

społecznej, 

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 

wieku, o których mowa wart.67 iart.69 ustawy z 

dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej, 

9) są  zatrudnieni  w placówkach  opiekuńczo-

wychowawczych,  regionalnych  placówkach  

opiekuńczo-terapeutycznych oraz w 

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3, 

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, 

o których mowa w art.2  ustawy  z dnia  14grudnia  

2016r. –Prawo oświatowe, i realizują zadania na 

terenie tych jednostek 
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– ma obowiązek zorganizować dla tych dzieci 

opiekę w szkole, do której uczęszczają. Dyrektor 

szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, 

realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-

nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-

do-11-kwietnia 

https://www.kuratorium.gda.pl/od-29-marca-do-

11-kwietnia-zawieszenie-pracy-stacjonarnej-

przedszkoli-praktyczna-nauka-zawodu-i-

mlodociani-pracownicy/ 

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY  

Okres pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego został przedłużony do dnia 11 

kwietnia 2021r. 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-

/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-

opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-

r_-do-11-kwietnia-2021-r_/3933776 

A.BASARAB 

BEZPŁATNY TRANSPORT DOOR -TO-DOOR 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POTĘGOWO  

Gmina Potęgowo świadczy usługę transportową 

door-to-door (od drzwi do drzwi) w ramach projektu 

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door na 

terenie Gminy Potęgowo”. Dzięki usłudze 

mieszkańcy mogą bezpłatnie dotrzeć np. do lekarza, 

urzędu, na rehabilitację czy załatwić istotne sprawy 

w instytucjach nie tylko na terenie naszej gminy. 

Korzystająca z usługi osoba zostanie odebrana z 

domu, zawieziona w miejsce docelowe i odwieziona 

do domu. 

 

Kto może skorzystać z bezpłatnej usługi 

transportowej? 

Projekt skierowany jest do pełnoletnich 

mieszkańców Gminy Potęgowo o ograniczonej 

mobilności, zatem do osób nie tylko z 

niepełnosprawnościami, ale do wszystkich którzy 

mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu 

się wynikające  z ograniczonej sprawności (seniorzy 

70+). 

Jak zamówić usługę bezpłatnego transportu? 

Usługę można zamawiać dzwoniąc pod 

dedykowany numer telefonu: 506 950 197 a także 

w formie elektronicznej, za pomocą formularza 

zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) przesłanego 

na adres: transport@potegowo.pl 

Ważne, aby mieszkaniec zainteresowany usługą 

zaplanował wcześniej swoją wizytę i przynajmniej 

dzień wcześniej, złożył zapotrzebowanie na ww. 

usługę oraz co najważniejsze, otrzymał 

potwierdzenie o możliwości realizacji usługi w 

planowanym terminie. Podczas kontaktu z 

dyspozytorką osoba zainteresowana transportem, 

zostanie poproszona o podanie nie tylko terminu 

przejazdu, ale także celu transportu oraz 

zapotrzebowania na np. asystę drugiej osoby 

podczas usługi.  

Choć usługa ma pomagać w wielu codziennych 

sprawach, prosimy pamiętać, że pierwszeństwo do 

skorzystania z niej mają osoby wskazujące na pilne 

sytuacje, mające wpływ na zdrowie czy życie. 

Wszystkie te elementy określone są w regulaminie 

usługi, dostępnego na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Potęgowo. 

Otrzymany przez samorząd grant z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  pokrywa prawie w 

całości  koszty przedsięwzięcia, m.in. zakupiono 

busa, dostosowanego do przewozu osób z 

niepełnosprawnościami, zatrudniono kierowcę i 

dyspozytora usługi. 

 

 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia
https://www.kuratorium.gda.pl/od-29-marca-do-11-kwietnia-zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-praktyczna-nauka-zawodu-i-mlodociani-pracownicy/
https://www.kuratorium.gda.pl/od-29-marca-do-11-kwietnia-zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-praktyczna-nauka-zawodu-i-mlodociani-pracownicy/
https://www.kuratorium.gda.pl/od-29-marca-do-11-kwietnia-zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-praktyczna-nauka-zawodu-i-mlodociani-pracownicy/
https://www.kuratorium.gda.pl/od-29-marca-do-11-kwietnia-zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-praktyczna-nauka-zawodu-i-mlodociani-pracownicy/
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-11-kwietnia-2021-r_/3933776
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-11-kwietnia-2021-r_/3933776
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-11-kwietnia-2021-r_/3933776
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-11-kwietnia-2021-r_/3933776
tel:506950197
mailto:transport@potegowo.pl
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Projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu 

door-to-door na terenie Gminy Potęgowo” jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu 

door-to-door oraz poprawa dostępności 

architektonicznej wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

  

202103-regulamin-transport-d2d-ugp.pdf 

202103-formularz-transport-d2d-ugp.pdf 

202103-formularz-transport-d2d-ugp.docx 

ODBIERASZ DOWÓD OSOBISTY? POMYŚL 

O PIN 

Przy skorzystaniu z funkcjonalności e-dowodu 

pomoże nam numer CAN – na pierwszej stronie 

dokumentu w postaci liczbowej, na drugiej stronie 

w postaci kodu kreskowego. Służy on do połączenia 

się z warstwą elektroniczną i zabezpiecza dowód 

przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie 

elektronicznej przez osoby nieuprawnione. 

 

W warstwie elektronicznej dowodu znajdują się 3 

certyfikaty: obecności (do potwierdzenia swojej 

obecności w wybranych instytucjach, urzędach, 

lotniskach- umożliwiając bezkolejkowe przejście 

przez kontrolę celną), identyfikacji i 

uwierzytelniania (działa jak profil zaufany, służy do 

logowania się na platformach usługowych np. 

obywatel.gov.pl, pozwala na korzystanie z e-usług) 

podpisu osobistego (działa jak podpis 

elektroniczny, służy do elektronicznego 

podpisywania umów i pism). 

Aktywacja e-dowodu 

Do obywatela należy decyzja czy aktywuje 

certyfikaty, znajdujące się w e-dowodzie czy nie. 

Można to zrobić w momencie odbioru dowodu lub 

w każdej innej chwili trwania jego ważności. 

Pierwsza aktywacja odbywa się w urzędzie i polega 

na nadaniu kodów PIN, które są potrzebne do tego, 

by za pomocą e-dowodu móc się uwierzytelniać: 

⎯ czterocyfrowy PIN do certyfikatu identyfikacji i 

uwierzytelniania, i  

⎯ sześciocyfrowy PIN do podpisu osobistego  

W przypadku braku zainteresowania z korzystania z 

warstwy elektronicznej, można zrezygnować z jej 

aktywacji i nie ustalać żadnych kodów. Przy 

odbiorze nowego dowodu jego posiadacz otrzyma 

kod PUK (do odblokowania w razie zapomnienia 

kodu PIN). 

Zmiany kodów PIN można dokonać przy pomocy 

bezpiecznej i bezpłatnej aplikacji eDO App  

(https://www.edoapp.pl/) na smartfony (na 

Android i iOS), która służy również do potwierdzania 

tożsamości i elektronicznego podpisywania się, 

sprawdzenia przy zawarciu umowy ważności i 

oryginalności e-dowodu. 

Przypominamy, że dowód osobisty na e-dowód 

można wymienić w każdej chwili. Nie trzeba czekać 

aż skończy się termin ważności obecnie 

posiadanego. Warunkiem jest tylko posiadanie 

aktualnego zdjęcia, wykonanego nie wcześniej niż 6 

m-cy przed dniem złożenia wniosku. Wymiana 

dowodu jest bezpłatna. 

E-dowód to połączenie tradycji z nowoczesnością, 

kolejny krok do przodu. W życiu codziennym to duże 

ułatwienie, oszczędność czasu i możliwość 

załatwienia wielu spraw bez konieczności 

wychodzenia z domu. Korzyści z posiadania e-

dowodu jest naprawę wiele. 

Warto więc wymienić i aktywować dotychczasowy 

dowód na bardziej nowoczesny. 

M. KOZAK 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://potegowo.pl/sites/default/files/202103-regulamin-transport-d2d-ugp.pdf
https://potegowo.pl/sites/default/files/202103-formularz-transport-d2d-ugp.pdf
https://potegowo.pl/sites/default/files/202103-formularz-transport-d2d-ugp.docx
https://www.edoapp.pl/
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY 

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021  

1 kwietnia br. w całej Polsce rozpoczął się Narodowy 

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Każdy 

obywatel Polski ma obowiązek udziału w 

Narodowym Spisie. Aby to zrobić należy dokonać 

tzw. samospisu internetowego, tj.: 

• wejść  na stronę : spis.gov.pl, 

• wypełnić  e-formularz spisowy, 

• spełnić obowiązek spisowy. 

W związku z tym, że nie każdy ma możliwość 

dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu 

do urządzeń czy do Internetu) w Urzędzie Gminy 

Potęgowo  udostępnione zostało Biuro Spisowe 

znajdujące się w pokoju nr 12 lub 13. 

Każdy mieszkaniec naszej gminy, który nie ma 

możliwości samodzielnego spisu, może zadzwonić 

pod podany niżej numer i umówić się na wizytę w 

urzędzie - w godzinach pracy urzędu. Na miejscu 

może dokonać spisu oraz uzyskać pomoc od 

pracownika w jego przeprowadzeniu. 

Nr telefonu: 59 845 4982 lub 59 845 4988

 

Spis powszechny  dostarczy  szczegółowych  

informacji  o  liczbie  ludności, jej  terytorialnym 

rozmieszczeniu, strukturze  demograficzno – 

społecznej i  zawodowej, a  także   o  społeczno – 

ekonomicznej  charakterystyce  gospodarstw  

domowych  i  rodzin oraz o  ich  zasobach  i  

warunkach  mieszkaniowych  na  wszystkich   

szczeblach  podziału terytorialnego  kraju: 

ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. 

Obowiązek przeprowadzenia samospisu nie wyłącza 

możliwości zebrania w każdym czasie danych od 

osoby fizycznej metodą wywiadu bezpośredniego 

lub telefonicznego. 

Na stronie internetowej https://spis.gov.pl w 

zakładce o spisie znajdują się istotne informacje, w 

tym odpowiedzi na pytania czym jest spis oraz jakie 

dane są zbierane w ramach spisu. 

• https://spis.gov.pl/o-spisie/czym-jest-spis 

SPORZĄDZIŁA: M. KOZAK  

  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://spis.gov.pl/o-spisie/czym-jest-spis

