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W numerze: 

➢ Montaż ścian budynku gminnego przedszkola i 

żłobka w Potęgowie 

➢ Pożegnanie pracownika Urzędu z okazji 

przejścia na emeryturę 

➢ Zaczynamy przebudowę drogi w Nowej 

Dąbrowie 

➢ Rozbudowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Żychlin 

➢ Zakończone remonty w kolejnych świetlicach 

wiejskich 

➢ Zasady odbioru ścieków z szamb na terenie 

gminy Potęgowo 

➢ Kwalifikacja wojskowa 

➢ Rekrutacja dzieci do żłobka w Potęgowie 

➢ Podatek akcyzowy - wnioski o zwrot do 31 

sierpnia 

 

MONTAŻ ŚCIAN BUDYNKU GMINNEGO 

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA W POTĘGOWIE  

Budowany w technologii prefabrykowanego 

szkieletu drewnianego obiekt nowego gminnego 

przedszkola i żłobka w Potęgowie, w połowie lipca 

wszedł w etap montażu ścian, które zostały 

przetransportowane na plac budowy jako gotowe 

elementy. 

Wideo: https://youtu.be/XFqTQsRssn8  

Placówka przeznaczona będzie do prowadzenia 

zajęć dla 125 dzieci (przedszkole – trzy oddziały dla 

75 dzieci; żłobek – dwa oddziały dla 50 dzieci). 

Obiekt ma być dostępny dla osób 

niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa 

przewidziana na ok. 1050 m2.  

Zostanie również zagospodarowany teren i 

wyposażony w place zabaw oraz parking.  

Budynek zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej 

i zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne. 

 

Wykonawcą zadania jest konsorcjum dwóch firm, 

których liderem jest Firma Budowlana Ekoinbud Sp. 

z o.o. sp.k. z Gdańska. Wartość inwestycji wynosi ok 

8 000 000 zł, a Gmina Potęgowo otrzymała na ten 

cel dotację 1 320 000 zł z programu MALUCH+. 

Prace zostaną zakończone w grudniu 2021 r. 

POŻEGNANIE PRACOWNIKA URZĘDU Z 

OKAZJI PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ  

20  lipca br. w Urzędzie Gminy w Potęgowie odbyło 

się uroczyste pożegnanie długoletniego pracownika 

Urzędu Gminy Potęgowo pani Agnieszki Kosior.  

 

Pani Agnieszka przepracowała w Urzędzie 40 lat na 

stanowisku ds. podatków i przechodzi na zasłużoną 

emeryturę.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://youtu.be/XFqTQsRssn8
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Jeszcze raz dziękujemy pani Agnieszce za 

współpracę oraz życzymy radości z życia, uśmiechu 

na co dzień, spełnienia marzeń oraz wszelkiej 

pomyślności. Niech nadchodzący czas wolny od 

pracy zawodowej pozwoli na realizację wielu 

planów i zamierzeń – wójt Dawid Litwin. 

M. KOZAK 

ZACZYNAMY PRZEBUDOWĘ DROGI W 

NOWEJ DĄBROWIE  

W dniu 26 lipca 2021 r. Wójt Gminy Potęgowo 

Dawid Litwin podpisał umowę na wykonanie 

inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Nowa Dąbrowa. 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo 

Inżynieryjne Sp. z o.o. z Redy, w imieniu którego 

umowę podpisali dwaj członkowie Zarządu: 

Radosław Krokosz i Michał Płotka. 

 

Inwestycja obejmuje dwa zadania: 

Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Nowa Dąbrowa, dz. nr 160/1; 158/1; 

159/1; obręb Nowa Dąbrowa, tj. połączenie 

miejscowości z drogą wojewódzką  nr 211 o długości 

899,57 mb. Obecnie droga posiada nawierzchnię 

utwardzoną  

z kruszywa naturalnego.  

Projekt obejmuje wykonanie drogi o szerokości 

zmiennej od 4,0 do 5,0 m, w tym jezdnia o 

szerokości 3,0 i 4,0 m,  po obu stronach pobocza 

utwardzone z kruszywa łamanego naturalnego.   

Nawierzchnia drogi składać się będzie z 

następujących warstw:  

• 12 cm – płyty betonowe typu YOMB 100 x 75 x 

12 cm- z klasy betonu C35/40, zbrojone 

podwójnie 

• 10 cm – warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 

mm   

• 10 cm – warstwa osączająca z piasku 

Zadanie II - Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Nowa Dąbrowa, dz. nr 157; obręb 

Nowa Dąbrowa, tj. droga o długości 130 mb; dz. nr 

157; obręb Nowa Dąbrowa. Obecnie droga posiada 

nawierzchnię utwardzoną z kruszywa naturalnego .  

Projekt obejmuje wymianę starej nawierzchni 

utwardzonej z kruszywa na odcinku A-B na nową 

nawierzchnię z płyt betonowych typu YOMB o 

wymiarach 100 x 75cm i grubości 12 cm.  

Nawierzchnia drogi składać się z następujących 

warstw:  

• 12 cm – płyty betonowe typu YOMB 100 x 75 x 

12 cm- z klasy betonu C35/40, zbrojone 

podwójnie 

• 10 cm – warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 

mm   

• 10 cm – warstwa osączająca z piasku 

Na realizację zadania nr 1 Zamawiający otrzymał 

dofinansowanie ze środków budżetu Województwa 

Pomorskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji 

gruntów rolnych dla jednostek samorządu 

terytorialnego.   

Termin wykonania: do 3 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. Wartość robót: 589.007,64 zł.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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 Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pełni 

inspektor Juliusz Bernat. Koszt usługi 9.000,00 zł 

Przebudowa drogi była wyczekiwana przez 

mieszkańców i z nimi konsultowana.  

K. KOZIOŁ  

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 

MIEJSCOWOŚCI ŻYCHLIN  

W dniu 28 lipca 2021 roku dokonano odbioru robót 

budowlanych wykonanego zadania. Wybudowano 

sieć wodociągową: odcinek sieci od hydroforni do 

terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną o  

łącznej długości 206,50 mb z rur PE fi 90 mm wraz z 

przyłączami do granicy działek w ilości 12 szt. o 

długości 63,30 mb z rur PE fi 40 mm oraz 2 hydranty 

p.poż nadziemne. Sieć wodociągową wybudowano 

w pasie dróg powiatowej i gminnej.   

Celem inwestycji było uzbrojenie nowych działek 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.  

Wykonawcą zadania był Zakład Robót Wiertniczych 

i Instalacji Sanitarnych Zbigniew Chamier Ciemiński 

z Tuchomia.  

 

Koszt wykonania sieci wyniósł 57.837,27 zł brutto. 

Dokumentację projektową wykonał Juliusz Bernat, 

koszt 9.840,00 zł brutto. Nadzór sprawowany był 

również przez Juliusza Bernata, cena usługi 1.476,00 

zł brutto. 

 

Wykonawca udzielił 3-letniej gwarancji na 

wykonane roboty. 

M. MACHNIKOWSKA 

ZAKOŃCZONE REMONTY W KOLEJNYCH 

ŚWIETLICACH  WIEJSKICH 

Zakończone zostały prace remontowe w świetlicach 

w Grąbkowie, Łupawie i Malczkowie w ramach 

zadania „Prace remontowo-adaptacyjne w 

punktach świadczenia usług społecznych w Gminie 

Potęgowo”. Zadanie realizowane jest w ramach 

projektu pn. „Społeczni do Potęgi”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2. 

Usługi Społeczne; poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług 

społecznych.  W projekcie wyznaczono do remontu 

10 obiektów. 

 

Zakres prac w świetlicach był następujący: 

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

- wykonanie odwodnienia: kanalizacja deszczowa z 

rur PCV łączonych na uszczelki gumowe, studnie; 

- elewacja: czyszczenie, malowanie elewacji na 

powierzchni około 175m2 oraz miejscowe naprawy 

uszkodzonej elewacji, malowanie farbą 

antyporostową;  

- utwardzenie: rozebranie oraz ponowne wykonanie 

utwardzenia z kostki betonowej na powierzchni 

około 30m2; 

- malowanie ścian wewnątrz świetlicy. 

Koszt:49.948,01 zł 

 

Grąbkowo: 

- daszek nad wejściem: zadaszenie z konstrukcji 

metalowej z profili stalowych. 

Koszt: 3.186,35 zł 

 Łupawa: 

- remont toalety: demontaż pisuaru, rozbiórka 

ścianki przegrody przy pisuarze oraz demontaż 

drzwi przedzielających toaletę, uzupełnienie glazury 

oraz gresu w miejscu zdemontowanego pisuaru i 

rozebranej ścianki, wymiana umywalek wraz z 

bateriami oraz półsyfonami. wymiana sedesów, 

wymiana baterii prysznicowej wraz z wężem i 

słuchawką, wymiana drzwi.  

- malowanie ścian wewnątrz pomieszczeń 

sanitarnych 

Koszt: 18.540,66 zł. 

Wykonawcą prac była firma pana Ryszarda Krause 

KRASBUD ze Smętowa Chmieleńskiego. Nadzór 

inwestorski nad remontem wszystkich obiektów 

pełni pan inspektor Juliusz Bernat. 

 

Żochowo: 

- wykonano rozbiórkę istniejącej przybudówki, 

dobudowę pomieszczenia kotłowni, zamontowano 

nowy piec c.o. na ekogroszek o mocy 34 kW, 

wymieniono grzejniki w całym obiekcie oraz 

pozostałe prace instalacyjne i wykończeniowe. 

Wyremontowano też pomieszczenia sanitarne. 

Wartość inwestycji wyniosła 196.174,06 zł. 

Wykonawca: Marcin Wirkus, przedsiębiorca z 

Żukówka.  

Dąbrówno: 

- ocieplono fragment elewacji - cokołu, 

pomalowano ściany wewnątrz świetlicy. Wartość 

robót wyniosła 15.989,55 zł. Wykonawca: Ryszard 

Krause KRASBUD Smętowo Chmieleńskie. 

Rzechcino: 

wykonano wymianę pokrycia dachowego, remont 

komina, remont toalety, stolarka drzwiowa, 

wyburzenie ściany pomiędzy dwoma salami, 

malowanie ścian i sufitów. Wartość robót 

100.889,26 zł. Wykonawca: firma Tadeusza i 

Tomasza Dominieckich KONBUD – DOM s.c. z 

Lęborka. 

Czerwieniec:  

wykonano wydzielenie pomieszczenia kotłowni, 

malowanie ścian. Wartość robót wyniosła 15.837,85 

zł. Wykonawca: firma Tadeusza i Tomasza 

Dominieckich KONBUD – DOM s.c. z Lęborka. 

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


S t r o n a  | 5 

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

 

Nadzór inwestorski nad wszystkimi pracami pełni 

Juliusz Bernat. 

 

Wyremontowane świetlice mogą być już 

wyposażane w meble, również zakupione w ramach 

w/w projektu. 

K. KOZIOŁ  

ZASADY ODBIORU ŚCIEKÓW Z SZAMB NA 

TERENIE GMINY POTĘGOWO  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3b ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach  

(t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.)  każdy 

właściciel nieruchomości ma obowiązek 

przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa takiej 

sieci jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w 

zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w 

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz 

pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób 

zgodny z przepisami. Nadzór nad przestrzeganiem 

przez mieszkańców powyższych przepisów należy 

do obowiązków organów wykonawczych gmin – 

wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.   

Zgodnie z art. 6 ustęp 1 ww. ustawy właściciele 

nieruchomości, którzy pozbywają się  

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są 

obowiązani 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, poprzez okazanie 

takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te 

usługi.  

Gminy mają obowiązek kontrolować posiadanie 

umów i dowodów uiszczenia opłat  

za usługi w zakresie opróżniania szamb, a w 

przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zawarł 

umowy, wójt wydaje z urzędu decyzję, w której 

ustala wysokość opłaty za wywóz nieczystości 

ciekłych przez właściciela nieruchomości i zleca 

realizację zadania uprawnionemu podmiotowi.  

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z 

terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od 

tego, gdzie są wylewane tj.: do rowu, na pole, czy 

też na własne podwórko. Proceder ten stanowi 

wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 

5000 zł.  

Zakład Usług Publicznych w Potęgowie świadczy 

usługę wywozu nieczystości ze zbiorników 

bezodpływowych wyłącznie na terenie gminy 

Potęgowo, natomiast nie odbiera odpadów 

(osadów) z przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Właściciel nieruchomości zlecający usługę odbioru  

i unieszkodliwienia ścieków ma obowiązek 

zapewnić swobodny dojazd do zbiornika (w tym 

odśnieżenie w okresie zimowym). Odbierane 

nieczystości ciekłe muszą spełniać wymogi 

określone w przepisach ochrony środowiska, tj. 

charakteryzować się określonym składem i stanem. 

W przypadku stwierdzenia, że ścieki są zagnite, mają 

konsystencję osadu, zawierają odpady z hodowli 

zwierząt (w tym gnojówkę, gnojowicę, fragmenty 

skór, pióra itp.), odpady stałe (np. gruz, popioły, 

szlaka itp.) odbierający ścieki ma prawo odmówić 

ich przyjęcia.  

Odebrane ścieki przetransportowane zostają do 

stacji zlewczej przy oczyszczalni ścieków w 

Potęgowie i tam podlegają oczyszczeniu.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 

Urząd Gminy Potęgowo stosownie do postanowień 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 

dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej w 2021r., (Dz.U.2021.47) 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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uczestniczy w ww. kwalifikacji na terenie 

Województwa Pomorskiego, która zostanie 

przeprowadzona w dniach od 9 sierpnia do dnia 19 

listopada 2021r. 

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie 

zdolności do czynnej służby wojskowej osób 

podlegających temu obowiązkowi oraz osób 

zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia 

służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. 

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji 

wojskowej zostaną wezwane do stawienia się przed 

Powiatową Komisją Lekarską i Wojskowym 

Komendantem Uzupełnień w Słupsku w roku 2021 

poprzez Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 

oraz wezwanie imienne. 

Kwalifikacja wojskowa obejmująca teren Gminy 

Potęgowo zostanie przeprowadzona w terminie od 

12 października do 13 października 2021 roku.  

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 

wojskowej w 2021 roku podlegają: 

1. Mężczyźni urodzeni w 2002r.; 

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1997÷2001, którzy 

nie posiadają określonej kategorii zdolności do 

czynnej służby wojskowej; 

3. Osoby urodzone w latach 2000÷2001, które: 

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie 

za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej 

ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej 

niezdolności upływa przed zakończeniem 

kwalifikacji wojskowej, 

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie 

za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej 

ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej 

niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji 

wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b 

Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 

wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej 

służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji 

wojskowej; 

4. Kobiety urodzone w latach 1997÷2002, 

posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej 

służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w 

celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 

szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą 

naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i 

weterynaryjnych oraz na kierunkach 

psychologicznych, albo będące studentkami lub 

absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których 

mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet 

poddawanych obowiązkowi stawienia się do 

kwalifikacji wojskowej (Dz.U.2017.944) 

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się 

ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,  

do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 

lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii 

zdolności do czynnej służby wojskowej. 

M. MAZERSKI  

REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA W 

POTĘGOWIE  

Dyrektor Gminnego Żłobka w Potęgowie ogłasza 

termin rekrutacji dzieci: 

2.08 - 13.08 2021 - składanie wniosków przyjęcia 

dziecka do Żłobka 

16.08 - 18.09.2021 - posiedzenie Komisji 

Rekrutacyjnej 

20.08.2021 - ogłoszenie wyników rekrutacji do 

Żłobka. 

Wnioski przyjęcia dziecka do Żłobka dostępne są w 

Przedszkolu w Potęgowie oraz na stronie BIP 

Gminy Potęgowo. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Wypełnione wnioski prosimy dostarczać do 

Przedszkola w Potęgowie. 

Do pobrania: Wniosek o przyjęcie dziecka do 

żłobka 

A. KIELAS 

PODATEK AKCYZOWY - WNIOSKI O 

ZWROT DO 31 SIERPNIA 

Już teraz, wszystkim rolnikom posiadającym użytki 

rolne na terenie Gminy Potęgowo, przypominamy 

o możliwości odzyskania podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Wnioski o zwrot podatku składamy w terminie od 

2 sierpnia do 31 sierpnia 2021r.  w sekretariacie 

(pokój nr 15) lub za pośrednictwem poczty na 

adres: Urząd Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-

230 Potęgowo 

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich 

kopie) oleju napędowego zakupionego w okresie: 

od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku, a także 

w przypadku ubiegania się przez producenta 

rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła i 

nie złożeniu n/w informacji w miesiącu lutym, 

dokument wydany przez kierownika biura 

powiatowego ARiMR, zawierający informację o 

liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła 

będącego w posiadaniu producenta rolnego w 

odniesieniu do każdej siedziby stada tego 

producenta rolnego. 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 

sposób określony we wniosku w terminie 1 – 29 

października 2021 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 

27 Urzędu Gminy w Potęgowie lub pod numerem 

telefonu: 59 845 49 87. 

K. RAMULT 
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