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➢ Modernizacja boiska w Skórowie i Grąbkowie 
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przestrzennego „Potęgowo-zachód” 

➢ Rolnicy dostaną wyższy zwrot akcyzy od 

zakupów oleju napędowego 

➢ Dofinansowanie wymiany źródła ciepła 

➢ ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE 

GMINY POTĘGOWO 

➢ Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku! Nie 

pozwól ukraść swojej tożsamości! 

 

GMINA MA UCHWALONY BUDŻET NA 

ROK 2022 – RELACJA Z XL SESJI RADY 

GMINY POTĘGOWO  

W dniu 17 grudnia 2021 r. odbyła się XL  Sesję Rady 

Gminy Potęgowo. Po otwarciu sesji przez 

Przewodniczącego Waldemara Zientarskiego Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin tradycyjnie 

przedstawił informację z działalności 

międzysesyjnej.  

Bardzo ważnym punktem programu było 

uchwalenie budżetu Gminy na rok 2022. Zanim 

jednak to nastąpiło, pani Skarbnik Dorota Majchrzak 

odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały 

budżetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Gdańsku z dnia 30.11.2021 oraz uzasadnienie do 

uchwały. Radni jednogłośnie uchwalili budżet na rok 

2022. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin złożył 

pani Skarbnik gratulacje i podziękował radnym za 

przychylenie się do budżetu i współpracę, a 

pracownikom Urzędu za pracę.  Będzie to budżet 

mniejszy od obecnie realizowanego o 5 mln zł, 

jednak jest w nim sporo ważnych dla mieszkańców 

zadań inwestycyjnych do zrealizowania.  

I tak oto budżet na rok 2022 kształtuje się na 

poziomie: 

• dochody – 43.632.041,00 zł (w tym: dochody 

bieżące: 37.519.936,00 zł, dochody majątkowe: 

6.112.105,00 zł) 

• wydatki – 45.807.562,00 zł (w tym wydatki 

bieżące: 36.387.726,00 zł, wydatki majątkowe: 

9.419.836,00 zł) 

• wydatki na inwestycje: 9.419.836,00 zł (w tym 

wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej: 7.373.631,00 zł) 

• projekty lub programy z działem środków 

zewnętrznych: 1.067.856,00 zł 

• planowany deficyt budżetowy: 2.175.521,00 zł. 

 

W ślad za uchwałą budżetową podjęto też uchwałę 

w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2022 – 2036. 

Ponadto na sesji podjęto następujące uchwały: 

1. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki na terenie Gminy 

Potęgowo. 

2. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022. 

3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Potęgowo 

– zachód”,  w gminie Potęgowo. 

4) w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi                

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

http://www.potegowo.pl/
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5) w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 

Potęgowo. 

6) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/370/2021 

Rady Gminy Potęgowo w sprawie ustalenia 

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr 

777, 778, 779, 780, 781, 783, 784 oraz 123/16 w 

obrębie Potęgowo,  przy ul. Kościuszki w Potęgowie. 

7) sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 

2021 rok. 

8) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021 – 2036. 

 

Na zakończenie obrad miłym akcentem były 

odwiedziny pani Lucyny Dziecielskiej z Poganic. Pani 

Lucyna po dwudziestu latach sprzedała pałac 

Monbijou i złożyła podziękowania Wójtowi Gminy 

Potęgowo oraz Radzie Gminy Potęgowo za 

wspieranie odbudowy tego obiektu, który przejęła 

w bardzo złym stanie. Przekazała na ręce Wójta oraz 

Przewodniczącego pamiątkowy obraz 

przedstawiający pałac. Z miejscem tym wiąże się dla 

pani Lucyny wiele wzruszających wspomnień. Pałac 

stał się promocyjną wizytówką dla Gminy 

Potęgowo. Dziękujemy pani Dziecielskiej za ciężką 

pracą nad przywracaniem obiektu do dawnej 

świetności i życzymy wszystkiego dobrego   

w dalszych planach życiowych.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący 

Rady Gminy Potęgowo Waldemar Zientarski złożył 

wszystkim życzenia świąteczne. 

OPRACOWANIE: KATARZYNA KOZIOŁ  

MODERNIZACJA BOISKA W SKÓROWIE I 

GRĄBKOWIE 

W dniu 13.12.2021r. dokonano komisyjnego 

końcowego odbioru robót:  Modernizacja boisk w 

ramach projektu Społeczni do Potęgi w Gminie 

Potęgowo w miejscowości Grąbkowo i Skórowo. 

 

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową z dnia 

30.08.2021r.  

 Wykonawcą była firma: PERFEKTO-BRUK Marcin 

Żynis, ul. Orląt Lwowskich 7/34, 76-200 Słupsk  

Wykonano następujący zakres prac:  

Boisko w miejscowości Grąbkowo o pow. ok. 

2400m2, dz. nr 122/1 

• rekultywacja terenu i zasiane trawy 

• zakup i montaż 2 ławek  

• zakup i montaż 2 bramek 

Boisko w miejscowości Skórowo o pow. ok. 

1060m2, dz. nr 73/2 

• rekultywacja terenu i zasiane trawy 

• usunięcie krawężników  

• zakup i montaż 2 ławek 

• demontaż 2 bramek i montaż 1 bramki do 

koszykówki 

Całkowity koszt zamówienia 

Wykonanie usługi: 49.600,00 zł netto, 61.008,00 zł 

brutto  

Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania 

pn.: „Społeczni do Potęgi”, współfinasowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

http://www.potegowo.pl/
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Działanie 6.2. Usługi Społeczne; poddziałanie 6.2.2. 

Rozwój usług społecznych. 

W niedługim czasie zdecydowano też o  

konieczności wykonania zadania polegającego na 

Modernizacji boiska przy SP w Skórowie wraz z 

przebudową kanalizacji deszczowej i miejscami 

postojowymi”, gmina Potęgowo.  

 

Na podstawie umowy z dnia 14.10.2021r. z 

Wykonawcą: PERFEKTO-BRUK Marcin Żynis, ul. 

Orląt Lwowskich 7/34, 76-200 Słupsk 

przeprowadzono następujący zakres prac: 

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej:  likwidacja 

studzienki – szt. 1, przepięcie sieci od kratki 

ściekowej w drodze do istniejącej studzienki z 

rur PCV fi 200wraz z regulacją włazu, 

przebudowa istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej o długości 65mb z rur PVC fi 200 

2. Przebudowa istniejącego chodnika na odcinku 

22mb: demontaż/montaż istniejącego 

chodnika o szerokości 1,5 mb z kostki 

betonowej, demontaż/montaż krawężnika 

drogowego wraz z obciążnikiem – najazdowy,  

demontaż/montaż obrzeża, w/w materiały z 

demontażu do dalszego wykorzystania,  

uzupełnić nawierzchnie drogi przylegającej do 

chodnika w pasie 22mb x 0,5 mb 

3. Przebudowa części boiska z utworzeniem 

miejsc parkingowych (8szt.): demontaż 

ogrodzenia 22mb x 1,5 mb wraz z cokołem 

betonowym, demontaż piłkochwytów w 22 mb 

x 4 mb, usunięcie pnia, wykonanie miejsc 

parkingowych z kostki brukowej betonowej o 

gr. 8 cm wraz  

z podbudową, montaż krawężnika 

najazdowego 20 mb, montaż krawężnika 

drogowego (zakończenie parkingu) 20 mb,  

zamknięcie parkingu ogrodzeniem panelowym 

o dł. 22 mb +6 mb 0 wys. 1,5 mb, montaż 

piłkochwytów na dł. 22 mb i wys. 4mb 

Całkowity koszt zamówienia wyniósł 121.317,71 zł 

netto, 149.220,78 zł brutto.  

OPRACOWANIE: KATARZYNA KOZIOŁ  

NOWE ULICE W  POTĘGOWIE  

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Potęgowo Nr 

XL/392/2021 z dnia 17 grudnia 2021r. radni nadali 

nazwę dwóm ulicom w Potęgowie. Nasza 

miejscowość gminna wzbogaciła się o ulicę 

Inwestycyjną oraz ulicę Usługową. Nowo powstałe 

ulice zlokalizowane są na terenie Wielofunkcyjnego 

Ośrodka Przemysłowo-Usługowego, ich nazwy 

nawiązują zatem do obszaru na jakim się one 

znajdują.  

OPRACOWANIE: A. PADUCH-JUREK 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO „POTĘGOWO-

ZACHÓD”  

W dniu 17 grudnia na sesji Rady Gminy Potęgowo 

uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Potęgowo-zachód”.  

 

Plan ten jest kontynuacją działań mających na celu 

odblokowanie terenów mieszkalnych w naszej 

gminie, związanych z oddziaływaniem elektrowni 

wiatrowych i wprowadzonym zakazem lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej w strefie 10-krotnej 

wysokości wiatraka. Obszar planu obejmuje 

powierzchnię ok. 78,6ha. W miejscowym planie 

dominują tereny mieszkaniowo-usługowe oraz 

zabudowy zagrodowej. Po sprawdzeniu 

http://www.potegowo.pl/
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dokumentacji formalno-prawnej przez Wojewodę i 

jego publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego miejscowy plan 

wejdzie w życie. (W załączeniu rysunek planu) 

OPRACOWANIE: A. PADUCH-JUREK 

ROLNICY DOSTANĄ WYŻSZY ZWROT 

AKCYZY OD ZAKUPÓW OLEJU 

NAPĘDOWEGO 

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację 

ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. Nowe przepisy podwyższą kwoty 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej.  

Podwyższony zostanie limit zużywanego oleju 

napędowego, który stanowi podstawę wyliczenia 

maksymalnej kwoty tego zwrotu. Podpisana przez 

prezydenta ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 

dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 

2019 r. poz. 2188). W myśl powołanej ustawy w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej kwotę zwrotu podatku 

akcyzowego rolnikom ustala się jako iloczyn ilości 

oleju napędowego zakupionego przez producenta 

rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu 

podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej 

w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w 

ramach określonego w ustawie rocznego limitu. 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów limit 

ten ustala się jako sumę: 

− kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu 

podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 

100 oraz powierzchni użytków rolnych 

będących w posiadaniu lub 

współposiadaniu producenta rolnego 

określonej w ewidencji gruntów i 

budynków, według stanu na dzień 1 

lutego danego roku, oraz 

− kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu 

podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 

30 oraz średniej rocznej liczby dużych 

jednostek przeliczeniowych bydła 

będącego w posiadaniu producenta 

rolnego w roku poprzedzającym rok, w 

którym został złożony wniosek o zwrot 

podatku. 

 

Po wejściu w życie nowelizacji limit zwrotu 

ustalany będzie według współczynników  

110 – w odniesieniu do powierzchni użytków 

rolnych będących w posiadaniu lub 

współposiadaniu producenta rolnego, oraz  

40 – w odniesieniu do bydła będącego w 

posiadaniu producenta rolnego.  

Ustawa przewiduje także wydłużenie terminu 

wypłaty zwrotu podatku akcyzowego  

w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia 

nieważności decyzji o przyznaniu zwrotu podatku. 

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

OPRACOWANIE: K. RAMULT 

DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA 

CIEPŁA 

Wójt Gminy Potęgowo informuje, że od dnia 01 

stycznia 2022 roku rozpoczyna się nowy nabór 

wniosków dotyczących dofinansowania wymiany 

źródła ciepła.  

Formularz wniosku jest dostępny w Sekretariacie 

Urzędu Gminy (pokój nr 15) oraz na stronie 

internetowej www.potegowo.pl/dotacje-

ekologiczne lub w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Potęgowo. 

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. Jeśli istnieją możliwości techniczne 

podłączenia się do sieci ciepłowniczej, to dotacja 

zostanie udzielona jedynie na zakup węzła 

cieplnego.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
http://www.potegowo.pl/dotacje-ekologiczne
http://www.potegowo.pl/dotacje-ekologiczne
https://bip.potegowo.pl/m,847,inne.html?page=1
https://bip.potegowo.pl/m,847,inne.html?page=1


S t r o n a  | 5 

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

 

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski 

rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. 

Z dokładnym regulaminem dotyczącym 

dofinansowania można się zapoznać klikając w link: 

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/1

209/oryginal/akt.pdf 

Wnioski o udzielenie dotacji można złożyć od dnia 1 

stycznia 2022 roku drogą elektroniczną za 

pośrednictwem platformy ePUAP oraz od dnia 3 

stycznia 2022 roku osobiście  

w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo – pokój 

numer 15. W przypadku złożenia wniosku za 

pośrednictwem platformy ePUAP, konieczne jest 

dołączenie druku wniosku (pobranego ze strony 

https://potegowo.pl/sites/default/files/wniosek-

_wymiana_zrodla_ciepla.pdf) wraz  

z załącznikami w formie elektronicznej (skany 

dokumentów z wymaganymi podpisami). Wszystkie 

wnioski złożone przed dniem 1 stycznia 2022 roku 

oraz wysłane pocztą elektroniczną typu e-mail w 

postaci skanu nie będą rozpatrywane! Nabór 

potrwa do 31 sierpnia 2022 roku.  

 Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod 

numerem telefonu: 59-845-49-87. 

OPRACOWANIE: K. RAMULT 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA 

TERENIE GMINY POTĘGOWO  

Planem zimowego utrzymania dróg gminnych w 

sezonie zimowym 2021/2022 objętych zostało 

ponad 100 km dróg. Drogi utrzymywane będą na 

poziomie V standardu zimowego utrzymania dróg 

określonego w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 46  

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.10.1994r. w sprawie zasad odśnieżania i 

usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urz. 

MTiGM z 1995r., Nr 10, poz. 20). 

Specyfikacja V standardu zimowego utrzymania 

dróg wg Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej: 

Dopuszczalne odstępstwa od 

standardu 

Opis V 

standardu 

utrzymania 

Po ustaniu 

opadów 

śniegu 

Od 

stwierdzenia 

 występowania 

zjawiska 

Jezdnia 

odśnieżona, w 

miejscach zasp 

odśnieżony co 

najmniej jeden 

pas ruchu z 

wykonaniem 

mijanek. 

Jezdnia 

posypana na 

odcinkach 

decydujących o 

możliwości 

ruchu 

- luźny śnieg 

– 16 godzin 

- zajeżdżony 

śnieg 

występuje 

- nabój 

śnieżny 

występuje 

- zaspy 

występują 

do 24 godzin 

- Dopuszcza 

się przerwy 

w 

komunikacji 

do 24 godzin  

W miejscach 

wyznaczonych:  

- gołoledź – 8 

godzin 

- śliskość 

pośniegowa  - 

występuje 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie 

gminy Potęgowo realizowane jest przez Zakład 

Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie. Aktualne 

zasoby sprzętowe obejmują trzy ciągniki 

wyposażone w pługi odśnieżne, jedną piaskarkę i 

jedną koparko-ładowarkę.  

W przypadku wystąpienia niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, zostaje uruchomiona 

akcja zimowego utrzymania dróg. Osobą kierującą 

akcją zimowego utrzymania dróg jest Dyrektor 

Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie – 

Elwira Szewczyk. Dyrektor decyduje o ilości i 

rozmieszczeniu sprzętu. Osobą wyznaczoną do 

przyjmowania zgłoszeń  

o utrudnieniach na drogach jest pracownik Zakładu 

– Jarosław Dąbrowski.  

Po wystąpieniu opadu śniegu lub oblodzenia, 

uruchomiona zostaje akcja zimowego utrzymania 

dróg. W  pierwszej kolejności działania prowadzone 

są na drogach stanowiących dojazd do szkół i 

przedszkoli oraz na drogach gminnych zaliczonych 

do kategorii dróg publicznych głównych 

(oznaczonych symbolem G). Prace na pozostałych 

drogach – dojazdowych i wewnętrznych 

prowadzone będą w drugiej kolejności.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/1209/oryginal/akt.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/1209/oryginal/akt.pdf
https://potegowo.pl/sites/default/files/wniosek-_wymiana_zrodla_ciepla.pdf
https://potegowo.pl/sites/default/files/wniosek-_wymiana_zrodla_ciepla.pdf
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Nr telefonów kontaktowych pod które należy 

zgłaszać wszelkie uwagi odnośnie zimowego 

utrzymania  dróg gminnych:  

Biuro ZUP Potęgowo -  59 8115073 

Jarosław Dąbrowski -  604 141 522 

Elwira Szewczyk – 660 732 395 

Przypominamy, że zimowe utrzymanie dróg ma na 

celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite 

usunięcie. W czasie korzystania z dróg publicznych 

w okresie zimowym, niezbędne jest dostosowanie 

prędkości do panujących warunków.   

Zestawienie dróg odśnieżanych w pierwszej 

kolejności: 

Nr drogi Przebieg drogi Nr działki 

Rejon pierwszy  

121014G Potęgowo ul. 

Szeroka 

97 

121022G Potęgowo ul. 

Darżyńska  

111 

121021G Potęgowo, ul. 

Racławicka 

283 

121015G Potęgowo, ul. 

Głowackiego 

59 

121017G Potęgowo, ul. 

Pocztowa 

55, 60, 87 

121011G Potęgowo, ul. 

Szkolna  

79 

121020G Potęgowo, ul. 

Wincentego 

Witosa 

124/12, 116/10, 

116/15 

121012G  Potęgowo, ul. 

Ogrodowa 

95/3, 92/12, 93, 

94, 108/5, 107, 

110/5, 110/6 

121010G Potęgowo, ul. 

Wiejska 

169, 242, 252 

121013G Potęgowo, ul. 

Kwiatowa 

332, 85/4 

121019G Potęgowo, ul. 

9-Maja 

 311,101/3,102/5 

121016G Potęgowo, ul. 

Słoneczna  

54/112 

121023G  Od drogi 

krajowej nr 6 do 

Darżynka 

303/1, 279 

121029G Od drogi 

krajowej nr 6 do 

Runowa 

Węg. – 8, Run-7, 

17 

121030G Od drogi 

powiatowej 

1189G przez 

Runowo  w 

kierunku Gajów 

77 

121028G Od drogi 

powiatowej nr 

1193G do 

Warcimina 

(kolonia) 

8, 53 

 Od drogi 

powiatowej nr 

1193G do 

Warcimina 

(osiedle) 

2, 65/85, 68 

Rejon drugi  

121024G Od drogi 

powiatowej nr 

1188G przez 

Łupawę do 

drogi 

wojewódzkiej 

nr 211  

285, 288/8 

121025G Od drogi 

powiatowej nr 

1188G przez 

Łupawę (przy 

SP) do 

Dąbrówna 

Łup. - 58/7, 230, 

228, Dąb. - 20 

121031G Od Łupawy do 

Żochowa 

Łup. – 67, 296 

Żoch. – 83/1 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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121003G Od drogi 

krajowej nr 6 do 

Żochowa (do 

działki 183/1) 

58/1 

121004G Od drogi 

krajowej nr 6 do 

Żochowa (do 

działki 28/1) 

63/1 

121002G Od drogi 

krajowej nr 6 do 

Karżnicy i do 

Rębowa  

12,31,33/14,15,20 

121001G  Od drogi 

wojewódzkiej 

211 do Nowej 

Dąbrowy  

160/1, 146/1 

,158/1 

121026G Od drogi 

powiatowej nr 

1188G do 

Grąbkowa 

(kolonia)  

26,31,42 

 Malczkówko 18 

 Malczkowo 44/75, 44/42 

Rejon trzeci  

121032G  Węgierskie 

przez Skórowo, 

Nieckowo, 

Rzechcino  

Węg. – 1/18, 1/20, 

2/1, 1/9, 2/3, Sk- 

79, 80/57, 80/59, 

Niec- 6, 51/1, 91, 

Rzech.- 92/1, 93 

(do posesji nr 3)  

 Rzechcino  92/1, 92/2, 96 

121005G Od granicy 

gminy przez 

Radosław  

5, 6, 25, 45, 49, 60, 

155 

121008G Nowe Skórowo 

od drogi 

powiatowej nr 

1182G (w 

kierunku 

Nieckowa) do 

25 

drogi gminnej 

121007G 

121007G Od drogi 

powiatowej nr 

1182G (w 

kierunku 

Nieckowa) 

przez Nowe 

Skórowo do 

drogi 

powiatowej 

1187G (w 

kierunku 

Skórowa) 

13,14 

121009G Od drogi 

powiatowej  nr 

1187G (w 

kierunku 

Skórowa) przez 

Nowe Skórowo 

do drogi 

powiatowej 

1187G  

75 

Pozostałe drogi gminne odśnieżane będą w drugiej 

kolejności.  

ELWIRA SZEWCZYK – DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO 

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY? ZASTRZEŻ JE 

W BANKU! NIE POZWÓL UKRAŚĆ SWOJEJ 

TOŻSAMOŚCI!  

Co robić w przypadku utraty dokumentów? 

1. Zastrzec je w banku – najłatwiej w swoim. 

Jeżeli ktoś nie ma rachunku powinien to zrobić 

w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia 

od wszystkich (lista: 

www.DokumentyZastrzezone.pl) 

2. Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną w 

celu wyrobienia nowego dokumentu 

3. Zgłosić się do najbliższej jednostki Policji tylko 

jeżeli dokumenty zostały skradzione 

Jak to działa? 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
http://www.dokumentyzastrzezone.pl/
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Wystarczy zgłosić dokument w jednym banku, aby 

dane automatycznie przekazano do Centralnej Bazy 

Danych, a następnie rozesłano do wszystkich 

banków, operatorów telefonii komórkowych oraz 

tysięcy innych firm i instytucji korzystających z 

systemu DZ.  

Dokumenty można zastrzegać nie tylko osobiście. 

Większość banków przyjmuje zgłoszenia 

telefonicznie (od swoich klientów), a część 

wprowadziła taką funkcję również do bankowości 

elektronicznej.  

Jeżeli ktoś spróbuje posłużyć się zastrzeżonym 

dokumentem operacja zostanie zablokowana, a do 

wyjaśnienia sprawy wzywana jest Policja.  

Jakie dokumenty? 

Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo 

jazdy, karta pobytu. 

Dlaczego należy zastrzegać? 

Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się 

cudzym lub podrobionym dokumentem: 

• wyłudzenia kredytów i pożyczek 

• unikanie opłat i kradzieże wyposażenia 

(wynajem mieszkań i pokoi hotelowych) 

• kradzieże wynajętych samochodów lub innych 

rzeczy 

• zakładanie fikcyjnych firm (przestępstwa 

kredytowe i podatkowe) 

OPRACOWANIE: M. KOZAK 
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