
 

  

04/2022 

Biuletyn informacyjny 

pracowników Urzędu Gminy 

Potęgowo i jednostek 

organizacyjnych 

 

 

 

Informator Urzędu 
Gminy Potęgowo 



S t r o n a  | 1 

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

INFORMATOR UGP 

 

W numerze: 

➢ Pierwsze śniadanie biznesowe w Potęgowie 

➢ Umowa na budowę świetlicy w Głuszynie 

➢ XLV Sesja Rady Gminy Potęgowo 

➢ Od 1 lipca 2022 r. zmiana stawek za odpady 

➢ MPZP pomiędzy ulicą Lawendową a torami 

kolejowymi w Potęgowie 

➢ Zmiana cen za usługi transportowe ZUP 

➢ Wieści z Gminnego Ośrodka Kultury 

➢ Szkolenie dla sprzedawców napojów 

alkoholowych 

➢ Zmiana sygnału nadawania TV 

 

PIERWSZE ŚNIADANIE BIZNESOWE W 

POTĘGOWIE  

W ramach funkcjonującego w Gminie Potęgowo 

Lokalnego Forum Przedsiębiorczości, 21 kwietnia 

br., zorganizowane zostało „I śniadanie biznesowe”. 

 

Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie lokalnych 

przedsiębiorców oraz tych, którzy dopiero chcą 

założyć swoją działalność w Gminie.  

W trakcie pierwszego śniadania biznesowego swoje 

wystąpienia mieli eksperci z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w Słupsku oraz Powiatowego Urzędu 

Pracy w Słupsku. Wiodącym tematem spotkania 

było zatrudnianie obywateli Ukrainy.  

Na spotkaniu obecni byli również pracownicy 

Urzędu Gminy w Potęgowie, którzy odpowiadali na 

pytania przedsiębiorców z zakresu planowania 

przestrzennego, ewidencji podmiotów 

gospodarczych, czy zasad nadawania numerów 

PESEL obywatelom Ukrainy. 

- Pomysł zorganizowania Lokalnego Forum 

Przedsiębiorczości powstał w wyniku moich 

rozmów z przedsiębiorcami – mówi  Dawid Litwin, 

Wójt Gminy Potęgowo. - Dynamicznie zmieniająca 

się sytuacja gospodarcza, w tym na rynku pracy, jak 

również w przepisach prawa, dotyczy tak na prawdę 

nas wszystkich i wymaga ciągłego aktualizowania 

wiedzy. - dodaje Wójt. 

 

W ramach kolejnych śniadań biznesowych 

planowane są spotkania z ekspertami w zakresie 

m.in. wsparcia finansowego z PFRONu, ochrony 

danych osobowych, jak również rozmowy z 

przedstawicielami Urzędu Skarbowego, 

Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, czy 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

Ważnym elementem każdego spotkania będą 

również rozmowy na temat planów rozwojowych 

Gminy Potęgowo. 

- Otwarci jesteśmy na sugestie i potrzeby 

przedsiębiorców, które przedstawili w ankietach 

wypełnianych w trakcie śniadania biznesowego – 

wspomina Dawid Litwin. - Staraliśmy się stworzyć 

przyjazną i otwartą na rozmowy atmosferę. Z 

informacji zwrotnych od przedsiębiorców 

przedstawionych w ankietach wynika również, iż 

spotkanie zostało bardzo dobrze odebrane. 

Sformułowania „wspaniały pomysł”, „trafna 

decyzja”, „bardzo dobra inicjatywa”, utwierdzają 

mnie w postanowieniu cyklicznego organizowania 

spotkań w takiej właśnie formule – zadeklarował 

Wójt. 

OPRACOWANIE: P. KAMIŃSKI 

http://www.potegowo.pl/
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UMOWA NA BUDOWĘ ŚWIETLICY W 

GŁUSZYNIE 

6 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Potęgowo Dawid 

Litwin podpisał umowę na budowę świetlicy w 

miejscowości Głuszyno. Wykonawcą robót została 

Firma Budowlana pana Edmunda Skierki  z 

Lubowidza. W tym samym dniu podpisano też 

umowę z panem Jakubem Tyszką, który wraz ze 

swoim zespołem będzie pełnił nadzór inwestorski.   

 

Zaprojektowany został  budynek świetlicy wraz z 

podcieniem, obiekt parterowy niepodpiwniczony, 

na części obiektu będzie znajdował się strych. 

Obiekt ma być przykryty dachem dwuspadowym z 

dachówki ceramicznej o kącie nachylenia 40 stopni. 

Ogrzewanie budynku - powietrzną pompą ciepła 

typu split, moc grzewcza 12-15 kW. Wykonany 

zostanie dojazd do planowanego budynku poprzez 

istniejący wjazd  z kostki brukowej betonowej.  

 

Projektowane są przyłącza: wodociągowe, 

kanalizacyjne, energetyczne 

Zestawienie powierzchni: powierzchnia zabudowy 

budynku   wraz z podcieniem – 199,59 m2, 

powierzchnia użytkowa budynku – 123,24 m2, 

kubatura 887,08 m3, wysokość budynku do kalenicy 

– 6,80 m. 

Na realizację zadania Gmina pozyskała 

dofinansowanie ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z 

przeznaczeniem na inwestycje realizowane w 

miejscowościach, w których funkcjonowały 

zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa 

gospodarki rolne w kwocie 476.000,00 zł. 

Termin wykonania robót zaplanowano na 9 

miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 5 

stycznia 2023 r., wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie. 

Koszt robót – 897.681,68 zł. Koszt nadzoru 

inwestorskiego – 27.675,00 zł. Dokumentacja 

projektowa została wykonana w roku 2019 przez 

biuro pana Jędrzeja Myszka DeCaDa, koszt 9.471,00 

zł.  

Jest to inwestycja długo wyczekiwana przez 

mieszkańców Głuszyna.  

OPRACOWANIE: K. KOZIOŁ  

XLV SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 28 kwietnia 2022 r. odbyła się XLV  Sesja 

Rady Gminy Potęgowo, która odbędzie się 28 

kwietnia 2022r. Przed sesja odbyły się posiedzenia 

komisji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady 

Gminy Waldemar Zientarski. Następnie Wójt Gminy 

Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informację z 

działalności międzysesyjnej. 

Na wniosek radnych została przedstawiona 

informacja na temat zakończenia budowy i otwarcia 

żłobka i przedszkola w Potęgowie przez Kierownika 

Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i 

Zamówień Publicznych Katarzynę Kozioł oraz 

Dyrektora Przedszkola i Żłobka Agnieszkę Kielas.  

Następnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Iwona Gierke przedstawiła ocenę 

zasobów pomocy społecznej w Gminie Potęgowo za 

rok 2021. 

W dalszej kolejności zostało zaprezentowane przez 

Z-cę Wójta Annę Boniecką sprawozdanie z 

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


S t r o n a  | 3 

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

INFORMATOR UGP 

wdrażania w 2021 roku  Strategii Rozwoju Gminy 

Potęgowo na lata 2015 – 2022. 

 

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości opłaty i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik. 

2. W związku z podjętą uchwałą zmianie ulegają 

od 1 lipca stawki za odbiór odpadów z 23 zł za 

osobę do 26 zł, dla osób kompostujących 

odpady będzie to stawka 22 zł. Już niebawem 

na stronie Gminy więcej szczegółowych 

informacji w tym temacie.  

3. w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. w sprawie określenia górnych stawek opłat za 

usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi 

odpadami na rzecz Gminy Potęgowo. 

5. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek 

nr 35 i 36 zlokalizowanych w miejscowości 

Potęgowo pomiędzy ulicą Lawendową a torami 

kolejowymi. 

6. w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo – 

finansowego wdrażania uchwały 

antysmogowej w zakresie budynków i lokali 

użyteczności publicznej oraz komunalnych bądź 

innych stanowiących własność gminy 

Potęgowo. 

7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Potęgowo (skarga uznana przez 

radnych w głosowaniu za niezasadną – 

dotyczyła nieogłoszenia rekrutacji do oddziału 

przedszkolnego dla Szkoły Podstawowej w 

Skórowie). 

8. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2022 rok. 

9. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2022 – 

2036. 

Na zakończenie zgłoszone zostały wolne wnioski i 

pytania. 

OPRACOWANIE : K. KOZIOŁ 

OD 1 LIPCA 2022 R. ZMIANA STAWEK ZA 

ODPADY  

Uchwałą Nr XLV/440/2022 Rady Gminy Potęgowo z 

dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i 

ustalenia opłaty za pojemnik, zostały uchwalone 

nowe stawki opłat obowiązujące od 1 lipca 2022r.: 

• 26,00 zł miesięcznie od 1 osoby 

• 22,00 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. 

78,00 zł od osoby  

Przyczyną zmiany stawek za odpady jest wzrost 

kosztów systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Koszt systemu kształtuje się na 

poziomie 1 711 392,84 zł brutto.  

W kwocie tej ujęty jest odbiór odpadów, 

zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Chlewnicy. 

Na wzrost wysokości opłat za odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych ma 

wpływ wiele czynników, głównie: wysoka inflacja, 

wzrost płac, cen paliw, prądu, wzrost kosztów 

odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych. 

Istotny jest też stały wzrost ilości odbieranych 

odpadów komunalnych. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Mając powyższe na uwadze opłaty za 

gospodarowanie odpadami muszą być ustalone  

w takiej wysokości, aby bilansował się system 

odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych. Dochody z tytułu opłat za odpady nie 

zasilają w żaden sposób innych zadań  

w budżecie gminy. Gmina nie może na tym systemie 

zarabiać.  

W celu zachęcenia mieszkańców do kompostowania 

odpadów na terenie swojej posesji, została 

zwiększona ulga w opłacie za odpady w wysokości 4 

zł miesięcznie od osoby. Zwolnienie z części opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dotyczy zabudowy jednorodzinnej. 

Zmiana stawki nie powoduje obowiązku złożenia 

przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji. 

Numer rachunku oraz termin uiszczania opłat nie 

ulegają zmianie. 

OPRACOWANIE: EWA CHMURA 

MPZP POMIĘDZY ULICĄ LAWENDOWĄ A 

TORAMI KOLEJOWYMI W POTĘGOWIE  

Na sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 kwietnia 

2022 r. Radni uchwalili miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 35 

i 36 zlokalizowanych w miejscowości Potęgowo 

pomiędzy ulicą Lawendową a torami kolejowymi. 

Jest to niewielki teren wynoszący 1,5 ha.  

Dotychczas na wskazanym obszarze obowiązywał 

MPZP dla terenów położonych na północ od linii 

kolejowej w Potęgowie, zgodnie z którym 

dopuszczono tam realizację zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i dróg publicznych. 

Nowo uchwalony akt prawa miejscowego 

przeznacza ww. działki pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, zachowując przy tym 

tereny pod drogi publiczne.  

W trakcie procedury planistycznej do tutejszego 

Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski oraz uwagi od 

mieszkańców. Plan miejscowy wejdzie w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia go w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

OPRACOWANIE: A. PADUCH-JUREK 

ZMIANA CEN ZA USŁUGI 

TRANSPORTOWE ZUP 

W dniu 07.04.2022r. na mocy Zarządzenia nr 

74/2022 Wójta Gminy Potęgowo weszły w życie 

nowe stawki za usługi transportowe świadczone 

przez Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie. 

Wzrost cen paliw, części do ciągników i maszyn oraz 

usług serwisowych i remontowych, spowodowały 

wzrost kosztów utrzymania sprzętu oraz 

konieczność dostosowania cen usług świadczonych 

przez Zakład do warunków ekonomicznych.  

Zestawienie cen obowiązujących od dnia 

07.04.2022r.: 

Lp. Pojazd Stawka netto Stawka 

brutto 

1 Ciągnik rolniczy 

MTZ-892, MTZ-

952, JOHN 

DEERE 

102,00 zł/h 125,46 zł/h 

2 Koparko-

spycharka HSW 

950 

121,00 zł/h 148,83 zł/h 

3 Przyczepy 

transportowe i 

sprzęt 

14,00 zł/h 17,22 zł/h 

4 Samochody 

volkswagen  

1,70 zł/km 

29,80 zł/h 

2,09 zł/km 

36,65 zł/h 

 

Ciągnik + sprzęt Stawka netto 

zł/h 

Stawka 

brutto zł/h 

z 1 przyczepą do 6,5 

t  

116,00 142,68 

z 2 przyczepami (6 t 

+ 6,5 t = 12,5 t 

łącznie), 12 t     

130,00 159,90 

z pługiem do 

odśnieżania lub ze 

spychem         

130,00 159,90 

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

zawieszanym 

116,00 142,68 

z piaskarką PRONAR  116,00 142,68 

z wałem 

wibracyjnym  

130,00 159,90 

z broną talerzową  

SIMBA                                           

116,00 142,68 

z kosiarką BOXER                                                       116,00 142,68 

z agregatem 

prądotwórczym AFI 

80                             

116,00 142,68 

z rębakiem BX 92R                                                       116,00 142,68 

z zamiatarką ZML-

220                                                 

116,00 142,68 

z beczkowozem 

9000 litrów 

  

- 1 beczka 

- 2 beczki  

 

200,00 

365,00 

 

216,00 

394,20 

ELWIRA SZEWCZYK – DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO 

WIEŚCI Z GMINNEGO OŚRODKA 

KULTURY 

Konkurs na "Najpiękniejszą Palmę Wielkanocna 

2022" rozstrzygnięty! 

5 kwietnia br. komisja konkursowa, w składzie: 

Joanna Basiak, Karolina Czerwińska, Justyna 

Wasylko, spośród 23 dostarczonych prac wybrała i 

nagrodziła najpiękniejsze. 

W kategorii dzieci do lat 6 - I miejsce zajęła 

Aleksandra Majewska, II miejsce- Kalina Malek, III 

miejsce-Tobiasz Ciesielczyk, IV miejsce- Emilia 

Gołębiewska. W kategorii dzieci 7- 10 lat: I miejsce 

otrzymał Dobromił Malek, II miejsce- Anna 

Szustakiewicz, III miejsce-Wiktoria Francuz, IV 

miejsce - Karol Klawikowski. W kategorii dzieci 11– 

13 lat: I miejsce zajęła Nadia Czekaj, II miejsce - 

Zuzanna Majewska, III miejsce-Inka Malek, IV 

miejsce-Natalia Lis.  

Decyzją komisji w kategorii prace grupowe dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych przyznano następujące 

nagrody: w kategorii  7-10 lat I miejsce dla GBP filia 

w Łupawie, w kategorii  dzieci 11-16 lat I miejsce dla 

grupy uczącej się języka kaszubskiego kl. VII i VIII SP 

w Łupawie, w  kategorii prace grupowe dorośli: I 

miejsce dla Punktu Świadczeń Społecznych w 

Dąbrównie, II miejsce dla Punktu Świadczeń 

Społecznych w Rzechcinie 

W konkursie uczestniczyli ponadto: Milena Francuz, 

Lena Waryło, Julianna Zawacka, Miłosz Wasilewski, 

Olga Puton, Maja Wasilewska oraz Punkt Świadczeń 

Społecznych w Czerwieńcu. Laureaci zostali 

nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami 

rzeczowymi, ufundowanymi przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Potęgowie. Serdecznie dziękujemy za 

zaangażowanie. 

 

Wielkanoc z GOK-iem 

Z okazji świąt Wielkanocnych wokół Gminnego 

Centrum Kultury w Potęgowie oraz na 

przylegającym placu zabaw pojawiły się świąteczne 

dekoracje, przygotowane przez pracowników GOK 

oraz stanęło ogromne wielkanocne jajo, 

pomalowane wraz z podopiecznymi ze 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie.  

Wraz z wielkanocnym zajączkiem nagraliśmy film, w 

którym zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców do 

odwiedzenia Naszego Ośrodka oraz odkrycia 

słodkich niespodzianek, ukrytych w kolorowych 

balonach 

Warsztaty wielkanocne 

http://www.potegowo.pl/
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5, 12 i 14 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Potęgowie odbyły się "Warsztaty Wielkanocne". 

W ramach pracy " Kreatywnej świetlicy" podczas 

warsztatów powstały m.in. piękne kartki oraz stroiki 

wielkanocne. Uczestnicy zajęć- dzieci z Polski i 

Ukrainy, zdobiły także jajka na wiele sposobów. Było 

bardzo twórczo, pracowicie i międzynarodowo. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w 

warsztatach. 

 

„Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie szkolimy 

się i inwestujemy w nowy sprzęt cyfrowy! 

Jesteśmy jednym z 200 beneficjentów programu 

Konwersja cyfrowa domów kultury. Pozyskaliśmy 

dofinansowanie w wysokości 126.100 zł na działania 

inwestycyjne i szkoleniowe w ramach programu 

„Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” 

finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, którego operatorem jest Narodowe 

Centrum Kultury.  Zakwalifikowany do 

dofinansowania projektu pt. „Lepsze jutro-

cyfryzacja Gminnego Ośrodka Kultury w 

Potęgowie”, realizowany jest od lipca 2021 roku. W 

ramach projektu, w kwietniu, uczestniczyliśmy w 

kolejnych szkoleniach. Zakończenie projektu 

planowane jest w czerwcu bieżącego roku.  

Konkurs 

28 kwietnia br. w Gminnym Centrum Kultury odbył 

się etap środowiskowy XXXIX Powiatowego 

Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. W 

eliminacjach zorganizowanych przez Nasz Ośrodek 

wzięło udział 11 uczestników: ze Szkoły 

Podstawowej w Łupawie, Szkoły Podstawowej w 

Potęgowie i Szkoły Podstawowej w Skórowie, w tym 

9 uczestników w Turnieju Recytatorskim w dwóch 

kategoriach: dzieci starsze- od 4 do 6 klasy szkoły 

podstawowej, młodzież od 7 do 8 klasy szkoły 

podstawowej oraz 2 uczestników w Turnieju Poezji 

Śpiewanej. 

Prezentacje uczestników oceniła 2 osobowa komisja 

konkursowa: pani Anna Gołębiowska oraz pan 

Dariusz Narloch. 

Ocenie podlegał dobór repertuaru, kultura mowy, 

interpretacja, ogólny wyraz artystyczny. Podczas 

XXXIX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

Poezji Polskiej, Gminę Potęgowo reprezentować 

będą: w Turnieju Recytatorskim Zuzanna Majewska  

i Julianna Zawacka w kategorii kl. 4 do 6 SP oraz 

Wiktoria Kozłowska  i Julia Lipka jako reprezentantki 

klas 7 do 8 szkoły podstawowej, a w Turnieju Poezji 

Śpiewanej: Nadia Princ i Maja Konopa. 

Do eliminacji przystąpili ponadto: Magdalena 

Kozłowska, Anna Puchacz, Gabriela Ikała  Antonina 

Wiczkowska, Simonetta Antosiak. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 

gadżety, ufundowane przez Gminę Potęgowo. 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a 

za laureatów trzymamy kciuki i życzymy im 

powodzenia podczas finału powiatowego, który 

odbędzie się 3 czerwca 2022 r. w Ośrodku 

Teatralnym RONDO. 

OPRACOWANIE: GOK 

SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW 

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wraz z  Wójtem Gminy zaprosiła 

przedsiębiorców oraz pracowników  sprzedających i 

podających napoje alkoholowe na terenie Gminy 

Potęgowo na nieodpłatne szkolenie dotyczące 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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obowiązujących przepisów prawa związanych ze 

sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych 

oraz kontrolą sprzedaży. 

Szkolenie odbyło się w dniu 27 kwietnia 2022r w 

Urzędzie Gminy w Potęgowie, które przeprowadziła 

Pani Adrianna Wenc,  trener z Ośrodka 

Psychoprofilaktyki ,, Nowa Perspektywa”. 

Tematem przewodnik szkolenia było omówienie 

zasad i warunków  prowadzenia sprzedaży alkoholu 

ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży 

alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz 

przedstawiono prawa i obowiązki przedsiębiorcy 

podczas kontroli punktów sprzedaży alkoholu. 

 

OPRACOWANIE: A. MOCZULSKA 

ZMIANA SYGNAŁU NADAWANIA TV  

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji 

cyfrowej, poprzez zamianę dotychczasowego 

systemu DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2/ 

HEVC, ma miejsce w całej Europie. W Polsce zmiana 

ma nastąpić w 2022 r., w czterech etapach na 

poszczególnych obszarach:  

• etap 1: od 28 marca 2022 r., woj. lubuskie i 

dolnośląskie;  

• etap 2: od 25 kwietnia 2022 r., woj. zachodnio-

pomorskie, pomorski, kujawsko-pomorskie, 

wielkopolskie;  

• etap 3: od 23 maja 2022 r., woj. łódzkie, 

opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, 

podkarpackie;  

• etap 4: od 27 czerwca 2022 r., woj. warmińsko-

mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie.  

Tylko odbiorniki cyfrowe (telewizory i dekodery) 

zgodne z powyższym standardem będą zdolne do 

odbioru programów telewizji naziemnej.  

Aby sprawdzić odbiór próbnych programów 

potrzeba tylko telewizora i pilota. Warto mieć też 

pod ręką instrukcję obsługi odbiornika, ponieważ 

każdy producent może w inny sposób nazywać 

różne funkcje i umieszczać je w innych miejscach 

menu telewizora.  

Pomocna w sprawdzeniu będzie również specjalna 

wyszukiwarka dostępna na stronie 

telewizjanaziemna.pl. Po wpisaniu w niej modelu i 

marki telewizora można dowiedzieć się, czy 

telewizor odbiera nowy standard. Bardziej 

szczegółowe informacje, jak można sprawdzić swój 

telewizor, czy odbiera nowy sygnał nadawania 

można sprawdzić na stronie www.gov.pl/cyfrowaTV  

lub www.telewizjanaziemna.pl  

Nowy program dofinansowania do zakupu 

odbiornika cyfrowego 

21 marca ruszył nowy rządowy program 

dofinansowania zakupu odbiornika cyfrowego w 

związku ze zmianą standardu nadawania telewizji 

naziemnej. 

Dofinansowanie będzie przysługiwało na 

gospodarstwo domowe, które ze względu na swoją 

sytuację materialną nie może samodzielnie ponieść 

kosztów zakupu nowego sprzętu. Wniosek o 

przyznanie świadczenia będzie mogła złożyć jedna 

osoba z gospodarstwa domowego. Aby otrzymać 

świadczenie, osoba składając wniosek będzie 

musiała złożyć oświadczenie, iż bez dofinansowania 

nie ma możliwości dostosowania sprzętu 

odbiorczego do zmiany standardu nadawania 

sygnału telewizyjnego. 

Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub 

telewizora można złożyć osobiście lub przez 

pełnomocnika za pośrednictwem formularza online 

na platformie gov.pl lub w placówkach Poczty 

Polskiej w tradycyjnej formie papierowej. 

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