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  Szanowny Panie. 

Pragniemy Pana uprzejmie poinformowad, że w dniu 5 maja br w Wylatkowie odbyło się 

walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości we Wsi 

Wylatkowo. Z ramienia lokalnej władzy samorządowej w zgromadzeniu wzięli udział: 

 z-ca przewodniczącego Rady Gminy Powidz p.Włodzimierz Wełnic oraz sołtys p.Hanna 

Szymaoska. 

W drodze głosowania  został wyłoniony nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 

prezes – Zenon Przybylski, 

wiceprezes – Jan Jaroszczyk, 

wiceprezes – Jarosław Fiszer, 

sekretarz – Alfons Sawicki, 

skarbnik – Danuta Rudzka. 

Podczas zgromadzenia zostało zgłoszonych wiele postulatów mieszkaoców dotyczących 

ekologii, bezpieczeostwa i poprawy infrastruktury we wsi Wylatkowo,m.in.: 

- sprawę poprawy oświetlenia dróg,  

- przedłużenia utwardzenia drogi od kościoła do kooca wsi w stronę Skorzęcina, 

-  skutecznego rozwiązania uciążliwego problemu parkowania samochodów  na plaży, 



-  ustanowienia zakazu mycia samochodów przy brzegu jeziora,  

- zbudowania boiska do gry w siatkówkę lub koszykówkę dla młodzieży,  

- zwiększenia bezpieczeostwa z udziałem częstszych patroli policji w okresie      

weekendów,  

- remontu kładki na ścieżce rowerowej do Skorzęcina, 

- ustawienia dużego i ogólnie dostępnego kontenera na odpady śmieciowe, 

- usytuowania w sezonie letnim toalet przenośnych typu Toy-Toy przy plaży, 

- wykonania ścieżki rowerowej z Wylatkowa do Powidza, 

Do zarządu zgłoszono również kilka spraw wymagających pilnego wyjaśnienia: 

1) Dlaczego stawka uchwalona przez Radę Gminy za podatek od nieruchomości dla 

działkowiczów jest ustalona na maksymalnym poziomie, 

2) Dlaczego stawka uchwalona przez Radę Gminy za opłatę za wodę dla mieszkaoców 

działek jest radykalnie wyższa od opłat za 1 m3 jaki płacą stali mieszkaocy gminy. 

3) Dlaczego koszt przyłącza wody ustalony został na poziomie powyżej przeciętnej w 

skali kraju, 

4) Kiedy w Wylatkowie zostanie przeprowadzona kanalizacja? 

Z uwagi na powyższe Zarząd Stowarzyszenia wyraża pragnienie spotkania się z Panem w 

dogodnym dla obu stron terminie w celu przedyskutowania i rozwiązania problemów 

dotyczących właścicieli nieruchomości w Wylatkowie. Spotkanie to pozwoliłoby się również 

lepiej przygotowad do  oczekiwanego przez ogół członków stowarzyszenia  spotkania z 

władzami gminy Powidz.  

Z wyrazami szacunku 

 


