
W dniu 5 listopada 2013 z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy Powidz Pana Jakuba 
Gwitta odbyło się spotkanie z zarządami stowarzyszeń właścicieli nieruchomości 
letniskowych działających na terenie gminy.

Głównym tematem spotkania były sprawy związane z gospodarką odpadami oraz postulaty i wnioski z 
pism kierowanych przez stowarzyszenia do Rady Gminy.

Należy zauważyć, że efektem presji wytworzonej przez stowarzyszenia właścicieli nieruchomości 
letniskowych jest zmiana uchwały Rady Gminy Powidz z dnia 4 pażdziernika zmieniająca 
dotychczasowy niedorzeczny wymóg stosowania wyłącznie pojemników na śmieci o pojemności 240 l 
– ta zmiana będzie skutkowała zmniejszeniem opłaty miesięcznej o połowę. Uchwała skraca również 
obligatoryjny okres opłat za wywóz śmieci z nieruchomości letniskowych z 7 do 6 miesięcy w roku. 
Szkoda tylko, że powyższe zmiany będą obowiązywały dopiero od 1 lipca 2014 roku.

Zarządy stowarzyszeń, zgodnie z opiniami swych członków, w dalszym ciągu postulują skrócenie 
obligatoryjnego okresu opłat za wywóz śmieci do 4 miesięcy w roku ( maj, czerwiec, lipiec, sierpień ) – 
zachowując dowolność dla indywidualnego przedłużania tego okresu. 

Wspólnie uważamy, że zmuszanie właścicieli nieruchomości letniskowych do płacenia za 
niewykonywaną usługę jest niegodziwe. W związku ze znaczną nadwyżką przychodów Urzędu Gminy z 
uzyskiwanych opłat za wywóz śmieci w porównaniu z sumą wyznaczoną w wyniku przetargu z firmą 
wykonującą tę usługę - mamy nadzieję iż wspomniana nadwyżka w budżecie gminy w 2014 roku 
pozwoli nasz wniosek zrealizować. 

Otwartą pozostaje sprawa możliwości ustawiania dużego kontenera na śmieci wyłącznie w okresie 
wakacyjnym a umożliwiającego turystom odwiedzającym Wylatkowo w weekend’y pozostawianie w 
nim śmieci. 

Zgodnie, na ręce Przewodniczącego Rady Gminy, złożono wniosek o zmiarkowanie drastycznych różnic 
w opłatach za wodę i z tytułu  podatku od nieruchomości dla stałych mieszkańców gminy i właścicieli 
nieruchomości letniskowych.

Na zakończenie Pan Przewodniczący Rady przekazał mieszkańcom Wylatkowa  materiały, jakie uzyskał 
w wyniku swej interwencji w sprawie oprysku lasów w dniu 6 września z Nadleśnictwa Gniezno. 
Materiały publikujemy poniżej. Szkoda tylko, że przedstawiony schematyczny obraz wykonania 
oprysku lasów nie jest zgodny z relacją wielu naocznych świadków. 
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