
Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia  Właścicieli Nieruchomości we wsi 

Wylatkowo z Wójtem Gminy Powidz Panem Jakubem Gwitem. 

 

Na spotkanie Zarządu w dniu 16 kwietnia 2016  przyjął zaproszenie Wójt Gminy Powidz Pan Jakub 

Gwit. Spotkanie odbyło się w Wylatkowie. Prezes Zarządu podziękował Wójtowi za przybycie i 

znalezienie czasu w sobotę, dniu wolnym od pracy.  Wójt odwzajemnił się podziękowaniem za 

zaproszenie do udziału w roboczym zebraniu Zarządu Stowarzyszenia.  

Członkowie Zarządu przedstawili Wójtowi efekty pracy społecznej Stowarzyszenia.  W trakcie 

spotkania szczególnie dużo uwagi poświęcono tematom istotnym dla właścicieli nieruchomości 

letniskowych: 

• Nowemu systemowi wnoszenia opłat za wywóz śmieci z nieruchomości letniskowych. 

Decyzją Rady Gminy właściciele nieruchomości zostali przymuszeni do wnoszenia opłat przez 

cały rok - z opłatą w każdym kwartale w wysokości 57,50 zł od nieruchomości , za śmieci 

segregowane. Suma roczna nie została w ten sposób zmieniona i wynosi– podobnie jak w 

roku poprzednim – 230 zł. Dla śmieci niesegregowanych ta opłata wynosi 345 zł . Zdaniem 

Wójta Urząd Gminy został zobligowany do takiej zmiany nowelizacją ustawy. Należy tutaj 

zaznaczyć, że podobnie jak w latach ubiegłych, do przetargu na wywóz śmieci przystąpiła 

tylko jedna firma. Mamy więc nadal do czynienia ze zmową firm śmieciowych. 

• Poprawie oświetlenia w szczególności na terenach nieruchomości letniskowych. 

Stowarzyszenie od kilku lat wnioskuje o zakup lamp solarnych. Podobnie jak w latach 

poprzednich w budżecie Gminy brak na to środków. Wójt wyraził natomiast gotowość 

doinstalowania lamp na istniejących już słupach energetycznych. 

• Naprawie dróg gruntowych prowadzących do działek letniskowych. Dziury w drogach zostaną 

wypełnione tłuczniem. 

• Konserwacji kąpielisk. Podobnie jak w roku poprzednim Urząd Gminy zakupi piasek 

niezbędny do uzupełnienia części plażowej kąpielisk.  W dalszym ciągu brak jednak akceptacji 

dla wypożyczenia w okresie wakacji przenośnych ubikacji Toy/Toy i zainstalowanie ich w 

pobliżu kąpielisk. 

• Instalacji dodatkowych koszy na śmieci. W ślad za wnioskiem Stowarzyszenia w okresie 

wakacyjnym zostaną zainstalowane dodatkowe kosze na śmieci wzdłuż głównej drogi 

biegnącej przez wieś. 

• Budowie kanalizacji we wsi Wylatkowo. Stosowny projekt może powstać dopiero po roku 

2017  tzn. po ukończeniu inwestycji w Ostrowie. 

• Projektowi powrotu ok. 2 % ze środków wpłacanych jako podatek od nieruchomości 

letniskowych z terenu wsi Wylatkowo. Stowarzyszenie od lat promuje ten pomysł jako żródło 

finansowania poprawy infrastruktury  związanej z bezpieczeństwem i wypoczynkiem w 

wiosce letniskowej. Pomysł nie spotyka się do tej pory z entuzjazmem ze strony Urzędu. 

 

Postanowiono formę spotkań roboczych kontynuować w przyszłości.  



 

 


