
Z inicjatywy naszego Stowarzyszenia miały miejsce spotkania z innymi, działającymi 
w gminie Powidz, stowarzyszeniami. W efekcie w dniu 8 lipca doszło do spotkania z 
wójtem gminy czterech , działających w imieniu właścicieli nieruchomości 
letniskowych stowarzyszeń. 

- Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych w Przybrodzinie, 

-Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych w Ostrowie Starym 

- Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych „ Majorka „ w Przybrodzinie,  

i naszego stowarzyszenia, 

Oczywiście głównym tematem była uchwała Rady Gminy w sprawie utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Powidz - traktująca właścicieli nieruchomości 
letniskowych w sposób wyjątkowo niesprawiedliwy. Ten punkt widzenia potwierdziły 
wcześniej zarządy wszystkich stowarzyszeń. 

Dotyczy to szczególnie wnoszenia opłaty za wywóz śmieci w okresie od 1 kwietnia do 
31 pażdziernika każdego roku podczas, kiedy większość właścicieli nieruchomości 
przebywa w swoich domkach letniskowych wyłącznie w okresie letnich wakacji ( 
lipiec , sierpień ) Właściciele nieruchomości zostali w ten sposób zmuszeni do 
ponoszenia opłat za wywóz śmieci każdego roku za 7 miesięcy mimo, że przebywają 
w swej nieruchomości tylko 2-3 miesięcy – czyli mają ponosić koszty usługi która 
nigdy nie jest świadczona. 

Dodatkowo zamiast dotychczasowych pojemników 120 l uchwała autorytarnie 
nakazuje właścicielom nieruchomości letniskowych pojemniki 240 l – czyli opłatę dwa 
razy większą niż dotychczas – zakładając tym samym, że w każdym domku 
letniskowym w okresie od 1 kwietnia do 31 pażdziernika przebywają na letnisku bez 
przerwy 4 osoby przez 7 miesięcy. Czyli właściciele nieruchomości letniskowych wraz 
ze swymi rodzinami w gminie Powidz nie pracują i nie uczą się w miejscach swego 
zamieszkania tylko odpoczywają w swych domkach letniskowych 7 miesięcy w roku.  

Zarząd Gminy Powidz - autor uchwały – mimo przedstawianych argumentów – nie 
zamierza w najbliższym czasie dokonać zmian w obowiązującej obecnie uchwale. 

Dodatkowo przekazano informacje, że zmian nie należy oczekiwać również w okresie 
najbliższego roku z powodu zawartej w wyniku przetargu umowy na ten właśnie 
okres z firmą świadczącą usługę wywozu śmieci w gminie Powidz.  

Załącznik 2 fotografie ze spotkania. 



 

 


