
W dniu 21 marca 2014 odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech stowarzyszeń właścicieli 
nieruchomości letniskowych z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy Powidz.

Podczas tego roboczego spotkania omówiono problemy, zgłaszane wcześniej przez 
stowarzyszenia, które powinny znaleźć rozwiązanie przed kolejnym okresem letnich wakacji.

Uczestnicy spotkania ponownie potwierdzili swe stanowisko we wprowadzeniu 
obligatoryjnego okresu opłat za wywóz śmieci w okresie maj – sierpień, co jest i tak dla wielu 
okresem znacznie dłuższym, niż rzeczywisty okres przebywania w swych domkach 
letniskowych. ( W roku 2014 obowiązuje jeszcze okres obligatoryjnych opłat za śmieci od 
kwietnia do września) Nowy przetarg na wywóz śmieci z terenów gminy Powidz zostanie 
rozstrzygnięty po 30 czerwca. Do tej pory nie widać jednak entuzjazmu dla propozycji 
stowarzyszeń ze strony UG. Wójt zamierza przeprowadzać kontrole obecności na działkach 
letniskowych i porównywać je ze złożonymi deklaracjami śmieciowymi. Nawet jedna 
obecność na działce w miesiącu będzie zobowiązywała do uiszczenia opłaty za dany miesiąc. 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się dwa razy w roku – w pozostałym okresie 
takie odpady należy odwozić osobiście na składowisko odpadów w Ługu.

Wniosek o utwardzenie drogi prowadzącej do Skorzęcina na odcinku od kaplicy w Wylatkowie 
zostanie zrealizowany w ten sposób, że droga zostanie wyrównana i utwardzona tłuczniem.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, zostanie uzupełniony piasek przy kąpieliskach i 
boisku do gry w siatkówkę w Wylatkowie.

Urząd Gminy zainstaluje we własnym zakresie planszę z planem działek w Wylatkowie 
przygotowaną przez stowarzyszenie.

Problem miejsc do parkowania samochodów w okresie letnim ma zostać rozwiązany w ten 
sposób, że UG w porozumieniu z Dyrekcją Lasów Państwowych wyznaczy parking na 
terenach leśnych w Wylatkowie – stanowiących obecnie nieużytki.

Budowa ścieżki rowerowej do Powidza nie doczeka się realizacji również w najbliższym roku. 
Przyczyną jest prawdopodobne przekwalifikowanie dotychczasowej drogi powiatowej w drogę 
krajową . Zmiana właściciela drogi ma nastąpić w związku z obronnością kraju i dopiero 
nowy właściciel przeprowadzi przebudowę drogi w relacji Powidz -Smolniki. Coraz większe 
uznanie zyskuje trasa rowerowa w pobliżu torów kolejki wąskotorowej.

W obliczu gminy- budującej bardzo drogą promenadę- nie znajdują nadal postulaty poprawy 
warunków higienicznych dla osób wypoczywających nad jeziorami. Nie znajdujemy od dawna 
zrozumienia dla ustawiania w lipcu i sierpniu ubikacji typu Toy Toy w pobliżu kąpielisk w 
Wylatkowie, nawet przy propozycji stowarzyszenia, że sfinansuje  ich obecność w połowie. 
Pojemniki na śmieci w pobliżu kąpielisk i system ich opróżniania będą podobne jak w roku 
poprzednim.

Wójt Gminy ponownie oświadczył, że dochód gminy z podatku od wszystkich nieruchomości 
letniskowych w gminie (ok. 1 500 ) wynosi tylko  500 000 zł  i jest jedną z przyczyn braku 
dostatecznych środków na realizację wszystkich oczekiwań.



 




