
W dniu 17 sierpnia 2013 odbyło się zebranie informacyjne członków Stowarzyszenia 

Właścicieli nieruchomości we wsi Wylatkowo. Gośćmi spotkania byli : sołtys pani Hanna 

Szymańska i pracownik UG Powidz pan Sebastian Gronicki. Mimo obietnicy przybycia 

zawiódł v-ce przewodniczący Rady Gminy Powidz pan Włodzimierz Wełnic. 

Zarząd Stowarzyszenia przedstawił stopień realizacji zamierzeń powziętych podczas zebrania 

4 maja. Udało się nawieźć na teren kąpielisk świeży piasek i we współpracy z urzędem gminy 

zbudować boisko do gry w siatkówkę plażową. Wyznaczono i zorganizowano parking dla 

samochodów osobowych w pobliżu kąpieliska. Ponad to Zarząd utrzymuje i administruje 

stronę internetową Stowarzyszenia. Trwają starania aby na stronie internetowej znalazł się 

obraz z kamery przy pomoście żeglarskim i przystani - na przeszkodzie stoją jeszcze 

problemy techniczne związane z przesłaniem sygnału video poprzez sieć GSM. Do 

wykonania pozostaje również plansza z planem działek na terenie Wylatkowa. Zarząd 

zobowiązał się również do ustalenia praw własności na trasie spacerowej wzdłuż jeziora co 

ma się przyczynić do poprawy jakości tej popularnej drogi spacerowej. 

Zarząd przedstawił szczegółowo zagadnienia związane z finansami Stowarzyszenia. 

Pozostałą część spotkania zdominowały zagadnienia związane z nowymi zasadami wywozu 

śmieci. Pan Sebastian Gronicki w sposób kompetentny odpowiadał na pytania dotyczące 

technicznych zagadnień odbioru śmieci, z konieczności bez odpowiedzi pozostały pytania 

związane z uchwałą RG Powidz dotyczące narzuconych, niesprawiedliwych wymogów 

dotyczących wielkości pojemników ( wyłącznie 240 l ) i okresu opłat za wywóz śmieci z 

domków letniskowych ( od kwietnia do października ) Zarząd Stowarzyszenia został 

upoważniony do podjęcia wszystkich kroków mających na celu zmianę niekorzystnych 

zapisów uchwały RG Powidz. 

Zebrani uznali, że wzorowym rozwiązaniem w sprawie odbioru śmieci jest uchwała rady 

sąsiedniej gminy Witkowo - pozostawiająca właścicielom domków letniskowych dowolność 

w zawieraniu umów z firmą wywożącą odpady .  

Aby uniknąć podwójnego opłacania usługi wywozu śmieci ( w miejscu zamieszkania i na 

letnisku ) uczestnicy spotkania postanowili ponownie wypełnić deklaracje ze zmianą 

wprowadzającą realny okres odbioru śmieci. Eliminując jednocześnie miesiące w których w 

domku letniskowym nikt nie przebywa. 

Dość emocjonalnie w dyskusji członków Stowarzyszenia wraca problem inwestycji gminnych 

na terenie wsi Wylatkowo. Podkreśla się fakt, iż od wielu lat z tytułu podatku od 

nieruchomości we wsi Wylatkowo do budżetu gminy wpływa kilkaset tysięcy zł rocznie i od 

wielu lat z tej sumy nie wraca nawet niewielki procent w postaci inwestycji gminnych w 

Wylatkowie. 
 


