
W celu przypomnienia turystom i mieszkańcom jakich zasad należy przestrzegać przebywając w przestrzeni publicznej, 
Gmina Władysławowo przygotowała kampanię informacyjną „Czuj się bezpieczniej w Gminie Władysławowo”, która 
wskazuje jak należy zachowywać się w miejscach noclegowych, w przestrzeni publicznej i na plaży, aby zminimalizować 
lub wykluczyć ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.                                                                                          więcej na str. 5

Bezpieczniej w Gminie Władysławowo



Zakończono pierwszy 
etap budowy oświetle-

nia części ulicy Lewińskiego 
w Karwi.

Łącznie 526 m sieci kablowej 
połączyło 12 nowych okrą-
głych słupów, które rozświe-
tlają już ulicę Lewińskiego. 
Standardowo do realizacji 
takiej inwestycji zastoso-
wano oprawy LED z reduk-
cją mocy. 

W najbliższym czasie nastąpi 
finalizacja całości przewidzia-
nego projektu oświetlenia 
ulicy Lewińskiego w kierunku 
Ostrowa i zostanie zamonto-
wanych kolejnych 12 lamp, co 
znacznie poprawi nie tylko 
estetykę tej ulicy, ale przede 
wszystkim bezpieczeństwo. 

Koszt pierwszej części inwe-
stycji wyniósł 71.463,00 
brutto.
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POLICJANCI DZIELNICOWI

Rafał Adrych
tel. 723 636 437
obsługuje osiedla:
Hallerowo, Śródmieście

Sebastian Lessnau
tel. 723 636 528
obsługuje osiedla:
Cetniewo, Żwirowa, Szotland oraz
sołectwa: Chałupy, Chłapowo

Piotr Bolda
tel. 723 636 512
obsługuje sołectwa:
Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo,
Rozewie, Tupadły

Urząd Miejski we Władysławowie
Czynny jest od poniedziałku do piątku:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: Dzień wewnętrzny
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 17:00
Piątek: 7:30 - 14:00

Burmistrz Władysławowa
przyjmuje interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

Przewodniczący Rady Miejskiej
przyjmuje interesantów w trzeci
i czwarty czwartek miesiąca (13:00 -
15:00) po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 33

Wydawca:
Urząd Miejski we Władysławowie
ul. Gen. Józefa Hallera 19
84-120 Władysławowo
tel. 58 674 54 00

Redaguje zespół w składzie:
Dominika Sułat-Jęcek
Jakub Groenwald
Konrad Kędzior (zdjęcia)

Nakład: 5 000 egz.
Druk: Top Druk Łomża

Dystrybucja: Poczta Polska, własna
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Wersja elektroniczna informatora
dostępna jest na stronie:
www.wladyslawowo.pl

Uwagi i sugestie:
promocja@wladyslawowo.pl
tel. 58 674 54 39  

Oznaczenie działów:

RATUSZ
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Dyżury Aptek we Władysławowie
Sierpień 2020

01.08
02.08
03.08
04.08
05.08
06.08
07.08
08.08
09.08
10.08
1 1 .08
12.08 
13.08
14.08
15.08
16.08

17.08
18.08
19.08
20.08
21.08
22.08
23.08
24.08
25.08
26.08
27.08
28.08
29.08
30.08
31.08

Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna
Domowa
Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna
Domowa
Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna
Domowa
Cetniewska

Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna
Domowa
Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna
Domowa
Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna
Domowa
Cetniewska

Apteka Domowa ul. Niepodległości 17
Apteka Cetniewska ul. Słoneczna 16
Apteka pod Filarami ul. gen. J. Hallera 19

Apteka Dyżurna ul. gen. J. Hallera 1
Apteka Wracam do Zdrowia ul. Gdańska 2a

Nowe oświetlenie w Karwi
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Władysławowo zwyciężyło w Bitwie o Głosy
Obszar Metropolitalny Gdańsk 

Gdynia Sopot przeprowadził 
akcję profrekwencyjną Bitwa o Głosy, 
która miała zachęcić mieszkańców 
metropolii do udziału w wyborach 
prezydenckich. Wyścig odbył się 
w 3 kategoriach: gminy do 10 tys. 
mieszkańców, gminy od 10 do 30 tys. 
mieszkańców oraz gminy powyżej 30 
tys. mieszkańców. Zwycięzcy każdej 
kategorii otrzymają  30 tys. zł i sami 
zdecydują na co wydać pieniądze.

Metropolitalna akcja profrekwencyjna 
#MetropoliaGłosuje dobiegła końca. 
W rywalizacji brało udział 48 miast 
i gmin Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Laureatów wyłoniono na podstawie 
średniej frekwencji z obu tur wybo-
rów prezydenckich. Wśród wygranych 
w trzech kategoriach są Sopot, Wła-
dysławowo i Krynica Morska. 

W kategorii gmin do 10 tys. mieszkań-
ców zwyciężyła Krynica Morska z koń-
cową frekwencją 86,07%, wyprzedza-
jąc lidera z I tury – Jastarnię, gdzie 
średnia frekwencja wyniosła 85,83%.
W gminach od 10 do 30 tys. miesz-
kańców zwycięzcą zostało Władysła-
wowo (81,12%). 

Najwyższą frekwencję w Gminie Wła-
dysławowo zanotowano w Chałupach 

- 93,05%, poniżej 90% nie spadło rów-
nież Ostrowo (90,41%), zaraz za nimi 
było Ostrowo z wynikiem 88,57%.

Wśród gmin powyżej 30 tysięcy 
mieszkańców walka toczyła się do 
samego końca. Ostatecznie wygrał 

Sopot (75,95%), wyprzedzając Gdynię 
(73,59%) i Gdańsk (73,22%).

Udział w wyborach to nasz przywi-
lej, dzięki któremu mamy możliwość 
wpływu na to, jak będzie wyglądał 
nasz kraj. I tym razem mogliśmy liczyć 
na aktywną postawę obywatelską 
Mieszkańców Gminy Władysławowo. 
Te wybory były trudne pod względem 
organizacyjnym i nie obyło się bez incy-
dentów podczas głosowania oraz niepo-
trzebnych interwencji. Dlatego chciał-
bym podziękować członkom komisji oraz 

pracownikom urzędu za ogrom spraw-
nej i rzetelnej pracy, którą włożyli w ich 
przygotowanie i przeprowadzenie. – 
powiedział Roman Kużel, Burmistrz 
Władysławowa.

Dzięki zaangażowaniu samorzą-
dów średnia frekwencja w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-So-
pot wyniosła rekordowe 67,24%. W II 
turze zagłosowało 69,69% mieszkań-
ców metropolii.



Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Urzędzie Miejskim 
we Władysławowie
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Bogdan Łagocki od urodzenia był mieszkańcem Ostrowa. 
Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym nie tylko 

Ostrowa, ale i całej gminy.

Bogdan Łagocki był radnym 
IV, V, VI, VII, VIII kadencji Rady 
Miejskiej Władysławowa, tej 
ostatniej niestety nie dokoń-
czył. W Radzie Miejskiej pra-
cował w Komisjach Budże-
towej i Gospodarczej, przez 
wiele lat był członkiem Prezy-
dium. Reprezentował Gminę 

Władysławowo w Związku 
Międzygminnym Zatoki Puc-
kiej. Jego społeczna działal-
ność była imponująca: Od 
1994 roku był członkiem 
Rady Sołeckiej Ostrowa, 
a od 2001 roku działaczem 
Stowarzyszenia Mieszkań-
ców Ostrowa „Zdrójk”. To 

tam  spełniał się w bezintere-
sownej pracy służącej gminie 
i jej mieszkańcom. Zaanga-
żował się również w dzia-
łalność Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, krzewiąc 
tradycję i kulturę kaszubską. 
Od ponad 30 lat pracował 
w MPWiK Ekowik, od 1997 
roku jako Kierownik Działu 
Eksploatacji. Przy przedsię-
biorstwie działał również 
w strukturach NSZZ Solidar-
ność. W ubiegłym roku prze-
szedł na zasłużoną emery-
turę. Pan Bogdan był ciepłym 
i pomocnym człowiekiem. 
Służył swoim doświadcze-
niem i radą. Nigdy nie odma-
wiał pomocy. Wszystko co 
robił, robił z ogromnym zaan-
gażowaniem i starannością, 
zawsze z uśmiechem… Tech-
niczne wykształcenie Pana 
Bogdana oraz duże doświad-
czenie pozwoliło na zreali-
zowanie wielu zadań, które 
uatrakcyjniły gminę oraz 

poprawiły jej funkcjonalność.
Odszedł mądry i skromny 
Człowiek, który miał do 
wszystkich ogromny szacunek. 
Panie Bogdanie, będzie nam 
brakowało Pana doświadcze-
nia, wiedzy i dobrego słowa.

Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 8 lipca w Ostro-
wie. Oprócz Rodziny, Bliskich 
i Przyjaciół Zmarłego, uczest-
niczyli w nich Burmistrzowie 
Władysławowa oraz zaprzy-
jaźnionych gmin ościennych, 
Wójt Gminy Puck, Przedstawi-
ciele Spółki Ekowik, Członko-
wie Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, Przedstawiciele 
Spółki Szkuner, Przedstawi-
ciele Spółki Abruko, Strażacy 
OSP w Jastrzębiej Górze, 
Radni Rady Miejskiej Włady-
sławowa obecnej i poprzed-
nich kadencji oraz Pracow-
nicy Urzędu Miejskiego we 
Władysławowie.

W budynku Urzędu Miejskiego we 
Władysławowie trwa wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej w ramach 
projektu pn. „Kompleksowa moderniza-
cja energetyczna budynków stanowią-
cych własność Gminy Władysławowo”, 
realizowanego przy współfinansowa-
niu ze środków unijnych na podstawie 
zawartej umowy o dofinansowanie.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana 
wszystkich istniejących okien i drzwi 
zewnętrznych w budynku Urzędu Miej-
skiego we Władysławowie, tj. w budynku 
głównym, łączniku i wieży. Nowe okna 
i drzwi balkonowe oraz drzwi wejściowe 
będą odtwarzały pierwotne rozwiązania 
estetyczne, poprawią stan techniczny 
i wygląd budynku oraz warunki pracy 
osób w nim przebywających. Dzięki 
odpowiednio dobranym parametrom 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

wpłynie również na ograniczenie strat 
ciepła i poprawę efektywności energe-
tycznej budynku. Zamówienie obejmuje 
także wymianę parapetów zewnętrz-
nych i wewnętrznych, przygotowanie 
ościeży wraz z późniejszą obróbką. Zada-
nie stanowi drugi etap, po wykonanym 
w 2018 roku nowym węźle cieplnym 
i przyłączu ciepłowniczym, prac termo-
modernizacyjnych w przedmiotowym 

budynku. Przewidywany termin zakoń-
czenia budowy to 30.09.2020r. Umowny 
koszt wykonania robót – 1.212.762,06 zł 
brutto, w tym dofinansowanie (73,23% 
kosztów kwalifikowanych) w wysokości 
679.554,77 zł.

Serdecznie przepraszamy za wszelkie 
powstałe utrudnienia i niedogodności 
w związku z trwającymi pracami. 

Pożegnaliśmy Bogdana Łagockiego



Sukcesem udanego wypoczynku, oprócz oczywiście 
pogody i dobrego nastroju, jest przede wszystkim poczu-

cie bezpieczeństwa swojego oraz najbliższych. W dobie 
pandemii spełnienie tego warunku jest o wiele trudniejsze 
niż w normalnym czasie. Dlatego gdziekolwiek się nie znaj-
dziemy powinniśmy troszczyć się nie tylko o swoje zdrowie, 
ale również swoim rozsądnym zachowaniem sprawiać, aby 
ludzie przebywający z nami również czuli się komfortowo. 

Z początkiem sezonu na 
terenie gminy ustawiono 
w najbardziej uczęszcza-
nych miejscach 25 dozowni-
ków z płynem do dezynfek-
cji. Można z nich korzystać 

bezdotykowo, naciska-
jąc nogą pedał aby z roz-
pylacza uwolnił się płyn, 
którym należy zdezyn-
fekować dłonie.  W celu 
przypomnienia turystom 

i mieszkańcom jakich zasad 
należy przestrzegać przeby-
wając w przestrzeni publicz-
nej, Gmina Władysławowo 
przygotowała kampanię 
informacyjną „Czuj się bez-
pieczniej w Gminie Włady-
sławowo”, która wskazuje 
jak należy zachowywać się 
w miejscach noclegowych, 
w przestrzeni publicznej 
i na plaży, aby zminimalizo-
wać lub wykluczyć ryzyko 
zakażenia się wirusem 
SARS-CoV-2.

Plakaty i tablice informa-
cyjne „Czuj się bezpieczniej 
w Gminie Władysławowo” 
rozmieszczone zostały na 
osiedlowych i sołeckich 
tablicach, na słupach ogło-
szeniowych oraz przy wej-
ściach na plażę. Właściciele 
miejsc noclegowych mogą 
również otrzymać takie 
plakaty i ulotki w Informacji 
Turystycznej (ul. Towarowa 
8) i powiesić je w swoim 
obiekcie. 

Zobacz Gminę Władysławowo w programie „Polska z Góry”

Wypoczywaj bezpiecznie w Gminie Władysławowo

Chcesz zobaczyć Władysławowo i oko-
lice z zupełnie innej perspektywy? 

Obejrzyj program Polska z Góry, w którym 
w jednym z odcinków głównym bohaterem 
jest Gmina Władysławowo.

Poniżej prezentujemy harmonogram emisji 
programu na antenie Planete+:
• 2 sierpnia o godz. 20:00
• 7 sierpnia o godz. 19:00
• 8 sierpnia o godz. 20:25
• 14 sierpnia o godz. 19:00
• 15 sierpnia o godz. 19:00
• 22 sierpnia o godz. 19:00

Program dostępny jest również na player.pl

Program „Polska z Góry” został zrealizowany 
we współpracy z Gminą Władysławowo.
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Władysławowscy Urzędnicy wzięli 
udział w wyzwaniu Gaszyn Chal-

lenge i wykonali 10 pompek przysiadów 
dla Olka z Czarnej Wody. 

Akcję Gaszyn Challenge zapoczątko-
wał Marcin Topór z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gaszynie, który chciał pomóc 
rodzinie Wojtusia Howisa uzbierać nie-
wyobrażalnie wysoką kwotę 9 mln. zł 
na tzw. najdroższy lek świata. Wojtuś 
choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik 
mięśni i aby zahamować rozwój choroby 
należy podać lek przed ukończeniem 
2-go roku życia. Dzięki pomysłowi stra-
żaka udało się w ostatniej chwili uzbie-
rać pieniądze. Każdy, kto zostanie nomi-
nowany do wykonania wyzwania musi 
zrobić 10 pompek lub przysiadów, nagrać 
i udostępnić filmik w mediach społecz-
nościowych i wpłacić na konto chorego 
dziecka 5 zł, jeżeli nie przystąpi do zre-
alizowania zadania powinien wpłacić 10 
zł. Na końcu nominuje kolejne osoby. 
Szacuje się, że obecnie w naszym kraju 
żyje około 800–1000 chorych na SMA, 

a co roku rodzi się około 40–50 dzieci, 
u których rozpozna się rdzeniowy zanik 
mięśni, w tym 30–40 dzieci z najcięższą 
postacią choroby. Akcja Gaszyn Chal-
lenge stała się na tyle popularna, że trwa 
nadal i dzięki internetowym nominacjom 
do wykonania 10 pompek i przysiadów 
przybywa darczyńców, którzy wspoma-
gają zbiórki pieniędzy dla dzieci chorych 
na SMA. Gaszyn Challenge dotarł już 
nawet za granice naszego państwa.

Urząd Miejski we Władysławowie został 
nominowany przez Maków Podhalań-
ski – zaprzyjaźnioną partnerską gminę. 
Urzędnicy i Urzędniczki wykonali 
pompki i przysiady, których w rezulta-
cie było trochę więcej niż 10 z uwagi 
na kilka dubli nagrania wyzwania, które 
miało się pojawić w sieci. A to wszystko 
dla Olka z Czarnej Wody (woj. pomor-
skie), który również zmaga się z tą ciężką  
chorobą.  

Urzędnicy pompowali dla Olka

Zapraszamy na wystawę „Bursztyn Bałtycki. Tradycja i Innowacja 2.0”

Burmistrz Władysławowa oraz 
Związek Miast i Gmin Morskich 

zapraszają na wystawę „Bursztyn 
Bałtycki - Tradycja i Innowacja 2.0”.
Wystawę można zwiedzać w sali 
103 Urzędu Miejskiego we Włady-
sławowie w okresie od 15 lipca do 
20 września w godz. 14:00 - 20:00. 

Cena biletu  
• normalny - 8 zł
• ulgowy - 5 zł (dzieci do 14. 

roku życia oraz osoba doro-
sła powyżej 65. roku życia) 

Wystawa „Bursztyn bałtycki. Tradycja 
i innowacja” pokazywana była wcze-
śniej w Europejskim Centrum Soli-
darności (2017), w Monachium (2018) 
i w Brukseli (2018) oraz w Parlamencie 
Europejskim (2018 i w Galerii Palowej 
w Gdańsku (2018). Wersja ekspozycji 
2.0 obejmuje blisko 200 prac. We Wła-
dysławowie zostaną zaprezentowane 
możliwości artystyczne i użytkowe 
bursztynu bałtyckiego w pięciu tema-
tycznych ujęciach: 
• naturalne okazy bursztynu i inklu-

zje z kolekcji Muzeum Bursztynu 
w Gdańsku, 

• biżuteria o naturalnych formach, 
z minimalną ingerencją w strukturę 
bursztynu, 

• ekskluzywne rzemiosło podkre-
ślać będzie związek między pra-
cami współczesnych artystów  
z tradycjami rzemieślniczymi sięga-
jącymi XVI/XVII wieku,

• obiekty na wysokim poziomie wzor-
niczym, ekskluzywne i drogie, 

• projekty studentów Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku pod hasłem 

„Innowacyjny design”. 

Postawiliśmy na bursztyn jako wizy-
tówkę nie tylko Gdańska, ale także miast 
i gmin morskich. Wystawa pozwala nam 
opowiedzieć, że Gdańsk i Pomorze są 
nowoczesne, a jednocześnie przywią-
zane do swoich wielowiekowych tra-
dycji – twierdzą organizatorzy wystawy.  
 
Organizatorami cyklu wystaw są Biuro 
Prezydenta Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku, Muzeum Bursztynu w Gdańsku 
oraz Związek Miast i Gmin Morskich 
przy współpracy z Urzędem Miejskim 
we Władysławowie.  
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Działając na podstawie §6 pkt. 4 
Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 14 września 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. 
z 2014r. poz. 1490) Burmistrz Włady-
sławowa zamieszcza wyciąg z ogło-
szenia o naborze na stanowiska han-
dlowe na Targowisku Miejskim we 
Władysławowie zlokalizowanym na 
nieruchomości położonej w obrębie 
Władysławowo 03 na skrzyżowaniu  
ul. Morskiej i ulicy Spokojnej ozna-
czonej nr 96/1 i nr 96/2 o łącznej 
powierzchni 1 152m2.

Na nieruchomości znajduje się 17 zada-
szonych stanowisk handlowych wypo-
sażonych w instalacje: zimnej i ciepłej 
wody użytkowej, kanalizacji sanitar-
nej, paneli fotowoltaicznych i energii 
elektrycznej.

Opłata rezerwacyjna na okres od dnia 
1 sierpnia 2020r. do dnia 31 sierp-
nia 2020 r. wynosi: 500,00 zł netto 
(słownie: pięćset złotych 00/100) 
i powiększona zostanie o podatek VAT 
w wysokości 23%. Warunkiem dokona-
nia rezerwacji miejsca sprzedaży jest 

złożenie w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 24 lipca 2020r. (piątek) wnio-
sku o przyznanie rezerwacji miejsca 
sprzedaży na Targowisku Miejskim we 
Władysławowie.

Ogłoszenie o naborze wraz z załącz-
nikami zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń tutejszego Urzędu przy 
ul. gen. J. Hallera 19 we Włady-
sławowie oraz opublikowane na 
stronach internetowych Urzędu 

Miejskiego we Władysławowie pod 
adresami:   bip.wladyslawowo.pl  oraz  
wladyslawowo.pl 

Bliższych informacji o miejscach sprze-
daży oraz o warunkach składania wnio-
sków można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim we Władysławowie przy ul. gen. J. 
Hallera 19 (pokój nr 320 na III piętrze) 
lub pod nr tel. (58) 674-54-47 bądź pod 
adresami e-mail: um@wladyslawowo.pl 
lub a.siuchninska@wladyslawowo.pl

Nabór na stanowiska handlowe na Targowisku Miejskim  
we Władysławowie
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Państwo Beata i Robert Kapusta z Łowicza od 20 lat przyjeż-
dżają wypoczywać nad Bałtyk i od 20 lat celem ich wakacyj-

nych podróży jest Chłapowo. Ich wieloletnie przywiązanie do 
naszej gminy zostało wyróżnione honorowym tytułem „Przy-
jaciela Gminy Władysławowo”.

7 lipca na spotkaniu w Urzędzie 
Miejskim zastępca burmistrza 
Kamil Pach, kierownik Refe-
ratu Organizacyjno-Prawnego 
Wioleta Kowalska-Lewicka 
oraz radny Mariusz Gło-
wienka wręczyli Pani Beacie 
i Panu Robertowi Kapustom 
dyplomy gratulacyjne, róże 
oraz paczki z gminnymi gadże-
tami, życząc kolejnych uda-
nych urlopów w naszej nad-
morskiej miejscowości. 
Łowiczanie są pierwszymi 
w tym roku turystami, którzy 
zostali uhonorowani tytułem 

„Przyjaciela Gminy Włady-
sławowo”. Ich kandydaturę 
do tego tytułu zgłosił Pan 
Damian Błaszczok, który od 
2000 roku gości Państwa 
Kapustów w swoim obiek-
cie noclegowym. Coroczne 

spotkania zaowocowały 
zawiązaniem się w trwałej 
przyjaźni między nimi.

Przypominamy, tytuł „Przy-
jaciel Gminy Władysławowo” 
nadaje się osobie fizycznej 

– turystom, którzy przyjeż-
dżają na teren Gminy Włady-
sławowo i tu wypoczywają od 
minimum 15 lat. Więcej infor-
macji nt. wyróżnienia, w tym 
wniosek o przyznanie, dostęp-
nych jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Zachęcamy do zgłaszania 
wniosków o nadanie tytułu 

„Przyjaciela Gminy Władysła-
wowo”. Dla wczasowiczów, 
którzy pokochali naszą gminę 
będzie to na pewno niezwykle 
miłe wyróżnienie.

Przyjaciele Gminy Władysławowo - pierwsze w tym roku wyróżnienia



Powszechny Spis Rolny 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowa-
nie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów 

gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz 
środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realiza-
cja spisów rolnych. Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej 
Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źró-
dłem, które pozwala dokładnie scha-
rakteryzować polskie rolnictwo. Służą 
władzom lokalnym i centralnym do 
podejmowania trafnych decyzji strate-
gicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na 
państwa członkowskie Unii Europej-
skiej rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady, jak również wynika 
on z rekomendacji FAO, zawartych 
w dokumencie pn. Światowy program 
spisów rolnych rundy 2020 r. W pań-
stwach członkowskich ONZ pełne bada-
nie realizowane jest raz na 10 lat i obej-
muje wszystkie gospodarstwa rolne. 
Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył 
się w Polsce w 2010 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, 
formę i tryb przeprowadzenia przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego 
powszechnego spisu rolnego w 2020 r., 
oraz zakres, formę i tryb prac związa-
nych z przygotowaniem i opracowaniem 
wyników spisu.

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:
• Generalny Komisarz Spisowy – 

Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;

• Zastępca Generalnego Komisarza 
Spisowego – dyrektor Centralnego 
Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz 
Dygaszewicz;

• Wojewódzki komisarz spisowy – 
wojewoda w wojewódzkim biurze 
spisowym, którego zastępuje dyrek-
tor właściwego urzędu statycznego;

• Gminny komisarz spisowy – wójt/
burmistrz/prezydent w gminnym 
biurze spisowym.

Spis rolny zostanie prowadzony 
w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach 

indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niema-

jących osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są 
do udzielania dokładnych, wyczerpu-
jących i zgodnych z prawdą odpowie-
dzi w formie samopisu internetowego, 
wywiadu telefonicznego lub bezpośred-
nio w trakcie rozmowy z rachmistrzem 
spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji 
o gospodarstwach rolnych poprzez:

• S a m o s p i s  i n t e r n e t o w y 

przeprowadzony za pośrednic-
twem interaktywnej aplikacji, która 
będzie dostępna na tej stronie 
internetowej;

• Telefonicznie – dzwoniąc na infoli-
nię spisową pod numer 22 279 99 
99

• Z użytkownikami gospodarstw rol-
nych, którzy nie spiszą się samo-
dzielnie skontaktują się rachmi-
strzowie spisowi:

• Telefonicznie, w celu przepro-
wadzenia spisu w wywiadzie 
telefonicznym,

• Bezpośrednio – w celu przepro-
wadzenia spisu w wywiadzie bez-
pośrednim w miejscu dogodnym 
dla użytkownika gospodarstwa 
rolnego.

Osoby wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzegania tajem-
nicy statystycznej. Przed przystą-
pieniem do pracy rachmistrzowie są 
pouczani o istocie tajemnicy statystycz-
nej i sankcjach za jej niedotrzymanie. 
Następnie na ręce właściwego komisa-
rza spisowego składają pisemne przy-
rzeczenie następującej treści: „Przyrze-
kam, że będę wykonywać swoje prace 
na rzecz statystyki publicznej z całą 
rzetelnością, zgodnie z etyką zawo-
dową statystyka, a poznane w czasie 
ich wykonywania dane jednostkowe 
zachowam w tajemnicy wobec osób 
trzecich.”

Nie masz w domu dostępu do Inter-
netu? Jest na to sposób!

W gminnych biurach spisowych 
zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do 
pomieszczeń wyposażonych w sprzęt 
komputerowy.

Spisz się przez telefon!

Od 1 września na infolinii spisowej (pod 
numerem 22 279 99 99) będzie również 
możliwość spisania się przez telefon. 
Po połączeniu się z numerem wybierz 

„1” – zostaniesz skierowany na infoli-
nię spisową. Następnie wybierz opcję 

„Spisz się przez telefon”, połączysz się 
z naszym rachmistrzem – to doskonale 
przygotowana osoba do przeprowadze-
nia z Tobą spisu przez telefon.

źródło: spisrolny.gov.pl 
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Ruszył program „Moja woda” - ochrona zasobów wody 
poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji

Rajd pojazdów Zabytkowych „Tylko dla zuchwałych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku ogłasza nabór wniosków o  dofinansowanie dla zadań wpisujących 

się w program priorytetowy „Moja Woda”, realizowany we współpracy z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest ochrona zaso-
bów wody poprzez zwiększenie reten-
cji na terenie posesji przy budynkach 
jednorodzinnych oraz wykorzysty-
wanie zgromadzonej wody opadowej 
i roztopowej. Program realizowany 
będzie w latach 2020-2024.

Termin naboru wniosków: nabór 
ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 
31.05.2024 r. lub do czasu rozdyspo-
nowania puli środków.

Dla kogo?
Beneficjentami programu są osoby 
fizyczne będące właścicielami lub 
współwłaścicielami  nieruchomo-
ści, na której znajduje się budynek 
mieszkalny jednorodzinny, z uwzględ-
nieniem domów nowo budowanych 

z kompletnym systemem orynnowania 
dachu, z wyłączeniem tych nierucho-
mości, dla których udzielono już dofi-
nansowania z programu „Moja Woda”.
UWAGA: definicja budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego została okre-
ślona w treści programu oraz Regu-
laminu naboru wniosków, które są 
dostępne do pobrania na dole strony.

Jakie wsparcie?
Dofinansowanie udzielane będzie w 
formie dotacji, nie więcej niż 80% 
kosztów kwalifikowanych instala-
cji i nie więcej niż 5 000 zł na jedno 
przedsięwzięcie.

Co obejmuje dofinansowanie?
Dofinansowanie obejmuje zakup, 
montaż, budowę i uruchomienie 

instalacji pozwalających na zagospo-
darowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie nieruchomości obję-
tej przedsięwzięciem, takich jak:
• przewody odprowadzające wody 

opadowe zebrane z rynien, wpu-
stów do zbiornika nadziem-
nego, podziemnego, otwartego 
lub zamkniętego, szczelnego lub 
infiltracyjnego, 

• instalacja rozsączająca, 
• zbiornik retencyjny szczelny lub 

infiltracyjny, 
• zbiornik retencyjny nadziemny 

otwarty od 2 m3 pojemności, 
• zbiornik retencyjny nadziemny 

zamknięty od 1 m3 pojemności (w 
przypadku zbiorników o pojemno-
ści mniejszej niż 2 m3  wymagane 
jest aby w ramach dofinansowania 
zostały zakupione minimum 2 szt.), 

• zbiornik retencyjny podziemny 
zamknięty od 2 m3 pojemności, 

• elementy do nawadniania lub 
innego wykorzystania zatrzyma-
nej wody. 

 
Realizacja przedsięwzięcia musi być 
zgodna z przepisami prawa, Benefi-
cjent powinien posiadać właściwe 
decyzje administracyjne, jeżeli prze-
pisy prawa nakładają konieczność 
uzyskania takich decyzji, a zastoso-
wane urządzenia i materiały muszą 
być dopuszczone do stosowania na 
rynku polskim.

Kiedy ponosić wydatki?
Okres kwalifikowalności kosztów od 
01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Szczegółowe informacje: wfos.gdansk.
pl/konkursy/moja-woda

Rajd odbędzie się w dniach 29-1 sierpnia. Będzie się składał 
z 4 etapów, pierwszy w Ostrowie Wielkopolskim, drugi 

w Toruniu, trzeci w Ostródzie, czwarty we Władysławowie. 
Zawodnicy wystartują z jaworskiego Rynku, a wyścig zakoń-
czą w Rozewiu, gdzie zostaną wręczone puchary oraz nagrody.

Rajd Pojazdów Zabytkowych, „Tylko dla zuchwałych”, któ-
rego organizatorem jest Jaworskie Stowarzyszenie Miłośni-
ków Motoryzacji przy pomocy Gminy Jawor oraz miłośników 
motoryzacji ze wszystkich miast, znajdujących się na trasie 
przejazdu. Zachęcamy do udziału!



Pod koniec lutego tego roku Gmina 
Władysławowo złożyła zawiado-

mienie do prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa polegają-
cego na tym, że wbrew przepisom 
i wydanym decyzjom na terenie 
byłego wysypiska śmieci w Łebczu 
(działka nr 472/3, przy ul. Skandy-
nawskiej w Łebczu), które ma zostać 
poddane rekultywacji, składuje się 
odpady bezpośrednio zagrażające 
zarówno środowisku naturalnemu, 
jak i zdrowiu oraz życiu ludzi.

Z przykrością zawiadamiamy, że 
w dniu 29 maja 2020 r. Prokura-
tura Rejonowa w Pucku po zapo-
znaniu się z aktami postępowania 

podjęła decyzję o umorzeniu śledz-
twa w wyżej wymienionej sprawie. 15 
czerwca Gmina Władysławowo zło-
żyła zażalenie na to postanowienie.

W ocenie gminy postanowienie o umo-
rzeniu jest niezrozumiałe. Prokuratura 

nie rozpoznała sprawy w wystar-
czający sposób i nie uwzględniła 
wszystkich zgłoszonych przez gminę 
wniosków.

Obecnie oczekujemy na rozpoznanie 
zażalenia przez sąd.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego. W myśl art. 41 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po dniu 14.08.2020 r. nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE – RODO  informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą ul. Okopowa 

21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe to: dros@pomorskie.eu  tel. (58) 32 68 320 lub (58) 32 68 659.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji obowiązku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO, 

w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 
ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081 ze zm.),

4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem  
danych osobowych. Takie podmioty będą  przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi 
poleceniami.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia o udziale społeczeństwa w opracowaniu:
1. uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze miast 

województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów  
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały 
antysmogowej dla miast”)

2. uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw (tzw. „uchwały antysmogowej poza miastami”)

Z treścią projektów przedmiotowych uchwał można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 w sekreta-
riacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej bip.pomorskie.
eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html

Uwagi i wnioski można składać w terminie od  13 lipca do 14 sierpnia 2020 r. drogą elek-
troniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu 
lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament 
Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
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Kolejne czynności Gminy Władysławowo podjęte w związku 
z wątpliwymi działaniami na wysypisku odpadów w Łebczu

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w związku z przy-
gotowaniem uchwały antysmogowej dla miast i poza miastami
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