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19 kwietnia 2021 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kobylanka odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka. 
Obecnych było 14 radnych. Podczas posiedzenia procedowane były następujące projekty uchwał:

XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – pro-
jekt nr 30/21 wraz z przegłosowanymi wnioskami; uchwa-
ła została podjęta: za 11 głosów (Z. Dąbkowska, Z. Droho-
mirecki, Z. Gołembowski, Cz. Grabowska, J. Malinowski, 
A. Ordon, D. Orzoł, I. Siwiec, R. Stateczny, A. Stechnij, J. Ki-
sielewska), przeciw 1 głos (K. Kleinowski), 2 głosy wstrzy-
mujące się (U. Gierałtowska, A. Świąder), nieobecni – 1 
(D. Dąbkowski);
Przegłosowane wnioski zmieniające projekt zmian w bu-
dżecie dotyczyły:
a. zmniejszono o 10 000,00 zł wydatki na przeprowadzenie 

przez firmę zewnętrzną obowiązkowego audytu w Gmi-
nie Kobylanka i jej jednostkach organizacyjnych – środki 
przesunięto na zakup i montaż parkomatów na parkingu 
przy głównym wejściu na plażę

b. zmniejszono o 50 000,00 zł wydatki na dotację podmio-
tową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance - środ-
ki przesunięto na projektowanie dróg wewnętrznych ul. 
Paprociowej, ul. Długiej (bocznej), ul. Popiełuszki w so-
łectwie Morzyczyn-Zieleniewo, ul. Jana Bosko w sołec-
twie Kobylanka oraz ul. Wilczej w sołectwie Niedźwiedź. 

2. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kobylanka na lata 2021 – 2030 –projekt nr 31/21; 
uchwała nie została podjęta: za 5 głosów (U. Gierałtowska, 
K. Kleinowski, I. Siwiec, A. Stechnij, A. Świąder), przeciw 9 
głosów (Z. Dąbkowska, Z. Drohomirecki, Z. Gołembowski, 
Cz. Grabowska, J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, R. Sta-
teczny, J. Kisielewska), 0 głosów wstrzymujących się, nie-
obecnych radnych – 1 (D. Dąbkowski);
3. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz 
rozkładania na raty należności pieniężnych mających cha-
rakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylanka 
i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopusz-
czalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów 
lub osób uprawnionych do udzielania ulg – projekt nr 32/21; 
uchwała nie została podjęta: za 6 głosów (Z. Dąbkowska, 
U. Gierałtowska, K. Kleinowski, I. Siwiec, A. Stechnij, A. Świą-
der), przeciw 8 głosów (Z. Drohomirecki, Z. Gołembowski, 
Cz. Grabowska, J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, R. Statecz-
ny, J. Kisielewska), 0 głosów wstrzymujących się, nieobec-
nych radnych – 1 (D. Dąbkowski);
4. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie 
gminy na rok 2021 środków finansowych na utworzenie 
połączenia komunikacyjnego na linii Stargard – Szczecin 
przebiegającego przez miejscowości Zieleniewo, Morzy-
czyn, Kobylanka, Motaniec i Niedźwiedź oraz zawarcia po-
rozumienia z Gminą Stargard - projekt nr 28/21; uchwała 
nie została podjęta: za 5 głosów (U. Gierałtowska, K. Kle-
inowski, I. Siwiec, A. Stechnij, A. Świąder), przeciw 9 gło-
sów (Z. Dąbkowska, Z. Drohomirecki, Z. Gołembowski, 

Cz. Grabowska, J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, R. Sta-
teczny, J. Kisielewska), 0 głosów wstrzymujących się, nie-
obecnych radnych – 1 (D. Dąbkowski);
5. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy – 
projekt nr 33/21; uchwała została podjęta jednomyślnie;
6. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie 
służebności przesyłu – projekt nr 34/21; uchwała została 
podjęta jednomyślnie;
7. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie 
służebności przesyłu – projekt nr 35/21; uchwała została 
podjęta jednomyślnie;
8. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie 
służebności przesyłu – projekt nr 36/21; uchwała została 
podjęta jednomyślnie;
9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżaw – 43/21; uchwała została podjęta jednomyślnie;
10. w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej 
p.w. św. Antoniego z Padwy w Kobylance na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt nr 37/21; 
uchwała została podjęta jednomyślnie;
11. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Kobylanka w 2021 r. – projekt nr 38/21; 
uchwała została podjęta jednomyślnie;
12. w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejsco-
wości Niedźwiedź – projekt nr 39/21; uchwała została pod-
jęta jednomyślnie;
13. w sprawie w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia 
sezonu kąpielowego na terenie gminy Kobylanka na rok 
2021 - projekt nr 40/21; uchwała została podjęta jedno-
myślnie.

Zmiana godzin pracy
Urzędu Gminy Kobylanka

Informujemy, że od 31 maja 2021 

roku zmieniają się godziny pracy 

Urzędu Gminy Kobylanka.

Nowe godziny pracy:

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek - Piątek od 7:15 do 15:15
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W maju odbyły się dwie nad-
zwyczajne sesje Rady Gminy 

Kobylanka. Pierwsza z nich, która od-
była się 13 maja 2021 r., została zwoła-
na na wniosek grupy radnych (Urszula 
Gierałtowska, Krzysztof Kleinowski, 
Ireneusz Siwiec, Andrzej Stechnij, 
Andrzej Świąder), którzy od grudnia 
2020 czekali na ujęcie w porządku 
obrad ich wniosku o odwołanie prze-
wodniczącej Rady Gminy. W trakcie 
dyskusji wnioskodawcy przypomnieli 
powody złożenia wniosku, przywołu-
jąc konkretne zdarzenia m.in.: naru-
szanie prawa poprzez niezwoływanie 
sesji nadzwyczajnych; wprowadzanie 
dowolnych zmian w terminach sesji, 
wbrew ustalonemu harmonogramo-
wi, naruszanie zapisów Statutu gmi-
ny, brak nadzoru nad komisjami rady, 
brak przekazywania radnym ważnych 
informacji wpływających do biura 
rady, stronniczość, dzielenie radnych 
na lepszych i gorszych, aroganckie 
zachowanie wobec gości na sesji etc. 
(więcej na ten temat przeczytać moż-
na w Naszej Gminie Nr 9). Po wnio-

Nadzwyczajne sesje Rady Gminy Kobylanka
skodawcach głos zabrał radny Jakub 
Malinowski, który odczytał stanowi-
sko klubów “Porozumienie dla Koby-
lanki” i “Wspólna Gmina Kobylanka”. 
Niestety, nie znalazły się w nim od-
powiedzi na konkretne zarzuty, było 
natomiast wiele słów uznania. W wy-
niku tajnego głosowania radna Alicja 
Ordon nadal pełni funkcję przewod-
niczącej Rady Gminy Kobylanka. Choć 
można było przewidzieć, że losy wnio-
sku radnych z klubu „Razem dla gmi-
ny” tak się właśnie potoczą, to jednak 
podjęli oni decyzję o jego złożeniu, 
żeby przekazać opinii publicznej swo-
ją ocenę pracy przewodniczącej i wy-
razić swój sprzeciw wobec takiego 
sposobu sprawowania funkcji.
 Z uwagi na fakt, iż Rada Gminy 
odebrała wójt Pileckiej możliwość do-
konywania przesunięć środków w ra-
mach wydatków majątkowych, nie-
zbędne okazało się zwołanie drugiej 
sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 
21 maja 2021 r. i dotyczyła zmian w bu-
dżecie związanych z pracami dodat-
kowymi przy remoncie dachu ośrod-

ka zdrowia w Kobylance - dokładnie 
chodziło o “odświeżenie” klatki scho-
dowej. Po krótkiej dyskusji w temacie 
przesunięcia środków, radna Dorota 
Orzoł złożyła wniosek o przesunięcie 
5000,00 zł na projektowanie dróg we-
wnętrznych ul. Paprociowa, ul. Dłu-
ga-Boczna, ul. Popiełuszki - sołectwo 
Morzyczyn-Zieleniewo, ul. Jana Bosko 
- sołectwo Kobylanka oraz ul. Wilcza 
- sołectwo Niedźwiedź.  Wniosek zo-
stał przegłosowany, co oznacza, że 
klatka schodowa w ośrodku zdrowia 
nie będzie wyremontowana. Projekt 
zmian w budżecie wraz z wnioskiem 
zmieniającym został przegłosowany; 
za głosowało 9 radnych (Z. Dąbkow-
ska, D. Dąbkowski, Z. Gołembowski, 
Cz. Grabowska, J. Malinowski, A. Or-
don, D. Orzoł, R. Stateczny, J. Kisielew-
ska), wstrzymało się 3 radych (U. Gie-
rałtowska, K. Kleinowski, A. Stechnij), 
przeciw 0 głosów, 3 radnych było nie-
obecnych (Z. Drohomirecki, I. Siwiec, 
A, Świąder). 

XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka
27 maja 2021 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Ko-
bylanka, odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Koby-

lanka. Podczas posiedzenia procedowane były następujące 
projekty uchwał:
1. W sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu 

pracy Rady Gminy Kobylanka oraz planów pracy jej sta-
łych komisji na rok 2021 - projekt nr 49/21 wraz z prze-
głosowanymi wnioskami - uchwała została podjęta; 
10 głosów za (Z. Dąbkowska, D. Dąbkowski, Z. Droho-
mirecki, Z. Gołembowski, Cz. Grabowska, J. Malinowski, 
A. Ordon, D. Orzoł, R. Stateczny, J. Kisielewska), przeciw 
3 głosy (U. Gierałtowska, K. Kleinowski, A. Stechnij), 
wstrzymujących się 1 (A. Świąder);

2. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy – 
projekt nr 46/21 - uchwała została podjęta jednogłośnie;

3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Kobylanka na lata 2021-
2025 – projekt nr 47/21 - uchwała została podjęta jedno-
głośnie;

4. w sprawie określenia szczegółowych warunków przy-
znawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz spe-

cjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjali-
stycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, a także szczegółowych warunków częścio-
wego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania – projekt nr 48/21 - uchwała została 
podjęta jednogłośnie;

5. sprawie zajęcia stanowiska do skargi Gminy Kobylanka 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 
na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachun-
kowej – projekt nr 52/21 - uchwała została podjęta; za 
9 głosów (. Dąbkowska, D. Dąbkowski, Z. Drohomirec-
ki, Z. Gołembowski, Cz. Grabowska, A. Ordon, D. Orzoł, 
R. Stateczny, J. Kisielewska), przeciw 4 głosy ((U. Gierał-
towska, K. Kleinowski, A. Stechnij, A. Świąder), 0 głosów 
wstrzymujących się;

6. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylanka – pro-
jekt nr 51/21 wraz z wnioskami - uchwała została podję-
ta jednogłośnie.
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Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami
1) 29 marca odbyło się spotkanie z p. Emilią Niemyt, Prezes 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i podpisa-
nie porozumienia w zakresie realizacji programu „Czyste 
powietrze”. Do zadań gminy będzie należało udzielanie 
informacji o programie, pomoc w wypełnianiu wniosków 
oraz wystawianie zaświadczeń o dochodach, niezbędnych 
do otrzymania dofinansowania na wymianę źródła ciepła. 

2) 31 marca złożone zostało do Biura Rady oraz przesłane 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie z wy-
konania budżetu za 2020 rok. 26 kwietnia wpłynęła po-
zytywna opinia RIO, sprawozdanie zostało zaopiniowane 
bez żadnych uwag. 

3) 12 kwietnia odbyła się konferencja członków Stowarzy-
szenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z udzia-
łem przedstawicieli PKP oraz firmy Trakcja — wykonawcy 
inwestycji kolejowych. Konferencja dotyczyła proble-
mów z realizacją SKM, która jest uzależniona od inwesty-
cji PKP. Występują trudności związane z dotrzymaniem 
harmonogramu robót, co stwarza poważne zagrożenie 
dla projektu SKM, który musi być realizowany do 2023 r. 

4) 14 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
przewoźnika w sprawie uruchomienia linii komunika-
cyjnej i złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu 
Autobusowego. 

5) 22 kwietnia odbyło się spotkanie z dyrektorem Zarządu 
Dróg Powiatowych, p. Zbigniewem Sową. Rozmowa do-
tyczyła utrzymania ścieżki rowerowej oraz innych spraw 
związanych z drogami, organizacją ruchu itp. 

6) 23 kwietnia odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia 
Gmin Cysterskich. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium zarządowi oraz przyjęto plan finansowy na 
bieżący rok. 

7) 23 kwietnia — spotkanie z przedstawicielem firmy, która 
zaoferowała usługi w zakresie obsługi parkingów w Mo-
rzyczynie i Zieleniewie (teren przy kościele i parking przy 
wejściu na plażę). Propozycja zawierała ustawienie par-
komatów na czas sezonu letniego. Zaproponowany zysk 
gminy miałby wynosić 15.000 zł. 

8) 23 kwietnia została podpisana umowa z wykonawcą 
zadania „Budowa punktu przesiadkowego wraz z zaple-
czem parkingowym przy stacji kolejowej w Reptowie”. 
Wykonawcą jest firma Ben-Bruk Sp. z o.o., wartość umo-
wy 3,1 min zł brutto, termin realizacji - 15.11.2021 r. 
Wartość z kosztorysu inwestorskiego 5 039 38,20 zł brut-
to  Umowa o dofinansowaniu - wartość wydatków kwali-
fikowanych - 4 379 387,30 zł brutto. 

9) W dniu 29 marca wpłynęło pismo od Starosty Stargardz-
kiego z prośbą o zrzeczenie się przez gminę odszkodo-
wania w wysokości 96 tys. zł za grunty gminne zajęte na 
mocy decyzji ZRID pod drogę powiatową w Kunowie.  

10) Przygotowaliśmy i złożyliśmy do weryfikacji przez Inży-
niera Kontraktu i SSOM dokumenty przetargowe tj. SWZ 
z załącznikami na naszą część SKM. Następnie prześle-
my to do kontroli ex ante przez CUPT (Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych) i po akceptacji przystąpimy 
do ogłoszenia przetargu. 

11) Został wyłoniony wykonawca remontu dachu ośrodka 
zdrowia w Kobylance - Zakład Ogólnobudowlany Maciej 
Sztyber z Barlinka. Obecnie jesteśmy na etapie zawiera-
nia porozumienia z współwłaścicielami obiektu, którzy 
będą współuczestniczyć w kosztach inwestycji, propor-
cjonalnie do posiadanych udziałów. 

12) Trwają szczepienia przeciwko Covid-19 w gminnym 
punkcie szczepień w świetlicy w Morzyczynie. Do tej 
pory co najmniej jedną dawką zostało zaszczepionych 
1085 mieszkańców naszej gminy. 

13) Gmina otrzymała dofinansowanie 500 tys. zł na prze-
budowę świetlicy w Kunowie.  

14) Otrzymaliśmy 306 tys. zł dofinansowania do budowy 
drogi przy SP w Kobylance (50% kosztów kwalifikowal-
nych). Jest to kontynuacja wcześniejszej inwestycji, czyli 
tzw. II etap przebudowy szkoły.  

15) Jeszcze w tym roku ma nastąpić przebudowa drogi nr 
120 przez Bielkowo. Planowany jest gruntowny remont 
nawierzchni, ułożenie krawężników i chodnika. 

16) Od lipca do listopada trwała kompleksowa kontrola go-
spodarki finansowej gminy za lata 2016-2019 i wybranych 
zagadnień z roku 2020, przeprowadzana przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową. Na początku stycznia kontrola 
została uzupełniana o dodatkowe zagadnienia, w lutym 
otrzymaliśmy protokół, a w marcu wnioski pokontrolne. 
RIO nie stwierdziła żadnych znaczących uchybień. W toku 
kontroli zbadanych zostało 37 zagadnień, z czego 14 zagad-
nień z roku 2019,7 z lat 2018-2019,7 z roku 2018,4 z lat 
2016-2019,4 z roku 2016 i 1 z lat 2017-2020. Zdecydowana 
większość zagadnień dotyczyła obecnej kadencji. Spośród 
pięciu sformułowanych wniosków pokontrolnych dwa od-
noszą się do obecnej kadencji, a trzy do poprzedniej.

17) 30 kwietnia – odbyło się spotkanie w związku z pro-
blemem dzików pojawiających się na terenach zabudo-
wanych; na spotkaniu byli obecni przedstawiciele kół 
łowieckich, Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjne-
go w Stargardzie, Pogotowia dla dzikich zwierząt LARUS 
w Bielkowie, Straży Gminnej oraz Urzędu Gminy. Ustalono 
wspólne działania zmierzające do rozwiązania problemu 
– postanowiono o zintensyfikowaniu polowań na dziki, 
dokonywaniu częstszych patroli Straży Gminnej na ww. 
terenach (w tym w godzinach wieczornych) i zakupieniu 
sznurów hukowych. W przypadku braku poprawy dziki 
będą sukcesywnie odławiane na zlecenie Urzędu Gminy.

18) 30 kwietnia – przekazanie placu budowy wykonawcy 
punktu przesiadkowego w Reptowie.

19) 18 maja – spotkanie w sprawie organizacji Dni Kobylan-
ki. Impreza planowana jest na 18-19 czerwca, w ramach 
tego wydarzenia planowany jest wieczór filmowy, II tur-
niej sołectw, koncerty oraz zabawy i atrakcje dla dzieci. 
Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców 
gminy, informacje o szczegółach imprezy lada moment 
będą się ukazywały na stronie internetowej i na portalu 
społecznościowym, na plakatach i w gminnym biuletynie.

20) 20 maja – odbyło się posiedzenie zarządu OSP poświę-
cone omówieniu spraw bieżących jednostek.
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21) 26 maja – uczestnictwo w posiedzeniu Zespołu Parla-
mentarnego w sprawie SKM. 

22) Remont dachu ośrodka zdrowia – została podpisana 
umowa z wykonawcą. 

23) Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie 
oświetlenia przejścia dla pieszych przy os. Kryształo-
wym. Powiat będzie realizował zadanie budowy przej-
ścia w czerwcu, w związku z tym gmina również w tym 
terminie będzie wykonywała oświetlenie. Otwarcie ofert 
odbędzie się 27 maja.

24) Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na remont świe-
tlicy w Bielkowie, tj. remont sali głównej. Termin składa-
nia ofert upływa 28 maja.

25) Otrzymaliśmy dofinansowanie w programie „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” – 53.432 zł.

26) Został ogłoszony nabór wniosków w programie usuwa-
nia azbestu. Zainteresowani mieszkańcy mogą składać 
wnioski do 15 czerwca.

27) Zadania w ramach funduszy sołeckich:
1) Wyłożenie kostką brukową terenów w Kobylance (pod 
wiatami przy CKiR), w Bielkowie (dz. nr 158) i w Morzyczy-
nie (dz. nr 170). Zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich na 
te zadania przeznaczono kwoty:
- Bielkowo – 5.000 zł
- Kobylanka – 25.636,34 zł
- Morzyczyn – 16.260,00 zł.
Postępowanie zakończyło się unieważnieniem odnośnie 
Bielkowa i Morzyczyna – najniższe oferty wynosiły odpo-
wiednio 17.720,00 zł i 44.280,00 zł. Jedynie oferta dla Ko-
bylanki mieściła się w limicie wydatku, ponieważ wyniosła 
18.111,75 zł. Zadanie to już zostało wykonane, w związ-
ku z wystąpieniem robót dodatkowych całość kosztowała 
21.931,60 zł.
Sołectwo Bielkowo zrezygnowało z zadania i przeznaczyło 
zaplanowaną kwotę na doposażenie placu zabaw.
Dla sołectwa Morzyczyn zostało ogłoszone kolejne zapyta-
nie ofertowe, które zostało unieważnione z powodu braku 
ofert. W dniu 25 maja zostało ogłoszone następne zapyta-
nie, termin składania ofert upływa 28 maja.
2) Doposażenie placu zabaw w Bielkowie – kwota 18.763,65 
zł. Zadanie zostało zrealizowane 26 maja.
3) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cisewo i Wie-
lichówko – kwota 17.200,00 zł. Zadanie jest w trakcie reali-
zacji, montaż do 11 czerwca.
4) Zakup pojemnika na nakrętki – sołectwo Morzyczyn-Zie-
leniewo. Zakup zrealizowano 29 kwietnia.
5) Zakup i montaż dwóch kamer na budynku świetlicy wiej-
skiej w Reptowie – kwota 2.287,80 zł. Zadanie jest w trak-
cie realizacji, termin do 2 czerwca.
6) Prace polegające na uporządkowaniu placu zabaw oraz 
pomalowaniu elementów na placu zabaw w Reptowie – 
kwota 2.500,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, termin 
do 11 czerwca.
7) Organizacja plenerowej projekcji filmowej w sołectwie 
Reptowo – koszt 5.050,00 zł. Zadanie jest w trakcie realiza-
cji, termin wykonania 5 czerwca.
28) W niedzielę 30 maja o godz. 15.00 odbędzie się w CKiR 

festyn z okazji Dnia Dziecka pod nazwą „Rodzinka na 
sportowo”, na który serdecznie zapraszamy.

29) Informacja o konsekwencjach wynikających z uchwa-
lenia planu zagospodarowania przestrzennego z 2017 r. 
W czerwcu 2017 r. RG przyjęła plan zagospodarowania 
przestrzennego, w którym wyznaczono prawie 31 ha 
pod budownictwo mieszkaniowe. Planem objęto wy-
łącznie tereny prywatne. Właściciele tych terenów do-
konali podziałów swoich terenów pod działki budowlane 
i korzystając z panującej koniunktury – sprzedają je ko-
lejnym właścicielom. Zgodnie z ustaleniami planu, z te-
renów prywatnych zostały wydzielone drogi publiczne. 
Za te tereny gmina musi zapłacić właścicielom – jest to 
kwota ponad 0,5 mln zł. Nowi nabywcy zwracają się do 
gminy o wytyczenie i urządzenie dróg dojazdowych do 
ich działek, budowę zjazdów z drogi wojewódzkiej oraz 
budowę sieci wod-kan. To są konsekwencje dla gminy 
wynikające z uchwalania planu pod budownictwo miesz-
kaniowe. Gdyby jeszcze planem objęto tereny gminne, 
to gmina pozyskiwałaby dochody ze sprzedaży tych te-
renów. W obecnej sytuacji wygląda to tak, że gmina po-
niosła koszt wykonania planu, musi (!) zapłacić za tere-
ny wyznaczone pod drogi, musi wyznaczyć geodezyjnie 
te drogi i chociaż w podstawowym stopniu je urządzić, 
a następnie doprowadzić tam wodę i kanalizację.

W marcu 2021 r. w związku z przejściem na 
emeryturę Pani Jolanty Kazberuk - dotychcza-

sowej Sekretarz Gminy, nastąpiła zmiana na tym sta-
nowisku. Obecnie funkcję Sekretarz Gminy Kobylan-
ka pełni Pani dr Joanna Bajsarowicz. Z samorządem 
związana jest od 28 lat, z czego przez 22 lata była 
skarbnikiem Gminy Cedynia. Dodatkowo przez 4 lata 
jednocześnie była Zastępcą Burmistrza Cedyni. Swo-
je bogate doświadczenie zawodowe cały czas wspie-
ra nową wiedzą, którą zdobywa na licznych szko-
leniach i kursach. Ponadto we wrześniu 2008 roku 
obroniła pracę doktorską. Pani Sekretarz życzymy 
owocnej pracy na rzecz rozwoju Gminy Kobylanka.

Nowa Sekretarz 
Gminy Kobylanka
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Numer domu
obowiązkowy

Przypominamy, że zgodnie 
z art. 47b ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2052) właściciele nierucho-
mości zabudowanych lub inne 
podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, 
które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek 
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej 
budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 
30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego 
numeru. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi 
ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porząd-
kowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce, 
oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również na-
zwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub pla-
ców albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę 
miejscowości. Tabliczka powinna być czytelna i oświetlona 
o zmroku (zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281 ze zm.)
 Za niewypełnienie ww. obowiązków właściciel, admini-
strator, dozorca lub użytkownik nieruchomości, może zostać 
ukarany grzywną w wysokości do 250 złotych. 

Marcin Lewicki

Na kwietniowej Sesji Rady Gminy Ko-
bylanka, radny Zygmunt Gołembowski 

stwierdził: “Pani wójt, Pani ludzi uszczęśliwia na 
siłę. Pani nasza przewodnicząca nie ma konte-
nera. O, to jest ważne. Autobusy chodzą, a nie 
na siłę niech Pani nie uszczęśliwia”. Słowa te, 
radny senior, wypowiedział pod koniec dyskusji 
nad projektem uchwały dotyczącej utworzenia 
nowego połączenia komunikacyjnego na linii 
Stargard – Szczecin przebiegającego przez miej-
scowości Zieleniewo, Morzyczyn, Kobylanka, Motaniec 
i Niedźwiedź. Pierwszy raz projekt w tej sprawie pojawił 
się na marcowej sesji. Wówczas radni skierowali go do prac 
w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji 
ds. Społecznych. 
 W okresie międzysesyjnym okazało się, że połączenia 
między Stargardem a Szczecinem, mogą przebiegać dwo-
ma, a nie jedną nową linią, dzięki czemu dodatkowo sko-
munikowane z tymi miastami mogą zostać też Jęczydół 
i Bielkowo – w sumie cztery nowe miejscowości z gminy 
Kobylanka. Oczywiście nie można zapominać, że nowe 
linie wpłynęłyby na poprawę wewnętrznej komunikacji 
pomiędzy miejscowościami z naszej gminy. Dodatkowo 
przewoźnik gwarantował, że wszyscy mieszkańcy Gmi-
ny Kobylanka będą zabrani, co zlikwidowałoby obecne 
problemy osób korzystających z transportu publicznego. 
Bardzo często zdarza się, że dojeżdżając do naszej gminy, 
busy są już pełne i nie zabierają kolejnych pasażerów. To 
sprawia, że trzeba czekać na kolejne busy, bardzo często 
trzy lub cztery, żeby znaleźć miejsce. Wbrew obawom nie-
których radnych wyegzekwowanie takich zapisów umowy 

byłoby bardzo proste. W sytuacji niewywiązy-
wania się z nich przez przewoźnika, Gmina nie 
wypłacałaby wynagrodzenia. Warto również 
przypomnieć, że utworzenie nowych połączeń 
miało być dofinansowane z Funduszu Autobu-
sowego, więc Gmina Kobylanka ponosiłaby tyl-
ko część kosztów utrzymania połączeń.
 Czy wójt Julita Pilecka faktycznie próbo-
wała uszczęśliwiać mieszkańców na siłę? Nie. 
Temat utworzenia połączeń ze Szczecinem był 

poruszany od dawna. Najczęściej o takiej potrzebie wspo-
minali mieszkańcy Niedźwiedzia, szczególnie od czasu, 
kiedy została wykonana droga asfaltowa przez las między 
Niedźwiedziem a Szczecinem Zdunowo. Również bardzo 
często o potrzebie lepszych połączeń wspominali miesz-
kańcy Motańca. Natomiast wszędzie było słychać głosy, że 
największym problemem jest, wspomniane już wcześniej 
zapełnienie busów przyjeżdżających do naszej gminy, co 
zresztą potwierdzili radni w trakcie dyskusji na sesji. Była 
szansa, żeby rozwiązać te wszystkie problemy. Niestety 
większość radnych zagłosował przeciwko podjęciu uchwa-
ły intencyjnej, w efekcie czego nie został złożony wniosek 
o dofinansowanie połączeń komunikacyjnych (termin skła-
dania wniosków upłynął 5 maja 2021 r.) i mieszkańcy nadal 
będą mieli utrudniony dojazd szczególnie do Szczecina. 

Gmina pomoże
pozbyć się azbestu

Urząd Gminy w Kobylance rozpoczął przyj-
mowanie zgłoszeń od mieszkańców mających 

zamiar przekazać do utylizacji wyroby zawierające 
azbest. 
 W ramach zadania gmina pokryje: koszty demon-
tażu azbestowych pokryć dachowych; koszty trans-
portu azbestu z miejsca rozbiórki do miejsca uniesz-
kodliwienia oraz koszty unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest. 
 Zgłoszenia można składać do 15 czerwca 2021 
roku w Urzędzie Gminy w Kobylance. Druk zgłoszenia 
dostępny jest w Urzędzie bądź na stronie interneto-
wej: www.kobylanka.pl/gospodarka-odpadami/druki
-do-pobrania
Szczegółowe informacje dotyczące usuwania azbestu 

można uzyskać pod numerami telefonów:
 91 578 85 29 lub 572 769 767.

Nie będzie nowych połączeń komunikacyjnych
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W sobotę, 15 maja odbyły się pierwsze zajęcia 
z cyklu „Fitness nad Miedwiem” na Campingu 

104 w Zieleniewie. Punktualnie o godzinie 9:00 zajęcia 
rozpoczął trener personalny Krzysztof „Buki” Bukowski. 
Cały trening trwał 90 minut. Zaczął się standardowo roz-
grzewką, a zakończył wyciszeniem przy muzyce relaksacyj-
nej. W trakcie zajęć uczestnicy wykonywali szereg ćwiczeń 
poprawiających kondycję i wzmacniających poszczególne 
partie mięśni. Większość zadań wykonywana była w pozy-
cji stojącej, jednak niektóre ćwiczenia wymagały zmiany 
pozycji i wówczas przydatne były maty. 

Fitness nad Miedwiem

 Organizatorzy, czyli Spółdzielnia Socjalna Miedwie oraz 
Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance, zapraszają na ko-
lejne zajęcia, które odbywać się będą w soboty o godzinie 
9:00 na terenie Campingu 104 w Zieleniewie. 
 Na zajęcia wystarczy zabrać dobry humor, wygodny 
strój, wodę oraz matę, bo wstęp i udział są bezpłatne.
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Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance oraz 
Stargardzki Klub Morsów „Miedwianie” zorgani-

zowali akcję ekologiczną „Sprzątanie Miedwia”. Wzięła 
w niej także udział pani wójt Julita Pilecka. Akcja odbyła 
się 15 maja 2021 r. Ochotnicy zebrali się przy Amfiteatrze 
w Morzyczynie o godzinie 14:00. Wyposażeni w worki, rę-
kawiczki i narzędzia przydatne do wyławiania śmieci roz-
poczęli oczyszczanie brzegu oraz płycizny w Morzyczynie 
i Zieleniewie. W wodzie działali „Miedwianie”, bo tempe-
ratura wody nie zachęcała do kąpieli.

Akcja ekologiczna „Sprzątanie Miedwia”

 Niestety kolejny raz okazało się, że wiele osób, które 
wypoczywają nad Miedwiem, ma problem z zostawieniem 
po sobie porządku. Jest to zdumiewające, bo pojemników 
na śmieci przy promenadzie nie brakuje, nikt nie lubi spę-
dzać wolnego czasu pośród śmieci, a jednak ciągle poja-
wiają się nowe. Jak dało się usłyszeć od osób biorących 
udział w akcji, najgorsze jest to, że osoby, które śmiecą, 
próbują to ukryć, czyli wyrzucają swoje odpadki w trudno 
dostępne miejsca, co nie rozwiązuje problemu śmiecenia, 
ale utrudnia pracę wolontariuszom biorącym udział w tego 
typu akcjach. 
 Uczestnicy zapełnili ok. 30 dużych worków na śmieci. 
Najwięcej było szklanych i plastikowych butelek oraz pu-
szek po napojach. Wśród zebranych odpadów znalazły się 
również żarówki, rurki pcv czy opony samochodowe. 
 Na zakończenie Morsy wraz z chętnymi urządziły kąpiel 
w Miedwiu.
 Organizatorzy zapowiadają, że powtórzą akcję jeszcze je-
sienią tego roku, o czym z pewnością będziemy informować. 
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Po rocznej przerwie spowodowanej panującą w Pol-
sce epidemią Covid-19 powrócił Maraton szosowy 

dookoła jeziora Miedwie. Zawodnicy już piąty raz ścigali się 
dookoła Miedwia. Z uwagi na przebudowę drogi powiatowej 
w Kunowie organizatorzy zmuszeni byli dokonać kilku zmian. 
I tak wyjątkowo start wyścigu usytuowany był przy boisku 
w Skalinie, a nie jak do tej pory przy Amfiteatrze w Morzyczy-
nie. Dodatkowo organizatorzy musieli odwołać rywalizację 
na dystansie MEGA (2 okrążenia dookoła jeziora). Z uwagi na 
ciągle panujący reżim sanitarny nie odbyły się też żadne im-
prezy towarzyszące, a zawody rozgrywane były bez udziału 
publiczności. Dekoracja zwycięzców w poszczególnych kate-
goriach odbywała się na bieżąco po wyłonieniu pierwszych 
trzech zawodników i zawodniczek.
 Wszystkie te ograniczenia nie były jednak w stanie ze-
psuć dobrej zabawy startującym zawodniczkom i zawodni-
kom. W klasyfikacji OPEN Mężczyzn 1 miejsce zajął Robert 
Podgórski, 2 miejsce Marek Szczygieł, a 3 miejsce Jan Zugaj. 
W klasyfikacji OPEN Kobiet 1 miejsce zajęła Natalia Pindera, 
2 miejsce Milena Burzych, a 3 miejsce Monika Szotowicz.

V Maraton
Szosowy dookoła
Jeziora Miedwie

im. Grzegorza Grzyba
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30 maja na terenie Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, 
Mamy i Taty „Rodzinka na sportowo”. 

Festyn „Rodzinka na sportowo”

 Frekwencja dopisała. Na miejsce przybyły tłumy miesz-
kańców, na których czekały liczne konkurencje sportowe 
i sprawnościowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki 
okolicznościowe za udział w rozgrywanych konkurencjach, 
a ci, którzy zdołali wykonać serie zadań, nagrodzeni zostali 
pamiątkowymi medalami. Część atrakcji przygotowali dru-
howie z OSP w Kobylance. Każdy mógł m. in. użyć węża 
strażackiego i spróbować swoich sił w trafianiu do celu 
strumieniem wody. Strażacy pokazywali także dzieciom 
swój nowy wóz strażacki. Na miejscu obecna była rów-
nież Straż Gminna, która zaprezentowała swój radiowóz, 

a wszyscy chętni mogli porozmawiać ze strażnikiem. Dzie-
ci miały możliwość skorzystania z „dmuchańców”, czyli 
ogromnej zjeżdżalni oraz spróbowania swoich sił w utrzy-
maniu się na dmuchanym byku-rodeo. Najmłodsi uczest-
nicy bardzo chętnie spędzali także czas w przygotowanych 
dla nich „kącikach” – plastycznym, baniek mydlanych czy 
sprawnościowym. Wszyscy również korzystali z możliwości 
otrzymania balonowych „zwierzątek”. 
 Festyn został zorganizowany przez Centrum Kultury 
i Rekreacji w Kobylance dzięki dofinansowaniu z Fundacji 
Enea oraz dzięki dobrym i zaangażowanym ludziom.
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FUNKCJA / DZIAŁ LOKALIZACJA KONTAKT

WÓJT GMINY KOBYLANKA pokój nr 17 – I piętro (wejście przez sekretariat)
tel. 91 56 10 310

(sekretariat)

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY pokój nr 16 – I piętro (wejście przez sekretariat) tel. 91 578 85 24

SEKRETARZ GMINY pokój nr 15 – I piętro tel. 91 57 88 534

SEKRETARIAT I piętro
tel. 91 56 10 310,
fax 91 57 88 520

SKARBNIK pokój nr 18 – I piętro tel. 91 57 88 522

ZASTĘPCA SKARBNIKA pokój nr 13 – I piętro tel. 91 57 88 547

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA pokój nr 19 – I piętro
tel. 91 57 88 526
tel. 91 57 88 526

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT pokój nr 11 – I piętro
tel. 91 57 88 527
tel. 91 57 88 544

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, WINDYKACJA pokój nr 12 – I piętro
tel. 91 57 88 539
tel. 91 57 88 539

OBSŁUGA INTERESANTÓW punkt obsługi – parter tel. 91 578 85 40

KADRY, WYNAGRODZENIA pokój nr 21 – I piętro tel. 91 57 88 532

OBSŁUGA RADY GMINY, ZAOPATRZENIA, TRANSPORTU, 
OCHRONY ZDROWIA

pokój nr 24- II piętro tel. 91 578 85 35

OŚWIATA I OBSŁUGA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH pokój nr 1 – parter tel. 91 578 85 48

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

pokój nr 3 – parter tel. 91 57 88 525

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO pokój nr 2 – parter tel. 91 57 88 543

REMONTY, UTRZYMANIA DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ pokój nr 4 – parter tel. 91 578 85 46

GOSPODARKA WODNA, MELIORACJA pokój nr 2 – parter tel. 91 57 88 543

GOSPODARKA ODPADAMI,
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE

pokój nr 4 – parter tel. 91 578 85 29

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I WARUNKI ZABUDOWY pokój nr 5 – parter tel. 91 57 88 531

INWESTYCJE, FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE pokój nr 5 – parter
tel. 91 57 88 523

91 57 88 542

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI pokój nr 26 – II piętro
tel. 91 57 88 528
tel. 91 57 88 528

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,
OBRONA CYWILNA I SPRAWY OBRONNE,
OCHRONA PPOŻ,

pokój nr 1 – parter tel. 91 578 85 48

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA pokój nr 26 – II piętro tel. 91 578 85 28

SPRAWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE, EWIDENCJA DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ

pokój nr 20 – I piętro tel. 91 57 88 530

STRAŻ GMINNA ul. Szczecińska 29, Morzyczyn
tel. 91 562 22 56, kom. 

696 064 196

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ul. Jeziorna 6, Kobylanka
tel. 91 561 03 56, kom. 

692 348 253

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Jeziorna 6, Kobylanka tel. 91 561 02 13

POSTERUNEK POLICJI ul. Szczecińska 29, Morzyczyn
tel. 47 78 29 595,

kom. 571 323 933,
571 323 938
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1. O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMU-
NALNYMI
 Na terenie gminy Kobylanka opłata za odpady nali-
czana jest w zależności od liczby osób zamieszkujących 
nieruchomość i obecnie wynosi 29,50 zł/osobę/miesiąc 
(dotyczy opłaty podstawowej, czyli segregacji odpadów).  
Z kolei dla osób deklarujących zagospodarowanie bioodpa-
dów w przydomowym kompostowniku opłata za odpady 
wynosi 25,00 zł/osobę/miesiąc. Mieszkańcy korzystający 
z ww. ulgi nie mogą wystawiać brązowych worków z bio-
odpadami oraz nie mogą wywozić bioodpadów do GPZO 
w Morzyczynie. Wszystkie wytworzone bioodpady muszą 
zagospodarować w przydomowym kompostowniku.
 Pamiętajmy, że deklarowanie faktycznej liczby osób 
zamieszkujących nieruchomość gwarantuje sprawiedliwe 
rozłożenie kosztów na wszystkich mieszkańców, a tym sa-
mym szczelność gminnego systemu gospodarki odpadami!
2. KIEDY NALEŻY ZMIENIĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOSCI 
OPŁATY ZA ODPADY?
 Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obo-
wiązek złożenia aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy nastąpiła 
zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

GMINNY SYSTEM
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przesłankami do złożenia zmiany deklaracji są m.in.: 
- narodziny dziecka,
- śmierć osoby,
- wprowadzenie (zamieszkanie) nowych osób, nawet tych 
które nie są zameldowane,
- powrót osób ze studiów, np. w okresie wakacyjnym,
- zmiana miejsca zamieszkania,
- wyjazd lub powrót z zagranicy,
- sprzedaż domu.
 W przypadku zmiany jakichkolwiek danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za odpa-
dy komunalne, właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Przypominamy, że niewypełnienie tego obowiązku będzie 
prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji 
administracyjnej naliczającej właściwą wysokość opłaty za 
odpady.
 Ponadto właściciel nieruchomości nie może złożyć de-
klaracji zmniejszającej wysokość opłaty za odpady za okres 
wsteczny. Jednym wyjątkiem jest zgon mieszkańca na nie-
ruchomości zamieszkałej. Wówczas właściciel powinien 
maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od tego zdarzenia złożyć 
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deklarację zmieniającą wysokość należnej opłaty. W tym 
miejscu należy zaznaczyć, że w przypadku zgonu osoby, na 
którą złożona była deklaracja o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, z urzędu dokonuje się 
odpisu należności od miesiąca, w którym nastąpił zgon. 
W związku z tym nowy właściciel zobowiązany jest złożyć 
nową deklarację do Wójta Gminy Kobylanka. 
 Inaczej jest w przypadku sprzedaży nieruchomości za-
mieszkałej. Były właściciel powinien pamiętać o złożeniu 
w urzędzie tzw. deklaracji zerowej, natomiast nowy właści-
ciel powinien złożyć pierwszą deklarację w ciągu 14 dni od 
dnia zamieszkania.
3. KONTROLE LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ORAZ 
KONTROLE POSIADANYCH KOMPOSTOWNIKÓW
 Na terenie naszej gminy odbywają się obecnie szcze-
gółowe kontrole dotyczące liczby osób zamieszkujących 
nieruchomość. Porównywana jest m.in. liczba osób zade-
klarowanych z liczbą osób zameldowanych na nierucho-
mości. Z dotychczasowych kontroli wynika, że duża część 
właścicieli zapomina zaktualizować liczbę osób w deklara-
cji z uwagi na np. narodziny dziecka. 
 Drugą daną, z jaką porównuje się liczbę osób zadekla-
rowanych, są dane otrzymane ze szkół. W wyniku anali-
zy ww. danych można zauważyć, że w szkole uczy się np. 
dwoje dzieci, które posiadają dwoje rodziców/opiekunów, 
natomiast w deklaracji o wysokości opłaty za odpady wpi-
sane są tylko dwie osoby. 
 Kolejną płaszczyzną, na której dokonywana jest kon-
trola w systemie gospodarki odpadami na terenie gminy 
Kobylanka, są nieruchomości o charakterze rekreacyj-
no-wypoczynkowym. Należy pamiętać, że właściciel ta-
kiej nieruchomości ma obowiązek złożyć do Wójta Gminy 
Kobylanka deklarację o wysokości opłaty za odpady, na 
podstawie której naliczana jest oplata ryczałtowa roczna, 
za rok kalendarzowy.  Wysokość tej opłaty w 2021 roku 
wynosi 181,00 zł.  Każdy właściciel powinien złożyć dekla-
rację, jeżeli wytwarza na swojej nieruchomości opady ko-
munalne (nie można wywozić odpadów do stałego miejsca 
zamieszkania!), niezależnie czy jest ona wykorzystywana 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe tylko przez okres letni, 
weekendowo, czy sporadycznie w ciągu roku. 
 Gminne kontrole dotyczą również sprawdzania, czy 
mieszkańcy, którzy zadeklarowali posiadanie przydomo-
wego kompostownika w wyniku czego korzystają z ulgi 
w opłacie za odbiór odpadów, nie wystawiają brązowych 
worków z bioodpadami do odbioru przez firmę. Wkrótce 
będą przeprowadzane również kontrole na nieruchomo-
ściach zamieszkałych, czy właściciel posiada przydomowy 
kompostownik. 
4. KILKA SŁÓW O SEGREGACJI ODPADÓW 
 Segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa 
i obejmuje wszystkich mieszkańców. Segregujemy: papier, 
szkło, tworzywa sztuczne i drobne metale oraz bioodpady. 
Natomiast do pojemnika czarnego należy wyrzucać jedy-
nie odpady, które są pozostałością po segregacji. Pamiętaj-
my o właściwym postępowaniu z odpadami. W celu przy-
pomnienia niektórych ważnych zasad poniżej załączamy 
przydatne informacje dotyczące segregacji odpadów oraz 
odbioru odpadów komunalnych.

5. LOKALNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH, CZYLI GPZO MORZYCZYN 
 Mieszkańcy Gminy Kobylanka, w ramach opłaty za 
odpady, mają możliwość korzystania z Gminnego Punktu 
Zbiórki odpadów w Morzyczynie. Jest to miejsce, do któ-
rego można przywozić odpady posegregowane, według 
następujących frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, drobne metale (np. pusz-
ki po napojach, konserwach), odpady niebezpieczne (np. 
opakowania po farbach, lakierach), odpady wielkogaba-
rytowe (meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
bioodpady, odpady budowlane (poremontowe), opony. 
Przypominamy:
1. Do GPZO Morzyczyn nie można zawozić: azbestu, papy, 

szyb okiennych. 
2. Odpady budowlane podlegają limitowi – 1m3 na osobę 

zadeklarowaną na rok kalendarzowy.
3. Gałęzie powinny być pocięte na mniejsze części.
4. Odpady trawy (np. po wertykulacji) czy inne odpady 

z pielęgnacji ogrodów (wyjęte z donic czy wykopane 
z gruntu) należy otrząsnąć z ziemi. 

5. W GPZO nie wolno zostawiać złomu oraz części samo-
chodowych.

6. Osoby, które posiadają ulgę w opłacie za odpady w związ-
ku ze złożonym oświadczeniem o posiadaniu przydomo-
wego kompostownika, nie mogą zostawiać bioodpadów 
w GPZO w Morzyczynie.

Jadąc do GPZO Morzyczyn pamiętajmy o zabraniu karty 
identyfikacyjnej. Brak karty uniemożliwi przyjęcie odpa-
dów. 
 Poniżej zamieszczamy dni i godziny otwarcia GPZO Mo-
rzyczyn ul. B.Chrobrego 15:
- wtorek: 6.00 – 11.00
- czwartek: 14.00 – 20.00
- sobota: 8.00 – 15.00.
Warto wiedzieć:
- worki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być za-

wiązane i wystawione zgodnie z harmonogramem do go-
dziny 6.00,

-  pojemniki z odpadami zmieszanymi powinny być wysta-
wione do godziny 6.00 w dniu odbioru,

- GPZO Morzyczyn przyjmuje tylko odpady posortowane, 
nie można zostawiać tam odpadów nieposegregowa-
nych (zmieszanych),

- właściciele nieruchomości mieszanych, czyli takich, 
które składają się z części zamieszkałej oraz z części, na 
której prowadzona jest działalność gospodarcza, powin-
ni zapoznać się z harmonogramem odbioru odpadów 
u przedsiębiorcy świadczącego usługi odbioru zgodnie 
z podpisaną umową,

- nie będą zabierane worki, które zostały zakupione we 
własnym zakresie. W przypadku braku worków do se-
lektywnej zbiórki odpadów można je pobrać w Urzędzie 
Gminy w Kobylance,

- system odbioru odpadów segregowanych (w tym biood-
padów) jest systemem workowym, tzn. odpady wysta-
wiamy do obioru w workach dostarczonych przez przed-
siębiorcę, a nie w pojemnikach.  

Wioletta Szustakiewicz
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU GMINY KOBYLANKA – II PÓŁROCZE 2021 ROKU

ODPADY ZMIESZANE

Bielkowo 6.07.2021 20.07.2021 3.08.2021 17.08.2021 31.08.2021 14.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 9.11.2021 23.11.2021 7.12.2021 21.12.2021 WTOREK

Cisewo 13.07.2021 27.07.2021 10.08.2021 24.08.2021 7.09.2021 21.09.2021 5.10.2021 19.10.2021 16.11.2021 30.11.2021 14.12.2021 28.12.2021 WTOREK

3.11.2021 ŚRODA

Gajęcki Ług 13.07.2021 27.07.2021 10.08.2021 24.08.2021 7.09.2021 21.09.2021 5.10.2021 19.10.2021 16.11.2021 30.11.2021 14.12.2021 28.12.2021 WTOREK

3.11.2021 ŚRODA

Jęczydół i Morzyczyn 4,5 6.07.2021 20.07.2021 3.08.2021 17.08.2021 31.08.2021 14.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 9.11.2021 23.11.2021 7.12.2021 21.12.2021 WTOREK

Kałęga 6.07.2021 20.07.2021 3.08.2021 17.08.2021 31.08.2021 14.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 9.11.2021 23.11.2021 7.12.2021 21.12.2021 WTOREK

Kobylanka 14.07.2021 28.07.2021 11.08.2021 25.08.2021 8.09.2021 22.09.2021 6.10.2021 20.10.2021 17.11.2021 1.12.2021 15.12.2021 29.12.2021 ŚRODA

4.11.2021 CZWARTEK

Kunowo 8.07.2021 22.07.2021 5.08.2021 19.08.2021 2.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 14.10.2021 28.10.2021 25.11.2021 9.12.2021 23.12.2021 CZWARTEK

12.11.2021 PIĄTEK

Miedwiecko 8.07.2021 22.07.2021 5.08.2021 19.08.2021 2.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 14.10.2021 28.10.2021 25.11.2021 9.12.2021 23.12.2021 CZWARTEK

12.11.2021 PIĄTEK

Morzyczyn 7.07.2021 21.07.2021 4.08.2021 18.08.2021 1.09.2021 15.09.2021 29.09.2021 13.10.2021 27.10.2021 10.11.2021 24.11.2021 8.12.2021 22.12.2021 ŚRODA

Motaniec 6.07.2021 20.07.2021 3.08.2021 17.08.2021 31.08.2021 14.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 9.11.2021 23.11.2021 7.12.2021 21.12.2021 WTOREK

Niedźwiedź 13.07.2021 27.07.2021 10.08.2021 24.08.2021 7.09.2021 21.09.2021 5.10.2021 19.10.2021 16.11.2021 30.11.2021 14.12.2021 28.12.2021 WTOREK

3.11.2021 ŚRODA

Nowa Kobylanka 6.07.2021 20.07.2021 3.08.2021 17.08.2021 31.08.2021 14.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 9.11.2021 23.11.2021 7.12.2021 21.12.2021 WTOREK

Rekowo 6.07.2021 20.07.2021 3.08.2021 17.08.2021 31.08.2021 14.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 9.11.2021 23.11.2021 7.12.2021 21.12.2021 WTOREK

Reptowo 13.07.2021 27.07.2021 10.08.2021 24.08.2021 7.09.2021 21.09.2021 5.10.2021 19.10.2021 16.11.2021 30.11.2021 14.12.2021 28.12.2021 WTOREK

3.11.2021 ŚRODA

Wielichówko 13.07.2021 27.07.2021 10.08.2021 24.08.2021 7.09.2021 21.09.2021 5.10.2021 19.10.2021 16.11.2021 30.11.2021 14.12.2021 28.12.2021 WTOREK

3.11.2021 ŚRODA

Zagość 8.07.2021 22.07.2021 5.08.2021 19.08.2021 2.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 14.10.2021 28.10.2021 25.11.2021 9.12.2021 23.12.2021 CZWARTEK

12.11.2021 PIĄTEK

8.07.2021 22.07.2021 5.08.2021 19.08.2021 2.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 14.10.2021 28.10.2021 25.11.2021 9.12.2021 23.12.2021 CZWARTEK

12.11.2021 PIĄTEK

1.07.2021 15.07.2021 29.07.2021 12.08.2021 26.08.2021 9.09.2021 23.09.2021 7.10.2021 21.10.2021 18.11.2021 2.12.2021 16.12.2021 30.12.2021 CZWARTEK

5.11.2021 PIĄTEK

Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie

Morawsko, Morzyczyn - 
Hiszpańska, Portugalska, Gecka, 
Włoska, Leśna, Ustronie, 
Niedźwiedź - 5M, 26B, 62F 52/22, 
Kobylanka Os. Dębowe Wzgórze
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ODPADY SELEKTYWNE ( TWORZYWA SZTUCZNE I METALE. SZKŁO, PAPIER )

Bielkowo 23.07.2021 20.08.2021 17.09.2021 15.10.2021 10.12.2021 PIĄTEK

13.11.2021 SOBOTA

Cisewo 8.07.2021 5.08.2021 2.09.2021 30.09.2021 28.10.2021 25.11.2021 23.12.2021 CZWARTEK

Gajęcki Ług 22.07.2021 19.08.2021 16.09.2021 14.10.2021 9.12.2021 CZWARTEK

12.11.2021 PIĄTEK

Jęczydół i Morzyczyn 4,5 23.07.2021 20.08.2021 17.09.2021 15.10.2021 10.12.2021 PIĄTEK

13.11.2021 SOBOTA

Kałęga 22.07.2021 19.08.2021 16.09.2021 14.10.2021 9.12.2021 CZWARTEK

12.11.2021 PIĄTEK

Kobylanka 15.07.2021 12.08.2021 9.09.2021 7.10.2021 2.12.2021 30.12.2021 CZWARTEK

5.11.2021 PIĄTEK

16.07.2021 13.08.2021 10.09.2021 8.10.2021 3.12.2021 31.12.2021 PIĄTEK

6.11.2021 SOBOTA

Kunowo 2.07.2021 30.07.2021 27.08.2021 24.09.2021 22.10.2021 19.11.2021 17.12.2021 PIĄTEK

Miedwiecko 2.07.2021 30.07.2021 27.08.2021 24.09.2021 22.10.2021 19.11.2021 17.12.2021 PIĄTEK

Morzyczyn 1.07.2021 29.07.2021 26.08.2021 23.09.2021 21.10.2021 18.11.2021 16.12.2021 CZWARTEK

Motaniec 22.07.2021 19.08.2021 16.09.2021 14.10.2021 9.12.2021 CZWARTEK

12.11.2021 PIĄTEK

Niedźwiedź 22.07.2021 19.08.2021 16.09.2021 14.10.2021 9.12.2021 CZWARTEK

12.11.2021 PIĄTEK

Nowa Kobylanka 22.07.2021 19.08.2021 16.09.2021 14.10.2021 9.12.2021 CZWARTEK

12.11.2021 PIĄTEK

Rekowo 23.07.2021 20.08.2021 17.09.2021 15.10.2021 10.12.2021 PIĄTEK

13.11.2021 SOBOTA

Reptowo 8.07.2021 5.08.2021 2.09.2021 30.09.2021 28.10.2021 25.11.2021 23.12.2021 CZWARTEK

Wielichówko 8.07.2021 5.08.2021 2.09.2021 30.09.2021 28.10.2021 25.11.2021 23.12.2021 CZWARTEK

Zagość 2.07.2021 30.07.2021 27.08.2021 24.09.2021 22.10.2021 19.11.2021 17.12.2021 PIĄTEK

Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 2.07.2021 30.07.2021 27.08.2021 24.09.2021 22.10.2021 19.11.2021 17.12.2021 PIĄTEK

Kobylanka osiedla Zalesie I i II, 
Zielone, Nowy Horyzont, 
Kwiatowe, Makowe

BIOODPADY

Bielkowo 13.07.2021 27.07.2021 10.08.2021 24.08.2021 7.09.2021 21.09.2021 5.10.2021 19.10.2021 3.11.2021 30.11.2021 28.12.2021

Cisewo 6.07.2021 20.07.2021 3.08.2021 17.08.2021 31.08.202114.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 9.11.2021 7.12.2021

Gajęcki Ług 6.07.2021 20.07.2021 3.08.2021 17.08.2021 31.08.202114.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 9.11.2021 7.12.2021

Jęczydół i Morzyczyn 4,5 13.07.2021 27.07.2021 10.08.2021 24.08.2021 7.09.2021 21.09.2021 5.10.2021 19.10.2021 3.11.2021 30.11.2021 28.12.2021
Kałęga 6.07.2021 20.07.2021 3.08.2021 17.08.2021 31.08.202114.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 9.11.2021 7.12.2021

Kobylanka 7.07.2021 21.07.2021 4.08.2021 18.08.2021 1.09.2021 15.09.2021 29.09.2021 13.10.2021 27.10.2021 10.11.2021 8.12.2021
Kobylanka osiedla Zalesie I 
i II, Zielone, Nowy Horyzont, 
Kwiatowe, Makowe

7.07.2021 21.07.2021 4.08.2021 18.08.2021 1.09.2021 15.09.2021 29.09.2021 13.10.2021 27.10.2021 10.11.2021 8.12.2021

Kunowo 7.07.2021 21.07.2021 4.08.2021 18.08.2021 1.09.2021 15.09.2021 29.09.2021 13.10.2021 27.10.2021 10.11.2021 8.12.2021

Miedwiecko 13.07.2021 27.07.2021 10.08.2021 24.08.2021 7.09.2021 21.09.2021 5.10.2021 19.10.2021 3.11.2021 30.11.2021 28.12.2021

Morzyczyn 14.07.2021 28.07.2021 11.08.2021 25.08.2021 8.09.2021 22.09.2021 6.10.2021 20.10.2021 4.11.2021 1.12.2021 29.12.2021

Motaniec 6.07.2021 20.07.2021 3.08.2021 17.08.2021 31.08.202114.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 9.11.2021 7.12.2021

Niedźwiedź 6.07.2021 20.07.2021 3.08.2021 17.08.2021 31.08.202114.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 9.11.2021 7.12.2021
Nowa Kobylanka 6.07.2021 20.07.2021 3.08.2021 17.08.2021 31.08.202114.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 9.11.2021 7.12.2021

Rekowo 13.07.2021 27.07.2021 10.08.2021 24.08.2021 7.09.2021 21.09.2021 5.10.2021 19.10.2021 3.11.2021 30.11.2021 28.12.2021

Reptowo 6.07.2021 20.07.2021 3.08.2021 17.08.2021 31.08.202114.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 9.11.2021 7.12.2021
Wielichówko 6.07.2021 20.07.2021 3.08.2021 17.08.2021 31.08.202114.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 9.11.2021 7.12.2021

Zagość 13.07.2021 27.07.2021 10.08.2021 24.08.2021 7.09.2021 21.09.2021 5.10.2021 19.10.2021 3.11.2021 30.11.2021 28.12.2021
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 13.07.2021 27.07.2021 10.08.2021 24.08.2021 7.09.2021 21.09.2021 5.10.2021 19.10.2021 3.11.2021 30.11.2021 28.12.2021


