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Szanowni Państwo,
 Grudzień z pewnością jest miesiącem szczegól-
nym. Przede wszystkim ze względu na najpiękniejsze 
święta w roku i jedyną w swoim rodzaju magiczną 
atmosferę, jaką tworzą. Na ulicach i w sklepach po-
jawiają się bożonarodzeniowe ozdoby, wszyscy z za-
aferowaniem poszukujemy prezentów pod choinkę, 
a w domach zaczynają unosić się wspaniałe aromaty 
świątecznych potraw.
 Ale grudzień to także miesiąc, który skłania do 
podsumowań, spojrzenia wstecz i refleksji nad koń-
czącym się właśnie rokiem. Niejednokrotnie prowa-
dzimy rozmowy na ten temat przy wigilijnym stole 
albo przy okazji świątecznych i sylwestrowych spo-
tkań. 
 Patrząc z perspektywy urzędu gminy, z pewnością 
uznamy mijający 2022 rok za trudny. Już od końca 
lutego stanęliśmy w obliczu zorganizowania pomocy 
uchodźcom przybywającym do nas z Ukrainy. Potem 
rozpoczęły się kłopoty z przetargiem na drogę w Ję-
czydole, który wstrzymał inne inwestycje, bo kwota 
okazała się tak duża, że jedyną szansą na realizację 
tego przedsięwzięcia była rezygnacja z pozostałych 
zadań. Na szczęście dzięki niespodziewanym i nie-
zaplanowanym wcześniej dochodom z podatku od 
czynności cywilno-prawnych, które wpłynęły w po-
czątkach lipca, udało się rozstrzygnąć przetarg i we 
wrześniu podpisać umowę z wykonawcą. Ale ta sytu-
acja spowodowała, że inne inwestycje wystartowały 
z opóźnieniem i zakończą się dopiero w przyszłym 
roku, a niektóre nie zostały rozpoczęte w ogóle. Na 
szczegółowe podsumowanie inwestycji przyjdzie czas 
w styczniu, natomiast już dziś z pewnością można 
powiedzieć, że pod tym względem był to rok mocno 
skomplikowany.
 We znaki dała nam się również rosnąca z miesiąca 
na miesiąc inflacja, wzrost cen, podwyżki stóp procen-
towych skutkujące wyższymi kosztami obsługi długu, 
problemy z terminowością dostaw towarów i usług, 
a także inne mniej lub bardziej dotkliwe zdarzenia, 
które utrudniały normalne funkcjonowanie. Mniej 
więcej na przełomie sierpnia i września sprzedawca 
energii elektrycznej wystąpił z propozycją drastycznej 

podwyżki, grożąc zerwaniem umowy (postawiłoby to 
nas w bardzo niekomfortowej sytuacji skorzystania 
z tzw. sprzedawcy rezerwowego, kilkakrotnie droż-
szego). Na szczęście udało się tego uniknąć, ale przez 
kilka tygodni atmosfera była nerwowa.
 Pod koniec roku stanęliśmy przed kolejnymi do-
datkowymi zadaniami – obsługą wniosków i wypłat 
dodatków na węgiel, drewno itp., a także dystrybucją 
węgla. Ogromnym wyzwaniem okazało się też przy-
gotowanie projektu budżetu na rok 2023 i zaplano-
wanie finansowania rozpoczętych inwestycji przy jed-
noczesnym zapewnieniu środków na wydatki bieżące, 
które – jak wszystko – znacząco wzrosły.
 Rozważania nad tym, co minione, zwykle prowa-
dzą do pytań o przyszłość, o to, jaki będzie następny 
rok? Co nam przyniesie 2023?
 Przyznam, że patrzę na niego z obawą. Najwięcej 
niepewności budzi gospodarka – jedni zapowiadają 
poważny kryzys, inni uspokajają, że nie będzie tak źle. 
Jakkolwiek sprawy się ułożą, skutki ogólnoświatowej 
i ogólnokrajowej sytuacji będą miały wpływ na nasze 
lokalne życie i funkcjonowanie gminy. W chwili, kiedy 
piszę ten tekst, jesteśmy jeszcze przed sesją budżeto-
wą i nie wiem, jakie zmiany będą chcieli wprowadzić 
radni większościowi do przedłożonego przeze mnie 
projektu. Po doświadczeniach lat minionych można 
spodziewać się przeróżnych pomysłów, niekoniecznie 
biorących pod uwagę nieprzewidywalną sytuację go-
spodarczą.
 Ale patrzę w przyszłość także z nadzieją. I jestem 
przekonana, że jest ona obecna w każdym noworocz-
nym toaście, w każdych życzeniach i planach. A więc 
mam nadzieję, że nowy rok nie przyniesie nam ko-
lejnych wstrząsów, że bez komplikacji uda nam się 
dokończyć wszystkie rozpoczęte inwestycje, że nie 
uderzą w nas jakieś horrendalne podwyżki, że radni 
wykażą się zrozumieniem i odpowiedzialnością pod-
czas uchwalania budżetu i że rok 2023 będzie po pro-
stu normalny. 
 Życzę Państwu, abyście spędzili ten świąteczno-
noworoczny czas w gronie najbliższych, w spokojnej 
i radosnej atmosferze, z wymarzonymi prezentami 
pod choinką i mnóstwem pysznych potraw na stole. 
Życzę też, aby zawsze towarzyszyła Państwu nadzieja, 
nie opuszczała pomyślność i dopisywało zdrowie.
 Bo przecież najważniejsze jest, żebyśmy byli zdro-
wi – a z całą resztą jakoś sobie poradzimy, prawda?
 Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i szczęśli-
wego nowego roku!

Wójt Gminy Kobylanka
Julita Pilecka
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Tegoroczne obchody Święta Niepodległości 
w Gminie Kobylanka rozpoczęły się od uro-

czystego odśpiewania hymnu państwowego Rze-
czypospolitej Polskiej oraz złożenia kwiatów pod 
pomnikiem przy Urzędzie Gminy. Następnie odbyła 
się msza święta za Ojczyznę w kościele w Niedźwie-
dziu. Kolejnym punktem uroczystości z okazji 104. 
Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 
był VII Bieg Niepodległości w Niedźwiedziu. Tra-
dycyjnie wydarzenie miało charakter rekreacyjny, 
a uczestnicy w zależności od wieku mieli do po-
konania dystans 800 m bądź 5500 m. Dodatkową 
atrakcją było stanowisko zorganizowane przez 102 
Batalion Ochrony stacjonujący w Bielkowie, na któ-

Obchody Święta Niepodległości

rym chętni mogli zapoznać się z bronią wykorzysty-
waną przez Wojsko Polskie. 
 Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale, a po zakończeniu biegu mogli odpocząć 
i uzupełnić energię korzystając z ciepłego posiłku 
regeneracyjnego. Dekoracji uczestników w tym 
roku dokonywali Wójt Julita Pilecka, Wicewójt Ire-
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na Rybarczyk, Dowódca 102. Batalionu Ochrony 
w Bielkowie ppłk. Rafał Jędro oraz Starszy Podofi-
cer Dowództwa Batalionu st. chor. sztab. Sławomir 
Łaziński.
 Organizatorzy zatroszczyli się również o wiele 
drobnych upominków, które zostały rozlosowane 
wśród uczestników.
 Na zakończenie odbyło się wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych przy ognisku wraz z Zespołem 
„Kalina”. 
 Warto podkreślić, że w tegorocznej edycji Biegu 
Niepodległości wzięło udział bardzo dużo dzieci. 
Najwyraźniej forma aktywnego świętowania jest 
dobrą propozycją dla najmłodszych.
 Na zakończenie obchodów odbyły się dwie Wie-
czornice. Jedna w świetlicy wiejskiej w Reptowie, 
a druga w świetlicy wiejskiej w Morzyczynie.
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Pierwsza sygnalizacja świetlna
w gminie Kobylanka

W ramach przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 120 

realizowanej przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Za-
chodniopomorskiego, w Koby-
lance na przejściu dla pieszych 
przy szkole podstawowej na 
ul. Szkolnej została wykonana 
i uruchomiona pierwsza sygnali-
zacja świetlna w naszej gminie. 
Sygnalizacja realizuje dwa pod-
stawowe zadania. Po pierwsze 
umożliwia bezpieczne przecho-
dzenie pieszym, a po drugie bę-
dzie uspokajała ruch pojazdów. 
Jeśli pojazd zbliżający się do 
przejścia przekracza dopuszczal-
ną prędkość, na sygnalizatorze 
wyświetli się czerwone światło. 
Zmiana na zielony sygnał nastąpi 
po zwolnieniu pojazdu bądź na-
wet po zatrzymaniu. Dodatkowo, 
żeby przejście było bezpieczne 
także po zmroku, zostało doświe-
tlone dwoma lampami. W gmi-
nie jest jeszcze wiele miejsc, w 
których mieszkańcy czekają na 

takie rozwiązania i pozostaje 
mieć nadzieję, że sukcesywnie 
będą realizowane inwestycje 
poprawiające bezpieczeństwo. 
Warto jednak pamiętać, że nic 
nie zapewni nam większego bez-
pieczeństwa niż zdrowy rozsądek 
i zasada ograniczonego zaufania, 
którą powinni się kierować wszy-

scy użytkownicy dróg. Dlatego 
mimo takich udogodnień jak sy-
gnalizacja świetlna warto zawsze 
zachowywać podstawowe zasa-
dy bezpieczeństwa i przed wej-
ściem na przejście dla pieszych 
upewnić się, że można to zrobić 
bezpiecznie.

UWAGA MIESZKAŃCY!
Informujemy, że można składać wnioski dotyczące zamiaru przekazania do utylizacji wyrobów za-
wierających azbest. Program będzie realizowany w przypadku gdy gmina otrzyma dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Zgłoszenia mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. W ramach za-
dania planuje się pokryć w całości koszty związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do uty-
lizacji azbestu.

Formularz wniosku dostępny jest w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Kobylance 
oraz na stronie internetowej https://kobylanka.pl/gospodarka-odpadami/druki-do-pobrania/

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12. 

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Kobylanka można 
uzyskać pod nr tel.: 91 578 85 29.
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Powstał Społeczny Komitet
Fundatorów Sztandaru

dla 102 Batalionu Ochrony z Bielkowa
24 października 2022 roku z inicjatywy Wójt 
Julity Pileckiej w Urzędzie Gminy Kobylanka 

odbyło się spotkanie organizacyjne Społecznego 
Komitetu Fundatorów Sztandaru dla 102 Batalionu 
Ochrony Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego 
Korpusu Północny-Wschód stacjonującego w Biel-
kowie. Zadaniem Komitetu będzie zbiórka funduszy 
oraz przeprowadzenie procedur związanych z na-
daniem sztandaru. 
 W trakcie spotkania Komitet się ukonstytuował 
oraz zostały wybrane osoby funkcyjne, czyli: prze-
wodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekre-
tarz, skarbnik oraz matka chrzestna Sztandaru. 
 W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych, wojskowych, duchowieństwa, La-
sów Państwowych, dyrektorzy szkół z gminy Koby-
lanka oraz oczywiście reprezentanci 102 Batalionu 
Ochrony z Bielkowa.

 102 Batalion Ochrony Wsparcia Dowodzenia 
Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód sta-
cjonuje w Bielkowie od 2016 roku. 
 O postępie prac Społecznego Komitetu Fundato-
rów Sztandaru oraz możliwościach zaangażowania 
się z działania będziemy informować na bieżąco. 
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Złote Gody 2022 w Gminie Kobylanka
8 grudnia br. w Centrum Kultury i Rekreacji 
w Kobylance odbyła się wyjątkowa uroczy-

stość. Wójt Julita Pilecka w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej wręczyła medale za długolet-
nie pożycie małżeńskie jedenastu parom z terenu 
Gminy Kobylanka. W 2022 Złote Gody obchodzili:
Leokadia i Wiesław Bryłowie,
Barbara i Piotr Burdziejowie,
Dorota i Krzysztof Dymowscy,
Teresa i Maksymilian Dzitkowscy,
Stanisława i Jan Jaroszowie,
Lidia i Stefan Płatkowie,
Teresa i Henryk Prądzyńscy,

Barbara Rajkiewicz-Mazurowa 
i Eugeniusz Mazur,
Zenona i Jan Sarbinowscy,
Anna i Józef Stolarscy,
Krystyna i Stanisław Szewczu-
kowie,
Bogusława i Józef Tarnawscy,
Maria i Tadeusz Załęccy. 
Uroczystości dopełniły kwiaty, upominki, słodko-
ści, symboliczna lampka szampana oraz tort. Nie 
zabrakło również występu Zespołu „Kalina”, który 
swoimi występami uprzyjemnił czas jubilatom oraz 
zgromadzonym gościom.  
 W imieniu redakcji jubilatom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy kolejnych jubileuszy w zdrowiu, 
szczęściu i miłości.
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W poprzednim numerze 
informowaliśmy, że po-

jawiła się szansa na szczęśliwe 
zakończenie sprawy chodnika 
w Motańcu, który jest bardzo 
ważny dla mieszkańców tej miej-
scowości. Teraz można już śmia-
ło powiedzieć, że okazja została 
wykorzystana i wyczekiwana in-
westycja zostanie zrealizowana. 
14 grudnia 2022 r. w Urzędzie 
Gminy Kobylanka podpisana 
została umowa z wykonawcą 
inwestycji „Przebudowa drogi – 
budowa chodnika w Motańcu”. 
Całkowity koszt inwestycji wy-
niesie ok. 3 mln zł. Natomiast 
warto przypomnieć, że Gmina 
Kobylanka otrzymała w drugiej 
edycji programu „Polski Ład” do-
finansowanie w wysokości 95%. 
W przetargu najlepszą ofertę zło-
żyła firma ZRIB D.Y.K.O.W.S.K.I. 
ze Szczecina. Wykonawca de-

Będzie chodnik w Motańcu!

klaruje, że zakończy inwestycję 
najszybciej jak się da, co przy 
sprzyjających warunkach at-
mosferycznych oznacza, że już 
w pierwszej połowie 2023 roku, 
będzie można się bezpiecznie 
poruszać po Motańcu. 

Przy podpisaniu umowy obecna 
była Pani Anna Pawlak, Dyrek-
tor ds. relacji społecznych Banku 
Gospodarstwa Krajowego, który 
jest operatorem programu „Pol-
ski Ład”. 
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Lp. Przedsięwzięcie Kwota
1. Przebudowa drogi - budowa chodnika w Motańcu  3 200 000,00 zł 
2. Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami  9 286 679,59 zł 
3. Przebudowa drogi gminnej 450002Z na odcinku Reptowo - Morzyczyn  9 408 587,12 zł 
4. Przebudowa drogi gminnej w Cisewie  990 000,00 zł 
5. Przebudowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Wilcza  340 000,00 zł 
6. Sołectwo Motaniec - budowa chodnika w Motańcu  20 000,00 zł 
7. Budowa dróg w Morzyczynie os. Południowe  100 000,00 zł 
8. Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie  3 300 000,00 zł 

9.
Przebudowa drogi w Reptowie wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od posesji nr 1 do zamknię-
tego przejazdu

 600 000,00 zł 

10. Budowa drogi ul. Długa - sięgacz w Zieleniewie  300 000,00 zł 

11.
SKM. Linia 351: Budowa w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz 
urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Repto-
wo

 550 380,00 zł 

12.
ZIT Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej 
w miejscowości Reptowo

 30 000,00 zł 

13. Nabycie gruntów  200 000,00 zł 
14. Budowa lokali socjalnych  50 000,00 zł 
15. Sołectwo Kunowo - dofinansowanie do grantu sołeckiego  10 000,00 zł 
16. Współfinansowanie budowy posterunku Policji w Morzyczynie  50 000,00 zł 
17. Zakup autobusu szkolnego  700 000,00 zł 
18. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej w Zieleniewie  275 000,00 zł 
19. Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie  300 000,00 zł 
20. Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo - Niedźwiedź  100 000,00 zł 
21. Budowa oświetlenie ulicznego w gminie Kobylanka  150 000,00 zł 
22. Sołectwo Morzyczyn - Zieleniewo - oświetlenie przejścia dla pieszych przy Netto w Morzyczynie  30 000,00 zł 
23. Plac zabaw w Rekowie  50 000,00 zł 
24. Sołectwo bielkowo - zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym  26 990,93 zł 
25. Sołectwo cisewo - doposażenie placu zabaw  20 800,00 zł 

26.
Sołectwo kobylanka - zakup sprzętu na teren pod wiatą, zagospodarowanie terenu przy 
ul. Szczecińskiej

 25 146,00 zł 

27. Sołectwo rekowo - doposażenie placu zabaw  12 503,07 zł 
28. Sołectwo reptowo - inwestycje przy placu zabaw  25 000,00 zł 
29. Budowa świetlicy kontenerowej w Jęczydole  50 000,00 zł 
30. Modernizacja świetlicy w bielkowie  130 000,00 zł 
31. Ogrodzenie boiska w niedźwiedziu  30 000,00 zł 

RAZEM  30 361 086,71 zł 

Listopad to miesiąc, kiedy organy wykonaw-
cze jednostek samorządu terytorialnego 

przedstawiają projekt budżetu na kolejny rok ka-
lendarzowy. Nie inaczej było w Gminie Kobylanka. 
W złożonym przez Wójt Julitę Pilecką do Biura Rady 
Gminy Kobylanka projekcie budżetu dochody za-
planowano w kwocie 55 260 027,90 zł zaś wydatki 
w kwocie 66 029 531,95 zł. Planowany deficyt bu-
dżetowy wynosi 10 769 504,05 zł. Teraz nad pro-
jektem będą procedować radni. Sesja „budżetowa” 

Plany inwestycyjne na rok 2023
zaplanowana jest na 20 grudnia. Do tego dnia będą 
mieli, więc czas, aby zapoznać się z projektem, prze-
analizować go i przygotować ewentualne poprawki. 
Jaki będzie ostateczny kształt budżetu Gminy Ko-
bylanka na rok 2023 dowiemy się zatem najwcze-
śniej pod koniec roku, kiedy zostaną wprowadzone 
i przegłosowane wszystkie zmiany. Poniżej znajduje 
się zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych, któ-
re znalazły się w projekcie budżetu.
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3 grudnia na hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej w Kobylance odbyło się szkolenie 

z samoobrony dla mieszkanek Gminy Kobylanka. 
W zainicjowane przez Wójt Pilecką przedsięwzięcie 
zaangażował się 102 Batalion Ochrony w Bielkowie. 
Zajęcia z podstawowych technik samoobrony dla 
mieszkanek gminy Kobylanka poprowadzili Żołnie-
rze-instruktorzy mł. chor. Dariusz Sławiński oraz 
st. szer. Anna Patrak. Natomiast umiejętnościami 
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
dzielili się: st. kpr. Józef Dobosz, kpr. Anna Sidoro-
wicz, kpr. Maciej Tomaszewski, kpr. Marek Niżniow-
ski oraz st. szer. Michał Frycz.
 Na zakończenie wszystkie uczestniczki szkolenia 
otrzymały od Zastępcy Dowódcy mjra Przemysława 

„Odważna, Waleczna, Bezpieczna” szkolenie 
ze 102 Batalionem Ochrony

Barskiego oraz Starszego Podoficera Dowództwa 
Batalionu st. chor. sztab. Sławomira Łazińskiego pa-
miątkowe certyfikaty. 
 Było to pierwsze tego typu wydarzenie, ale moż-
liwe, że nie ostatnie.
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Dokładnie 6 grudnia w Szkole Podstawowej 
w Kunowie odbył się Mikołajkowy Turniej 

Piłki Nożnej Szkół Podstawowych. Udział w turnie-
ju wzięły reprezentacje wszystkich szkół z terenu 
Gminy Kobylanka. Dzieci grały w dwóch katego-
riach wiekowych Młodszej - klasy 1 - 4 oraz Starszej 
- klasy 5 - 8. W grupie Młodszej 1. miejsce zajęła 
reprezentacja SP Kobylanka, 2. miejsce SP Kunowo 
i 3. miejsce SP Reptowo. W grupie Starszej rywali-
zacja zakończyła się w takiej samej kolejności, czyli 
1. miejsce SP Kobylanka, 2. miejsce SP Kunowo i 3. 
miejsce SP Reptowo. 
 Z racji tego, że był to turniej mikołajkowy wszy-
scy byli zwycięzcami, o czym doskonale pamiętał 

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Mikołaj, który odwiedził uczestników na zakończe-
nie turnieju.
 Wielkie gratulacje dla wszystkich zawodników 
oraz trenerów.
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Najistotniejsze zmiany 
w gminnym systemie go-

spodarki odpadami komunalny-
mi, które będą obowiązywać od 
1 stycznia 2023 r. to:
 1. Nastąpi wzrost stawek opłat 
do 41,00 zł miesięcznie od osoby. 
W przypadku niewywiązywania 
się z obowiązku zbierania odpa-
dów komunalnych w sposób se-
lektywny opłata ta wynosić będzie 
82,00 zł. Zmianie ulega również 
wysokość ulgi z tytułu posiadania 
przydomowego kompostowni-
ka, która wynosić będzie 6,00 zł 
miesięcznie od osoby. Natomiast 
opłata ryczałtowa roczna dla nie-
ruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy, lub innej nie-
ruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
wynosić będzie 206,00 zł za rok ka-
lendarzowy i 412,00 zł w przypad-
ku niewypełniania przez właścicie-
la takiej nieruchomości obowiązku 
segregacji odpadów.
 2. Wprowadzone zostają limity 
dotyczące bioodpadów pocho-
dzących z pielęgnacji ogrodów 
i terenów zielonych. W związku 
z tym brązowe worki na biood-
pady dostarczane będą na każdą 
zadeklarowaną nieruchomość 
zamieszkałą w liczbie 24 sztuk na 
rok, natomiast na nieruchomość 
o charakterze rekreacyjno-wypo-
czynkowym w liczbie 12 sztuk.
 3. Gminny Punkt Zbiórki Od-
padów w Morzyczynie nie będzie 
przyjmował bioodpadów pocho-
dzących z pielęgnacji ogrodów 
i terenów zielonych (będą one 
odbierane tylko sprzed posesji), 
wprowadzone zostają także limity 
dotyczące bezpłatnego oddawa-
nia odpadów takich jak:
- zużyte opony – maksymalnie 4 

GOSPODARKA ODPADAMI – JAKIE ZMIANY 
CZEKAJĄ NAS W NOWYM ROKU?

sztuki na nieruchomość zamiesz-
kałą na dwa lata kalendarzowe 
i 1 sztuka na trzy lata kalendarzo-
we od domku letniskowego lub 
innej nieruchomości wykorzysty-
wanej na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe;
- odpady mebli i inne odpady 
wielkogabarytowe – do 100 kg 
na rok kalendarzowy dla nieru-
chomości zamieszkałej i do 50 kg 
na dwa lata dla nieruchomości 
o charakterze rekreacyjno-wypo-
czynkowym;
- odpady budowlano-rozbiórko-
we z drobnych remontów – do 
200 kg na rok kalendarzowy dla 
nieruchomości zamieszkałej i do 
100 kg na dwa lata kalendarzowe 
dla nieruchomości o charakterze 
rekreacyjno-wypoczynkowym.
 4. Wprowadzone zostają do-
datkowe usługi w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych, aby 
umożliwić mieszkańcom oddawa-
nie odpadów w ilościach prze-
kraczających ustanowione limity. 
Ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach pozwala na 
określenie w drodze uchwały ro-
dzaje dodatkowych usług świad-
czonych przez gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych od-
padów, sposób ich świadczenia 
oraz wysokość cen za te usługi. 
Taką uchwałę w dniu 24 listopada 
2022 r. podjęła Rada Gminy Koby-
lanka. Zgodnie z jej zapisami ceny 
dodatkowych usług wynoszą od-
powiednio:
- cena zakupu jednego worka 
o pojemności 120 l w kolorze brą-
zowym, przeznaczonego na odpa-
dy pochodzące z pielęgnacji tere-
nów zielonych i ogrodów (worki 

będą do zakupienia w Urzędzie 
Gminy i będą odbierane sprzed 
posesji) – 15 zł/szt.;
-  przyjęcie i zagospodarowanie 
zużytych opon w GPZO w Morzy-
czynie ponad ustanowiony limit – 
15,00 zł/szt.;
- przyjęcie i zagospodarowanie 
odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych stanowiących odpady ko-
munalne w GPZO Morzyczyn po-
nad określony limit – 2,00 zł/kg;
- przyjęcie i zagospodarowanie 
mebli i innych odpadów wiel-
kogabarytowych w GPZO Mo-
rzyczyn ponad określony limit – 
2,00 zł/kg.

Jakie są przyczyny zmian w syste-
mie gospodarki odpadami?
 Wszystkie wprowadzane roz-
wiązania mają na celu lepsze bi-
lansowanie się gminnego syste-
mu gospodarowania odpadami. 
Od wprowadzenia w 2013 r. usta-
wy, przerzucającej na gminy orga-
nizację odbioru odpadów, system 
ten się nie bilansuje, tzn. wpływy 
z opłat od mieszkańców nie po-
krywają kosztów ponoszonych 
przez gminę. Różnica jest dopła-
cana z budżetu i z roku na rok jest 
ona coraz wyższa (w 2022 r. wy-
niesie ponad 1 mln zł). Te środki 
mogłyby być przeznaczone na 
inne ważne potrzeby, zwłaszcza 
inwestycyjne.

Stawka opłat
za odbiór odpadów
 Stawka została wyznaczo-
na na maksymalnym poziomie 
dopuszczalnym przez ustawę 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach. Podnoszenie opłat 
mieszkańcom to zawsze ostatecz-
ność, jednak wysokość stawki 
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za gospodarowanie odpadami 
musi przystawać do realiów ryn-
kowych. Od początku 2023 roku 
zacznie obowiązywać nowa umo-
wa z firmą Remondis Szczecin 
Sp. z o.o. Ceny przedstawione 
w ofercie przez firmę są wyższe 
niż te, które obowiązują do koń-
ca 2022 roku i mają bezpośredni 
oraz decydujący wpływ na koszty 
obsługi systemu gospodarowania 
odpadami. Podkreślić przy tym 
należy, że nawet ta najwyższa 
możliwa wysokość opłaty za od-
pady od osób zamieszkujących 
oraz maksymalna ryczałtowa 
stawka dla nieruchomości rekre-
acyjno-wypoczynkowych i tak nie 
pokryją kosztów obsługi gmin-
nego systemu gospodarowania 
odpadami, a pozwolą jedynie 
na zmniejszenie różnicy między 
wpływami a kosztami.

Dlaczego ustalono limity
niektórych odpadów?
 Ustawa dopuszcza limitowa-
nie niektórych frakcji odpadów. 
W naszej gminie dotychczas limi-
towane były tylko zużyte opony 
i odpady poremontowe przywo-
żone do GPZO. Jednak z uwagi na 
to, że bardzo dużą część w całej 
ilości odbieranych odpadów sta-
nowią bioodpady pochodzące 
z pielęgnacji terenów zielonych 
i ogrodów, zapadła decyzja, aby je 
ograniczyć.
 Od 2019 r. ilość bioodpadów 
zielonych zauważalnie i znacząco 
wzrasta, mimo że coraz więcej 
osób deklaruje posiadanie przy-
domowego kompostownika. Licz-
ba nowych nieruchomości także 
nie usprawiedliwia tak dużego 
wzrostu – co roku przybywa ok. 
100 nowych domów, czyli ogól-
na liczba posesji wzrasta o ok. 
5%, a odpadów zielonych jest 
więcej o ok. 30%. Dla porówna-
nia, w marcu 2019 r., kiedy po raz 

pierwszy gmina odebrała biood-
pady sprzed posesji zamieszkałych 
i rekreacyjno-wypoczynkowych, 
ilość ww. odpadów wyniosła 
3,36 t. W marcu 2020 r. ilość ta 
była większa ponad trzykrotnie 
i wyniosła 11,24 t, w tym samym 
miesiącu roku 2021 było to już 
17,32 t, natomiast w marcu 2022 r. 
ilość ta wyniosła aż 57,35 t!
 Porównanie ilości odebranych 
ton bioodpadów zielonych w kolej-
nych latach wygląda następująco:
- 2019 rok: 177,16 (z tym, że gmi-
na odbierała bioodpady dopiero 
od marca, tj. przez ¾ roku)
- 2020 rok: 328,74
- 2021 rok: 460,10
- 2022 rok: 594,71 (z tym, że jest 
to ilość do końca listopada, a po-
zostaje jeszcze grudzień).

Dodatkowe usługi
 Pomimo wprowadzonych li-
mitów będzie można w wygodny 
sposób pozbyć się wytworzonych 
odpadów, płacąc za oddane kilo-
gramy. Mieszkańcy, którzy wytwo-
rzą większą ilość bioodpadów po-
chodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych i ogrodów, będą mieli 
możliwość zakupienia w Urzę-
dzie Gminy w Kobylance dodat-
kowych, oznakowanych worków 
w kolorze brązowym. Cena jed-
nego worka to 15,00 zł. Wyliczo-
na ona została na podstawie ceny 
za 1 tonę bioodpadów (1566 zł), 
którą gmina będzie płaciła przed-
siębiorcy w 2023 roku za odbiór 
i zagospodarowanie bioodpadów 
oraz szacunkowej wagi (ok. 10 kg) 
jednego, pełnego worka z biood-
padami typu trawa czy liście.
 Podobnie zostały wyliczone 
ceny za odbiór odpadów pore-
montowych, opon i tzw. gabary-
tów, które również będzie można 
oddać za dodatkową opłatą. Za-
kres oferowanych usług stanowi 
ofertę fakultatywnych rozwiązań, 

powiązanych z odbieraniem i za-
gospodarowaniem odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieru-
chomości, które nie są zaliczane 
do usług objętych opłatą za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi, ponoszoną przez właści-
cieli nieruchomości.

Pozbywanie się odpadów
zielonych
 Niektórzy uważają, że wpro-
wadzenie limitów na bioodpady 
zielone spowoduje wyrzucanie 
ich do lasu albo na pola czy puste 
działki. Mamy jednak nadzieję, że 
tak się nie stanie, a mieszkańcy 
będą odpowiedzialnie postępo-
wać z tymi odpadami.
 Na terenie naszej gminy znaj-
dują się różne gospodarstwa 
domowe. Część osób posiada 
niewielkie ogródki, z kolei inni 
są posiadaczami dużych, prze-
stronnych ogrodów, w których 
jest spora liczba różnorakiej ro-
ślinności, wymagająca okreso-
wych zabiegów pielęgnacyjnych. 
Jeszcze inni zmniejszając nieco 
ilość wytwarzanych bioodpadów, 
np. mulczują trawę, kompostu-
ją część bioodpadów w przydo-
mowym kompostowniku. Może 
warto zastanowić się zatem nad 
wykorzystaniem niektórych pro-
stych rozwiązań w swoim ogro-
dzie. W ostatnim czasie ekolo-
dzy apelują m.in. o niegrabienie 
liści. Nie chodzi o to, aby teraz 
nagle wszyscy przestali grabić li-
ście z trawników, ale może nale-
żałoby przemyśleć grabienie liści 
z niektórych rabat. Stanowią one 
przecież swoistą ściółkę. Ponad-
to warto dodać, że zgromadzone 
na rabacie liście dłużej utrzymują 
glebę wilgotną. 

Wioletta Szustakiewicz,
inspektor ds. gospodarki

odpadami w Urzędzie Gminy 
Kobylanka
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Gmina Kobylanka dynamicznie się rozwija i 
stara się zaspokajać potrzeby mieszkańców. 

Już teraz na terenie naszej gminy funkcjonuje odpo-
wiednia infrastruktura sportowa, która umożliwia 
spędzanie wolnego czasu w miejscu zamieszkania, 
ale nie ustajemy w  staraniach, aby te standardy 
cały czas podnosić. W tym roku podjęliśmy działania 
zmierzające do poprawy infrastruktury sportowej 
poprzez zainstalowanie trybuny, wiaty stadionowej 
oraz systemu automatycznego nawadniania na te-
renie pełnowymiarowego boiska zewnętrznego w 
Reptowie. Inwestycja została zrealizowana dzięki 
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w ramach zadania pn. 
„Pomoc finansowa dla jednostek samorządu tery-
torialnego z obszaru województwa zachodniopo-
morskiego z przeznaczeniem na poprawę i moder-
nizację infrastruktury sportowej w 2022 r.”

Nowe trybuny, wiaty stadionowe i system 
nawadniania w Reptowie

 Sport od zawsze był i jest płaszczyzną integrują-
cą społeczność.  Dzięki instalacji trybun mieszkańcy 
będą mogli aktywnie wspierać swoje drużyny spor-
towe, a jak wiemy nic tak nie działa mobilizująco 
na zawodników jak doping kibiców. Z kolei posado-
wienie wiat i utworzenie automatycznego systemu 
nawadniającego zdecydowanie podniesie komfort 
uprawiania różnych dyscyplin sportowych na wspo-
mnianym boisku.
 Z niecierpliwością czekamy na sezon wiosenno 
- letni, gdy zapełnimy trybuny kibicami podczas roz-
grywek piłkarskich, a sami zawodnicy skorzystają 
z nowych wiat stadionowych!
Całkowity koszt inwestycji : 79 952,50 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 
30 000,00 zł
Środki własne z budżetu Gminy Kobylanka: 
49 952,50 zł.

Katarzyna Jaskulska
podinspektor ds. kultury i promocji

w Urzędzie Gminy Kobylanka 
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DROGI KRAJOWE
Nr 10 Szczecin - Recz - II standard zimowego utrzymania 
dróg
Niedźwiedź - Zdunowo - V standard zimowego utrzyma-
nia dróg
Zarządca GDDKiA O/SZCZECIN Rejon Stargard, ul. Byd-
goska 13/15
Tel. dyżurnego zimowego utrzymania dróg: 694 464 485, 
91 578 31 56

DROGI WOJEWÓDZKIE
Nr 120 Gryfino - Kobylanka - w III standardzie zimowego utrzymania
Kobylanka – Motaniec - w II standardzie zimowego utrzymania dróg
Zarządca: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie, ul. Polna 2
Tel. kontaktowy: 91 414 15 03, 602 400 047, 602 400 045, 602 400 046 
 
DROGI POWIATOWE
Drogi powiatowe na terenie gminy Kobylanka są utrzymywane w II, III i V standardzie zimowego utrzyma-
nia dróg:
- Kobylanka - Zieleniewo - II
- Zieleniewo - Kunowo - III
- Kobylanka- Stacja kolejowa w Reptowie – V
- Reptowo za przejazdem PKP w kierunku Cisewa – Cisewo - V
Zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15
Tel. kontaktowy: 726 319 984

DROGI GMINNE
Drogi gminne Gminy Kobylanka utrzymywane są w V standardzie zimowego utrzymania dróg:
- Bielkowo – Jęczydół – Morzyczyn (do starej „10”) - V
- Motaniec - Reptowo - V 
- Kobylanka – Niedźwiedź - V
- Cisewo – Wielichówek – V
- Bielkowo – Rekowo – Nieznań – V
- Zieleniewo – Miedwiecko – V
- Niedźwiedź – Reptowo – przejazd PKP w kierunku Cisewa - V
Pozostałe drogi gminne również w V standardzie zimowego utrzymania dróg.
Zarządca: Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12
Tel. Kontaktowy: 91 578 85 46
Telefon dyżurnego zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kobylanka: 604 821 459

Warto pamiętać, że akcja zimowa ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite usuwanie.

Komunikat o standardach utrzymania dróg
w sezonie zimowym 2022/2023

na terenie gminy Kobylanka
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Pierwsze opadu śniegu już 
za nami, a temperatura 

powietrza coraz częściej spada 
poniżej 0 st. C co jednoznacznie 
zwiastuje nadchodzącą zimę. 
W związku z tym przypominamy 
o mniej oczywistych zimowych 
obowiązkach spoczywających 
na właścicielach oraz zarządcach 
obiektów budowlanych. Przede 
wszystkim zwracamy uwagę na 

Pamiętajmy o odśnieżaniu dachów

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie 
finansowe dla odbiorców, dla których głów-

nym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, 
wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców ener-
gii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją 
na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 
2127).
Dodatek wynosi:
• 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywają-
cych do 5 MWh rocznie,
• 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywają-
cych powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załą-
czenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wyso-
kości rocznego zużycia za rok 2021).
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Kobylance, 
od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.
Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 mar-
ca 2023 r.
Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii 
elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewa-
nia jest energia elektryczna. Warunkiem otrzyma-
nia dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie 
źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. 
Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamiesz-
kania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elek-
tryczny przysługuje też gospodarstwom domowym 
posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich 
głównym źródłem ogrzewania.

Już można składać wnioski
o dodatek energetyczny 

Dodatek elektryczny nie przysługuje:
• gospodarstwom domowym posiadającym mikro-
instalacje PV, które ogrzewają się głównie energią 
elektryczną,
• gospodarstwom domowym posiadającym pompy 
ciepła oraz mikroinstalacje PV,
• gospodarstwom domowym objętym pozytywnie 
rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku wę-
glowego,
• osobie w gospodarstwie domowym, objętym po-
zytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę do-
datku na inne źródła ciepła,
• osobie w gospodarstwie domowym, na potrze-
by którego zostało zakupione paliwo stałe, po ce-
nie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 
ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służą-
cych ochronie odbiorców niektórych paliw stałych 
w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 
1477 i 1692).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylance

kontrolowanie dachów i zalega-
jącego na nich śniegu oraz jego 
usuwanie w razie konieczności, 

aby uniknąć przeciążenia kon-
strukcji budynku. Ważne jest 
również usuwanie sopli, brył, 
nawisów lodowych oraz śnież-
nych mogących zagrozić bez-
pieczeństwu osób znajdujących 
się w pobliżu. Prosimy również 
pamiętać, aby wykonując te 
wszystkie prace dbać o własne 
bezpieczeństwo i działać zgodnie 
z przepisami BHP.
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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

REFERAT FINANSOWY

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. 91 506 75 54 
tel. 91 57 88 526

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT pokój nr 11 – I piętro
tel. 91 57 88 527 
tel. 91 57 88 544 
tel. 91 506 75 55

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, WINDYKACJA pokój nr 12 – I piętro
tel. 91 57 88 539 
tel. 91 578 85 37

REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

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

OŚWIATA pokój nr 21 – I piętro tel. 91 506 75 56

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

pokój nr 3 – parter tel. 91 506 75 52

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

UTRZYMANIA DRÓG pokój nr 3 – parter tel. 91 578 85 46

GOSPODARKA WODNA, MELIORACJA pokój nr 2 – parter tel. 91 57 88 525

GOSPODARKA ODPADAMI,
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE

pokój nr 4 – parter
tel. 91 578 85 29 
tel. 91 506 75 59

GOSPODARKA KOMUNALNA, ZAOPATRZENIA,
TRANSPORT, OCHRONA ZDROWIA

pokój nr 1 – parter
tel. 91 506 75 76 
tel. 91 506 75 75

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I WARUNKI ZABUDOWY pokój nr 5 – parter
tel. 91 57 88 531 
tel. 91 505 75 60

INWESTYCJE, FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE pokój nr 5 – parter
tel. 91 57 88 523 
tel. 91 57 88 542

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI pokój nr 26 – II piętro
tel. 91 57 88 528 
tel. 91 506 75 57

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,
OBRONA CYWILNA I SPRAWY OBRONNE,
OCHRONA PPOŻ, KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA

pokój nr 6 – parter
tel. 91 578 85 48 
tel. 91 506 75 58

SPRAWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE, 
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

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

STRAŻ GMINNA kom. 696 064 196

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

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

POSTERUNEK POLICJI
kom. 571 323 933,

571 323 938

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 12, Kobylanka
tel. 091 578 85 36,

091 578 85 38

Zadzwoń, zapytaj
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HARMONOGRAM POLOWAŃ ZBIOROWYCH 

SEZON ŁOWIECKI 20

Koło Łowieckie Grzywacz

Zwierzyna do odstrzału

zwierzyna płowa, drapieżniki

zwierzyna płowa, drapieżniki

dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki

dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki

dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki

Koło Łowieckie Leśnik

Zwierzyna do odstrzału

drapieżniki

Zwierzyna do odstrzału
dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki

dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki

został sporządzony na podstawie informacji przekazanych przez koła łowieckie.
Polowania indywidualne nie wymagają zgłoszenia w Urzędzie Gminy.

Wydawca: Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance

Redaktor Naczelny: Tomasz Skirzyński

Nakład: 1800 egz. 

Redakcja „Nasza Gmina”, ul. Jeziorna 6, 73-108 Kobylanka

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
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Komunalne
Bielkowo 2023-01-03 2023-01-17 2023-01-31 2023-02-14 2023-02-28 2023-03-14 2023-03-28
Cisewo 2023-01-10 2023-01-24 2023-02-07 2023-02-21 2023-03-07 2023-03-21 2023-04-04
Gajęcki Ług 2023-01-10 2023-01-24 2023-02-07 2023-02-21 2023-03-07 2023-03-21 2023-04-04
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 2023-01-03 2023-01-17 2023-01-31 2023-02-14 2023-02-28 2023-03-14 2023-03-28
Kałęga 2023-01-03 2023-01-17 2023-01-31 2023-02-14 2023-02-28 2023-03-14 2023-03-28
Kobylanka 2023-01-11 2023-01-25 2023-02-08 2023-02-22 2023-03-08 2023-03-22 2023-04-05
Kunowo 2023-01-05 2023-01-19 2023-02-02 2023-02-16 2023-03-02 2023-03-16 2023-03-30
Miedwiecko 2023-01-05 2023-01-19 2023-02-02 2023-02-16 2023-03-02 2023-03-16 2023-03-30
Morzyczyn 2023-01-04 2023-01-18 2023-02-01 2023-02-15 2023-03-01 2023-03-15 2023-03-29
Motaniec 2023-01-03 2023-01-17 2023-01-31 2023-02-14 2023-02-28 2023-03-14 2023-03-28
Niedźwiedź 2023-01-10 2023-01-24 2023-02-07 2023-02-21 2023-03-07 2023-03-21 2023-04-04
Nowa Kobylanka 2023-01-03 2023-01-17 2023-01-31 2023-02-14 2023-02-28 2023-03-14 2023-03-28
Rekowo 2023-01-03 2023-01-17 2023-01-31 2023-02-14 2023-02-28 2023-03-14 2023-03-28
Reptowo 2023-01-10 2023-01-24 2023-02-07 2023-02-21 2023-03-07 2023-03-21 2023-04-04
Wielichówko 2023-01-10 2023-01-24 2023-02-07 2023-02-21 2023-03-07 2023-03-21 2023-04-04
Zagość 2023-01-05 2023-01-19 2023-02-02 2023-02-16 2023-03-02 2023-03-16 2023-03-30
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 2023-01-05 2023-01-19 2023-02-02 2023-02-16 2023-03-02 2023-03-16 2023-03-30

Morawsko, Morzyczyn - 
Hiszpańska, Leśna 1, 
Ustronie, Portugalska, 
Włoska, Żołędziowa 27, 
Niedźwiedź - 26 B, 62F, 
Bażancia 3, 8, 17, Os. 
Dębowe Wzgórze

2023-01-02 2023-01-16 2023-01-30 2023-02-13 2023-02-27 2023-03-13 2023-03-27

Selektywne
Bielkowo 2023-01-07 2023-02-03 2023-03-03 2023-03-31
Cisewo 2023-01-19 2023-02-16 2023-03-16 2023-04-14
Gajęcki Ług 2023-01-05 2023-02-02 2023-03-02 2023-03-30
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 2023-01-07 2023-02-03 2023-03-03 2023-03-31
Kałęga 2023-01-05 2023-02-02 2023-03-02 2023-03-30
Kobylanka 2023-01-26 2023-02-23 2023-03-23 2023-04-20

Kobylanka osiedla Zalesie, 
Zielone, Nowy Horyzont, 
Kwiatowe, Makowe

2023-01-27 2023-02-24 2023-03-24 2023-04-21

Kunowo 2023-01-13 2023-02-10 2023-03-10 2023-04-07
Miedwiecko 2023-01-13 2023-02-10 2023-03-10 2023-04-07
Morzyczyn 2023-01-12 2023-02-09 2023-03-09 2023-04-06
Motaniec 2023-01-05 2023-02-02 2023-03-02 2023-03-30
Niedźwiedź 2023-01-05 2023-02-02 2023-03-02 2023-03-30
Nowa Kobylanka 2023-01-05 2023-02-02 2023-03-02 2023-03-30
Rekowo 2023-01-07 2023-02-03 2023-03-03 2023-03-31
Reptowo 2023-01-19 2023-02-16 2023-03-16 2023-04-14
Wielichówko 2023-01-19 2023-02-16 2023-03-16 2023-04-14
Zagość 2023-01-13 2023-02-10 2023-03-10 2023-04-07
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 2023-01-13 2023-02-10 2023-03-10 2023-04-07

Harmonogram wywozu odpadów styczeń - marzec 2023 r.

Biodegradowalne
Bielkowo 2023-01-24 2023-02-21 2023-03-21 2023-04-04
Cisewo 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Gajęcki Ług 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 2023-01-24 2023-02-21 2023-03-21 2023-04-04
Kałęga 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Kobylanka 2023-01-18 2023-02-15 2023-03-15 2023-04-13

Kobylanka osiedla Zalesie, 
Zielone, Nowy Horyzont, 
Kwiatowe, Makowe

2023-01-18 2023-02-15 2023-03-15 2023-04-13

Kunowo 2023-01-18 2023-02-15 2023-03-15 2023-04-13
Miedwiecko 2023-01-24 2023-02-21 2023-03-21 2023-04-04
Morzyczyn 2023-01-25 2023-02-22 2023-03-22 2023-04-05
Motaniec 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Niedźwiedź 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Nowa Kobylanka 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Rekowo 2023-01-24 2023-02-21 2023-03-21 2023-04-04
Reptowo 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Wielichówko 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Zagość 2023-01-24 2023-02-21 2023-03-21 2023-04-04
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 2023-01-24 2023-02-21 2023-03-21 2023-04-04

Urząd Gminy w Kobylance informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 roku 
następuje zmiana odbioru odpadów segregowanych oraz bioodpadów. 

Wszystkie odpady odbierane będą zgodnie z harmonogramem dla 
miejscowości Bielkowo. 

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA ZALESIE DRUGIE W BIELKOWIE !

Komunalne
Bielkowo 2023-01-03 2023-01-17 2023-01-31 2023-02-14 2023-02-28 2023-03-14 2023-03-28
Cisewo 2023-01-10 2023-01-24 2023-02-07 2023-02-21 2023-03-07 2023-03-21 2023-04-04
Gajęcki Ług 2023-01-10 2023-01-24 2023-02-07 2023-02-21 2023-03-07 2023-03-21 2023-04-04
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 2023-01-03 2023-01-17 2023-01-31 2023-02-14 2023-02-28 2023-03-14 2023-03-28
Kałęga 2023-01-03 2023-01-17 2023-01-31 2023-02-14 2023-02-28 2023-03-14 2023-03-28
Kobylanka 2023-01-11 2023-01-25 2023-02-08 2023-02-22 2023-03-08 2023-03-22 2023-04-05
Kunowo 2023-01-05 2023-01-19 2023-02-02 2023-02-16 2023-03-02 2023-03-16 2023-03-30
Miedwiecko 2023-01-05 2023-01-19 2023-02-02 2023-02-16 2023-03-02 2023-03-16 2023-03-30
Morzyczyn 2023-01-04 2023-01-18 2023-02-01 2023-02-15 2023-03-01 2023-03-15 2023-03-29
Motaniec 2023-01-03 2023-01-17 2023-01-31 2023-02-14 2023-02-28 2023-03-14 2023-03-28
Niedźwiedź 2023-01-10 2023-01-24 2023-02-07 2023-02-21 2023-03-07 2023-03-21 2023-04-04
Nowa Kobylanka 2023-01-03 2023-01-17 2023-01-31 2023-02-14 2023-02-28 2023-03-14 2023-03-28
Rekowo 2023-01-03 2023-01-17 2023-01-31 2023-02-14 2023-02-28 2023-03-14 2023-03-28
Reptowo 2023-01-10 2023-01-24 2023-02-07 2023-02-21 2023-03-07 2023-03-21 2023-04-04
Wielichówko 2023-01-10 2023-01-24 2023-02-07 2023-02-21 2023-03-07 2023-03-21 2023-04-04
Zagość 2023-01-05 2023-01-19 2023-02-02 2023-02-16 2023-03-02 2023-03-16 2023-03-30
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 2023-01-05 2023-01-19 2023-02-02 2023-02-16 2023-03-02 2023-03-16 2023-03-30

Morawsko, Morzyczyn - 
Hiszpańska, Leśna 1, 
Ustronie, Portugalska, 
Włoska, Żołędziowa 27, 
Niedźwiedź - 26 B, 62F, 
Bażancia 3, 8, 17, Os. 
Dębowe Wzgórze

2023-01-02 2023-01-16 2023-01-30 2023-02-13 2023-02-27 2023-03-13 2023-03-27

Selektywne
Bielkowo 2023-01-07 2023-02-03 2023-03-03 2023-03-31
Cisewo 2023-01-19 2023-02-16 2023-03-16 2023-04-14
Gajęcki Ług 2023-01-05 2023-02-02 2023-03-02 2023-03-30
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 2023-01-07 2023-02-03 2023-03-03 2023-03-31
Kałęga 2023-01-05 2023-02-02 2023-03-02 2023-03-30
Kobylanka 2023-01-26 2023-02-23 2023-03-23 2023-04-20

Kobylanka osiedla Zalesie, 
Zielone, Nowy Horyzont, 
Kwiatowe, Makowe

2023-01-27 2023-02-24 2023-03-24 2023-04-21

Kunowo 2023-01-13 2023-02-10 2023-03-10 2023-04-07
Miedwiecko 2023-01-13 2023-02-10 2023-03-10 2023-04-07
Morzyczyn 2023-01-12 2023-02-09 2023-03-09 2023-04-06
Motaniec 2023-01-05 2023-02-02 2023-03-02 2023-03-30
Niedźwiedź 2023-01-05 2023-02-02 2023-03-02 2023-03-30
Nowa Kobylanka 2023-01-05 2023-02-02 2023-03-02 2023-03-30
Rekowo 2023-01-07 2023-02-03 2023-03-03 2023-03-31
Reptowo 2023-01-19 2023-02-16 2023-03-16 2023-04-14
Wielichówko 2023-01-19 2023-02-16 2023-03-16 2023-04-14
Zagość 2023-01-13 2023-02-10 2023-03-10 2023-04-07
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 2023-01-13 2023-02-10 2023-03-10 2023-04-07

Harmonogram wywozu odpadów styczeń - marzec 2023 r.

Biodegradowalne
Bielkowo 2023-01-24 2023-02-21 2023-03-21 2023-04-04
Cisewo 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Gajęcki Ług 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 2023-01-24 2023-02-21 2023-03-21 2023-04-04
Kałęga 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Kobylanka 2023-01-18 2023-02-15 2023-03-15 2023-04-13

Kobylanka osiedla Zalesie, 
Zielone, Nowy Horyzont, 
Kwiatowe, Makowe

2023-01-18 2023-02-15 2023-03-15 2023-04-13

Kunowo 2023-01-18 2023-02-15 2023-03-15 2023-04-13
Miedwiecko 2023-01-24 2023-02-21 2023-03-21 2023-04-04
Morzyczyn 2023-01-25 2023-02-22 2023-03-22 2023-04-05
Motaniec 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Niedźwiedź 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Nowa Kobylanka 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Rekowo 2023-01-24 2023-02-21 2023-03-21 2023-04-04
Reptowo 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Wielichówko 2023-01-17 2023-02-14 2023-03-14 2023-04-12
Zagość 2023-01-24 2023-02-21 2023-03-21 2023-04-04
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 2023-01-24 2023-02-21 2023-03-21 2023-04-04

Urząd Gminy w Kobylance informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 roku 
następuje zmiana odbioru odpadów segregowanych oraz bioodpadów. 

Wszystkie odpady odbierane będą zgodnie z harmonogramem dla 
miejscowości Bielkowo. 

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA ZALESIE DRUGIE W BIELKOWIE !


