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AKTUALNOŚCI GMINNE : 

 
• Uroczystości upamiętniające Święto 

Narodowe 11 listopada – inne niż zwykle. 

 
 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Po 

123 latach niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem 

wielu pokoleń Polek i Polaków nasz kraj powrócił na polityczną 

mapę Europy. Jak co roku w gminie Spytkowice odbyły się obchody 

upamiętniające ten czas. Z uwagi na epidemię SARS-CoV-2 

 i obowiązujące obostrzenia sanitarne, uroczystości zostały 

ograniczone do absolutnego minimum. 

 O godzinie 9.00 w kościele parafialnym pw. N.P.N. Marii 

Panny została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, której 

przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Wąsik. Wzięli w niej udział 

przedstawiciele władz gminy, Wójt Gminy Ryszard Papanek z Przewodniczącym Rady Gminy Józefem 

Kościelniakiem, Radni i delegacje z pocztami sztandarowymi Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminy. 

 Na zakończenie Mszy Świętej odśpiewano pieśń "Boże, coś Polskę". 

 

  
 

• XVIII Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik w 100 rocznicę urodzin 

poetki. 
 

13 listopada 2020r. Gminne Centrum Kultury wraz z miejscowym oddziałem Związku Podhalan 
zorganizowało kolejny już XVIII Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik. W tym roku obchodziliśmy             
100-tne urodziny patronki konkursu Katarzyny Kracik. 

Tegoroczny konkurs niestety przez sytuację związaną z epidemią musiał się odbyć zdalnie, jednak 
uczestnicy nie zawiedli! Wpłynęło 49 przesłuchań, w tym jedna osoba dorosła, mieszkanka Spytkowic, której 
gratulujemy odwagi oraz zaangażowania w kultywowanie kultury regionu. 

Jury w składzie Pani Zofia Mieszczak, Pani Jadwiga Pilch, Pani Joanna Kracik – Stolarczyk 
przesłuchało 28 recytatorów w kategorii wiersz oraz 21 recytatorów w kategorii gadka, gawęda.                    
Spośród wszystkich uczestników wyłonieni zostali laureaci I, II, III miejsc oraz wyróżnień w każdej kategorii 
wiekowej.  
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Z okazji jubileuszu 100 urodzin patronki 
konkursu, na podsumowanie konkursu przybył prezes 
Głównego Zarządu Związku Podhalan Pan Julian 
Kowalczyk wraz z sekretarzem Kazmierzem Bielakiem 
oraz Prezes Związku Podhalan oddział Spytkowice Pan 
Bogusław Jarząbek. Przybyli goście wraz z Panią 
Dominiką Leśniak Dyrektor GCK Spytkowice 
podziękowali jury za pracę podczas konkursu              
oraz wręczyli członkom komisji pamiątkowe statuetki.              
Na zakończenie , zgromadzeni złożyli kwiaty i zapalili 
znicz na grobie patronki konkursu.  

Organizatorzy składają podziękowania jury                 
za pracę w szczególności Pani Zofii Mieszczak, za 18 lat 

pracy przy ocenie uczestników, Pani Jadwidze Pilch  za wieloletnią pracę w komisji konkursowej oraz Joannie 
Kracik – Stolarczyk za oddanie, wsparcie oraz godne reprezentowanie rodziny Kracik, Gminie Spytkowice za 
wsparcie, a w szczególności Wójtowi Gminy Spytkowice Panu Ryszardowi Papanekowi, Panu Marianowi 
Kracikowi za wsparcie finansowe w konkursie oraz wieloletnią współpracę, Prezesowi Głównego Zarządu 
Związku Podhalan Panu Julianowi Kowalczykowi oraz Sekretarzowi Głównego Zarządu Związku Podhalan 
Panu Kazimierzowi Bielakowi za przekazanie nagrody w konkursie, Prezesowi Związku Podhalan oddział 
Spytkowice Panu Bogusławowi Jarząbek za wieloletnie wsparcie, Pani Bogusławie Łazarskiej                                            
za zaangażowanie i wieloletnią współpracę, Powiatowemu Centrum Kultury w Nowym Targu                                          
za finansowanie kubków pamiątkowych oraz statuetek, Firmie Filmy BezGranic za uwiecznienie 
uroczystości, pracownikom Gminnego Centrum Kultury. Organizatorzy pragnął serdecznie podziękować 
każdemu kto włączył się w tworzenie tego konkursu oraz włączał się przez ostatnich 18 lat w prace przy 
konkursie recytatorskim im. Katarzyny Kracik. 
 

   

 

• Kosze w kształcie serca stanęły w naszej miejscowości.  

 
 W naszej miejscowości obok Spytkowickich Szkół Podstawowych stanęły metalowe kosze                                 

na nakrętki w kształcie serca. Inicjatywa ta była możliwa dzięki zaangażowaniu Gminy Spytkowice                    

oraz wielu osób dobrego serca. 

 Jako organizatorom tej akcji zależy nam nie tylko na segregowaniu plastiku i dbaniu o środowisko, 

ale też, by ta segregacja prowadziła do czegoś dobrego. Pragniemy aby każdy mieszkaniec uwrażliwił                 

się na pomoc drugiemu człowiekowi, między innymi poprzez wrzucanie nakrętek, ale również na tym                      

by każdy potrafił dostrzec osoby potrzebujące. 
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 Ze sprzedaży zebranego w sercach plastiku 

będą finansowane terapie oraz rehabilitacje osób 

chorych i potrzebujących. Każda ze szkół wyznacza 

sobie swój cel na jaki pragnie przekazać zebrane 

nakrętki. Potrzebujących jest wielu, ale w nas jest siła, 

gdyż każdy niewielkim wkładem może zrobić coś 

wielkiego. Jakie nakrętki wrzucać do specjalnego 

kosza? 

Kosz w kształcie serca przeznaczony jest na 

wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu                                     

na kształt czy kolor. Mogą to więc być nakrętki np. po napojach, kawie, mleku czy jogurtach. W koszu-sercu 

zostawić możemy również zakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach             i 

płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać                   do nakrętek innych przedmiotów, a jeśli mają one 

np. tekturowe uszczelki - trzeba je usunąć przed wyrzuceniem. 

 

• Remont Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach 
           Gmina Spytkowice złożyła wniosek na dofinansowanie remontu dolnego garażu w remizie OSP. 

Wartość otrzymanych środków z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła 9 873,00 zł, wkład własny 

Gminy opiewał na kwotę 17.294,36 zł. Prace remontowe zostały zakończone i rozliczone. 

  

• Infrastruktura sportowa 
          Gmina Spytkowice otrzymała pomoc finansową  w formie dotacji celowej z budżetu Województwa 

Małopolskiego na wykonanie zadania pn. „Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Spytkowicach” 

realizowanego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa –MIRS w 2020”. 

Wartość inwestycji wynosi 301.581 zł z czego wysokość dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego 

opiewa na kwotę 149.270 zł. Inwestycja zlokalizowana jest nad budynkiem gminnego przedszkola. Termin 

zakończenia prac upływa 15.12.2020 r. 

 

• Fundusz Dróg Samorządowych  
          W miesiącu sierpniu zostały złożone wnioski o dofinansowanie remontu dróg gminnych:                             

„Do Sutora” oraz „Do Skawskiego”  ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany koszt inwestycji 

wynosi 287.716 zł. Termin rozpatrzenia wniosków mija końcem grudnia bieżącego roku. 

 

•  Materiał kamienny dostarczony 
  Zakończono w roku bieżącym rozdysponowywanie materiału kamiennego (kliniec, tłuczeń)                 

na drogi Gminne w naszej miejscowości. Zrealizowano ponad 120 wniosków, dostarczono 1700 ton 

kruszywa. Wartość łączna zadania to 84.915,00zł. Ponieważ ilość wniosków w drugim półroczu była bardzo 

duża, te które są zasadne zostaną zrealizowane w 2021 roku.  

 

• Zakończenie projektu Lokalny Animator Sportu w 2020r. 
  Nasza Gmina ukończyła w roku bieżącym projekt „Lokalny Animator Sportu”, którego operatorem 

jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu które 
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wynosiło 1.200,00zł brutto / miesiąc, mogliśmy kontynuować zajęcia sportowe i treningi dla dzieci na boisku 

Orlik przy Szkole Podstawowej nr 3 w Spytkowicach. 

 

• Nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach Gminnych 
                W roku bieżącym zostały wykonane nawierzchnie mineralno – bitumiczne na następujących 

odcinkach dróg: „Lachówka” K364622 w km 0+000 – 0+147 oraz  „Koło Gąsienicy” – strona prawa K364617 

w km 0+000 – 0+154. Zadania zostały wykonane w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku                                

o dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów 

rolnych (30.000,00zł). Łączny koszt przedsięwzięcia to 106.265,29zł  

Ze środków własnych Gminy wykonano remont drogi gminnej "Żabówka" w km 0+125-0+210. 

Zakres robót obejmował profilowanie podłoża oraz wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych.  Koszt 

to 43.726,50zł.    

          

                    
 

.                    

• Boisko piłkarskie ogrodzone 
          Zostało wykonanie zadanie "Kompleksowe ogrodzenie boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta) 

i pozostałych urządzeń do uprawiania lekkoatletyki (bieżnia 100m, skok w dal, pchnięcie kulą, rzut 

oszczepem) wraz z 7 punktami wejść otwartych i bramą wjazdową. Łączna wartość 54.855,00zł.  
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• Nowe stawki za wywóz śmieci od stycznia 2021 roku  
        W związku z podwyżką cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszej Gminie                      

w roku 2021, pragniemy Państwu wyjaśnić parę kwestii, które zapewne Państwa nurtują jak również                                 

są przyczyną wielu niedomówień. 

        Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami w Gminie reguluje ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r (tj. Dz. U z 2020r, poz.1439), według tej ustawy 

każda gmina wiejska, miejska zobligowana jest do jej przestrzegania i zastosowania. Nie każdy mieszkaniec 

musi umieć interpretować przepisy zawarte w ustawie, jednak każdy musi ich przestrzegać  i się do nich 

stosować, gdyż są one obligatoryjne dla wszystkich. W tym miejscu chcieli byśmy Państwu wyjaśnić kilka 

zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących gospodarki odpadami,  oraz 

przedstawić to jak będą one egzekwowane i przestrzegane w naszej Gminie. 

        Art.  3. pkt.2, ppkt.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz.U z 2020r, poz.1439) 

przedstawia zadania Gminy a mianowicie: gminy obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie 

gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, biorąc powyższe pod uwagę, Gmina 

Spytkowice obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację                         

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców i wytwarzają odpady komunalne                     

w swoich gospodarstwach domowych. Według danych złożone deklaracje w roku 2020 obejmują 

1151gospodarstw domowych, gdzie liczba osób z deklaracji to 3889 – z 4900 zameldowanych w roku 2020. 

Jak widać po analizie i złożonych korektach deklaracji wielu mieszkańców naszej gminy składa deklaracje 

pomniejszone o rzeczywistą liczbę mieszkańców, dzieje się tak ze względu na pracę za granicą, uczęszczanie 

dzieci do szkół ponadpodstawowych z internatem, bądź to ze względu na studentów wyprowadzających              

się w związku z podjętą nauką i pracą w innej miejscowości. W przypadku tych nieruchomości, w których 

nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (tj. nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób 

niezameldowanych, powrót z zagranicy czy studiów itp.), należy pamiętać, aby złożyć nową deklarację 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Niewypełnienie 

tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej 

naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Art.6o wyżej cytowanej ustawy. 

Biorąc pod uwagę również rozbieżności w złożonych deklaracjach jesteśmy zmuszeni przystąpić                                  

do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w zakresie liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy 

Spytkowice. Weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, przeprowadzana będzie w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności.                                 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie                                                    

do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty                        

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością, dlatego 

już teraz apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się do Urzędu w celu złożenia rzetelnej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie, wysłać 

pocztą lub poprzez skrzynkę E-PUAP. Pragnę nadmienić w tym miejscu, iż oświadczenie w deklaracji, które 

jest przez Państwa podpisywane, wymaga od państwa zweryfikowania i podania prawidłowej liczby 

mieszkańców, zatajenie poprawnej liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości, w dużej mierze 

przyczynia się do ciągłych wzrostów cen za odbiór odpadów. Mimo tendencji malejącej              w postaci 

osób zamieszkałych daną nieruchomość, zauważa się ciągły wzrost wytwarzanych odpadów komunalnych 

w naszej miejscowości. Dlatego też bardzo prosimy o szczerość i uczciwość wobec innych mieszkańców, 

którzy lojalnie i należycie wypełniają obowiązek utrzymania gospodarki odpadami. To w kwestii nas 

wszystkich jest, aby szanować się na wzajem i być dla siebie uczciwym nawet w takich sprawach                                    
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jak odpady komunalne, bo tutaj przecież chodzi o nasze wspólne dobro. Aby było bardziej przejrzyście            

to poniżej znajdują się dwie tabelki ukazujące ilość odpadów odebranych w roku 2019, oraz ilość odpadów 

odebranych w roku 2020 do października 2020r.   

 

Łączna masa odpadów odebranych w roku 2019, wyniosła 621,44 ton 

  

 

Łączna masa odebranych odpadów od stycznia do października 2020r, wynosi 649,45 ton, zostały 

również udostępnione Państwu ceny jakie Gmina ponosi w ciągu każdego miesiąca za odbiór odpadów 

komunalnych w naszej miejscowości. Jak widać w dalszym ciągu przeważa odbiór odpadów 

niesegregowanych, mimo wprowadzonego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dlatego, 

bardzo prosimy o zwracanie przez Państwa uwagę, co do jakiego kosza wrzucamy, aby tym samym 

zniwelować ilość odpadów komunalnych niesegregowanych. Jeżeli wyciągając średnią z poprzednich 

miesięcy, w ciągu roku 2020 zostanie łącznie odebrane ok. 825 ton. Jak widać w roku 2020                                                  

do października odebrano więcej odpadów niż za cały rok 2019.  Jeżeli tendencja wzrostowa będzie                  

się utrzymywać w takim tempie to przewidujemy, że w roku 2021 z naszej miejscowości zostanie odebrane 

powyżej 900 ton odpadów. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć również ilości wielkogabarytów, w tym roku 

zostały one odebrane ze względu na pandemię tylko raz, jak będzie w przyszłym roku bardzo trudno 

miesiąc niesegregowane papier tw. Sztuczne szkło Wielkogab. segr. Suma niesegr. suma wszys. razem +VAT

styczeń 33,46 0 5,46 11,14 0 16,6 33,46 50,06 47 306,70 zł 

luty 24,72 0 7,14 7,24 0 14,38 24,72 39,1 36 949,50 zł 

marzec 35,86 0 10,94 8,35 0 19,29 35,86 55,15 52 116,75 zł 

kwiecień 43,46 1,24 12,12 10,15 0 23,51 43,46 66,97 63 286,65 zł 

maj 35,76 0 9,26 7,32 0 16,58 35,76 52,34 49 461,30 zł 

czerwiec 41,08 0 11,56 5,52 50,16 17,08 41,08 108,32 102 362,40 zł

lipiec 51,62 0 13,75 8,65 25,12 22,4 51,62 99,14 93 687,30 zł

sierpień 38,52 2,94 10,16 7,56 0 20,66 38,52 59,18 55 925,10 zł

wrzesień 44,82 0 11,77 9,48 0 21,25 44,82 66,07 62 436,15 zł

październik 41,14 0 7,36 4,62 0 11,98 41,14 53,12 50 198,40 zł

MIESIĄC

NIESEGREG-

OWANE PAPIER

TW.SZTU

CZ SZKŁO

WIELKO 

GABARYTY

STYCZEŃ 29,1 0 8,88 3,62 0

LUTY 32,18 0 5,58 5,04 0

MARZEC 30,66 0 5,8 4,5 0

KWIECIEŃ 28,46 0 6,34 5,68 0

MAJ 35,98 1,98 9,16 5,02 68,06

CZERWIEC 29,08 0 5,42 5,79 0

LIPIEC 34,86 0 9,14 7,24 0

SIERPIEŃ 33,86 1 12,9 8,9 0

WRZESIEŃ 28,18 0 9,38 7,46 0

PAŹDZIERNIK 38,88 0 12,5 5,67 0

LISTOPAD 23,66 0 8,64 4,16 0

GRUDZIEŃ 33,74 10,7 4,24

RAZEM 378,64 2,98 104,44 67,32 68,06
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przewidzieć. W związku z kończącą się umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, został 

ogłoszony przetarg na rok 2021, do przetargu przystąpiły dwie firmy: FCC Podhale. Ul. Jana Pawła II 115,         

34-400 Nowy Targ, oraz KOMBUD FHU 34-242 Łętownia; 378. W związku korzystną ofertą cenową wygrała 

Firma FCC Podhale z Nowego Targu cena za 1 tonę odpadów wynosi 945 zł brutto. Posiadając już wszystkie 

dane możemy wyliczyć cenę jednostkową przypadającą za odbiór odpadów ok: 900Mg (przewidziana ilość 

odpadów w roku 2021) * 945 zł (cena brutto za jedną cenę odpadów komunalnych odebranych z naszej 

gminy w roku 2021, przez firmę wyłoniona w drodze przetargu) = 850 500,00 zł, jest to przewidziany koszt 

jedynie samego odbioru odpadów komunalnych, który gmina poniesie w związku z podpisaniem umowy                  

z firmą odbierającej odpady komunalne       z naszej miejscowości. W skład kosztów które trzeba doliczyć                      

do gospodarki odpadami należy dołożyć zaopatrzenie w worki, wynagrodzenie pracownika, edukacja 

ekologiczna, usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, utrzymanie PSZOK. Łączny 

przewidziany koszt utrzymania gospodarki odpadami wyniesie ok. 970 000,00 zł . Przewidziany dochód                      

z tytułu gospodarki odpadami, biorąc pod uwagę liczbę osób i wzrost z ceny na 22,50 zł ( przewidziane 

koszty poniesione  w związku z gospodarka odpadami podzielone na liczbę osób z deklaracji 3889) , wyniesie 

ok. 1 000 000,00 zł, co w całości zostanie przekazane na prawidłowy system gospodarki odpadami. Według 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

wnoszone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych powinny zostać zgodnie z art. 6r pkt.2 

przeznaczone powinny zostać na:  

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

2a.  Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych. 

2aa.  Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia 

i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. 

2b.  Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia 

odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 Zgodnie natomiast z art.6k pkt.4a. Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty                                            

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne                                               

w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z gospodarstw domowych. W związku z tym w naszej miejscowości ulga z racji posiadania 

przydomowego kompostownika będzie wynosić 2,50zł miesięcznie od każdego mieszkańca danej 

nieruchomości. Dlatego też osoby posiadające przydomowy kompostownik, będą miały pomniejszoną 

stawkę za odbiór odpadów komunalnych z kwoty 22.50 zł do 20 zł miesięcznie za jedna osobę. 

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym 

zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne to około 

70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% 

odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego 

nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach. Żyjemy na wsi, 

dlatego starajmy się nie oddawać BIO odpadów. Skoszona trawa, czy też opadłe jabłka lub inne owoce                         

z drzew można zagospodarować w całkiem inny sposób, a tym samym zniwelować tonaż odpadów.             

Mamy świadomość, ile może ważyć mokra świeżo skoszona trawa lub owoce wystawione w workach                          
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z całego ogrodu. Prosimy Państwa o to, aby zapytać może sąsiada lub rolnika z naszej miejscowości,                                              

czy nie potrzebuje dla swoich zwierząt trawy, czy opadłych owoców.  

Kolejnymi kwestiami wartymi uwagi są domki letniskowe oraz działalności gospodarcze. W roku 

2021, za domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 

będzie obowiązywać dotychczasowa stawka w wysokości 160 zł za rok. Pragnę w tym miejscu również 

nadmienić, aby nie traktować wynajmu domów, pokoi osobą przyjeżdżającym do naszej Gminy z zagranicy 

w celach zarobkowych jako lokum rekreacyjno- wypoczynkowe. Takie osoby przyjeżdżają w celach 

zarobkowych i spędzają większość swojego wolnego czasu w danej nieruchomości tym samym również 

zakupują produkty spożywcze, kosmetyczne itp. wytwarzając odpady komunalne, które w następstwie 

wystawiane są do odbioru w naszej Gminie, a nie jest pobierana opłata za tych mieszkańców. Dlatego każda 

osoba wynajmująca pokoje osobą z poza naszej gminy przyjeżdżającym w celach zarobkowych powinna 

wykazać je w deklaracji za odbiór odpadów w swojej nieruchomości lub nieruchomości, którą wynajmuje. 

         Natomiast co do kwestii nieruchomości niezamieszkałych (restauracje, sklepy, cmentarze, szkoły, 

tartaki oraz inne działalności gospodarcze itp.) działające w naszej miejscowości powinny posiadać spisane 

umowy z firmą odbierającą odpady wpisaną do Działalności Regulowanej Prowadzonej przez Wójta Gminy 

Spytkowice (Firmy wpisane do Działalności Regulowanej w naszej gminie można sprawdzić na stronie 

internetowej naszej gminy). Takie spisane umowy zgodnie z Art.6 pkt.5a również zostaną poddane 

weryfikacji w celu poprawienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

              Reasumując powyższe jak sami Państwo widzą wbrew spekulacją które krążą w środowisku 

mieszkańców naszej Gminy, dochody które otrzymywane są od mieszkańców w zamian za odbiór odpadów 

komunalnych w całości są przekazywane na cele związane z prawidłowym funkcjonowaniem gospodarki 

odpadami. Co roku gmina z własnych środków dokłada pieniądze, aby zamknąć system gospodarki 

komunalnej. Jeżeli wszyscy mieszkańcy podeszli by uczciwie składając deklaracje zgodnie                                                       

z faktyczną liczbą zamieszkałą daną nieruchomość, pieniądze te zamiast na odpady mogły by zostać 

przeznaczone na inne inwestycje w naszej miejscowości.    

Dlatego Szanowni Państwo, szanujmy się nawzajem i jeżeli wytwarzamy odpady płaćmy za nie,                                

a nie każmy tego robić uczciwemu sąsiadowi.   

 

• Czyste Powietrze  
         Nadszedł okres chłodnych dni i nocy, tym samym rozpoczął się zimowy okres grzewczy, dlatego 

zwracamy się do Was z gorącą prośbą - dbajmy o powietrze w naszej Gminie, którym oddychamy. 

PAMIETAJMY! 

W domowych piecach obowiązuje całkowity zakaz spalania: 

• plastikowych pojemników i butelek po napojach, 

• zużytych opon i innych odpadów z gumy, 

• przedmiotów z tworzyw sztucznych, 

• elementów drewnianych pokrytych lakierem, 

• sztucznej skóry, 

• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, 

• opakowań i pozostałości po farbach i lakierach, 

• plastikowych toreb z polietylenu, 

• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych, 

• mokrych liści. 
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• Informacja  – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że obecny okres świadczeniowy trwa               

do 31.05.2021 r., 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres należy składać od: 

• od 1 lutego 2021 r. – tylko drogą elektroniczną, 

• od 1 kwietnia 2021 r. drogą papierową i drogą elektroniczną. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach, jest czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00 - 16.00 

środa - dzień wewnętrzny (w tym dniu Interesanci z Działu Świadczeń Rodzinnych nie będą przyjmowani). 

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu od siebie oraz 

wchodzenie na teren Ośrodka pojedynczo w maseczkach ochronnych i rękawiczkach jednorazowych. 

Do Państwa dyspozycji pozostaje kontakt telefoniczny, kontakt e-mail gops@spytkowice.pl oraz możliwość 

składania wniosków drogą elektroniczną emp@tia bądź ePUAP. 

Telefony kontaktowe: 

• (18) 26 88 582 wew. 71, 74, 75 - pracownicy socjalni 

• (18) 26 88 582 wew. 73, 76 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia                          

z funduszu alimentacyjnego. 

 

• Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS rusza w całym 

kraju 

  Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi     podatników 
jest już dostępny w całym kraju. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie 
możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.   Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy 
załatwianiu spraw. „Nowa usługa, dzięki której nasz klient zarezerwuje spotkanie w urzędzie skarbowym, 
zaczyna działać w całym kraju. Dzięki usłudze i nowemu modelowi obsługi w urzędach skarbowych 
zapewnimy naszym klientom nie tylko większy komfort załatwiania spraw, ale też podniesiemy 

mailto:gops@spytkowice.pl
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bezpieczeństwo wszystkich: podatników i naszych pracowników – mówi szef Krajowej Administracji 
Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.  „Oczywiście przypominam, że wiele spraw można załatwiać online, 
zwłaszcza że możliwości w tym zakresie są naprawdę szerokie. Jeśli jednak jest konieczna wizyta w urzędzie, 
umawiajmy się na nią z wyprzedzeniem, korzystając z nowej usługi lub telefonicznie” – dodaje szef KAS. 
Nowy model obsługi uruchomiliśmy pilotażowo latem tego roku w województwach podlaskim                                          
i wielkopolskim. Usługa została dobrze przyjęta przez podatników i już w październiku została wprowadzona 
w 5 kolejnych regionach, a od 16 listopada - jest dostępna w całym kraju.  Jak się umówić na wizytę.                   
W województwie małopolskim już od dzisiaj podatnicy mają dostęp do formularza online, za pomocą 
którego mogą umówić wizytę na terminy od 17 listopada włącznie.  
 

Wizytę można umówić: 

•    przez internet – możesz skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl 

lub swojego urzędu skarbowego 

•    telefonicznie – numery telefonów sprawdzisz na stronie www swojego urzędu skarbowego. 

 

                 Podatnicy doceniają nową usługę. Ankieta przeprowadzona wśród podatników z województwa 

podlaskiego, w którym przeprowadzono pilotaż usługi, pokazała, że według 77 proc. ankietowanych 

wcześniejsza rezerwacja wizyty poprawia sprawność załatwienia sprawy i zwiększa bezpieczeństwo.                      

72 proc. stwierdziło też, że elektroniczny formularz jest zrozumiały i czytelny.  Inne sposoby załatwiania 

spraw online. Zachęcamy do dalszego korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw            

w urzędach skarbowych. Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i możliwości załatwienia swoich 

spraw podatkowych przez strony podatki.gov.pl i biznes.gov.pl, dostępne są też specjalne numery 

telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach internetowych urzędów w zakładce 

KONTAKT. 

Ważne: ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiajmy się tylko, jeśli jest to niezbędne,                       

a wizytę zarezerwujmy przez internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego czekania 

w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i pracowników urzędów. 

 

******************************** 

Urząd czynny jest w godzinach: 

Poniedziałek - piątek od godz. 7.45 do 15.45 

Wydawanie worków na odpady komunalne: 

Poniedziałek i środa od 8.00-15.00 

 

Radca prawny: 

Poniedziałek lub środa od 9.00 – 13.00 

(kontakt  telefoniczny i umówienie terminu) 

 

Kasa Urzędu: 

Poniedziałek- Piątek od 8.00 – 14.00 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

Poniedziałek – Piątek od 8.00- 16.00 
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Tel. 18 26 88 486 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 Telefon  18 26 88 370 

Nazwa Pokój Telefon wewnętrzny 

• Sekretariat 1 22 

• Sekretarz Gminy 2 21 

• Skarbnik Gminy 4 24 

• Promocja Gminy 

• Kultura i Sport 5 26 

• Informatyk 6 20 

• Ewidencja działalności 
gospodarczej. 

• Zarzadzanie kryzysowe 
7 23 

• Ochrona Środowiska 

• Gospodarka odpadami 

• Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 
8 

32 
 

48 

• Inwestycje 9 36 

• Geodezja 

• Budownictwo 

• Utrzymanie dróg gminnych 
10 

31 
31 
41 

• Księgowość 11 33 

• Przewodniczący Rady Gminy 

• Windykacja należności 
podatkowych 

• Radca Prawny 

13 29 

• Ewidencja Ludności, Dowody 
Osobiste 

• Księgowość 
15 

27 
30 

• Kasa 16 39 

• Urząd Stanu Cywilnego  40 

• Zespół Ekonom.- Admin. Szkół  35 , 28 

                  

 

Urząd Gminy Spytkowice  
34-745 Spytkowice 26 

Fax. 018 26 88 961 

email: urzad@spytkowice.pl 

            www.spytkowice.pl 
                 

 

Urząd Gminy Spytkowice  

34-745 Spytkowice 26 

Fax. 018 26 88 961 
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