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Obwodnica Kołbaskowa w ciągu DK13  
z umową na dokumentację

CZĘŚCI SAMOCHODOWE

512 501 501

DOSTĘPNE OD RĘKI

pn - pt 9.00 - 18.00, sob 9.00 - 15.00
Stobno 17d, 72 -002 Dołuje

www.xedos.sklep.pl

NOWO OTWARTY SKLEP INTERNETOWY
Z CZĘŚCIAMI SAMOCHODOWYMI

512 501 501

SPRAWDŹ: WWW.XEDOS.SKLEP.PL

UŻYWANE Z DEMONTAŻU   |   NOWE

WYSYŁKA 24hDOBRE CZĘŚCI W DOBREJ CENIE

REKLAMA

Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy 
Kołbaskowa w ciągu DK13 o długości 6 km. Obwodnicę za kwotę 1,54 mln zł 
zaprojektuje szczecińska firma DiM. W zakres umowy wchodzi wykonanie 
badań podłoża oraz przygotowanie projektu budowlanego i projektów wy-
konawczych. Będzie to komplet dokumentacji niezbędnej do budowy drogi. 
Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2023-2026 w ramach rządo-
wego Programu budowy 100 obwodnic.

Niech te święta spokój Wam przyniosą,
a radość chodzi za Wami krok w krok.
Niechaj dostarczą tyle optymizmu,
by starczyło na cały Nowy Rok.

Życzy zespół redakcyjny
gazety Powiat Policki
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GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE

- Grupa Azoty Zakłady Che-
miczne „Police” S.A. czuje silną 
więź oraz odpowiedzialność za 
region, w którym funkcjonuje 
dlatego kolejne środki trafia-
ją do placówek medycznych 
z obszaru, w którym prowadzi-
my działalność. Dzięki koor-
dynacji kierunków przekazy-
wania pomocy na poziomie 
ministerialnym mamy pew-
ność, że trafia ona tam, gdzie 
jest najbardziej efektywna – 
powiedział prezes Grupy Azoty 
Police dr Wojciech Wardacki.
Szpital Kliniczny nr 1 Pomor-
skiego Uniwersytetu Medyczne-
go jest największą, wielospecja-
listyczną jednostką świadczącą 

usługi medyczne w wojewódz-
twie zachodniopomorskim,  
posiada trzy lokalizacje: dwie 
w Szczecinie i jedną w Policach, 
gdzie zlokalizowane są zakłady 
produkcyjne spółki. Darowizna 
jest przekazywana w porozu-
mieniu z Ministerstwem Akty-
wów Państwowych i Minister-
stwem Zdrowia z przeznacze-
niem na działania w zakresie 
zwalczania rozprzestrzeniania 
się COVID-19. 

- Serdeczne podziękowania 
składam Grupie Azoty Poli-
ce za przekazanie Szpitalowi 
darowizny, którą traktujemy, 
jako wyraz bezinteresow-
nej chęci niesienia pomocy 
potrzebującym. Zapewniam, 

że przekazane środki zostaną 
właściwie wykorzystane. Dzię-
kuję również, za zrozumienie 
powagi sytuacji, kiedy dziś nam 
wszystkim w obliczu ryzyka 
zakażenia przypada chronić 
ludzkie życie – powiedział 
Dyrektor Szpitala Klinicznego 
nr 1 dr n. med. Konrad Jarosz. 
Nie pierwszy raz Grupa Azo-
ty Police podejmuje szybkie 
i sprawne działania na rzecz 
wsparcia podmiotów zaanga-
żowanych w walkę z epidemią. 
W marcu i kwietniu tego roku 
kluczowe spółki z Grupy Azoty 
podjęły decyzje o przekazaniu 
łącznie 3 mln 200 tys. zł na walkę 
z koronawirusem. Grupa Azoty 

Police przekazała wówczas 750 
tysięcy złotych – wszystkie środ-
ki trafiły do placówek z regionu.
- Pomoc Grupy Azoty Poli-
ce, w tym trudnym czasie, 
nie ogranicza się wyłącznie 
do wspierania polskich służb 
medycznych. Pamiętamy rów-
nież o naszych rodakach poza 
granicami kraju, dlatego za 
pośrednictwem Fundacji Pol-
skich Wartości przekazaliśmy 
środki ochrony osobistej dla 
społeczności polskiej na tere-
nie Litwy – podkreśla prezes 
Grupy Azoty Police dr Woj-
ciech Wardacki.
Grupa Azoty Police przezna-
czyła w bieżącym roku ponad 1 
mln złotych na wsparcie walki 
z epidemią.

Grupa Azoty Police 
wspiera walkę  
z COVID-19
Grupa Azoty Police przekazała 150 tys. zł dla Szpitala 
Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medyczne-
go na zakup sprzętu diagnostycznego oraz materiałów 
medycznych służących bezpośrednio przeciwdziałaniu 
i zwalczaniu wirusa COVID-19. Umowę o przekazaniu 
środków podpisano 14 grudnia 2020 roku.
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 Spalanie odpadów jest główną 
przyczyną emisji silnie trujących 
gazów i pyłów, które negatywnie 
wpływają nie tylko na środo-
wisko, ale przede wszystkim na 
zdrowie człowieka. Podczas spa-
lania śmieci emitowane są do 
atmosfery szkodliwe substancje.
Dym zawiera  rakotwórcze 
związki. Ich toksyczny wpływ na 
zdrowie może objawić się dopie-
ro po kilkudziesięciu latach, naj-
częściej w postaci chorób nowo-
tworowych.
Palenie śmieci w piecu, niszczy 
przewody kominowe, poprzez 
odkładanie się tzw. mokrej sadzy 
w kominach, co może być przy-
czyną pożaru budynku.
Przepisy prawa określają cze-
go nie wolno spalać w piecach 

domowych.
W trosce o zdrowie wszystkich 
mieszkańców apelujemy, aby 
w piecach domowych spalać tyl-
ko i wyłącznie odpowiedni, dla 
pieca wysokogatunkowy mate-
riał opałowy.
Palenie śmieci jest niebezpiecz-
ne i grozi wysoką grzywną do 5 
tysięcy złotych. Unikajmy domo-
wych sposobów pozbywania się 
odpadów, które są dla nas po 
prostu zagrożeniem. Wydajność 
energetyczna nieposegregowa-
nych śmieci jest niska i może stać 
się przyczyną bardzo poważnych 
i „kosztownych" kłopotów. 

Nie pal odpadów! Szanuj zdro-
wie swoje i swoich sąsiadów!

Apel w  sprawie    
spalania   odpadów
W związku z rozpoczynającym się sezonem grzew-
czym Wójt Gminy Dobra przypomina, że  spalanie 
odpadów jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Dobra: Koronawirus w Urzędzie

Boże Narodzenie to cudowny czas.
Wszyscy już czekają na choinki blask.

Na jej świeży zapach i kolorów moc.
Na pierwszą gwiazdkę i tę cudowną wigilijną noc.

Wesołych Świąt
Życzą:

Teresa Dera Bartłomiej Miluch

Wójt 
Gminy Dobra

Przewodniczący Rady
Gminy Dobra

Urząd Gminy Dobra przy ul. 
Szczecińskiej 16a, Wydział ds. 
Obywatelskich i Ochrony Śro-
dowiska przy ul. Lipowej 51 
w Wołczkowie, Referat ds. Plano-
wania Przestrzennego i Warun-
ków Zabudowy przy ul. Granicz-
nej 24a w Dobrej, Wydział ds. 
Komunalnych i Inwestycji przy 
ul. Granicznej 24a w Dobrej, 
zostają   wyłączone   z  bezpo-
średniej   obsługi   interesantów. 
Wydział ds. Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi i Egzekucji 
przy ul. Granicznej 39B w Dobrej 
przyjmuje interesantów z zacho-

waniem reżimu sanitarnego 
w godzinach pracy Urzędu.
Przy wejściach do Urzędu przy 
ul. Szczecińskiej 16a i Granicznej 
24a ustawione zostały pojemni-
ki, do których można wrzucać 
przyniesione dokumenty.
Kontakt z pracownikami Urzędu 
Gminy Dobra możliwy jest tele-
fonicznie lub przez internet - dro-
gą e-mailową oraz przez platfor-
mę e-puap (www.epuap.gov.pl).
 
Przypominamy, że załatwianie 
spraw związanych z ewidencją 
ludności, meldunkami i dowo-

dami osobistymi w związku 
z zamknięciem Wydziału ds. 
Obywatelskich i Ochrony Środo-
wiska można realizować poprzez:
Dowody osobiste
Wniosek o wydanie dowodu 
osobistego oraz zgłoszenie utra-
ty lub uszkodzenia dowodu oso-
bistego można złożyć wyłącznie 
internetowo, za pośrednictwem 
platformy ePUAP. Formularze 
internetowe dostępne są na stro-
nie internetowej obywatel.gov.pl. 
Utrata dowodu wskutek kradzie-
ży powinna być zgłoszona Poli-
cji, która unieważni dokument 

i wyda potwierdzenie (nie ma 
wówczas potrzeby przychodze-
nia w tej sprawie do urzędu).
Informujemy, że nie obowiązuje 
już rejonizacja przy składaniu 
wniosku o wydanie  dowodu 
osobistego, dlatego można go 
złożyć  w dowolnym  urzędzie 
gminy w Polsce.
Odbiór dowodu osobiste-
go następuje osobiście i jest moż-
liwy  wyłącznie w sprawach pil-
nych i niecierpiących zwłoki, po 
wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu terminu odbioru, nr 
tel. 91 311 22 81.
Zameldowania i wymeldowania
Sprawy meldunkowe moż-
na załatwiać internetowo, za 
pośrednictwem platformy ePU-
AP. Formularze internetowe 
dostępne są na stronie interne-
towej obywatel.gov.pl.
Działalność gospodarcza
Informujemy, że sprawy związa-
ne z działalnością gospodarczą 
można załatwiać w dowolnym 
urzędzie gminy w Polsce.
Przepraszamy za powstałe 
utrudnienia i prosimy Państwa 
o wyrozumiałość. 

Wójt Gminy Dobra 
Teresa Dera

Z uwagi na potwierdzenie wśród pracowników Urzędu Gminy Dobra zachorowań na Covid-19, utrzymującym się 
ryzykiem dalszych zachorowań i spowodowanym tym brakiem obsady pracowników z dniem 16 grudnia 2020r.

Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a,
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji,  ul. Graniczna 24a, 
Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy, 
ul. Graniczna 24a, 
Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, 
ul. Graniczna 39b, 
Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, 
ul. Lipowa 51, Wołczkowo  
oraz podległe jednostki organizacyjne będą nieczynne.
 

Za powstałe utrudnienia przepraszam !!!
Wójt Gminy Dobra

Informuję, że w dniu
24 grudnia 2020r. (czwartek)
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Na wstępie posiedzenia przed-
stawiono dane z bieżącego 
raportu dziennego jaki jest 
przekazywany przez policki 
Sanepid. Według nich sytuacja 
w Gminie Dobra jest trudna, 
ponieważ aktywnie covido-
wo (+) jest 153 osób, a prze-
bywających w kwarantannie 
181 osób (stan na 9.11 br.) 
i liczba ta stopniowo wzra-
sta. Natomiast za pozytywną 
informację można uznać, że 
tzw. ozdrowieńców mamy 113 
osób. Z całego powiatu z liczby 
394 osób aktywnych covidowo 
(+) hospitalizowanych jest 37 
osób, a pozostałe osoby zaka-
żenie przechodzi w sposób 
łagodniejszy. 
 Podsumowując mijający rok 

oceniono, że prawie wszystkie 
działania zespołu kryzysowe-
go nakierowane były na walkę 
z epidemią na terenie gminy. 
W tym zakresie prowadzo-
no wiele działań doraźnych, 
w tym m.in. :

- realizowano zakupy z uru-
chomionej rezerwy celowej na 
zarządzanie kryzysowe i dopo-
sażano magazyn w środki 
ochrony osobistej ( maseczki 
chirurgiczne, kombinezony 
ochronne, środki dezynfe-
kujące, przyłbice, termome-
try i inne), które następnie 
były rozdysponowywane dla 
potrzebujących. Dostarczo-
no do POZ-ów w Mierzynie, 
Dobrej, Bezrzeczu, Dołujach, 

Domu Seniora w Rzędzinach, 
oddziałów Poczty Polskiej 
środki ochrony osobistej (ręka-
wice, maseczki, środki dezyn-
fekcyjne);
- prowadzono dezynfekcję 
miejsc publicznych: wiat przy-
stankowych, bram, dojść;
- prowadzono dystrybucję 
środków dezynfekcyjnych do 
szkół publicznych z zasobów 
magazynu wojewódzkiego;
- prowadzono reżim sanitar-
no-epidemiczny w Urzędzie 
Gminy Dobra wynikający 
z obostrzeń w kontaktach spo-
łecznych;
- prowadzono kwarantannę 
zbiorową zgodnie z polece-
niem Wojewody Zachod-
niopomorskiego dla 30 osób 

wobec których nałożono decy-
zję o odbyciu kwarantanny;
- prowadzono wywóz odpadów 
mieszanych z gospodarstw 
domowych, w których przeby-
wają osoby z dodatnim testem 
na Covid-19.
Powyższe zadania były reali-
zowane w oparciu o wytyczne 
i zalecenia Głównego Inspek-
tora Sanitarnego, Powiatowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz wska-
zania Rady Ministrów ujęte 
w rozporządzeniach w związ-
ku z wystąpieniem stanu epi-
demii.
 
Dodatkowo przy wsparciu  
Euregronu Pomerania  z fun-
duszu małych projektów Inter-
reg  Gmina Dobra realizowała 
projektu pod nazwą: „Przygo-
towanie centrum zarządzania 
kryzysowego Gminy Dobra 
do udzielania pomocy podczas 
epidemii Covid-19 oraz niwe-
lowanie negatywnych skutków 
oddziaływania pandemii na 
społeczeństwo w wymiarze 
transgranicznym”. 
   
Kolejnym tematem posiedzenia 
było przygotowania do sezonu 
zimowego. Mając na uwadze 
zapewnienie maksymalne-
go poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańcom gminy, omó-
wiono wiele aspektów przy-
gotowań gminnych służb oraz 
planowanych działań mini-
malizujących niebezpieczeń-
stwa okresu zimowego. Pośród 
omawianych tematów między 

innymi akcentowane były spra-
wy związane z potrzebą:

- zapewnienia przejezdności 
dróg lokalnych, zgodnie ze 
standardami ich zimowego 
utrzymania;
- zapewnienia drożności 
ulicznych kratek ściekowych, 
odprowadzających wodę do 
kanalizacji deszczowej;
- monitorowania stanu oświe-
tlenia ulic w miejscowościach, 
głównie odcinków newralgicz-
nych jak skrzyżowania, ronda, 
przejścia dla pieszych;
- udzielania pomocy oso-
bom bezdomnym, ludziom 
starszym i chorym, a także 
stałym propagowaniu wśród 
potrzebujących całodobowe-
go numeru bezpłatnej infoli-
nii 800  170  010 obsługiwanej 
przez Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego;
- egzekwowania od właścicieli, 
administratorów i zarządców 
obiektów budowlanych obo-
wiązku bieżącego zimowego ich 
utrzymania, a głównie odśnie-
żania dachów nad budowlami 
wielkopowierzchniowymi;
- zapewnienia bezpiecznego 
wypoczynku dzieci i młodzie-
ży w czasie ferii zimowych (18-
31 stycznia 2021r.);
- kontrolowania dostępności 
dróg pożarowych przez egze-
kwowanie zakazu parkowania 
na tych drogach.
 
Służby gminne już w mie-
siącach jesiennych poczyni-

ły przygotowania do okresu 
zimowego. Na chwilę obecną 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
objął swoją opieką przebywa-
jących na terenie gminy Dobra 
sześciu bezdomnych.  Służby 
gminne w przypadku opadów 
śniegu będą sprawdzały prze-
jezdność dróg i drożność kra-
tek ściekowych. Straż Gminna 
również będzie: kontrolować 
usuwanie śniegu i lodu z chod-
ników, parkingów i obiektów, 
monitorować zbiorniki wodne 
w celu zapobiegania wchodze-
nia na lód, kontrolować sprze-
daż i korzystanie ze środków 
pirotechnicznych. W zakresie 
zimowego utrzymania dróg 
Gmina Dobra podpisała umo-
wę z firmą, która będzie odpo-
wiedzialna za posypywanie 
i odśnieżanie dróg gminnych 
zgodnie z określoną specyfika-
cją od 1.11.2020r. 
Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego przypomina, że 
bezpośrednim systemem do 
ostrzegania i informowania 
mieszkańców regionu o wystę-
pujących zagrożeniach jest 
Regionalnego Systemu Ostrze-
gania na którym odnajdą pań-
stwo komunikaty, natomiast dla 
naszych mieszkańców aktywo-
wany jest aplikacja Blisko - bez-
płatny system informacji mobil-
nej dla mieszkańców . Link do 
tej aplikacji znajdziecie państwo 
na naszej stronie gminnej www.
dobraszczecinska.pl 
Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Już kolejny raz w tym roku, w związku z trwającą epidemią koronawirusa - Covid 19  w dniu 10 listopada 2020r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzi 
Kryzysowego. Tym razem spotkanie sztabu kryzysowego przeprowadzone zostało w sposób zdalny - online, poprzez komunikator internetowy. Oprócz spraw związa-
nych z trwającą epidemią zostało omówione przygotowanie służb gminnych do zbliżającego się sezonu zimowego.

Podczas sesji Rady Gminy Dobra dnia 29 paździer-
nika 2020r. Rada Gminy Dobra podjęła uchwałę 
NR XVIII/251/2020 w sprawie określenia stawek 
podatku od nieruchomości na 2021r. 

Natomiast na XIX sesji Rady Gminy Dobra, która odbyła się 
dnia 26 listopada 2020r. zostały przedstawione informacje do 
tyczące wysokości podatku rolnego i leśnego.

W 2021 r. wysokość podatku leśnego wynosi: 196,84 zł x 0,220 
= 43,3048 zł za ha fizyczny.

W 2021 r. wysokość podatku rolnego wynosi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych - ( art. 4 ust. 1 pkt 1 usta-
wy o podatku rolnym) - równowartość 2,5 q żyta x 58,55 zł = 
146,3750 zł za 1 ha przeliczeniowy;
2) dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - ( art. 
4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym) - równowartość 5 q 
żyta x 58,55 zł = 292,75 zł za 1 ha fizyczny.

Każdego roku z powodu zatru-
cia tlenkiem węgla, potocznie 
zwanego czadem, ginie kilka-
dziesiąt osób. Bardzo często nie 
ma to związku z powstaniem 
pożaru, a wynika jedynie z nie-
właściwej eksploatacji budynku 
i znajdujących się w nich urzą-
dzeń i instalacji grzewczych.

PRZYPOMINAMY!!!
Przepisy zobowiązują do czysz-
czenia kominów!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 7 czerw-
ca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 
719), w obiektach w których 
odbywa się proces spalania pali-
wa stałego, ciekłego lub gazowe-
go, usuwa się zanieczyszczenia 
z przewodów dymowych i spa-
linowych:
• od palenisk opalanych pali-
wem stałym - co najmniej raz 

na 3 miesiące;
• od palenisk opalanych pali-
wem płynnym i gazowym - co 
najmniej raz na 6 miesięcy;
• od palenisk zakładów zbioro-
wego żywienia i usług gastro-
nomicznych - co najmniej raz 
w miesiącu jeśli przepisy miej-
scowe nie stanowią inaczej.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz 1333) zobowiązuje wła-
ścicieli i zarządców bloków 
mieszkalnych i domów jedno-
rodzinnych do okresowej kon-
troli, co najmniej raz w roku 
stanu technicznego instalacji 
gazowych oraz przewodów 
kominowych (dymowych, spa-
linowych i wentylacyjnych).
W celu uniknięcia zaczadzenia 
należy:
przeprowadzać kontrole tech-
niczne,
użytkować sprawne techniczne 
urządzenia, zgodnie z instruk-
cją producenta,
nie zaklejać i nie zasłaniać w inny 

sposób kratek wentylacyjnych,
systematycznie sprawdzać ciąg 
powietrza, np. poprzez przykła-
danie kartki papieru do otworu 
bądź kratki wentylacyjnej,
często wietrzyć pomieszczenie, 
w których odbywa się proces 
spalania,
nie bagatelizować objawów dusz-
ności, bólów i zawrotów głowy, 
nudności, wymiotów, oszoło-
mienia, osłabienia, przyspiesze-
nia czynności serca i oddychania, 
gdyż mogą być sygnałem, że ule-
gamy zatruciu czadem; w takiej 
sytuacji należy natychmiast prze-
wietrzyć pomieszczenie, w któ-
rym się znajdujemy i zasięgnąć 
porady lekarskiej.
W trosce o własne bezpieczeń-
stwo, warto rozważyć zamon-
towanie w domu czujek dymu 
i gazu. 
Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego
Grzegorz Pieszko
Materiał opracowano na pod-
stawie materiałów z Komendy 
Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej.

Akcja informacyjna „Nie dla czadu” w Gminie Dobra
Wzorem lat ubiegłych w wielu miejscach w Polsce w okresie sezonu grzewczego prowadza jest kampania 
informacyjno-edukacyjna pod nazwą „Nie dla czadu”. Również nasze jednostki straży pożarnych oraz gmin-
ne służby włączyły się do tej akcje informacyjnej, której celem jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć 
tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych.
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JAKIE NIERUCHOMOŚCI 
ZALICZAMY DO  

NIEZAMIESZKANYCH? 

Zgodnie z ustawą, nierucho-
mości niezamieszkane to takie, 
na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpa-
dy komunalne – np. placówki 
oświatowe, kulturalne, medycz-
ne, sklepy, Rodzinne Ogrody 
Działkowe (ROD), działalności 
gospodarcze (firmy). 

Zgodnie z Uchwałą Nr 
XVII/241/2020 Rady Gmi-
ny Dobra z dnia 24 września 
2020 r. w sprawie postano-
wienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których 
nie  zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komu-
nalne: NIE BĘDĄ OBJĘTE  
NIERUCHOMOŚCI NIEZA-
MIESZKAŁE GMINNYM 
SYSTEMEM ODBIORU 
ODPADÓW (WYCHODZĄ 
Z SYSTEMU), poza nieru-
chomościami stanowiącymi 
własność i będących we wła-
daniu Gminy oraz Gminnego 
Centrum Kultury i Bibliotek 
(świetlice, placówki oświatowe, 
boiska).

KIEDY WEJDĄ W ŻYCIE 
NOWE PRZEPISY? 

Przepisy zaczną obowiązywać 
OD 1 STYCZNIA 2021r.

UWAGA!!! Z końcem grudnia 
2020 r. deklaracja dla właści-
cieli nieruchomości niezamiesz-
kanych zostanie automatycznie 
wygaszona.  

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIE-
LA NIERUCHOMOŚCI NIE-
ZAMIESZKAŁEJ NIE OBJĘ-
TEJ GMINNYM SYSTEMEM 
GOSPODARKI ODPADAMI

- właściciel zawiera umowę 
na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów przedsiębiorcą 
odbierającym odpady komu-
nalne (wpisanym do Rejestru 
Działalności Regulowanej- 
https://bip.dobraszczecinska.
pl/pliki/dobraszczecinska/
File/gospodarka%20odpada-
mi/2017/wykaz%20przedsie-
biorcow.pdf
- właściciel wyposaża nieru-
chomość w pojemniki do gro-
madzenia odpadów komunal-

nych (odpadów zmieszanych 
i odpadów zbieranych selek-
tywnie); 
- właściciel dostosowuje zawar-
tą umowę do zasad utrzymania 
czystości i porządku zawartych 
w znowelizowanym Regula-
minie utrzymania czystości 
i porządku w Gminie Dobra 
(wielkość pojemników, często-
tliwość opróżniania),
*w tym zakresie będą prowa-
dzone kontrole, 

WAŻNE: o zawarciu umowy na 
odbiór odpadów komunalnych 
właściciel nieruchomości nieza-
mieszkałej ma obowiązek poin-
formować Urząd Gminy, który 
na podstawie art. 6 ust. 5a usta-
wy prowadzi rejestr tych umów.

Mając powyższe na uwadze, 
prosimy o przesłanie do Urzę-
du Gminy Dobra, Wydział ds. 
Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi i Egzekucji na adres: 
72-003 Dobra, ul. Graniczna 39 
B  lub na adres e-mail: sekre-
tariat-wgokie@dobraszcze-
cinska.pl do dnia 31 stycznia 
2021 r. kopii zawartej umowy 
na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych obo-
wiązującej od 1 stycznia 2021 r.
w grudniu każdego roku 
dowodów uiszczania opłaty za 
te usługi.

CO Z POJEMNIKAMI? 

Właściciel nieruchomości nie-
zamieszkanej w uzgodnieniu
z firmą, z którą zawrze umo-
wę wyposaża nieruchomość 
w pojemniki do gromadzenia 
odpadów zarówno zmiesza-
nych, jak i zbieranych selek-
tywnie. 

OBOWIĄZKOWA  
SEGREGACJA ODPA-

DÓW KOMUNALNYCH 
DLA WSZYSTKICH  

WŁAŚCICIELI  
NIERUCHOMOŚCI

Od 1 stycznia 2021 roku selek-
tywna zbiórka odpadów jest 
ustawowym obowiązkiem dla 
wszystkich właścicieli nieru-
chomości – nie ma możliwo-
ści niesegregowania odpadów 
komunalnych. Straż Gminna 
oraz pracownicy urzędu gmi-
ny  będą sprawdzać, czy właści-
ciel nieruchomości prowadzi 

selektywną zbiórkę. Przypo-
minamy także, że obowiązek 
kontroli spoczywa również 
na firmie odbierającej odpady 
komunalne. 
Zbiórka odpadów komunal-
nych powinna być prowadzo-
na w pojemnikach/workach 
w kolorach dedykowanych dla 
selektywnej zbiórki.

GROMADZENIE  
I ODBIÓR ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

Na właścicielu nieruchomo-
ści niezamieszkanej spoczywa 
obowiązek wyznaczenia miej-
sca gromadzenia odpadów 
(zgodnie z obowiązującymi 
przepisami), a także dbania, by 
nie zalegały tam odpady.
 Właściciel nieruchomości, na 
której nie  zamieszkują miesz-
kańcy, która nie  jest objęta 
gminnym systemem gospoda-
rowania odpadami komunal-
nymi zobowiązany jest pozby-
wać się:

- zmieszanych odpadów komu-
nalnych oraz bioodpadów 
z częstotliwością minimum raz 
na dwa tygodnie; 

- pozostałe frakcje odpadów 
selektywnych (papier,  plastik, 
szkło) z częstotliwością uza-
leżnioną od charakteru prowa-
dzonej działalności i ustaloną 
w zawartej umowie, jednak 
nie rzadziej niż raz w miesiącu.

DO 10 GRUDNIA 2020r. 
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 
UREGULOWAĆ NALEŻNO-
ŚCI Z TYTUŁU ODBIORU 
I ZAGOSPODAROWANIA 
ODPADÓW KOMUNAL-
NYCH. W PRZYPADKU 
NIE UISZCZENIA OPŁA-
TY ZOSTANIE WSZCZĘTE 
POSTĘPOWANIE EGZEKU-
CYJNE.

dodatkowe informacje:  
091 311 34 87  
(sekretariat WGOKIE)
pytania: 
sekretariat-wgokie@
dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału
ds. Gospodarki Odpadami                    
Komunalnymi i Egzekucji

Anna Budzyńska

Zmiany w systemie gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gminie 
Dobra dotyczące nieruchomości 
niezamieszkałych (firm)  
obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Najważniejsze przyjęte 
rozwiązania:

1. Nowy wzór deklaracji. For-
mularz umieszczony zostanie 
na stronie www.dobraszcze-
cinska.pl>>GOSPODARKA 
ODPADAMI>>DEKLARA-
CJA. Formularz należy pobrać, 
wypełnić, zapisać w formacie 
pdf,  następnie podpisać pod-
pisem kwalifikowanym lub 
profilem zaufanym i wysłać 
poprzez EPUAP jako załącznik 
do pisma. 
W tej zakładce umieszczony 
zostanie również wzór wypeł-
nionej deklaracji.

2. Termin złożenia deklaracji - 
zgodnie z ustawą:
Właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie:                                                    
 a) 14 dni od dnia zamieszkania 
na danej nieruchomości pierw-
szego mieszkańca lub powsta-
nia na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych.                                                                                                                     
b) do 10 dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana - w przypad-
ku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalny-
mi lub określonej w deklaracji 
ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nie-
ruchomości. W przypadku 
metody jaka funkcjonuje 
w naszej gminie (od wody za 
rok poprzedni) termin - do 10 
lutego.
Nie złożenie deklaracji w usta-
wowym terminie  zgodnie 
z art. 10 ust 2b może skutkować 
nałożeniem grzywny.

3. Obowiązkowa segregacja 
odpadów dla wszystkich.
Warunki uznania, że odpady 
zbierane są w sposób selektyw-
ny ujęte są w Rozdziale 4 regu-
laminu utrzymania czystości 
i porządku w gminie.

4. Dwa  razy do roku, podmiot 
świadczący usługi odbioru 
odpadów przekaże właści-

cielom nieruchomości pakiet 
worków: 15 szt. niebieskich 
(na papier), 30 szt.  żółtych 
(metal, plastik),  10 szt.  zielo-
nych (szkło) 25 szt. brązowych 
(na odpady kuchenne i odpady 
zielone), 10 szt. worków biode-
gradowalnych i kompostowal-
nych na odpady tylko kuchen-
ne,  zbierane w okresie zimo-
wym grudzień – luty (w tych 
miesiącach z przed nierucho-
mości nie będą odbierane inne 
bioodpady). W pozostałych 
miesiącach (marzec – listo-
pad) odpady kuchenne będą 
odbierane razem z odpadami 
zielonymi z ogrodów, w wor-
kach brązowych 120 l. Zbiórka 
choinek,  tak jak dotychczas, 
odbywać się będzie w ostatni 
dzień roboczy miesiąca stycz-
nia z wyznaczonych punktów 
wywozowych lub w sposób cią-
gły będzie można je oddać do 
punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych przy 
ul. Zwierzynieckiej 4 w Dobrej.

5. Zwiększona została często-
tliwość odbioru bioodpadów: 
kwiecień - listopad jeden raz 
na tydzień, a grudzień - marzec 
raz na 2 tygodnie. Konieczność 
częstszego odbioru bioodpa-
dów, także w okresie zimo-
wym wynika z bezwzględnego 
zakazu umieszczania odpadów 
kuchennych  w pojemniku na 
odpady zmieszane.

6. Wprowadzono ulgę w wyso-
kość  0,80 zł od 1 m3 zużytej 
wody w opłacie dla osób, które 
zadeklarują  kompostowanie 
bioodpadów na swojej posesji. 
Warunek to posiadanie kompo-
stownika. Wymagania dot. kom-
postowania bioodpadów  zawar-
te są w rozdziale 3 regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Dobra.

7. Pozostawiono bez zmian 
wysokość stawki za 1 m3 zuży-
tej wody, od której obliczana 
jest opłata miesięczna, która 
wynosi 4,80 zł. 

8. Brak możliwości spalania 

bioodpadów stanowiących 
odpady roślinne na terenie 
nieruchomości w okresie od 
1  marca do 15  kwietnia i od 
1  października do 30  listopa-
da. Spalanie bioodpadów jest  
niezgodne z art. 31 ust.7 usta-
wy o odpadach, który stano-
wi, że dopuszcza się spalanie 
zgromadzonych pozostałości 
roślinnych poza instalacjami
 i urządzeniami, chyba że są one 
objęte obowiązkiem selektyw-
nego zbierania. W naszej gmi-
nie bioodpady są objęte syste-
mem segregacji jak i odbierana 
jest ich każda ilość wytworzo-
na na terenie nieruchomości 
zamieszkałej, dlatego też ich 
spalanie jest  zabronione.

9. Regulowanie opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
Komunalnymi
 
Opłaty należy wnosić na przy-
pisany dla każdej nieruchomo-
ści indywidualny nr rachun-
ku bankowego nadany przez 
urząd Gminy lub osobiście 
w Kasie Urzędu Gminy Dobra 
w Wydziale ds. Gospodar-
ki Odpadami Komunalnymi 
i Egzekucji z siedzibą  przy ul. 
Granicznej 39 B w miejscowo-
ści Dobra.

Bieżące informacje w sprawie 
opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi można 
uzyskać pod telefonem: 91 424 
44 90 lub  91 311 34 16
Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców do zainstalowania 
aplikacji BLISKO. Szczegółowe 
informacje dotyczące samej 
instalacji znajdują się na stro-
nie  www.dobraszczecinska.
pl/zakładka GOSPODARKA 
ODPADAMI/pod zakład-
ka  Harmonogram wywozu 
odpadów od osób fizycznych 
- APLIKACJA BLISKO. Dzięki 
aplikacji można między inny-
mi sprawdzić harmonogram 
wywozu odpadów z danego 
adresu, uzyskiwać bieżące 
informacje dotyczące odbioru 
odpadów oraz zasady prawi-
dłowej segregacji.

Zmiany w systemie gospodarki 
odpadami komunalnymi  w Gmi-
nie Dobra w roku 2021
Konieczność przyjęcia nowych rozwiązań  wymusiła nowelizacja ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach z ubiegłego roku. Uchwały podjęte przez 
Radę Gminy Dobra w dniu  24 września 2020r. wchodzą w życie z dniem 01 stycz-
nia 2021 roku.

ww w.powiat policki .info
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Zmieniło miejsce wejście głów-
ne do biblioteki, które teraz 
mieści się po prawej stronie 
budynku (to te oszklone drzwi). 
Mamy też nową salę główną, 
dużą i przestronną, w której 
czekają na Was nowości i chyba 

najbardziej popularna w wśród 
czytelników w ostatnich latach 
literatura polska. 
Tuż a nią wygospodarowali-
śmy kawałek przestrzeni dla 
młodego czytelnika, w której 
znalazły się powieści dla nasto-

latków oraz całą gamę książek 
fantastycznych. Tuż pod ręką są 
też lektury i przytulny kącik do 
czytania. 
Tym sposobem swoje króle-
stwo mają też pozostałe dzieci. 
W nim nie brakuje nie tylko 

rzędu kolorowych książek, ale 
i wielu innych atrakcji, w tym 
gier, puzzli i licznych zabawek. 
Pozostała część literatury (dla 
dorosłych oraz literatura popu-
larnonaukowa) również zyska-
ły nieco więcej przestrzeni, co 
pozwoli nam ją nieco efek-
tywniej eksponować, by kusić 
nią czytelników. Zwłaszcza, że 
wciąż przybywa nam nowości, 
a Wam apetyt na nie wcale nie 
słabnie. 
Została też odnowiona sala 
warsztatowo / szkoleniowa. 
Piękna, czysta, w stonowa-
nych barwach, która zaprasza 
w swoje progi. Mamy nadzieję, 
że już wkrótce będziemy mieli 
okazję się w niej spotkać. Przed 
nami przecież ferie zimowe 
i warsztaty dla dzieci, kolejne 
spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki i chętni autorzy, by nas 
odwiedzić. 
A wszystko to z myślą o wygo-
dzie naszych czytelników. 
ZAPRASZAMY. 

Z poważaniem Edyta Sztylc

Biblioteka w Mierzynie ze zmianami
Wciąż się zmieniamy. W ostatnich miesiącach filia biblioteczna w Mierzynie przeszła pewne przeobrażenia.  
Mamy nadzieję, że nowe i odświeżone sale przysłużą się naszym czytelnikom. Podobnie zresztą, jak i nowe 
przestrzenie dla nich.

Jeżeli chcesz zostać Świętym Mikołajem  zajrzyj do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. 
Przed wejściem  na teren Schroniska ustawiliśmy specjalny pojemnik na podarunki dla naszych pod-
opiecznych. Można tam wrzucać karmę suchą, mokrą, dla kotów, kociąt i psów, a także zostawić niepo-
trzebne już koce, kołdry, ręczniki, prześcieradła.  W tym roku Święta Bożego Narodzenia  w Schronisku 
spędzi ponad 100 kotów i 40 psów. Zajrzyj do nas Święty Mikołaju !! 

Wszystkim małym, średnim i tym dużym Mikołajom w imieniu naszych podopiecznych świątecznie 
i serdecznie Dziękujemy!

Katarzyna Hermanowicz
Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej

1.Wójt Gminy Dobra  zawiadamia o toczącym się postę-
powaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, polegającej na
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 
sp. z o.o.  na terenie działki nr 485/6, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [woj. zachodnio-
pomorskie].
W związku z powyższym informuję, że obwieszczenia dot. 
powyższej sprawy były i będą  zamieszczone na: 
1. Tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy przy ul. Szczecińskiej 
16a w Dobrej
2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Granicznej 24a 
w  Dobrej   - Wydział ds. komunalnych i inwestycji
3. Tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy przy ul. Granicznej 
24a w Dobrej  - Referat ds. planowania przestrzennego 
i warunków zabudowy,
4. Tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy przy ul. Lipowej 51 
w Wołczkowie - Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony 
Środowiska 
5. Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy 
w Dobrej - http://www.bip.dobraszczecinska.pl/
Ponadto zawiadomienia dotyczące Obwieszczeń w przed-
miotowej sprawie są wysyłane do Sołtysa w celu wywiesze-
nia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

2. Wójt Gminy Dobra informuje, że na stronie interneto-
wej www.dobraszczecinska.pl utworzona została zakładka 
p.n. Konsultacje Społeczne w której będą zamieszczane 
informacje dotyczące przebiegu konsultacji społecznych 
w sprawie sporządzenia nowego projektu Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru Gminy Dobra -  w ramach projektu „Planowa-
nie z mieszkańcami”. 

Zgodnie z Indywidualnym Planem Konsultacji  Społecz-
nych  dniu 30 września 2020r. odbyło się spotkanie z kluczo-
wymi przedsiębiorcami z terenu gminy Dobra – w ramach 
projektu "Planowanie z mieszkańcami" dotyczącego kon-
sultacji społecznych.  W spotkaniu wzięli udział również 
przedstawiciele Biura Projektów Mieloch sp. z o.o., które 
zostało wyłonione w drodze przetargu do sporządzenia 
projektu zmiany Studium oraz przedstawiciele zespołu ds. 
konsultacji z urzędu Gminy Dobra. 
Urbanistki z  Biura Projektów przedstawiły prezentację 
dotyczącą Studium, wyjaśniły założenia w/w dokumen-
tu, wykazały  różnice pomiędzy Studium a Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz z czego 
wynika konieczność zmiany Studium.  

W dniu 07 października 2020r. przy budynku Urzędu Gmi-
ny Dobra (Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji) ul. Gra-
niczna 24a, uruchomiony został pierwszy  Mobilny Punkt 
Informacyjno- Konsultacyjny.

W ramach konsultacji w dniu 06 października 2020r. w sie-
dzibie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej  
odbyło się również spotkanie  konsultacyjno - eksperckie 
z wybranymi kluczowymi instytucjami z uwagi na proble-
my komunikacyjne, problematykę przebiegu Projektowa-
nego Zachodniego Kolejowego Obejścia Szczecina, terenów 
będących w posiadaniu KOWRU i terenów zamkniętych 
na obszarze Gminy Dobra. Celem spotkania było  omó-
wienie założeń Studium oraz przedstawienie wstępnych 
propozycji ze strony Gminy oraz kluczowych instytucji.
Zgodnie z dalszym etapem harmonogramu przebiegu kon-
sultacji społecznych zaplanowano kolejno na              16 
i 21 października 2020r spotkania z grupą rolników gmi-
ny Dobra  i z grupą roboczą powołaną Zarządzeniem nr 
134/2020 Wójta Gminy Dobra  z dnia 9 października 2020 
r. w sprawie powołania składu Grupy Roboczej w sprawie 
konsultacji społecznych przy realizacji dokumentu plani-
stycznego – Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Dobra.
Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną spo-
tkania te musiały zostać odwołane. Planuje się zorganizo-
wanie tych spotkań w innym terminie.
O nowym terminie Mieszkańcy zostaną powiadomieni 
z wyprzedzeniem. 

INFORMACJE

W związku z Uchwałą Nr XXVII/375/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów 
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, Wójt Gminy Dobra ogłasza 
nabór wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Osoba do kontaktu: Karolina Matyszewska Zespół Organizacyjny w Urzędzie Gminy Dobra, telefon: 91 
441 05 04, adres e-mail: kadry1@dobraszczecinska.pl .

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

Informuję, że zgodnie z uchwałą nr III/20/2010 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010 r. w spra-
wie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, w terminie do dnia 
31 stycznia 2021 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki 
sportowe w 2020 r.  
 
Wnioski należy składać w sekretariacie UG Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a, pok. nr 8.  
Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Jerzego Trędowicza pod nr tel. (91) 333-10-38 lub 508 209 119.

                                        Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera
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MIĘDZY NAMI

- Niestety w naszym powie-
cie nie posiadamy tak defi-
cytowego sprzętu jakim jest 
karetka, która w sposób sku-
teczny pomagałaby naszym 
mieszkańcom. Z całego ser-
ca, bardzo prosimy o pomoc 
i wsparcie akcji Powiat Policki 
Pomaga. Tutaj każda złotówka 
ma znaczenie – powiedział 
radny Powiatu Polickiego, 
Jacek Fabisiak.

30 listopada ruszyła zbiórka, 
dzięki której można przekazać 

środki na zakup karetki trans-
portowej dla Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicz-
nego nr 1 im. prof. Tadeusza 
Sokołowskiego Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie, którego oddział 
znajduje się przy ul. Siedlec-
kiej 2 w Policach. Nowy ambu-
lans kosztuje blisko 240 tys. zł.

- Transport pomiędzy jed-
nostkami w Policach i Szcze-
cinie jest dla nas problemem 
– mając na uwadze zdrowie 

pacjenta zarówno w przy-
padku nagłych zdarzeń, jak 
również w sytuacji zaistnienia 
konieczności dodatkowej dia-
gnostyki, konsultacji specjali-
stycznej, podjęcia właściwego 
leczenia. Posiadanie własnego 
transportu usprawni realiza-
cję świadczeń medycznych 
dla pacjentów naszej placówki 
– powiedział Michał Wasile-
wicz, dyrektor ds. lecznictwa 
Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Klinicznego nr 1 
w Szczecinie i Policach.

Obecnie szpital nie posia-
da własnego transportu 
medycznego. Transport cho-
rych pomiędzy jednostka-
mi medycznymi odbywa się 
specjalistycznymi pojazda-
mi zapewnionymi w ramach 
zawartej umowy z firmą 
zewnętrzną. Szpital w Poli-
cach jest pierwszym ośrod-
kiem medycznym zabezpie-
czającym potrzeby medyczne 
mieszkańcom powiatu polic-
kiego, a kolejny to obiekt przy 
ul. Unii Lubelskiej w Szcze-

cinie, który w swoich struk-
turach jako jedyny w woje-
wództwie posiada Centrum 
Urazowe.

Więcej informacji o zbiór-
ce można znaleźć na stronie 
internetowej www.powiatpo-
lickipomaga.pl.

Zachęcamy również do 
polubienia akcji na Face-
boook'u pod adresem: 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/Powiat-Policki-Poma-

ga-106614284595905 Już dziś, 
każdy chętny darczyńca może 
zasilić konto Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „AMICUS” w Poli-
cach:

Bank Pekao S.A. 86 1240 3943 
1111 0010 7165 7614

z dopiskiem „Wpłata na karet-
kę dla Szpitala w Policach”.

Źródło: Starostwo  
Powiatowe w Policach

Ruszyła zbiórka na karetkę dla szpitala w Policach
Mając na uwadze bieżącą, dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także w trosce o wszystkich 
pacjentów wymagających hospitalizacji w klinikach zlokalizowanych w Policach i Szczecinie – Starostwo Powiatowe w Policach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „AMICUS” organizują akcję, służącą bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu wirusa COVID-19.

W dniach od 14 do 22 grud-
nia 1970 roku na ulicach pol-
skich miast, głównie Gdańska, 
Szczecina, Gdyni i Elbląga 
odbywały się demonstracje 
wywołane wprowadzeniem 
podwyżek cen detalicznych 
mięsa, przetworów mięsnych 

oraz innych artykułów spo-
żywczych.
W wyniku wydarzeń grudnio-
wych zabitych zostało 16 osób 
w Szczecinie, 18 osób w Gdy-
ni , 6 osób w Gdańsku i jedna 
osoba w Elblągu. W sumie 
śmierć poniosło 41 osób.

Zwieńczeniem uroczystości 
upamiętniających zamordo-
wanych był Marsz Pamię-
ci Ofiar Grudnia 70’, który 
przeszedł ulicami Szczecina 
począwszy od bramy Stoczni 
Szczecińskiej na Plac Solidar-
ności.

Burmistrz Polic wziął udział  
w uroczystościach 50. rocznicy  
wydarzeń grudnia 70'

Nagrody przyznano 26 zawod-
nikom i 5 trenerom. Warun-
kiem otrzymania nagrody 
było zdobycie w minionym 
roku medalu na Mistrzo-
stwach Polski, Mistrzostwach 

Europy lub Świata.
Ze względu na obecną sytu-
ację epidemiologiczną po raz 
pierwszy w historii wręczenia 
nagród nie doszło z tej okazji 
do spotkania w Urzędzie Miej-

skim sportowców i przedstawi-
cieli władz Gminy.
Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim wyróżnionym wspania-
łych osiągnięć oraz życzymy 
dalszych sukcesów.

Nagrody za osiągnięcia sportowe
Burmistrz Polic przyznał stypendia na rok 2021 i nagrody dla zawodników i ich 
trenerów za osiągnięcia sportowe w 2020. Stypendia przyznane zostały 14 spor-
towcom. Jednym z warunków otrzymania stypendium było powołanie zawodnika 
do polskiej kadry narodowej. 

W czwartek, 17 grudnia w 50. rocznicę wydarzeń grudniowych 1970 roku, bur-
mistrz Polic Władysław Diakun wraz z samorządowcami powiatu polickiego oraz 
przedstawicielami związków zawodowych, złożył kwiaty pod pomnikiem „Lu-
dziom Solidarności” w Policach oraz pod bramą Stoczni Szczecińskiej.
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KOŁBASKOWO

Dwie z dziewięciu obwod-
nic w przetargu na realiza-
cję, pozostałe z umowami 

na dokumentację 

Spośród dziewięciu obwodnic 
przewiedzianych do realiza-
cji w ramach tego Programu 
na Pomorzu Zachodnim dwie 
są już na etapie przetargu na 
zaprojektowanie i budowę 
(obwodnice Gryfina i Szcze-
cinka). Dla obwodnic na DK22 
- Szwecji, Wałcza, Rusinowa 
i Człopy umowy na dokumen-
tację zostały zawarte w czerw-
cu, natomiast dla Stargardu 
i Złocieńca na DK20 w lipcu 
tego roku. Teraz do grona 
zadań w trakcie opracowywa-

nia dokumentacji dołączyła 
obwodnica Kołbaskowa. 

Kompletna dokumentacja 
projektowa GDDKiA 

Przebieg obwodnicy Koł-
baskowa został określony 
w wydanej w 2012 roku decy-
zji środowiskowej, która doty-
czyła również położonej na 
północ obwodnicy Przecławia 
i Warzymic. Zadaniem pro-
jektanta będzie teraz opraco-
wanie projektu budowlanego 
i projektów wykonawczych 
dla inwestycji oraz wykonanie 
badań podłoża. Realizacja pro-
jektu budowlanego umożliwi 
przeprowadzenie procedury 

uzyskania decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID). Wykonaw-
ca będzie miał 15 miesięcy na 
opracowanie projektu budow-
lanego, następnie zostanie uzy-
skana decyzja ZRID. Ogłosze-
nie przetargu na budowę drogi 
planowane jest w 2023 roku.  

Obwodnica od wschodu 
ominie Kołbaskowo   

DK13 łączy granice polsko-
-niemiecką w Rosówku z auto-
stradą A6 i centrum Szczecina. 
Obwodnica Kołbaskowa w cią-
gu DK13 to kolejny element 
realizacji nowego przebiegu 
tej drogi. Wraz z biegnącą 

od autostrady A6 do Szcze-
cina obwodnicą Przecławia 
i Warzymic, trasa ta umożli-
wi całkowite wyprowadzenie 
pozamiejskiego odcinka tej 
drogi poza obszary zabudo-
wane. Obwodnica Kołbaskowa 
rozpocznie się kilkaset metrów 
od granicy polsko-niemiec-
kiej. Droga ominie od wscho-
du miejscowość Kołbaskowo 
i włączy się w nowy węzeł dro-
gowy Szczecin Zachód, który 
przewidziany jest do realizacji 
w ramach obwodnicy Przecła-
wia i Warzymic. Obwodnica 
Kołbaskowa będzie jednojezd-
niową drogą klasy GP (główną 
ruchu przyspieszonego) o dłu-
gości 6 km. 

Obwodnica Kołbaskowa w ciągu DK13 z umową na dokumentację
Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 o długości 6 km. Obwodnicę za kwotę 1,54 mln zł zaprojektuje 
szczecińska firma DiM. W zakres umowy wchodzi wykonanie badań podłoża oraz przygotowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Będzie to komplet 
dokumentacji niezbędnej do budowy drogi. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2023-2026 w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.
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