
Szanowni mieszkańcy Helu! 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i koniec roku. Miasto trady-
cyjnie zostało udekorowane świątecznymi ozdobami, przy ratuszu poja-
wiła się choinka, wszyscy czujemy atmosferę zbliżającej się gwiazdki. 
Jest to dobry moment na podsumowanie tego, co działo się w tym roku 
i przedstawienie planów na najbliższe miesiące. 

W bieżącym roku trwały przygotowania do realizacji następujących 
przedsięwzięć: 

1)  Przebudowa ścieżki rowerowej na odcinku Hel - Jurata:  

 Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Pomorskie Trasy 
Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Ro-
werowa (R-9)”. 

 Opracowano projekt budowlany - koszt 18.450,00 zł, kartę informa-
cyjną projektu - koszt 2.460,00 zł. 

 Dokonano zgłoszenia remontu obiektu budowlanego w Starostwie 
Powiatowym w Pucku, uzyskano zaświadczenie z RDOŚ w Gdańsku  
o braku wpływu na środowisko, uzyskano zgodę Nadleśnictwa Wej-
herowo na wykonanie prac. 

 Szacunkowy koszt inwestycji - 2.030.000,00 zł. 

 Aktualnie trwa procedura aplikowania o dofinansowanie. 

 Planowany termin realizacji - 2017/2018. 

2) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Helu: 

 Inwestycja będzie realizowana w ramach Poddziałania 10.1.1. Efek-
tywność energetyczna - mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego. 

 Opracowano projekt budowlany - koszt 33.210,00 zł, studium wyko-
nalności - koszt 12.300,00 zł, kartę informacyjną projektu - koszt 
3.075,00 zł. 

 Dokonano zgłoszenia remontu obiektu budowlanego w Starostwie 
Powiatowym w Pucku, uzyskano zaświadczenie z RDOŚ w Gdańsku  
o braku wpływu na środowisko. 

 Szacunkowy koszt inwestycji - 1.495.000,00 zł. 

 Aktualnie trwa procedura aplikowania o dofinansowanie. 

 Planowany termin realizacji - 2018. 

 
 

3) Rozbudowa istniejącego klubu fitness poprzez nadbudowę łącznika 
budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Miejską Halą Sportowo-
Widowiskową: 

 Opracowano projekt budowlany - koszt 11.562,00 zł,. 

 Uzyskano pozwolenie na budowę. 

 Szacunkowy koszt inwestycji - 350.865,00 zł. 

 Planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki lub Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. 

 Planowany termin realizacji  - 2017/2018. 

4) Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Helu: 

 Opracowano projekt budowlany - koszt 26.937,00 zł. 

 Dokonano zgłoszenia robót. 

 Szacunkowy koszt inwestycji - 510.000,00 zł. 

 Planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki lub Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. 

 Planowany termin realizacji - 2017/2018. 

To najważniejsze zadania, które zamierzamy realizować. Poza  
tym planujemy kontynuować modernizację Bulwaru Nadmorskiego, 
trwają także przygotowania (opracowywana jest dokumentacja budow-
lana) do przebudowy i modernizacji dojść do plaży bałtyckiej i na cyplu. 
Dalsze informacje o stanie realizacji wymienionych przedsięwzięć bę-
dziemy zamieszczać na stronach internetowych miasta oraz w kolejnych 
numerach biuletynu.  

Chciałbym przekazać Państwu jeszcze jedną, bardzo miłą informa-
cję. Nasze miasto zajęło 2 miejsce w Rankingu Samorządów Najdyna-
miczniej Rozwijających Przedsiębiorczość. Ranking został opracowany 
na podstawie 15 kryteriów i danych publikowanych przez GUS, przez 
pracowników naukowych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej. Wręczenie miało miejsce w Sejmie, na konfe-
rencji Naukowej pt. „Zrównoważony Rozwój Społeczno - Gospodarczy 
Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016”. Samorządy oceniane  
są od roku 2003, natomiast nasze wyróżnienie dotyczy roku 2015.  
To wielki sukces i docenienie zarówno działań miasta, ale przede 
wszystkim jego mieszkańców, którzy podejmują i prowadzą działalność 
gospodarczą.  

Dr Klemens Adam Kohnke 

         Burmistrz Helu 

Odpady selektywnie zbierane (tj. szkło, tworzywa sztuczne, papier, odpady zielone) będą odbierane tylko w wyznaczonych w harmonogramie termi-

nach.  Prosimy o wystawianie oznakowanych worków i pojemników z odpadami segregowanymi do godz. 9:00 przed posesję.                                                                                                    

UWAGA! Od 1 stycznia 2017 r. PSZOK czynny: pn, wt, cz, pt. w godz. 8:00-15:00; w soboty 8:00-14:00. W środy, niedziele i święta PSZOK nieczynny.                                                                                                                                                                                                                                                         

ZMIANA!!! W pierwszym tygodniu stycznia nastąpiły zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych (tj. tworzywa sztucz-

ne, papier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących  
minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach, chcemy Państwu życzyć  

rodzinnego ciepła i radości płynącej ze spotkania z bliskimi, wewnętrznego spokoju i pogody ducha.  
Niech Nowy Rok będzie lepszy od mijającego  

i przyniesie wiele satysfakcji oraz sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym. 

Burmistrz Helu 
Dr Klemens Adam Kohnke 

oraz 
pracownicy Urzędu Miasta Helu 

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

Co możesz załatwić na platformie ePUAP? 
Przez ePUAP możesz załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych, na 
przykład uzyskać dowód osobisty. Sprawdź na epuap.gov.pl, jakie sprawy 
możesz załatwić przez Internet w wybranym urzędzie.   

Jak korzystać z platformy ePUAP? 
Jeśli chcesz załatwić sprawę urzędową przez Internet za pomocą platfor-
my ePUAP, musisz posiadać profil zaufany. Pozwala on potwierdzić twoją 
tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.  

Co zrobić, żeby założyć profil zaufany? 
W systemie ePUAP istnieją dwie możliwości uzyskania profilu zaufanego. 
Pierwsza z nich - potwierdzenie tożsamości w punkcie potwierdzenia 
profilu zaufanego - dostępna jest dla każdego obywatela. Wystarczy 
założyć konto na www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profi-
lu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia 
celem potwierdzenia tożsamości. Wizyta w urzędzie jest jednorazowa. 

Lista punktów potwierdzających profil zaufany 

 Urząd Skarbowy w Pucku, ul. Kmdr. E. Szystowskiego 18; 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Pucku, 

ul. Orzeszkowej 3. 

Z drugiej możliwości - samo zaufania - mogą korzystać osoby posiadające 
bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem 
kwalifikowanym. Wówczas wypełniając wniosek o założenie profilu zau-
fanego - sami, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego z waż-
nym certyfikatem kwalifikowanym, mogą potwierdzić swoje dane. 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

31 stycznia 2017 r. upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia  
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  
w punkcie sprzedaży w roku 2016 oraz wniesienia I raty opłaty za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 

Opłata ta wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Helu  
w Banku Pekao SA O/Hel nr 71 1240 5400 1111 0000 4919 0072. 
Druk „oświadczenia” będzie można pobrać na http://bip.hel.eu/

dokumenty/menu/147 

http://www.epuap.gov.pl/
http://epuap.gov.pl/wps/portal/
http://www.epuap.gov.pl/


AKCJA SPRZĄTAMY PO SWOICH PUPILACH  

Straż Miejska w Helu rozpoczęła akcję „Sprzątanie po Swoich Pupilach”. 
Celem akcji jest przypomnienie właścicielom psów o obowiązku sprząta-
nia po swoich pupilach. Psie odchody to nie tylko problem estetyki mia-
sta, ale także niedogodność dla matek z małymi dziećmi oraz nas wszyst-
kich. 
Psy nie są jedynymi użytkownikami trawników miejskich.  
 
Pamiętajmy o innych!!! 

Niestosowanie się do obowiązku sprzątania po swoim psie to wykrocze-
nie, za które zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń grozi mandat  
do 500 złotych. 
Straż Miejska będzie zwracała uwagę na zachowanie środków ostrożno-
ści w trakcie wyprowadzania pupila. Chodzi o spacerowanie z psem, 
który powinien znajdować się na smyczy. Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wy-
kroczeń za niepanowanie nad zwierzęciem grozi mandat do 500 złotych. 

SPRAWDŹ CZYM PALISZ W DOMOWYCH PIECACH 

Za oknami coraz zimniej i wielu mieszkańców by zaoszczędzić na opale, 
spala w domowych piecach śmieci. Przypominamy, że taki proceder jest 
nie tylko niezwykle groźny dla zdrowia, ale również nielegalny. 
Straż Miejska będzie zwracać szczególną uwagę  na rodzaj zgromadzone-
go do celów grzewczych opału. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w stosunku do osób odpo-
wiedzialnych, stosowane będą sankcje karne wynikające z art. 191 Usta-
wy o Odpadach. Za palenie odpadami w piecu grozi od 20 do 500 złotych 
mandatu. 

NUMERACJA BUDYNKÓW 

Straż Miejska informuje, że odbędą się kontrole odnośnie oznaczenia 
numeracji budynków. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne 
podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek 
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku ta-
bliczki z numerem porządkowym. W sytuacji, gdy budynek położony jest 
w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym 

obowiązkowo umieszcza się także na ogrodzeniu. 
Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika  
z art. 47b Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje 
popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń  
i podlega karze grzywny do 250 złotych. 

NOWE STAWKI CZYNSZU I OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW I LOKALI UŻYTKOWYCH 

 

Od 1 stycznia 2017 roku będą obowiązywały nowe stawki dotyczące 
czynszu i opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących 
własność gminy miejskiej Hel oraz opłat za umieszczenie plansz i tablic 
reklamowych na terenie miasta Helu. 

Stawki czynszów i opłat 

Dzierżawa gruntów położonych na terenie miasta Helu. 

Miesięczne stawki za 1 m2 powierzchni, za tereny użytkowane na niżej 
wymienione cele, wynoszą: 
1) garaże     -      1,40 zł; 
2) gastronomiczne: 

a)   w m-cach I,II,III,IV, IX,X,XI,XII -      5,41 zł; 
b)   w m-cach V,VI,VII,VIII  - 200,00 zł; 

3) ogródki gastronomiczne: 
a) w m-cach I,II,III,IV, IX,X,XI,XII  -      5,41 zł, 
b) w m-cach V,VI,VII,VIII  -   23,00 zł; 

4) inne, nie wym. w pkt. 1- 3  -      5,20 zł. 

Roczne stawki za 1 m2 powierzchni, płatne jednorazowo w ciągu roku  
do 31 marca, za tereny użytkowane na niżej wymienione cele, wynoszą: 
1)  uprawy warzywnicze - 1,70 zł; 
2) tereny przyległe do nieruchomości, zagospodarowane przez ich wła-
ścicieli - 5,50 zł. 

Stawka miesięczna za punkty handlowe, za 1 punkt do 8 m2 powierzch-
ni:  
1) w m-cach I,II,III,IV,IX,X,XI.XII  -   257,00 zł; 
2) w m-cach V,VI,VII,VIII  - 2000,00 zł; 
3) za każdy dodatkowy m2 gruntu ustala się opłatę w wysokości 23,00 zł. 

 Stawka miesięczna za ruchome punkty gastronomiczne, za 1 punkt  
do 2 m2 powierzchni, wynosi 800,00 zł. 

Stawka miesięczna za dzierżawę terenu zajętego pod punkt usługowy  
o powierzchni do 2 m2 wynosi 800,00 zł. 

Stawka miesięczna za dzierżawę terenu zajętego przez towar, wysta-
wiany przed sklepem lub lokalem, związany z charakterem prowadzonej 
działalności o pow. do 5 m2, wynosi 450,00 zł, za każdy dodatkowy 1 m2 

gruntu ustala się opłatę w wysokości 23,00 zł. 

Stawka miesięczna za dzierżawę terenu zajętego przez zabawki mecha-
niczne, gry zręcznościowe, sprzedaż gadżetów z automatów, za 1 sztukę, 
wynosi 350,00 zł. 
Powyższe stawki nie mają zastosowania do wszelkich umów dotyczących 
odpłatnego użytkowania gruntów gminy, w których stawki umowne 
przewyższają wysokość stawek wskazanych w zarządzeniu. 

Najem lokali użytkowych znajdujących się na terenie miasta Helu. 

Stawki miesięczne czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego, 
przeznaczonego na poniższe cele, wynoszą: 
1) handlowe i gastronomiczne     - 20,80 zł; 
2) usługowe      -   6,24 zł; 
3) magazynowe     -   6,24 zł; 
4) pomieszczenia gospodarcze, piwnice      -   2,60 zł; 
5) garaże     -   2,60 zł. 

Umieszczenie plansz/tablic reklamowych na terenie miasta Helu. 
Jednorazowa opłata za planszę/tablicę reklamową, o powierzchni  
do 1 m2 włącznie, za okres od daty jej ustawienia do końca roku kalenda-
rzowego wynosi 280,00 zł. 
Jednorazowa opłata za planszę/tablicę reklamową, o powierzchni powy-
żej 1 m2, wynosi 280,00 zł za 1 m2. 

Do stawek czynszów i opłat za dzierżawę gruntów i najem lokali użytko-
wych, oraz umieszczenie plansz/tablic reklamowych, zostanie doliczony 
podatek VAT, wg obowiązujących przepisów. 

23.12.2016 r. 

01.01.2017 r. 
Zimowa przerwa świąteczna dla uczniów 26.01.2017 r. Sesja Rady Miasta 

15.01.2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 23.02.2017 r. Sesja Rady Miasta 

16-29.01.2017 r. Ferie zimowe 25.02.2017 r. 
II Międzynarodowy Amatorski Turniej  

Badmintona w Helu 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

Przypominamy, że każdy podatnik podatku od nieruchomości wpłaca 
ten podatek tylko na indywidualny numer konta bankowego Urzędu 
Miasta Helu w Banku Pekao S.A. O/Hel (wskazany w decyzji wymiaro-
wej). 

Sytuacja taka dotyczy również opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, dla której również ustalono indywidualny numer konta 
bankowego (inny niż dla płatności podatku od nieruchomości), wskaza-
ny w informacji, którą wcześniej otrzymały osoby dokonujące płatno-
ści tej opłaty. 

Natomiast płatności z tytułu podatku od środków transportowych  
oraz opłaty z tytułu: wieczystego użytkowania terenu, opłaty miejsco-

wej, dzierżawy terenu i inne, płatne są na rachunek Urząd Miasta Helu  
w Banku Pekao S.A. O/Hel nr 71-12405400-1111000049190072 

Terminy najbliższych płatności! 
Podatek od nieruchomości (osoby prawne) - I rata do 31 stycznia 2017 r. 
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - I rata do 15 marca 2017 r. 
Podatek od środków transportowych - I rata do 15 lutego 2017 r. 
Opłata z tytułu wieczystego użytkowania terenu - do  31 marca 2017 r. 
Podatek od nieruchomości (osoby prawne) - złożenie deklaracji DN-1  
do 31 stycznia 2017 r. 
Podatek od środków transportowych - złożenie deklaracji DT-1  
do 15 lutego 2017 r. 

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/122/16 Rady Miasta Helu z 3 listopada 2016 
r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
stawki podatku są następujące:  
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł 
od 1 m2 powierzchni; 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchnio-
wymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha po-
wierzchni; 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
- 0,47 zł od 1 m2 powierzchni; 
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa  
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), 
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszka-
niową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmują-
cym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  
- 2,98 zł od 1 m2 powierzchni; 
 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni; 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń - 3,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
- 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
3) od budowli - 2% ich wartości. 
W związku z istniejącymi rozbieżnościami pomiędzy złożonymi przez 
Podatników informacjami (IN-1) w sprawie podatku od nieruchomości,  
a „Mapą i Ewidencją Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficz-
nego” oraz stanem obecnym, w roku bieżącym nadal będzie prowadzo-
na weryfikacja złożonych Informacji i deklaracji. 
WAŻNE: 
Od 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, po-
datek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W 2017 ROKU 

Załatwiając sprawę w urzędzie, banku czy poczcie, do potwierdzenia 

tożsamości używamy dowodu osobistego. Jego termin ważności  

to 10 lat od daty wydania. Wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie, któ-

re otrzymują dokument z pięcioletnim terminem ważności i osoby  

po 65 roku życia, które mogą otrzymać dowód ważny bezterminowo. 

Pamiętać należy jednak, że dowód osobisty traci ważność nie tylko  

w wyniku upływu terminu, na jaki został wydany. Dokument przestaje 

być aktualny również w przypadku zmiany danych, które są na nim uwi-

docznione. Kiedy dokument zostanie uszkodzony, bądź zaistnieje inna 

okoliczność utrudniająca ustalenie tożsamości osoby, dowód osobisty 

również staje się nieważny. 

Wydanie dowodu osobistego oraz jego wymiana są bezpłatne. 

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO! 


