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Szanowni Pañstwo! 
 

Zakoñczyliœmy najwiêksz¹ inwestycjê komunaln¹ w naszym mieœcie pn.: „Uporz¹dkowanie gospodarki 
wodnoœciekowej na terenie miasta Helu”. Jesteœmy po piêciu miesi¹cach funkcjonowania tzw. „ustawy œmieciowej”  
i obowi¹zuj¹cego na jej podstawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Tu chcia³bym bardzo 
podziêkowaæ wszystkim mieszkañcom i przedsiêbiorcom za sprawne przystosowanie siê do nowych zasad i skuteczne 
realizowanie wynikaj¹cych z nowych przepisów obowi¹zków. Pomimo napiêtej sytuacji bud¿etowej naszego miasta, 
zwi¹zanej z koniecznoœci¹ sp³at zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek pod inwestycjê, staramy siê planowaæ dalszy 
rozwój naszego Helu.  

W przysz³orocznym bud¿ecie oprócz sztywnych, bie¿¹cych wydatków na funkcjonowanie szko³y, urzêdu, 
biblioteki, promocji, sprz¹tania miasta, utrzymania zieleni, itd., zaplanowa³em rozpoczêcie kolejnych inwestycji: 
zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego, remont nawierzchni odcinka ulicy Ba³tyckiej, remont szkolnej sali 
gimnastycznej i kilku drobniejszych. Wracamy wiêc do sytuacji z poprzednich lat, kiedy to w mieœcie dzia³o siê wiele  
w ró¿nych miejscach, a nie koncentrowaliœmy siê na jednej, potê¿nej inwestycji.  

Wychodz¹c naprzeciw Pañstwa oczekiwaniom postanowi³em wznowiæ wydawanie comiesiêcznego biuletynu 
informacyjnego Urzêdu Miasta, w którym bêdziemy zamieszczaæ najwa¿niejsze informacje o naszych zamierzeniach  
i dzia³aniach. Dostêpny bêdzie w kioskach, sklepach oraz na stronie biuletyn.gohel.pl.  

O jednym z takich dzia³añ chcia³bym poinformowaæ ju¿ teraz, poniewa¿ mam nadziejê, ¿e uda  
siê je zrealizowaæ ju¿ w najbli¿szym czasie. Chodzi o iluminacjê budynku Muzeum Rybo³ówstwa, które wykonujemy 
przy wspó³pracy z Centralnym Muzeum Morskim, firm¹ ES-System S.A. oraz Energ¹ – Oœwietlenie Sp. z o. o.  
O projekcie tym informowaliœmy wczeœniej na naszej stronie internetowej i na spotkaniu z mieszkañcami. Aktualnie 
trwaj¹ prace zwi¹zane z monta¿em instalacji i opraw. Mam nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo, a marzy mi siê by by³ to swego 
rodzaju prezent miko³ajkowy dla miasta, bêdziemy mogli Pañstwa zaprosiæ na uruchomienie tej instalacji,  
gdzie wspólnie bêdziemy mogli podziwiaæ uzyskany efekt. 

 

        Miros³aw W¹do³owski 
             Burmistrz Helu 

TARGI SENIORA 
 

W sobotê 7 grudnia 2013 r. odbêd¹ siê „Targi Seniora” w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu, w godz. 12:00 
– 15:00. W programie wiele atrakcji, m.in.: diagnozowanie zagro¿eñ cukrzyc¹ (dla pierwszych 70 osób zagro¿onych 
darmowe glukometry), pomiar ciœnienia, porady laboratoryjne, porady dietetyka, oferta nordic walking, porady prawne, 
punkt pomocy rodzinie (psycholog i terapeuta), punkt informacyjny MOPS, prezentacja oferty sportowej dla seniorów, 
aerobic dla seniorów, warsztaty plastyczne, porady informatyczne, punkt fotograficzny (zdjêcia do dowodów osobistych), 
informacja o systemie „odpadowym” w Helu, sk³adanie wniosków o wydanie i wymianê dowodu osobistego, kawiarenka  
dla Seniorów oraz niespodzianki. 

 

HELaponia 
 

Burmistrz Helu we wspó³pracy z pracownikami Urzêdu Miasta Helu, portalem Wirtualny Hel”, Klubem Radnych „Morskie 
Przymierze Hel–2020” oraz motocyklistami ziemi puckiej „Storm Riders” og³aszaj¹, ¿e dnia 8 grudnia 2013 r. o godz. 
13:00 miasto Hel stanie siê morsk¹ stolic¹ Œwiêtego Miko³aja. Tego dnia zapraszamy wszystkie dzieci przed Urz¹d Miasta 
Helu na miko³ajkow¹ imprezê. Czeka na Was du¿o niespodzianek, prezentów i innych atrakcji. 
Wszystkich prosimy o za³o¿enie miko³ajkowych czapek. 
 

Do helskich przedsiêbiorców i ludzi dobrej woli. 
 

W zwi¹zku z organizowan¹ przez burmistrza Helu, pracowników Urzêdu Miasta Helu, Portal „Wirtualny Hel” oraz klub 
radnych „Morskie Przymierze Hel–2020” akcj¹ pn. „HELaponia”, zwracamy siê z proœb¹ o w³¹czenie siê do akcji 
wszystkich osób o wielkich sercach i w miarê mo¿liwoœci przekazanie s³odkich upominków dla dzieci do Urzêdu Miasta 
Helu, do pani Barbary Tabor, pok. 205, do dnia 5 grudnia br. 

                                                                                                                        Organizatorzy 



SPRAWD� DATÊ WA¯NOŒCI DOWODU OSOBISTEGO! 
 

Dowód osobisty jest wa¿ny: 
· 10 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które ukoñczy³y 18 lat; 
· 5 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które nie ukoñczy³y 18 roku ¿ycia;  
· na czas nie oznaczony – w przypadku osoby, która ukoñczy³a 65 rok ¿ycia, o ile osoba ta zwróci³a siê o wydanie 

dowodu osobistego z takim terminem wa¿noœci. 
 

 

Data wa¿noœci dowodu umieszczona jest w prawym, dolnym 
rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjêciem). Œredni czas 
oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi oko³o miesi¹ca.  
 
Zapraszam wszystkich, których dowód osobisty utraci³ wa¿noœæ 
lub utraci j¹ w najbli¿szym terminie do Urzêdu Miasta Helu 
(pokój nr 10 na parterze) w celu z³o¿enia wniosku. 
 
Szczegó³owych informacji mog¹ Pañstwo dowiedzieæ  
siê dzwoni¹c do Ewidencji Ludnoœci, nr telefonu (58) 67 77 255. 

 
Dodatkowo w dniu 7 grudnia (sobota), w trakcie „Targów Seniora”, w Miejskiej Hali Sportowo–Widowiskowej bêdzie 
mo¿na odp³atnie skorzystaæ z us³ug fotografa i jednoczeœnie z³o¿yæ wniosek o wydanie dowodu osobistego. 

 
Wnioski o nowy dowód osobisty sk³ada siê osobiœcie w urzêdzie gminy w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce sta³ego 
zameldowania. Od 01.01.2010 r. op³aty za wydanie dowodu osobistego nie pobiera siê. Nie posiadanie wa¿nego dowodu 
osobistego mo¿e skutkowaæ problemami podczas spotkania z policj¹, w banku lub przy za³atwianiu ró¿nego rodzaju spraw 
urzêdowych, próby zrobienia zakupów na raty itp. 

SK£ADANIE INFORMACJI O PODATKU OD NIERUCHOMOŒCI 
 

Koniecznoœæ sk³adania przez osoby fizyczne w³aœciwemu organowi podatkowemu (burmistrzowi Helu) informacji  
o nieruchomoœciach i obiektach budowlanych, sporz¹dzonej na formularzu wed³ug ustalonego wzoru (IN-1) wynika  
z przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póŸn. zm.). Z³o¿enie informacji  
w sprawie podatku od nieruchomoœci nale¿y dokonaæ w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia okolicznoœci uzasadniaj¹cych 
powstanie obowi¹zku podatkowego (m.in. zakup, rozbudowa nieruchomoœci, rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej)  
lub wygaœniecie tego obowi¹zku podatkowego (m.in. sprzeda¿ nieruchomoœci, zakoñczenie dzia³alnoœci gospodarczej),  
a tak¿e od dnia zaistnienia zdarzenia maj¹cego wp³yw na wysokoœæ podatku w danym roku i latach nastêpnych,  
a w szczególnoœci zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego czêœci.  

OP£ATY Z TYTU£U DZIER¯AWY NIERUCHOMOŒCI GRUNTOWYCH I LOKALI U¯YTKOWYCH 
 

W roku 2014 nie wzrosn¹ stawki op³at z tytu³u dzier¿awy nieruchomoœci gruntowych i lokali u¿ytkowych stanowi¹cych 
w³asnoœæ miasta Helu oraz za umieszczenie plansz i tablic reklamowych na terenie miasta Helu. Obowi¹zuj¹c¹ wysokoœæ  
tych stawek okreœla zarz¹dzenie burmistrza Helu Nr 61/0050/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. 

ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA 
 

Jeœli chcesz sprawdziæ w domu, na w³asnym komputerze: 
 

Gdzie siê leczy³eœ  i ile zap³aci³ za to NFZ od 2008 roku? 
1. Gdzie siê leczy³eœ  i ile zap³aci³ za to NFZ od 2008 roku? 
2. Czy jesteœ ubezpieczony? 
3. Gdzie i kiedy wykupi³eœ refundowan¹ receptê? 
4. Gdzie z³o¿y³eœ deklaracjê do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej? 
5. W jakich poradniach i szpitalach mo¿esz siê leczyæ bezp³atnie, jak do nich dojechaæ, w jakich godzinach 

pracuj¹? 
 

PrzyjdŸ na „Targi Seniora” z dowodem osobistym po login i has³o do systemu Zintegrowanego Informatora 
Pacjenta (ZIP). Login i has³o mo¿na otrzymaæ tylko osobiœcie. To potrwa tylko kilka minut. Stanowisko NFZ  
w Miejskiej Hali Sportowo–Widowiskowej w sobotê 7 grudnia 2013 r., w godzinach od 12:00 do 15:00. 



ŒWIADCZENIA RODZINNE NOWY OKRES ZASI£KOWY 2013/2014 
 

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Helu przypomina, ¿e dnia 1 listopada 2013 r. rozpocz¹³ siê nowy okres zasi³kowy 
2013/2014 przyznawania i wyp³acania zasi³ków rodzinnych. Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach 
koniecznych do uzyskania œwiadczeñ, dostêpne s¹ w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Helu.  
Przypomnijmy, i¿ na okres zasi³kowy, obejmuj¹cy okres od 1 listopada 2013 r. do 31 paŸdziernika 2014 r., przyznawane  
s¹ œwiadczenia, których uzyskanie uzale¿nione jest m.in. od spe³nienia okreœlonego w przepisach kryterium dochodowego. 
Chodzi tu zatem o: 

· zasi³ek rodzinny wraz z ró¿nego rodzaju dodatkami do tego œwiadczenia przys³uguje, je¿eli dochód rodziny  
w przeliczeniu na osobê, albo dochód osoby ucz¹cej siê nie przekracza kwoty 539,00 z³ lub w przypadku,  
gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko niepe³nosprawne – 623,00 z³; 

· specjalny zasi³ek opiekuñczy nale¿ny wówczas, gdy ³¹czny dochód rodziny osoby sprawuj¹cej opiekê oraz rodziny 
osoby wymagaj¹cej opieki w przeliczeniu na osobê nie przekracza kwoty 623,00 z³. 

Ponadto przypominamy, ¿e od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka  
(tzw. becikowe), jest uzale¿nione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922,00 z³ miesiêcznie w przeliczeniu na osobê  
w rodzinie. Powy¿sze zmiany wynikaj¹ z ustawy z dnia 12 paŸdziernika 2012 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach 
rodzinnych, które w dniu 15 listopada 2012 r. zosta³y opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 1255). 
W celu uzyskania szczegó³owych informacji na temat aktualnych warunków otrzymania ww. œwiadczeñ w indywidualnej 
sprawie, osoby zainteresowane powinny zwróciæ siê do Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Helu, II piêtro, pokój 
202, tel. (58) 67 77 244. 

 
 

DODATKI MIESZKANIOWE 
 

Dodatek mieszkaniowy przys³uguje osobom zajmuj¹cym lokale: komunalne, hipoteczne, spó³dzielcze lokatorskie  
i w³asnoœciowe, zak³adowe, socjalne oraz domki jednorodzinne. Osoba ubiegaj¹ca siê o dodatek mieszkaniowy musi 
posiadaæ tytu³ prawny do zajmowanego przez siebie lokalu lub prawo do lokalu socjalnego b¹dŸ zamiennego  
(w przypadku osób nie posiadaj¹cych tytu³u prawnego).  
Œredni miesiêczny dochód brutto na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie pe³nych trzech miesiêcy 
poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o przyznanie dodatku, nie powinien przekraczaæ: 

· 175% najni¿szej emerytury tj. 1.454,51 z³ w gospodarstwie jednoosobowym; 
· 125% najni¿szej emerytury tj. 1.038,94 z³ w gospodarstwie wieloosobowym. 

Osoba wnioskuj¹ca mo¿e otrzymaæ dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, ¿e powierzchnia zajmowanego lokalu  
nie przekracza odpowiednio: 

 

*) Pod warunkiem, ¿e udzia³ powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni u¿ytkowej lokalu nie przekracza 60%. Normatywn¹ 
powierzchniê powiêksza siê o 15 m kw., je¿eli w lokalach mieszkalnych zamieszkuje osoba niepe³nosprawna poruszaj¹ca  
siê na wózku lub osoba niepe³nosprawna, której niepe³nosprawnoœæ wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 
  
Wniosek nale¿y pobraæ i z³o¿yæ osobiœcie w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Helu. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ 
zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów brutto po odjêciu kosztów ich uzyskania i sk³adek na ubezpieczenia rentowe, 
emerytalne i chorobowe z pe³nych trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku oraz aktualn¹ informacjê o op³atach  
za zajmowany lokal.  
Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na okres 6-ciu miesiêcy, licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu 
z³o¿enia wniosku. Kwota przyznanego dodatku przekazywana jest na konto zarz¹dcy domu, natomiast wnioskodawca 
zobowi¹zany jest dop³aciæ ró¿nicê miêdzy wysokoœci¹ czynszu, a przyznanym dodatkiem (dodatek mieszkaniowy mo¿e 
wynieœæ maksymalnie 70% czynszu). W miesi¹cu koñcz¹cym okres dop³aty do czynszu (nie wczeœniej) wnioskodawca  
ma prawo wyst¹piæ ponownie o dodatek mieszkaniowy spe³niaj¹c powy¿sze warunki.  
Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów.  
Podstawowe informacje dotycz¹ce spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych mo¿na uzyskaæ w Miejskim Oœrodku 
Pomocy Spo³ecznej w Helu. 

 

Liczba osób  
Powierzchnia  
normatywna  

Dopuszczalne przekroczenie  
powierzchni normatywnej  

30%   

Dopuszczalne przekroczenie  
powierzchni   normatywnej  

50%*   

1 osoba  35,0 m2  45,5 m2   52,5 m2 

2 osoby  40,0 m2 52,0 m2   60,0 m2 

3 osoby  45,0 m2 58,5 m2   67,5 m2   

4 osoby  55,0 m2 71,5 m2   82,5 m2   

5 osób  65,0 m2 84,5 m2 97,5 m2 

6 osób  70,0 m2 91,0 m2 105,0 m2 



SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

W przypadku, gdy na nieruchomoœci nie jest ju¿ prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza i nie s¹ produkowane odpady 
komunalne, w³aœciciel nieruchomoœci powinien z³o¿yæ deklaracjê zmieniaj¹c¹ w celu dalszego nienaliczania op³at. 
Analogiczna sytuacja zaistnieje w przypadku, gdy na danej nieruchomoœci zmieni³a siê liczba mieszkañców  
i nie s¹ produkowane odpady komunalne. 
Urz¹d Miasta Helu nie wystawia faktur oraz informacji o op³atach dotycz¹cych gospodarowania odpadami komunalnymi, 
gdy¿ nowy system opiera siê na ustawie – ordynacja podatkowa. Op³ata za odpady nie zawiera podatku VAT, a ka¿dy 
w³aœciciel nieruchomoœci sk³adaj¹cy deklaracjê na odbiór odpadów, ma obowi¹zek wp³acania zadeklarowanej kwoty  
z deklaracji, do ka¿dego 15 dnia miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym odpady by³y produkowane  
na nieruchomoœci. 
W³aœciwy druk deklaracji mo¿na pobraæ ze strony internetowej Urzêdu Miasta Helu pod adresem www.gohel.pl, 
www.bip.hel.eu, www.segregujemy.gohel.pl oraz osobiœcie w siedzibie Urzêdu Miasta Helu, pok. 104. 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 
 

Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci w ramach wniesionej op³aty mo¿e dostarczyæ do PSZOK nastêpuj¹ce odpady: szk³o, papier, 
metal, tworzywa sztuczne, odpady wielomateria³owe i zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe; chemikalia, zu¿yte baterie  
i akumulatory, meble, leki, odpady wielkogabarytowe oraz zu¿yte opony. 
PSZOK znajduje siê na terenie oczyszczalni œcieków w Helu (ul. Sikorskiego). Czynny jest w pn., wt., cz., pt., w godz.  
7:30 – 16:00; w soboty 8:00 – 14:00, w œrody nieczynne.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt

Ba³tycka 3 X X X X X X X X X
Leœna 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 X X X X X X X X X
Kapitañska 1-10 X X X X X X X X X
Komandorska 2-7 X X X X X X X X X
Obr. Helu 1-13 X X X X X X X X X

Kmdr. por. Przybyszewskiego 2, 4, 6 X X X X  X X X X X

Admira³a Steyera 4, 6, 8, 10, 12, 16 AiB, 

18
X X X X X X X X X

Wiejska 58, 65, 66, 70, 79, 80 X X X X X X X X X

¯eromskiego 2, 4, 6, 8, 12, 14 X X X X X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt

Ba³tycka 2, 7, Leœna 1, 2, 9, 11, 13, 14, 16 X X

Dworcowa, Boczna, Szkolna, 
Sikorskiego

X X

Kaszubska, Kuracyjna, Sosnowa X X

Admira³a Steyera 14-40 X X

Lipowa, Morska, Pla¿owa, Portowa, 

Rybacka
X X

Maszopów i Wiejska (od strony 

Maszopów)
X X

Wydmowa, Sztormowa, Bursztynowa X X

¯eromskiego 5, 21, 24,                                                
Wiejska od strony ¯eromskiego

X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt

Dzia³alnoœæ gospodarcza 2 x w tygodniu X X X X X X X X X

Dzia³alnoœæ gospodarcza 1 x w tygodniu X X X X
X

Dzia³alnoœæ gospodarcza 2 x w miesi¹cu X X

Dzia³alnoœæ gospodarcza 1 x w miesi¹cu X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt

Papier, wielomateria³owe, metal X

Odpady zielone X

Szk³o 

Tworzywa sztuczne

POSESJE NIEZAMIESZKA£E

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE

Wiejska - gospodarstwa indywidualne 
oraz budynki do 4 lokali 

X

POSESJE ZAMIESZKA£E                           
(wywóz 2 razy w miesi¹cu)

POSESJE ZAMIESZKA£E                               
(wywóz 2 razy w tygodniu)

X

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU MIASTA HELU W GRUDNIU 2013 ROKU 
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