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1

UCHWAŁA Nr XXVI/279/2009
RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY
z dnia 25 sierpnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w rejonie ulicy Lidzbarskiej
i 18 Stycznia – za torami kolejowymi do granic miasta z gminą Brodnica.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. 1)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.2) w związku z uchwałą
nr VII/66/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie
ulicy Lidzbarskiej i 18 Stycznia - za torami kolejowymi
do granic miasta z gminą Brodnica, po stwierdzeniu
jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Brodnica przyjętego uchwałą nr X/97/2007 Rady
Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 października 2007 r.,
uchwala się, co następuje:

4)

5)

Rozdział 1
Przepisy ogólne
6)
§ 1.1. Po
stwierdzeniu
zgodności
planu
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnica
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Brodnicy w rejonie ulicy
Lidzbarskiej i 18 Stycznia – za torami kolejowymi do
granic miasta z gminą Brodnica, zwany dalej planem.
2. Integralne części uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek
planu w skali 1:2000 z wyrysem ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta w skali 1:10 000;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający
rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu planu;
3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach
o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku,
nachylonych pod kątem nie większym niż 15o;
2) dachu średnio wysokim – należy przez to rozumieć
dach o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku,
nachylonych pod kątem większym niż 15o
i mniejszym niż 30o;
3) dachu wysokim – należy przez to rozumieć dach
o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku,

7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

nachylonych pod kątem większym niż 30o
i mniejszym lub równym 45o;
harmonijnym charakterze zabudowy – należy przez
to
rozumieć
wymóg
realizacji
obiektów
o
podobnych
walorach
architektonicznych
charakteryzujących się podobnymi parametrami (np.
proporcje, skala obiektu, rodzaj dachu, rodzaj
i kolorystyka materiałów wykończeniowych
elewacji i pokrycia dachowego);
kioskach – należy przez to rozumieć tymczasowe
obiekty służące realizacji funkcji komercyjnych
i spełniające następujące warunki:
a) powierzchnia zabudowy do 12 m2,
b) maksymalna wysokość nad poziomem terenu do
3,0 m,
c) minimalna
powierzchnia
oszklenia
60%
powierzchni ścian,
d) maksymalne nachylenie dachu 30oz zakazem
krycia dachów czarną papą,
e) wysokie walory estetyczne;
nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię, w której może być umieszczona
ściana budynku (za wyjątkiem elementów
architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap
dachu, podokienniki oraz inne detale) bez prawa
przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej
dróg;
przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć dominującą funkcję terenu;
przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to
rozumieć rodzaje przeznaczenia nie kolidujące
z przeznaczeniem podstawowym, które uzupełniają
lub wzbogacają podstawowe funkcje;
symbolu terenu – rozumie się przez to
identyfikacyjne oznaczenie terenu zawierające
literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym
numerem;
terenie – należy przez to rozumieć obszar
o określonym przeznaczeniu wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
reklamie wielkoformatowej – należy przez to
rozumieć reklamę na nośniku o wymiarach nie
większych niż 300x100 cm, umieszczoną na
budynku lub wolno stojącą;
zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleń
pełniącą
funkcje
ochronne,
ograniczające
rozprzestrzenianie
się
zanieczyszczeń
i hałasu, występującą w formie zwartych,
zróżnicowanych nasadzeń drzew i krzewów
o całorocznej wegetacji.
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2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu,
a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na
dzień uchwalenia planu.
§ 3.1. Ustalenie
przeznaczenia
oraz
zasad
zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje
w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2
uchwały i na rysunku planu;
2) ustalenia planu określone w rozdziałach 3
i 4 uchwały.
2. Ustalenia tekstowe planów zapisane są
w układzie:
1) ustaleń ogólnych obowiązujących dla wszystkich
terenów;
2) ustaleń
szczegółowych
obowiązujących
dla
poszczególnych terenów.
3. Ustalenia ogólne zapisane są w następującej
formie:
1) przeznaczenie terenu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenu
i obiektów podlegających ochronie ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu;
13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się
opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;
4. Ustalenia szczegółowe zapisane są w formie
wynikającej ze specyfiki poszczególnych terenów.
Rozdział 2
Oznaczenia graficzne
§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami:
1) granica opracowania planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
ściśle określone;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
orientacyjne;
4) linie wewnętrznego podziału terenów o tym samym
przeznaczeniu ściśle określone;
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5) linie wewnętrznego podziału terenów o tym samym
przeznaczeniu orientacyjne;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy;
7) stanowiska archeologiczne objęte strefą ochrony
konserwatorskiej OW;
8) strefa „B2” ochrony struktur przestrzennych
o wartości kulturowej poza zespołem staromiejskim;
9) obszar ograniczonego użytkowania;
10) symbole terenów.
Rozdział 3
Ogólne ustalenia planu
§ 5.1. Ustalenia ogólne planu obowiązują dla
wszystkich terenów w granicach planu, o ile ustalenia
szczegółowe planu nie stanowią inaczej.
2. Przeznaczenie terenów:
1) dla każdego terenu wyznaczonego liniami
rozgraniczającymi ustala się jego przeznaczenie
określone w ustaleniach szczegółowych;
2) dla terenów przeznaczonych dla więcej niż jednej
funkcji ustala się przeznaczenie podstawowe
i uzupełniające terenu;
3) przeznaczenie terenu ustala się na rysunku planu
symbolem literowym i kolejnym numerem;
4) w granicach opracowania planu ustala się
następujące przeznaczenie terenów:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone symbolem MN,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oznaczone symbolem MW,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami oznaczone symbolem MN/U,
d) tereny usług oznaczone symbolem U,
e) tereny lasów oznaczone symbolem ZL,
f) tereny
zieleni
nieurządzonej
oznaczone
symbolem Z,
g) tereny upraw polowych R,
h) tereny elektroenergetyki oznaczone symbolem E,
i) teren gazownictwa oznaczony symbolem G,
j) tereny dróg publicznych:
- lokalnych oznaczonych symbolami KDL,
- dojazdowych oznaczonych symbolami KDD,
- ciągów
pieszo-jezdnych
oznaczonych
symbolami KDX;
k) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami
KDW.
3. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) obowiązuje lokalizacja zabudowy w części działki
wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
określonymi na rysunku planu;
2) na
terenach
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej obowiązuje zasada lokalizacji nie
więcej niż dwóch obiektów kubaturowych, w tym
tylko jednego budynku mieszkalnego na działce;
3) na
terenach
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami obowiązuje zasada
lokalizacji nie więcej niż dwóch obiektów
kubaturowych na jednej działce, w tym tylko
jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku
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usługowego lub zespolonego budynku mieszkalnousługowego;
4) obowiązują wysokie walory architektoniczne
budynków w zakresie formy i materiałów
wykończeniowych elewacji, obiektów małej
architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych
elementów zagospodarowania terenu pod względem
formy i materiałów wykończeniowych;
5) dla
nowych
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych obowiązuje realizacja dachów
średnio wysokich lub wysokich dwu lub
wielospadowych z pokryciem dachówką ceramiczną,
blachodachówką
lub
dachówką
bitumiczną
w kolorze ceglastym, grafitowym lub brązowym; dla
budynków drewnianych dopuszcza się dachy
z
elementów
drewnianych
o
kolorystyce
dostosowanej do koloru budynku;
6) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
usługowych oraz wolno stojących garaży
obowiązuje realizacja dachów średnio wysokich lub
płaskich z pokryciem dachówką ceramiczną,
blachodachówką
lub
dachówką
bitumiczną
w kolorze ceglastym, grafitowym lub brązowym;
7) obowiązujący
kierunek
głównych
kalenic
równoległy do przyległej drogi; dla działek
narożnych główne kalenice równoległe do jednej
z przyległych dróg;
8) obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz
ogrodzeń
z
prefabrykowanych
elementów
betonowych;
9) obowiązuje zakaz realizacji tuneli foliowych
i
szklarni,
poza
niewielkimi
obiektami
o powierzchni do 10,0 m2;
10) reklamy, szyldy i tablice informacyjne:
a) dopuszcza
się
lokalizowanie
szyldów
mocowanych prostopadle do elewacji frontowej
dostosowanych do wystroju elewacji,
b) ustala się obowiązek sporządzania projektu
reklamy, szyldu i tablicy informacyjnej jako
integralnej części projektu budowlanego,
c) ustala się zakaz umieszczania reklam na
elewacjach budynków w sposób zmieniający lub
zakrywający
elementy
wystroju
architektonicznego;
11) dopuszcza
się
lokalizowanie
reklamy
wielkoformatowej w miejscach wskazanych
w ustaleniach szczegółowych;
12) na poszczególnych działkach dopuszcza się
realizację obiektów małej architektury ogrodowej
(altan o lekkiej konstrukcji szkieletowej) oraz
terenowych urządzeń rekreacji (np. basenów, oczek
wodnych itp.);
13) ustala się zakaz realizacji obiektów tymczasowych
i garaży blaszanych;
14) ustala się, że elewacją frontową budynku
mieszkalnego jest elewacja od strony ulicy, z której
odbywa się wjazd na działkę.
4. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zasada utrzymania istniejących form
zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności
niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;
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2) na terenie przeznaczonym pod usługi obowiązuje
zakaz lokalizacji funkcji powodującej uciążliwości
dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji,
zanieczyszczeń powietrza, określonych odrębnymi
przepisami z zakresu ochrony środowiska;
3) uciążliwość prowadzonych usług musi mieścić się
w granicach działki, do której inwestor ma tytuł
prawny;
4) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki
służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych
w granicach danej działki.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: tereny
określone w ustaleniach szczegółowych znajdują się
w strefie „B2” i w strefie „OW” ochrony
konserwatorskiej.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: nie określa się.
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone
na rysunku planu;
2) obowiązuje ograniczenie wysokości budynków
mieszkalnych jednorodzinnych do 9,0 m, budynków
mieszkalnych wielorodzinnych do 16,0 m, wolno
stojących budynków garażowych do 5,0 m,
budynków usługowych do 8,0 m;
3) obowiązuje ograniczenie wysokości nowych
ogrodzeń do 1,60 m;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy:
a) dla
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej – 30% powierzchni działki,
b) dla
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami – 40% powierzchni
działki,
c) dla usług – 50% powierzchni działki,
d) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej –
40% powierzchni działki;
5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie
czynnego:
a) dla
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej – 60% powierzchni działki,
b) dla
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej – 40% powierzchni działki,
c) dla
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami – 40% powierzchni
działki,
d) dla usług – 40% powierzchni działki,
6) minimalna szerokość elewacji frontowej nowego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 8,0 m;
7) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych
w ramach danej działki według wskaźnika:
a) minimum 1 miejsce postojowe dla domu
jednorodzinnego,
b) minimum 1 miejsce postojowe dla lokalu
w budynku wielorodzinnym o powierzchni nie
przekraczającej 60 m2 i 2 miejsca postojowe dla
lokalu
mieszkalnego
w
budynkach
wielorodzinnych o powierzchni powyżej 60 m2,
c) 3 miejsca postojowe na 100 m2 pow. użytkowej
usług.
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8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie:
1) strefa „OW” ochrony konserwatorskiej wyznaczona
dla stanowisk archeologicznych nie eksponowanych
z nawarstwieniami kulturowymi;
2) teren objęty strefą „OW” jest dostępny do celów
inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia
niezbędnego zakresu badań archeologicznych
zapewniających odpowiednie warunki ochrony
konserwatorskiej. Zakres prac archeologicznych
określi
Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki
Konserwator Zabytków, w zależności od charakteru
planowanych inwestycji; w rejonie stanowisk
archeologicznych wszelkie prace ziemne można
wykonać po uzgodnieniu i za pozwoleniem
KujawskoPomorskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków;
3) strefa „B2” ochrony struktur przestrzennych
o wartości kulturowej poza zespołem staromiejskim,
w której obowiązuje:
a) utrzymanie przebiegu dróg,
b) dostosowanie nowej zabudowy w zakresie
sytuacji, skali i bryły do zabudowy o wartości
historyczno-kulturowej z XIX/XX i początku
XX wieku znajdującej się na obszarze
przedmiotowej strefy ochrony konserwatorskiej;
4) obszar ograniczonego użytkowania terenu w pasie
po 6,5 m w obie strony od osi linii o napięciu 15 kV
oraz po 20 m w obie strony od osi linii 110 kV.
W obszarach ograniczonego użytkowania należy
wykluczyć sytuowanie obiektów przeznaczonych na
stały pobyt ludzi oraz nasadzenia zieleni wysokiej;
lokalizację innych obiektów należy uzgodnić
z gestorem sieci.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i
podziału
nieruchomości
objętych
planami
miejscowym:
1) podział terenu na działki zgodnie z zasadami
określonymi na rysunku planu; dopuszcza się
możliwość łączenia działek przyległych w celu
utworzenia jednej działki budowlanej;
2) dla linii orientacyjnych obowiązuje tolerancja +10,0 m;
3) dopuszcza się wtórne podziały działek pod
warunkiem, że powierzchnia nowo powstałej jak
i pozostałej działki nie będzie mniejsza jak
750,0 m2.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: ustala się zakaz jakiejkolwiek zabudowy dla
terenów leśnych i terenów zieleni nieurządzonej
z dopuszczeniem realizacji obiektów małej architektury
ogrodowej (altan o lekkiej konstrukcji szkieletowej)
oraz terenowych urządzeń rekreacji (np. basenów, oczek
wodnych itp.).
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
komunikacji:
1) powiązania układu komunikacyjnego obszaru
objętego planem z siecią dróg zewnętrznych odbywa
się przez przylegające do obszaru drogi publiczne –
wojewódzką i powiatową;
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2) obowiązuje klasyfikacja oraz szerokość w liniach
rozgraniczających dróg określona w ustaleniach
szczegółowych;
3) tereny
w
liniach
rozgraniczających
dróg
przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu
pieszych,
ścieżek
rowerowych,
lokalizacji
infrastruktury technicznej;
4) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się
lokalizację obiektów i urządzeń służących
komunikacji publicznej takich jak: zatoki, przystanki
autobusowe, wiaty przystankowe oraz elementy
małej architektury oraz kioski;
5) w liniach rozgraniczających dróg dojazdowych
dopuszcza
się
przykrawężnikowe
miejsca
postojowe;
6) wzdłuż pasów drogowych dopuszcza się nasadzenia
drzew jednolitego gatunku;
7) dopuszcza się adaptację sieci infrastruktury
technicznej niezwiązanej bezpośrednio z obsługą
terenu z wymogiem uwzględnienia jej w projektach
zagospodarowania terenów oraz udostępnienia
służbom eksploatacyjnym i konserwującym na
zasadach określonych w obowiązujących przepisach
odrębnych;
8) dopuszcza się zachowanie i rozbudowę istniejących
oraz realizację nowych sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej związanych z obsługą
techniczną drogi;
9) w liniach rozgraniczających dróg obowiązuje zakaz
lokalizacji reklam wielkoformatowych.
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie
w
wodę
z
istniejącej
i projektowanej sieci komunalnej na warunkach
gestora sieci,
b) sieć wodociągową projektować w ciągach
komunikacyjnych;
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) odprowadzenie
ścieków
sanitarnych
do
komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej,
b) kanalizację sanitarną projektować w ciągach
komunikacyjnych,
c) na terenach objętych planem dopuszcza się
lokalizację przepompowni ścieków;
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) odprowadzenie wód opadowych z ciągów
komunikacyjnych do kanalizacji deszczowej,
b) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych
bezpośrednio do gruntu z pozostałych terenów,
c) kanalizację deszczową projektować w ciągach
komunikacyjnych;
4) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) zasilanie w energię elektryczną przewiduje się
projektowanymi liniami kablowymi niskiego
napięcia wyprowadzonymi z istniejących
i projektowanych stacji transformatorowych.
Projektowane stacje transformatorowe parterowe
zlokalizowane
na
terenach
oznaczonych
symbolami: 65E, 66E, 67E, 68E i 69E. Dla
zasilania stacji 67E, 68E i 69E należy
wybudować linię kablową SN jako skablowanie
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istniejącej linii napowietrznej SN na odcinku od
GPZ Brodnica Podgórz do odgałęzienia do stacji
Michałowo 2. Dla zasilania stacji 65E i 66E
należy wybudować linię kablową SN jako
skablowanie istniejącej linii napowietrznej SN
„Szczuka” na odcinku od GPZ Brodnica Podgórz
do istniejącego odcinka kablowego tej linii.
Realizacja docelowego układu zasilania pozwoli
na likwidację stref ograniczonego użytkowania
istniejących
linii
napowietrznych
SN
przewidzianych do skablowania.;
b) ustala się zachowanie linii 110 kV i 15 kV
z możliwością ich przebudowy,
c) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy
zaprojektować i wykonać z możliwością
przystosowania dla potrzeb obrony
cywilnej;
5) zaopatrzenie w energię cieplną:
a) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł
indywidualnych,
b) zakazuje się stosowania źródeł ciepła
z czynnikami wysokoemisyjnymi,
c) dopuszcza się do ogrzewania budynków czynniki
grzewcze jak: energia elektryczna, olej opałowy
nisko siarkowy, gaz, węgiel spalany w piecach
niskoemisyjnych, drewno lub inne odnawialne
źródła energii;
6) telekomunikacja:
a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez
istniejącą
i
projektowaną
kanalizację
teletechniczną na warunkach określonych przez
wybranego gestora sieci,
b) zabrania się budowy napowietrznych linii
telefonicznych, a istniejące docelowo należy
przewidzieć do skablowania,
c) zakazuje się budowy stacji bazowych telefonii
komórkowych na obszarze planu;
7) gospodarka odpadami stałymi:
a) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych obowiązuje
wstępna segregacja odpadów stałych w miejscu ich
powstawania, gromadzenie w pojemnikach
w obrębie poszczególnych działek i wywóz ich
na gminne wysypisko śmieci,
b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
13. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się
dotychczasowe użytkowanie terenów.
14. Stawka
procentowa
służąca
naliczeniu
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
30%.
Rozdział 4
Szczegółowe ustalenia planu
§ 6. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
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a) zabudowa wolno stojąca,
b) pas zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy z terenem
kolejowym szerokości minimum 3,0 m,
c) obsługa komunikacyjna z przyległej ulicy
gminnej i wojewódzkiej;
3) dopuszcza się:
a) reklamę wielkoformatową,
b) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny na nieuciążliwe usługi typu
bytowego, jak drobny handel, działalność
biurowa, gabinet lekarski itp. o powierzchni nie
przekraczającej norm określonych prawem
budowlanym,
c) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu.
§ 7. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 2 MN/U:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
z usługami;
2) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
3) przeznaczenie uzupełniające: usługi;
4) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległej ulicy
gminnej
i
wojewódzkiej
oraz
dróg
wewnętrznych;
5) dopuszcza się:
a) reklamę wielkoformatową,
b) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu.
§ 8. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 3 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) strefa B2 i OW ochrony konserwatorskiej,
c) obsługa komunikacyjna z przyległej ulicy
gminnej oraz dróg wewnętrznych;
3) dopuszcza się:
a) reklamę wielkoformatową,
b) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny na nieuciążliwe usługi typu
bytowego, jak drobny handel, działalność
biurowa, gabinet lekarski itp. o powierzchni nie
przekraczającej norm określonych prawem
budowlanym,
c) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu.
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§ 9. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 4 U:
1) przeznaczenie terenu: usługi;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległej ulicy
gminnej;
3) dopuszcza się:
a) usługi z zakresu handlu, gastronomii, zdrowia,
sportu i rekreacji, administracji itp.,
b) towarzyszącą funkcję mieszkaniową wbudowaną
w budynek usługowy,
c) zabudowę do granic działki,
d) reklamę wielkoformatową.
§ 10. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 5 MN, 6 MN i 9 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic
gminnych i wewnętrznych;
3) dopuszcza się:
a) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny lub do niego dobudowany na
nieuciążliwe usługi typu bytowego, jak drobny
handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp.
o powierzchni nie przekraczającej norm
określonych prawem budowlanym,
b) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu.
§ 11. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 7 MN/U i 11 MN/U:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
z usługami;
2) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
3) przeznaczenie uzupełniające: usługi;
4) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) pas zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działki
szerokości minimum 3,0 m,
c) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic
wewnętrznych;
5) dopuszcza się utrzymanie oraz zmianę istniejących
form zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę oraz wymianę obiektu z zachowaniem
warunków wynikających z ustaleń planu.
§ 12. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 8 ZL:
1) przeznaczenie terenu: las;
2) obowiązuje
zakaz
jakiejkolwiek
zabudowy,
dopuszcza się realizację obiektów małej architektury
ogrodowej (altan o lekkiej konstrukcji szkieletowej)
oraz terenowych urządzeń rekreacji (np. basenów,
oczek wodnych itp.).
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§ 13. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 10 Z:
1) przeznaczenie terenu: zieleń nieurządzona;
2) obowiązuje
zakaz
jakiejkolwiek
zabudowy,
dopuszcza się realizację obiektów małej architektury
ogrodowej (altan o lekkiej konstrukcji szkieletowej)
oraz terenowych urządzeń rekreacji (np. basenów,
oczek wodnych itp.).
§ 14. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 12 MN, 13 MN, 14 MN, 15 MN,
16 MN, 17 MN i 23 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic
gminnych i wewnętrznych;
3) dopuszcza się:
a) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny lub do niego dobudowany na
nieuciążliwe usługi typu bytowego, jak drobny
handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp.
o powierzchni nie przekraczającej norm
określonych prawem budowlanym,
b) lokalizację
obiektów
oświatowowychowawczych i opiekuńczych,
c) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu.
§ 15. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 18 MN, 19 MN, 20 MN i 26 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic
gminnych i wewnętrznych,
c) obszar ograniczonego użytkowania;
3) dopuszcza się:
a) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny lub do niego dobudowany na
nieuciążliwe usługi typu bytowego, jak drobny
handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp.
o powierzchni nie przekraczającej norm
określonych prawem budowlanym,
b) lokalizację
obiektów
oświatowowychowawczych i opiekuńczych,
c) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu.
§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 21 MW:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna;
2) obowiązuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 1

a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg
gminnych,
b) obszar ograniczonego użytkowania;
3) dopuszcza się:
a) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny na nieuciążliwe usługi typu
bytowego, jak drobny handel, działalność
biurowa, gabinet lekarski itp. o powierzchni nie
przekraczającej norm określonych prawem
budowlanym,
b) reklamę wielkoformatową.
§ 17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 22 Z i 25 Z:
1) przeznaczenie terenu: zieleń nieurządzona;
2) obowiązuje
zakaz
jakiejkolwiek
zabudowy,
dopuszcza się realizację obiektów małej architektury
ogrodowej (altan o lekkiej konstrukcji szkieletowej)
oraz terenowych urządzeń rekreacji (np. basenów,
oczek wodnych itp.).
§ 18. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 24 ZL:
1) przeznaczenie terenu: las;
2) obowiązuje
zakaz
jakiejkolwiek
zabudowy,
dopuszcza się realizację obiektów małej architektury
ogrodowej (altan o lekkiej konstrukcji szkieletowej)
oraz terenowych urządzeń rekreacji (np. basenów,
oczek wodnych itp.).
§ 19. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 27 G:
1) przeznaczenie terenu: gazownictwo – stacja
redukcyjna gazu;
2) obowiązuje:
a) pas zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działki
szerokości minimum 3,0 m,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic
gminnych.
§ 20. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 28 U i 30 U:
1) przeznaczenie terenu: usługi;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic
gminnych,
c) obszar ograniczonego użytkowania,
d) strefa OW ochrony archeologicznej;
3) dopuszcza się:
a) usługi z zakresu handlu, gastronomii, zdrowia,
sportu i rekreacji, administracji, usług
produkcyjnych itp.,
b) reklamę wielkoformatową.
§ 21. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 29 E:
1) przeznaczenie terenu: elektroenergetyka - GPZ;
2) obowiązuje wzdłuż granic terenu pas zieleni
izolacyjnej szerokości minimum 5,0 m.
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§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 31 MN i 32 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic
gminnych i wewnętrznych,
c) obszar ograniczonego użytkowania,
d) strefa OW ochrony konserwatorskiej;
3) dopuszcza się:
a) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny lub do niego dobudowany na
nieuciążliwe usługi typu bytowego, jak drobny
handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp.
o powierzchni nie przekraczającej norm
określonych prawem budowlanym,
b) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu,
c) reklamę wielkoformatową.
§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 33 MN, 35 MN, 37 MN, 40 MN,
44 MN, 45 MN i 49 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic
gminnych i wewnętrznych,
c) obszar ograniczonego użytkowania;
3) dopuszcza się:
a) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny lub do niego dobudowany na
nieuciążliwe usługi typu bytowego, jak drobny
handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp.
o powierzchni nie przekraczającej norm
określonych prawem budowlanym,
b) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu,
c) reklamę
wielkoformatową
na
działkach
przylegających do ulic gminnych i powiatowej.
§ 24. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 34 R:
1) przeznaczenie terenu: uprawy rolne;
2) obowiązuje
zakaz
jakiejkolwiek
zabudowy,
dopuszcza się realizację obiektów małej architektury
ogrodowej (altan o lekkiej konstrukcji szkieletowej)
oraz terenowych urządzeń rekreacji (np. basenów,
oczek wodnych itp.).
§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 36 MN, 47 MN, 48 MN, 52 MN,
55 MN i 57 MN:
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1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg
publicznych i wewnętrznych;
3) dopuszcza się:
a) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny lub do niego dobudowany na
nieuciążliwe usługi typu bytowego, jak drobny
handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp.
o powierzchni nie przekraczającej norm
określonych prawem budowlanym,
b) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu,
c) reklamę
wielkoformatową
na
działkach
przylegających do ulic gminnych i powiatowej.
§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 38 MN, 42 MN i 50 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic
gminnych i wewnętrznych,
c) obszar ograniczonego użytkowania,
d) strefa OW ochrony konserwatorskiej;
3) dopuszcza się:
a) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny lub do niego dobudowany na
nieuciążliwe usługi typu bytowego, jak drobny
handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp.
o powierzchni nie przekraczającej norm
określonych prawem budowlanym,
b) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu,
c) reklamę
wielkoformatową
na
działkach
przylegających do ulic gminnych i powiatowej.
§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 39 U:
1) przeznaczenie terenu: usługi;
2) przeznaczenie
uzupełniające:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
3) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic
gminnych i wewnętrznych,
c) obszar ograniczonego użytkowania;
4) dopuszcza się:
a) usługi z zakresu handlu, gastronomii, zdrowia,
sportu i rekreacji, administracji, usług
produkcyjnych itp.,
b) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
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rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu,
c) reklamę
wielkoformatową
na
działkach
przylegających do ulic gminnych i powiatowej.
§ 28. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 43 U i 54 U:
1) przeznaczenie terenu: usługi;
2) przeznaczenie
uzupełniające:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
3) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg
publicznych i wewnętrznych,
c) obszar ograniczonego użytkowania;
4) dopuszcza się:
a) usługi z zakresu handlu, gastronomii, zdrowia,
sportu i rekreacji, administracji, usług
produkcyjnych itp.,
b) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu,
c) reklamę
wielkoformatową
na
działkach
przylegających do ulic gminnych i powiatowej.
§ 29. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 41 Z, 46 Z, 51 Z i 56 Z:
1) przeznaczenie terenu: zieleń nieurządzona;
2) obowiązuje
zakaz
jakiejkolwiek
zabudowy,
dopuszcza się realizację obiektów małej architektury
ogrodowej (altan o lekkiej konstrukcji szkieletowej)
oraz terenowych urządzeń rekreacji (np. basenów,
oczek wodnych itp.).
§ 30. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 53 MN/U:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
z usługami;
2) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
3) przeznaczenie uzupełniające: usługi;
4) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) pas zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działki
szerokości minimum 3,0 m;
c) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic
wewnętrznych;
5) dopuszcza się:
a) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu,
b) reklamę wielkoformatową.
§ 31. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 58 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
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2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg
publicznych i wewnętrznych,
c) strefa OW ochrony konserwatorskiej;
3) dopuszcza się:
a) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny lub do niego dobudowany na
nieuciążliwe usługi typu bytowego, jak drobny
handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp.
o powierzchni nie przekraczającej norm
określonych prawem budowlanym,
b) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu,
c) reklamę wielkoformatową na działkach
przylegających do ulic gminnych i powiatowej.
§ 32. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 59 MW:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna;
2) obowiązuje:
a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg
gminnych i powiatowej,
b) obszar ograniczonego użytkowania,
c) strefa OW ochrony konserwatorskiej;
3) dopuszcza się:
a) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny na nieuciążliwe usługi typu
bytowego, jak drobny handel, działalność
biurowa, gabinet lekarski itp. o powierzchni nie
przekraczającej norm określonych prawem
budowlanym,
b) lokalizację
obiektów
oświatowowychowawczych i opiekuńczych,
c) w strefie ograniczonego użytkowania oraz
między nią a drogą 09KDD lokalizację miejskiej
elektrociepłowni,
d) reklamę wielkoformatową.
§ 33. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 60 MN i 61 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic
gminnych, powiatowej i wewnętrznych;
3) dopuszcza się:
a) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny lub do niego dobudowany na
nieuciążliwe usługi typu bytowego, jak drobny
handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp.
o powierzchni nie przekraczającej norm
określonych prawem budowlanym,
b) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
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z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu,
c) reklamę
wielkoformatową
na
działkach
przylegających do ulic gminnych i powiatowej.
§ 34. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 62 U:
1) przeznaczenie terenu: usługi;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulicy
powiatowej i wewnętrznej;
3) dopuszcza się:
a) usługi z zakresu handlu, gastronomii, zdrowia,
sportu i rekreacji, administracji, usług
produkcyjnych itp.,
b) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu,
c) reklamę wielkoformatową,
d) wbudowane jedno mieszkanie.
§ 35. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 63 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic
gminnych, powiatowej i wewnętrznych,
c) obszar ograniczonego użytkowania;
3) dopuszcza się:
a) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny lub do niego dobudowany na
nieuciążliwe usługi typu bytowego, jak drobny
handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp.
o powierzchni nie przekraczającej norm
określonych prawem budowlanym,
b) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu,
c) reklamę
wielkoformatową
na
działkach
przylegających do ulicy powiatowej.
§ 36. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 64 MN/U:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
z usługami;
2) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
3) przeznaczenie uzupełniające: usługi;
4) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) pas zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działki
szerokości minimum 3,0 m;
c) obsługa komunikacyjna z przyległej ulicy
powiatowej,
d) obszar ograniczonego użytkowania;
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5) dopuszcza się:
a) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu,
b) reklamę wielkoformatową.
§ 37. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 01 KDL:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga powiatowa w klasie lokalnej o szerokości
w liniach rozgraniczających zmiennej 17,0-32,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnymi chodnikami.
§ 38. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 02 KDL:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga gminna w klasie lokalnej o szerokości
w liniach rozgraniczających 17,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnymi chodnikami.
§ 39. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 03 KDL:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga gminna w klasie lokalnej o szerokości
w liniach rozgraniczających zmiennej 15,0-20,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnymi chodnikami.
§ 40. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 04 KDD:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości
w liniach rozgraniczających zmiennej 10,0-25,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnymi chodnikami.
§ 41. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 05 KDD:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości
w liniach rozgraniczających zmiennej 12,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnymi chodnikami.
§ 42. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 06 KDD, 07 KDD, 08 KDD,
010 KDD, 011 KDD i 012 KDD:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości
w liniach rozgraniczających 10,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnymi chodnikami.
§ 43. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 09 KDD:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości
w liniach rozgraniczających zmiennej 10,0-15,0 m;
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3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnymi chodnikami.
§ 44. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 013 KDX, 015 KDX i 016 KDX:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga
gminna
o
szerokości
w
liniach
rozgraniczających 5,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – ciąg pieszo-jezdny.
§ 45. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 014 KDX:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga
gminna
o
szerokości
w
liniach
rozgraniczających 6,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – ciąg pieszo-jezdny.
§ 46. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 017 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach
rozgraniczających minimalnej 8,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z jednostronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny.
§ 47. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 018 KDW, 019 KDW i 020 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach
rozgraniczających minimalnej 10,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny.
§ 48. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 021 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach
rozgraniczających minimalnej 8,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny.
§ 49. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 022 KDW, 023 KDW i 024 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach
rozgraniczających 12,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny.
§ 50. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 025 KDW, 026 KDW, 027 KDW,
028 KDW, 029 KDW, 030 KDW, 031 KDW,
032 KDW i 033 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach
rozgraniczających 10,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny.
§ 51. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 034 KDW, 035 KDW i 036 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
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2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach
rozgraniczających 10,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny
z placem do zawracania.
§ 52. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 037 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach
rozgraniczających 11,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny.
§ 53. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 038 KDW, 041 KDW, 043 KDW,
044 KDW, 045 KDW i 046 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach
rozgraniczających 10,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny
z placem do zawracania.
§ 54. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 039 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach
rozgraniczających 7,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny
z placem do zawracania.
§ 55. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 040 KDW i 042 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach
rozgraniczających 10,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa
z dwustronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 56. W granicach terenu objętego niniejszym
planem miejscowym, traci moc: miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnica
w pasach terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia
Dn 250 mm i Dn 150 mm Pnom 5, 5MPa oraz terenów
pod stacje redukcyjno-pomiarowe I0 w części
dotyczącej gazociągu wysokiego ciśnienia w rejonie
ulicy Polnej, uchwalony uchwałą nr XXXIV/375/97
Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 września 1997 r.
(ogłosz. w Dz.Urz.Woj.Tor. Nr 27, poz. 215 z dnia
3 października 1997 r.).
§ 57. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Brodnicy.

powierza

się
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§ 58. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na
stronie internetowej miasta Brodnica.
§ 59. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Hildebrandt
1.Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.
Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,
Nr 201 poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.
2.Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
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załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/279/2009
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 25 sierpnia 2009r.
Rozstrzygnięcie
Rady Miejskiej w Brodnicy
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru
w rejonie ulicy Lidzbarskiej i 18 Stycznia - za torami
kolejowymi do granic miasta z gminą Brodnica.

Lp.

Treść uwagi

1.

2.
Rozszerzenie terenu
oznaczonego
symbolem 21 MW
o teren części drogi
gminnej o symbolu
03 KDL.

1.

2.

Wprowadzenie dla
terenu oznaczonego
symbolem
1MN
lokalizacji usług, w
tym handlu.

Ustalenie projektu planu dla
nieruchomości, której dotyczy uwaga
3.
03 KDL „1)przeznaczenie
terenu: komunikacja;
2)droga gminna w klasie
lokalnej …;
3)
w
przekroju
poprzecznym – droga jedno
jezdniowa z dwustronnymi
chodnikami.”

1MN
„1)przeznaczenie
terenu:
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna; …
3)dopuszcza się:
…
b)
lokal
użytkowy
wbudowany w budynek
mieszkalny na nieuciążliwe
usługi typu bytowego, jak
drobny handel … o
powierzchni
nie
przekraczającej
norm
określonych
prawem
budowlanym, …”.

Poz. 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z art. 17 pkt 14, Rada Miejska w Brodnicy
nie uwzględnia uwag zamieszczonych w poniższym
wykazie.

Uzasadnienie nieuwzględnienia
uwagi

Zgłaszający uwagę –
data wpływu

4.
Zgodnie z ustaleniami projektu
planu teren został oznaczony
symbolem
„03
KDL”
i przeznaczony pod komunikację
– droga gminna w klasie
lokalnej. Projektowany sposób
zagospodarowania terenu jest
zgodny z wytycznymi zawartymi
w
„Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Brodnicy”.
Ponadto
droga
03
KDL
stanowi
ciąg
komunikacyjny łączący drogę
powiatową – ul. 18 Stycznia
z
drogą
wojewódzką
–
ul. Lidzbarską.

5.
Uwaga
zgłoszona
dnia 14 maja 2009 r.
przez
Przedsiębiorstwo
Budowlane „KOMBUD” Sp. z o.o.
w Brodnicy.

Zgodnie z ustaleniami projektu
planu teren został oznaczony
symbolem
„1MN”
i przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną.
Projektowany
sposób
zagospodarowania terenu jest
zgodny z wytycznymi zawartymi
w
„Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Brodnicy”.
Zapisy
planu
dopuszczają
lokalizację
nieuciążliwych
usług
w projektowanych budynkach
mieszkalnych
na
zasadach
określonych
w
prawie
budowlanym. Ponadto obszar
oznaczony
symbolem
jw.
obejmuje
działki
zagospodarowane
pod
budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne a ich wielkość nie
pozwala
na
lokalizację
dodatkowych
obiektów
kubaturowych poza tymi, jakie
dopuszcza się zapisami planu.

Uwaga
zgłoszona
dnia 3 czerwca 2009
r.
przez
Pana
Wojciecha
Rakowskiego.
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3.

Pozostawienie
dojazdu do posesji
poprzez
istniejącą
drogę dojazdową do
działki Nr 50/13
położonej
w
obszarze
oznaczonym
symbolem 23 MN

23 MN
„1)przeznaczenie
terenu:
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna;
2)obowiązuje: …
b)obsługa komunikacyjna
z przyległych ulic gminnych
i wewnętrznych; …”

załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/279/2009
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 25 sierpnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania
I. Sposób realizacji inwestycji.
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców
stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi
z prawem budowlanym, o zamówieniach publicznych,
o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej
i o ochronie środowiska.
II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych:
1) finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
ujętych w planie miejscowym podlega przepisom
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) przy czym:
a) wydatki majątkowe określa uchwała rady gminy;
b) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu
gminy uchwala się w uchwale budżetowej;
c) zadania w zakresie dróg finansowane będą przez
budżet gminy lub na podstawie porozumień
z innymi podmiotami;
d) zadania w zakresie budowy wodociągów
i kanalizacji będą finansowane na podstawie
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858) ze środków budżetu gminy lub poprzez
1
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Zgodnie z ustaleniami projektu
planu teren został oznaczony
symbolem
„23MN”
i przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną.
Projektowany
sposób
zagospodarowania terenu jest
zgodny z wytycznymi zawartymi
w
„Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Brodnicy”.
Zapisy
planu
wskazują na możliwość obsługi
komunikacyjnej
terenu
ze
zlokalizowanej przy jego granicy
drogi gminnej o symbolu
07 KDD.

Uwaga
zgłoszona
dnia 30 czerwca
2009 r. przez Pana
Andrzeja
Chodzikiego.

dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
2) zadana w zakresie budowy sieci energetycznych
i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
z późn. zm.).
3) prognozowane źródła finansowania przez gminę:
a) dochody własne,
b) dotacje,
c) pożyczki preferencyjne,
d) fundusze Unii Europejskiej,
e) udział podmiotów gospodarczych.
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UCHWAŁA Nr XLIII/615/2009
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 29 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez
gminę Nakło nad Notecią.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r Nr 52,
poz. 420) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz..U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572), ze zmianami: Dz.U. z 2003 r. Nr 137,
poz. 1304, Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109,
poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Dz.U. Nr 281, poz. 2781,
Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz.U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,
poz. 1292, Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz.U. z 2009 r. Nr 6
poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458 uchwala się, co
następuje:
§ 1. W treści uchwały nr XVII/152/2007 Rady
Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 grudnia
2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę
Nakło nad Notecią wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Świadczenia przedszkoli publicznych
prowadzonych przez gminę Nakło nad Notecią
w zakresie realizacji 5-godzinnej podstawy
programowej wychowania przedszkolnego są
nieodpłatne.”
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Za świadczenia publicznych przedszkoli
prowadzonych przez gminę Nakło nad Notecią,
wykraczające
poza
podstawę
programową
wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę
miesięczną w wysokości 100,00 zł.”
2. W ramach świadczeń wykraczających ponad
podstawę programową wychowania przedszkolnego
realizowany jest pakiet zajęć dydaktyczno-opiekuńczowychowawczych obejmujący:
a) gry i zabawy doskonalące u dzieci procesy myślenia,
spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi
i wyobraźni,
b) gry i zabawy korygujące wady wymowy dzieci,
2

c) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania
i wiedzę o świecie,
d) tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających
uzdolnienia indywidualne dziecka,
e) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, umożliwiające
dziecku osiągniecie dojrzałości szkolnej,
f) twórcze formy pracy umożliwiające dziecku
właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.”
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
i
ma
zastosowanie od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak
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UCHWAŁA Nr XLIII/616/2009
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią
dzielnicy przemysłowej w Paterku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006
r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,
poz. 1413) uchwala się, co następuje:
Dział I
Przepisy ogólne
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią,
uchwalonego uchwałą nr XXXVI/440/2001 Rady
Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2001 r.,
uchwala
się
zmianę
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy
Nakło nad Notecią dzielnicy przemysłowej w Paterku.
Obszar objęty zmianą planu posiada powierzchnię
ok. 11,9 ha.
2. Integralne części uchwały stanowią:
1) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, jako
załącznik nr 2.
§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) liniach rozgraniczających tereny o różnym
przeznaczeniu
lub
różnych
zasadach
zagospodarowania - określonych - należy przez to
rozumieć linie ustalone w planie rozdzielające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania, których przebieg nie
podlega zmianie;
2) liniach rozgraniczających tereny o różnym
przeznaczeniu
lub
różnych
zasadach
zagospodarowania - orientacyjnych - należy przez to
rozumieć linie przedstawione na rysunku planu

określające granice terenów o ustalonym
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
których przebieg może być zmieniony, jeśli będzie
to uzasadnione projektowanym zagospodarowaniem
terenu i potrzebami funkcjonalnymi oraz pozostanie
w zgodzie z przepisami odrębnymi i ustaleniami
szczegółowymi niniejszej uchwały;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię, poza którą nie może być
umieszczona
ściana
zewnętrzna
budynku,
z wyjątkiem takich elementów architektonicznych,
jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, schody,
pochylnia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz
inne detale wystroju architektonicznego, które mogą
być usytuowane poza nią, na odległość do 0,8 m dla
okapów i gzymsów oraz 1,3 m dla pozostałych
elementów;
4) planie - należy przez to rozumieć zmianę planu,
o której mowa w § 1 ust. 1;
5) przeznaczeniu zamiennym terenu - należy przez to
rozumieć przeznaczenie, które jest realizowane
w zamian za funkcje określone jako przeznaczenie
podstawowe.
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach zmiany
planu, a niezdefiniowane powyżej należy rozumieć
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 3. Ustala się oznaczenia graficzne zawarte na
rysunku planu będące ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania określone;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania orientacyjne;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) projektowane szpalery drzew;
6) oznaczenia
literowe
wraz
z
numerami
wyróżniającymi poszczególne tereny funkcjonalne:
a) 1 P, 2 P – tereny obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów,
b) 3 T – teren infrastruktury technicznej – pas
techniczny,
c) 4 E – teren infrastruktury elektroenergetycznej –
stacja transformatorowa.
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Dział II
Ustalenia ogólne
Rozdział 1
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 4.1. Ustala się linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie
zagospodarowania przedstawione na rysunku planu.
2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
przedstawione na rysunku planu.
3. Ustala się realizację nowej zabudowy zgodnej
z przeznaczeniem terenu, z uwzględnieniem linii
zabudowy
określonych
na
rysunku
planu,
z
zachowaniem
przepisów
odrębnych
oraz
z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych.
Rozdział 2
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 5.1. Obszar objęty planem położony jest
w granicach zbiornika wód podziemnych GZWP
Nr 138. Realizacja przedsięwzięć zgodnie z przepisami
odrębnymi.
2. Ustala się zakaz powierzchniowej eksploatacji
kopalin.
3. W celu redukcji zanieczyszczeń, ochrony
powietrza przed zanieczyszczeniami i ochrony przed
hałasem ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż
północno-wschodniej i południowo-wschodniej granicy
terenu 1 P, w miejscach wskazanych na rysunku planu.
Rozdział 3
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 6. Ustala się obowiązek przerwania robót
budowlanych
i
ziemnych
i
niezwłocznego
powiadomienia służb konserwatorskich w przypadku
odkrycia znalezisk, co do których istnieje
przypuszczenie, iż są zabytkami. W takim przypadku
należy zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków,
znaleziska i miejsce ich odkrycia i niezwłocznie
zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego
konserwatora zabytków, a jeśli to niemożliwe
burmistrza miasta.
Rozdział 4
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów
§ 7. Nie ustala się.
Rozdział 5
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
górniczych, a także terenów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych
§ 8. Nie ustala się.
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Rozdział 6
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 9.1. Podziału na działki budowlane dokonywać
należy zgodnie z ustaleniami planu oraz na podstawie
przepisów odrębnych. Wydzielenie działki budowlanej
musi umożliwiać właściwe zagospodarowanie terenu,
w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej poprzez
bezpośredni do niej dostęp, przez drogę wewnętrzną lub
ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;
zapewnienie dojść i dojazdów, w tym dla jednostek
ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej; zapewnienie
miejsc postojowych określonych w planie; właściwe
gromadzenie odpadów oraz przyłączenie do sieci
infrastruktury technicznej.
2. Dopuszcza się wydzielenie działek pod
urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne
oraz poszerzenie istniejących dróg.
3. Ustala się minimalną powierzchnię działek
budowlanych na całym obszarze objętym planem –
3000m2.
Rozdział 7
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 10. Nie ustala się.
Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej
§ 11.1. Dopuszcza
się
utrzymanie,
remonty,
przebudowę i rozbudowę istniejących oraz lokalizację
nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na
terenie
infrastruktury
technicznej
oznaczonym
symbolem 3 T oraz na terenie infrastruktury
elektroenergetycznej oznaczonym symbolem 4 E.
2. Dopuszcza się utrzymanie, remonty, przebudowę
i rozbudowę istniejących oraz lokalizację nowych sieci
i
urządzeń
infrastruktury
technicznej,
także
niezwiązanych bezpośrednio z obsługą terenu,
z
wymogiem
udostępnienia
jej
służbom
eksploatacyjnym i konserwatorskim, na całym obszarze
objętym planem.
§ 12. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia
w wodę:
1) ustala się podłączenie działek budowlanych
i
budynków
do
sieci
wodociągowej
w sposób umożliwiający pobór wody, zgodny
z funkcją i sposobem zagospodarowania;
2) ustala się pobór wody dla potrzeb socjalnobytowych
i
przeciwpożarowych
z
sieci
wodociągowej; dopuszcza się realizację naziemnych
lub podziemnych zbiorników przeciwpożarowych;
3) sieć wodociągową rozdzielczą należy projektować
w ciągach komunikacyjnych z zachowaniem
układów pierścieniowych.
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§ 13. Zasady obsługi w zakresie gospodarki
ściekowej:
1) ustala się odprowadzenie ścieków do sieci
kanalizacyjnej na warunkach gestora sieci;
2) ustala się odprowadzenie ścieków do miejskiej
oczyszczalni ścieków w Nakle nad Notecią (poza
obszarem opracowania planu);
3) ścieki technologiczne nie odpowiadające składem
ściekom bytowym należy podczyszczać, przez
indywidualny
system
oczyszczania,
do
odpowiednich
parametrów
określonych
w przepisach prawa;
4) wyklucza
się
zrzut
ścieków
sanitarnych,
przemysłowych, technicznych i innych bez
podczyszczania do gruntu i wód powierzchniowych;
5) ustala się odprowadzenie wód opadowych do sieci
kanalizacji
deszczowej;
dopuszcza
się
odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni
dachów bezpośrednio do gruntu, poprzez
rozsączenie
lub
gromadzenie
wody
w zbiornikach przeciwpożarowych, albo w inny
sposób, pod warunkiem, że nie naruszy się trwale
i niekorzystnie stosunków gruntowo-wodnych; ilość
wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie
może przekroczyć jego chłonności;
6) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód
deszczowych poza granice nieruchomości;
7) wszystkie zrzuty wód opadowych pochodzące
z zanieczyszczonych powierzchni powinny być
wyposażone
w urządzenia podczyszczające na wylotach.

§ 16. Zasady obsługi w zakresie gospodarki
odpadami stałymi – ustala się gromadzenie odpadów
stałych w pojemnikach w obrębie nieruchomości,
z zapewnieniem ich wywożenia na podstawie umowy
z podmiotami prowadzącymi zbiór i wywóz odpadów
na terenie gminy, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia
w energię elektryczną:
1) ustala się podłączenie działek budowlanych
i budynków do sieci elektroenergetycznej, w sposób
umożliwiający pobór energii elektrycznej, w stopniu
wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu
zagospodarowania i zabudowy działki;
2) ustala się zasilanie w energię elektryczną z linii
elektroenergetycznych
poprzez
stacje
transformatorowe słupowe lub parterowe; stacje
słupowe
należy
lokalizować
na
terenach
ogólnodostępnych,
a
stacje
parterowe
na
geodezyjnie wydzielonych działkach z dostępem do
drogi publicznej;
3) sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia powinna
być realizowana jako podziemna; zabrania się
budowy napowietrznych przyłączy energetycznych.

§ 20. Ustalenia
szczegółowe
dla
terenów
oznaczonych symbolami 1 P i 2 P:
1) przeznaczenie terenów - tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów; za
wyjątkiem przedsięwzięć związanych z górnictwem
lub hodowlą zwierząt;
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenów:
a) dopuszcza się realizację funkcji usługowych
uzupełniających podstawowe funkcje terenu
takich jak biura, siedziby zarządów firm,
działalność produkcyjna lub usługowa, w tym
usługi
wysokiej
technologii,
laboratoria
badawcze, handel detaliczny lub hurtowy;
z wyłączeniem usług administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki
społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji,
b) ustala
się
zakaz
realizacji
funkcji
mieszkaniowych, zamieszkania zbiorowego oraz
usług turystycznych i hotelarskich,
c) dopuszcza się przesunięcia orientacyjnej linii
rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania na
odległości
do
4
m
w
kierunku
nieprzekraczalnych
linii
zabudowy
zlokalizowanych na terenie 1 P,
d) dla terenu oznaczonego symbolem 2 P ustala się:
- rozbiórkę istniejącej zabudowy lub jej
przebudowę zgodnie z ustaleniami planu,

§ 15. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia
w energię cieplną:
1) budynki powinny być zasilane z sieci ciepłowniczej
lub posiadać indywidualne lub zbiorcze źródła
dostarczania
ciepła
nie
powodujące
ponadnormatywnego zanieczyszczenia środowiska,
z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej,
gazu lub oleju niskosiarkowego;
2) dopuszcza się wykorzystanie do produkcji ciepła
niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii,
w tym źródeł kogeneracji rozproszonej.

§ 17. Zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:
1) dopuszcza się podłączenie do telefonii stacjonarnej
poprzez
istniejącą
i
projektowaną
sieć
teletechniczną;
2) zabrania się budowy napowietrznych linii
telefonicznych.
Rozdział 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 18. Ustala się zakaz realizacji wszelkich obiektów
tymczasowych, o ile ustalenia szczegółowe planu nie
stanowią inaczej.
Rozdział 10
Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
§ 19.1. Dla nieruchomości gminnych – nie ma
zastosowania.
2. Dla pozostałych nieruchomości – 30%.
Dział III
Ustalenia szczegółowe
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tymczasowy sposób zagospodarowania –
dopuszcza
się
utrzymanie
istniejącej
zabudowy z mieszkaniami socjalnymi do
czasu realizacji ustaleń planu, z zakazem jej
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy;
budynki mogą być poddawane remontom;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenów:
a) wielkość powierzchni zabudowy - maksymalnie
70 % powierzchni działki budowlanej,
b) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej – 25 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych –
nie ustala się,
d) maksymalna wysokość nowej zabudowy – nie
ustala się,
e) geometria dachu – dowolna,
f) ustala się minimalne wskaźniki zapewnienia
ilości miejsc postojowych w granicach działki
budowlanej:
- 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte
40 m2 powierzchni użytkowej obiektów
produkcyjnych lub 1 miejsce postojowe na
trzech zatrudnionych pracowników,
- 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte
50 m2 powierzchni użytkowej usług;
4) zasady obsługi komunikacyjnej - ustala się dojazd
do działek budowlanych z przyległych dróg
publicznych.
-

§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego
symbolem 3 T:
1) przeznaczenie terenu - teren infrastruktury
technicznej - pas techniczny;
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
a) teren lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej – obowiązuje utrzymanie, remont,
przebudowa i rozbudowa istniejących oraz
lokalizacja
nowych
sieci
i
urządzeń
infrastruktury technicznej,
b) obowiązuje
zakaz
realizacji
zabudowy
kubaturowej,
c) dopuszcza się przesunięcia orientacyjnej linii
rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania na
odległości
do
4
m
w
kierunku
nieprzekraczalnych
linii
zabudowy
zlokalizowanych na terenie 1 P;
3) zasady obsługi komunikacyjnej - ustala się dojazd
do terenu z dróg publicznych, dróg wewnętrznych
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lub poprzez ustanowienie odpowiednich służebności
drogowych.
§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego
symbolem 4 E:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe
–
teren
infrastruktury
elektroenergetycznej – stacja transformatorowa,
b) zamienne – teren obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów;
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
a) istniejąca stacja transformatorowa,
b) w
przypadku
realizacji
przeznaczenia
zamiennego obowiązują ustalenia zawarte
w § 20, pkt 2, lit. a i b;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu - w przypadku realizacji
przeznaczenia zamiennego obowiązują ustalenia
zawarte w § 20, pkt 3;
4) zasady obsługi komunikacyjnej - ustala się dojazd
do terenu stacji transformatorowej z dróg
wewnętrznych
lub
poprzez
ustanowienie
odpowiednich służebności drogowych.
Dział IV
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 23.1. Wykonanie
uchwały
powierza
się
Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
2. W zakresie uregulowania niniejszą uchwałą tracą
moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią
dzielnicy przemysłowej w Paterku, zatwierdzonego
uchwałą nr XXXIII/320/2005 Rady Miejskiej w Nakle
nad Notecią dnia 9 czerwca 2005 r., opublikowanego
w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2005 r., Nr 90, poz. 1665
z dnia 1 sierpnia 2005 r., obejmujące teren oznaczony
symbolem P.05 - teren przemysłowy.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak
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załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/616/2009
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 października 2009 r.
Rozstrzygnięcie
Rady
Miejskiej
w
Nakle
nad
Notecią
o sposobie realizacji i zasadach finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią
dzielnicy przemysłowej w Paterku.
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717,
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada
Miejska w Nakle nad Notecią określa następujący
sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji
z zakresy infrastruktury technicznej, które zgodnie
z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) należą
do zadań własnych gminy i służą zaspakajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkańców:
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowią:
sieci i urządzenia energetyczne, wodociągowe
i zaopatrzenia w wodę, gazowe, kanalizacyjne,
ciepłownicze - modernizacja istniejących oraz budowa
nowoprojektowanych sieci i urządzeń.
2. Sposób realizacji inwestycji:
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
odbywać się będzie zgodnie z założeniami określonymi
w następujących dokumentach:
- „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Nakło nad Notecią”,
przyjęte uchwałą nr XXXVI/440/2001 Rady Miejskiej
w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2001 r.;
- oraz innych dokumentach, programach, planach
inwestycyjnych i strategiach.
Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym zakresie,
w tym m.in. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223,
poz. 1655, z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z późn. zm.), ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn.
3
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zm.) i Prawem ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Inwestycje w zakresie
dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej oraz
ciepła realizowane będą w sposób określony w ustawie
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.). Inwestycje
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
ścieków realizowane będą zgodnie z ustawą z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z późn. zm.).
Sposób realizacji inwestycji wynikał będzie
z wykorzystania możliwych do zastosowania rozwiązań
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantujący
dobrą jakość wykonania. Dopuszcza się etapową
realizację inwestycji.
3. Zasady finansowania:
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, związanych z zaopatrzeniem terenu
objętego planem w paliwa gazowe, energię elektryczną
oraz ciepło będzie realizowane ze środków finansowych
poszczególnych
przedsiębiorstw
posiadających
wymaganą koncesję, z dopuszczeniem porozumień
finansowych zawartych z innymi podmiotami.
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858), ze
środków
własnych
przedsiębiorstwa
wodnokanalizacyjnego,
z
dopuszczeniem
porozumień
finansowych zawartych z innymi podmiotami.
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UCHWAŁA Nr XLIV/629/2009
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
„5. Wysokość stypendium ustala się w następujący
sposób:
1) przy I grupie dochodowej – do 200% kwoty
zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6, ust. 2,
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992, Nr 222, poz. 1630, z 2007 r.,
Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747,
Nr 192, poz. 1378, Nr 200, poz. 1446, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i poz. 875,
Nr 223, poz. 1456, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r.
Nr 97, poz. 800);
2) przy II grupie dochodowej – do 160% kwoty
zasiłku rodzinnego,
3) przy III grupie dochodowej – 80% kwoty zasiłku
rodzinnego.”

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 14a ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku
z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658;
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80. poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,
poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458); uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. W § 3 uchwały nr XXXI/289/2005 Rady
Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2005 r.,
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
dla uczniów, (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 60, poz. 1148,
Nr 81, poz. 1502 z 2005 r., Nr 68, poz. 1104 z 2007 r.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 3 i 4 skreśla się;
2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

4
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UCHWAŁA Nr XXXIII/225/09
RADY GMINY LNIANO
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Lnianie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,

poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206 i Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi
świadczone
przez
przedszkolne
realizowane
są
w

oddziały
strukturze

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 1

organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Lnianie określonej przez statut tej jednostki.
§ 2. Usługi
świadczone
przez
oddziały
przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Lnianie w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, o której mowa
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 3.1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych
opiekunów) za świadczenia wykraczające poza
podstawę programową, o której mowa w § 2,
obejmujące realizację tej części zadań wychowawczych,
opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych
oddziałów przedszkolnych, które są realizowane
w
oddziałach
przedszkolnych
funkcjonujących
codziennie ponad 5 godzin.
Świadczenia te obejmują następujące zajęcia:
1) zajęcia
dydaktyczne
wspomagające
rozwój
myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci,
uwagi i wyobraźni;
2) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania
i wiedzę o otaczającym świecie;
3) zajęcia twórcze oraz odtwórcze rozwijające
indywidualne uzdolnienia dzieci;
4) zajęcia wspierające rozwój zdolności twórczych
dzieci;
5) zajęcia terapeutyczne (w tym terapia pedagogiczna
i logopedyczna);
6) organizowanie
przez
oddziały przedszkolne
uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców;
7) koszty przygotowania posiłków.
2. Ustala się miesięczną odpłatność rodziców
(opiekunów prawnych) za świadczenia szkoły określone
w ust. 1 pkt 1-6, w zakresie przekraczającym realizację
podstawy programowej, według stawki w wysokości
6,41% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ogłaszanego w Monitorze Polskim, zaokrąglając ją do
pełnych złotych.
Odpłatność za świadczenie określone w ust. 1 pkt 7
ustala się stosując § 4 ust. 1-4 niniejszej uchwały.
3. Na podstawie stawki odpłatności, o której mowa
w ust. 2, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lnianie
wylicza oraz podaje do wiadomości rodziców
(opiekunów prawnych) wysokość miesięcznej opłaty za
korzystanie ze świadczeń oddziałów przedszkolnych.
§ 4.1. Ustala się dzienną stawkę żywieniową
w wysokości kosztów surowców zużytych do
przyrządzania posiłków, z uwzględnieniem racji
pokarmowych
odpowiadających
normom
fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci
w wieku 3-6 lat w oddziałach przedszkolnych,
określonych przez Ministra Zdrowia.
5
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2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala
dyrektor szkoły w porozumieniu z dietetykiem i radą
rodziców.
3. Ustala się miesięczną odpłatność rodziców za
świadczenie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 7 - z tytułu
ponoszonych kosztów przygotowania posiłków,
w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę
ogłoszonego w Monitorze Polskim, zaokrąglając ją do
pełnych złotych, bez względu na liczbę dni korzystania
ze świadczenia.
4. W przypadku nieobecności dziecka w oddziale
przedszkolnym, rodzicom przysługuje zwrot kosztów
surowców zużytych do przyrządzania posiłków, za
każdy dzień nieobecności dziecka, począwszy od
trzeciego dnia nieobecności dziecka w oddziale.
§ 5. Ustala
się
termin
wnoszenia
opłat,
o których mowa w § 3 i § 4 do 25-tego każdego
miesiąca, z góry.
§ 6. Szczegółowe
warunki
pobytu
dziecka
w oddziale przedszkolnym oraz korzystania z jego
świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawierana
pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka
a dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Lnianie, która w szczególności określa:
1) okres na który jest zawierana;
2) zakres świadczeń oddziału przedszkolnego;
3) wymiar czasu pobytu dziecka w oddziale
przedszkolnym;
4) zakres korzystania z posiłków;
5) kwotę odpłatności;
6) zasady obliczania i zwrotu nadpłaty w przypadku
nieobecności;
7) tryb ewentualnej zmiany zapisów umowy;
8) tryb rozwiązania umowy.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXVII/199/09 Rady
Gminy Lniano z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie
ustalenia opłaty za świadczenia w oddziale
przedszkolnym prowadzonym przez gminę Lniano
w Szkole Podstawowej w Lnianie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski
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UCHWAŁA Nr XXXIV/232/09
RADY GMINY LNIANO
z dnia 26 listopada 2009 r.
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie gminy Lniano.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 7
ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042,
z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753) w związku
z art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji
i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, Nr 99, poz. 826) oraz § 2,
§ 3 i § 4 rozporządzenia ministra środowiska z dnia
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu
określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U.
z 2006 r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia
w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien
spełniać następujące wymagania:
1) zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej
lub Krajowego Rejestru Sądowego;
3) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości
minimum 1 szt., przystosowane do bezpyłowego
odbierania oraz transportu odpadów komunalnych,
zawierające co najmniej instalację umożliwiającą
odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
zgodnych z regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Lniano oraz Gminnym
Planem Gospodarki Odpadami (GPGO);
4) posiadać środki transportu przystosowane do
odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym
ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo
w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO);
5) posiadać
środki
techniczne
umożliwiające
zorganizowanie
selektywnego,
zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych
selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej
jak i wielorodzinnej, zgodnie z zapisami GPGO;
6) posiadać
środki
techniczne
umożliwiające
ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości

odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te
dane naliczanie indywidualnych zniżek w opłatach;
7) posiadać
środki
techniczne
umożliwiające
przekazywanie
organowi
gminy,
drogą
elektroniczną, danych wymaganych przepisami
w
formacie
xls
lub
innym
zgodnym
z oprogramowaniem zainstalowanym w Urzędzie
Gminy
2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być
potwierdzone
odpowiednimi
dokumentami
w szczególności:
1) zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej
lub Krajowego Rejestru Sądowego;
2) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje
się zaplecze techniczno-biurowe;
3) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura
potwierdzająca posiadanie środków, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem
technicznym.
§ 2.1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1,
obowiązany jest – uwzględniając zapisy wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu
gospodarki odpadami, do unieszkodliwiania odpadów
komunalnych poprzez:
1) przekazywanie do kompostowni, z którą podmiot ma
podpisaną umowę na odbiór zebranych selektywnie
odpadów kuchennych ulegających biodegradacji
oraz odpadów zielonych;
2) przekazywanie do zakładu, z którym podmiot ma
podpisaną umowę na odbiór zebranych selektywnie
odpadów: makulatury, tworzyw sztucznych, metali,
szkła;
3) przekazywanie do zakładu, z którym podmiot ma
podpisaną umowę na odbiór zebranych selektywnie
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
4) przekazywanie
do
podmiotu
posiadającego
wymagane prawem dokumenty, z którym podmiot
ma podpisaną umowę na odbiór zebranej
selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych
zawartych w odpadach komunalnych;
5) przekazywanie do zakładu, z którym podmiot ma
podpisaną umowę na odbiór zebranych selektywnie
odpadów budowlanych z remontów;
6) składowanie na składowisku odpadów komunalnych
w
Lnianku,
odpadów
komunalnych
niepodlegających segregacji.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1,
obowiązany jest uwzględniając zapisy wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami dla województwa
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Kujawsko-pomorskiego
do
odzysku
odpadów
komunalnych poprzez:
1) poddanie
ich
recyklingowi
organicznemu
(kompostowaniu) na kompostowniku, z którym
podmiot podpisał umowę;
2) przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu
działalność w zakresie odzysku odpadów
komunalnych;
3) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i obsługi
technicznej, gwarantujących ciągłość świadczenia
usług;
4) zapewnienie mieszkańcom (zgodnie z zapisami
GPGO) odpowiedniej ilości różnobarwnych worków
z polietylenu na makulaturę, tworzywa sztuczne,
metale i szkło oraz odbiór w/w worków z posesji co
najmniej 1 raz w miesiącu.

Poz. 6,7

2) posiadać
sprzęt
samochodowy
(pojazdy
asenizacyjne) i obsługę techniczną, gwarantujące
ciągłość
świadczenia
usług i
posiadające
jednocześnie możliwość opróżnienia zbiornika
bezodpływowego, ze względu na trudności
z dojazdem, z odległości minimum 10 m, zgodnie
z technicznymi oraz sanitarno porządkowymi
wymaganiami
rozporządzenia
ministra
infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 193, poz.1617);
3) Posiadać umowę na odbiór nieczystości ciekłych
z punktem zlewnym ścieków dowożonych, lub
posiadać, zarządzać lub w inny sposób władać
punktem zlewnym ścieków dowożonych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci
bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami
postojowymi i punktami do mycia samochodów
w liczbie:
a) 1 garaż na 1 samochód, lub 1 miejsce postojowe
na 1 samochód,
b) przynajmniej
1
stanowisko
do
mycia
i dezynfekcji pojazdu asenizacyjnego;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski

6
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UCHWAŁA Nr XXXIV/235/09
RADY GMINY LNIANO
z dnia 26 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280,
Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6,

poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/225/09 Rady Gminy
Lniano z dnia 29 października 2009 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia w oddziałach
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Lnianie § 6 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie: „§ 6. Szczegółowe warunki pobytu dziecka
w oddziale przedszkolnym oraz korzystania z jego
świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawierana
pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka
a dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Lnianie.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski
7
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UCHWAŁA Nr XXVIII/180/2009
RADY GMINY OBROWO
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104,
Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104
poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217
i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,
poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505;
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504) uchwala się,
co następuje:
§ 1.1. Dotację z budżetu gminy na realizację zadań
publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
może uzyskać podmiot nie zaliczany do sektora
finansów publicznych, niedziałający w celu osiągnięcia
zysku o ile spełni następujące warunki:
1) posiada zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające
wykonanie zadania;
2) przedstawi kalkulację przewidywanych kosztów
realizacji zadania publicznego oraz szczegółowy
zakres rzeczowy;
3) przedstawi korzyści wynikające z realizacji zadania
publicznego.
§ 2.1. Ustala się tryb postępowania o udzielenie
dotacji.
2. Podmiot ubiegający się o dotację winien
przedłożyć imienny wniosek z załączonym wyciągiem
z rejestru oraz statut organizacji.

3. Wniosek o przyznanie dotacji składa się
w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy.
4. Termin określony w § 2 ust. 3 nie ma
zastosowania do zadań jednorazowych, okazjonalnych,
których zaplanowanie z wyprzedzeniem nie jest
możliwe oraz wniosków o dotację w 2009 r.
§ 3. Wójt Gminy przy rozpatrzeniu wniosków
o dotację całości lub części danego zadania publicznego
uwzględnia w szczególności następujące kryteria;
1) zasadność i racjonalność zadania powierzonego
w proponowanym zakresie oraz możliwość
wykonania zadania;
2) ocenę wykonania zadań w latach poprzednich np.
terminowość, rzetelność i prawidłowość złożonych
rozliczeń.
§ 4.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji
następuje na podstawie zawartej umowy pomiędzy
Wójtem Gminy i zainteresowanym podmiotem.
2. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie
dłuższy niż okres jednego roku budżetowego.
§ 5.1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do
prowadzenia
dokumentacji
finansowo-księgowej
w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli
wykonania zadań pod względem rzeczowym
i finansowym.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1
upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub
mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości
wykonania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na
piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.
Podmiot dotowany na żądanie kontrolującego jest
zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty
i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień
i informacji w terminie określonym przez
kontrolującego.
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§ 6.1. Dotacja może być przyznana na wykonanie
zadania jednorazowego lub zadania o charakterze
ciągłym.
2. Środki finansowe w ramach dotacji mogą być
przyznane:
a) jednorazowo na poniesione i udokumentowane
wydatki,
b) w transach – każda następna transza będzie
przekazywana po rozliczeniu poprzedniej.
3. Do wydatkowania środków finansowych
z dotacji przez zleceniobiorcę mają zastosowanie
obligatoryjne przepisy prawa zamówień publicznych.
4. Sankcje z tytułu nienależytego wykonania
zleconego zadania lub wykorzystania dotacji niezgodnie
z zasadami i przeznaczeniem, a w szczególności zasady
zwrotu dotacji wraz z odsetkami zostaną określone
w umowie.

dla zaległości podatkowych w terminie do 28 lutego
roku następnego po roku, w którym udzielono dotacji.
4. Wykorzystanie
dotacji
niezgodnie
z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji
przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia
nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

§ 7.1. Termin rozliczenia dotacji jednorazowych
ustala się w umowie – przy dotacjach jednorazowych
termin ten nie może być dłuższy niż 31 grudnia roku
budżetowego a przy dotacjach ciągłych najpóźniej do
10 stycznia roku następnego po roku budżetowym,
w którym podmiot uzyskał dotację.
2. Dopuszcza się możliwość indywidualnego
ustalenia terminu rozliczenia dotacji, który zostanie
określony w zawartej umowie.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 9. Postępowanie
rozliczenie jest jawne.

o

udzielenie

dotacji i jej

§ 10. W celu zapewnienia jawności postępowania
o udzielenie dotacji i jej rozliczenia, Wójt Gminy
podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo
wykaz podmiotów, które ubiegały się i otrzymały
dotacje wraz z wysokością wnioskowanej, przyznanej
i rozliczonej dotacji.

§ 12. Traci moc uchwała nr XXVIII/179/2000 Rady
Gminy w Obrowie z dnia 13 października 2000 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla
podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 8.1. Wójt
Gminy
rozpatruje
rozliczenie
wykonania zadania z zachowaniem zasad określonych
w ust. 2-3.
2. Dotacje przyznane i niewykorzystane w danym
roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu
gminy, w części w jakiej nie zostały wykorzystane.
3. Dotacje udzielone i wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu
gminy, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Michalski
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UCHWAŁA Nr XLVII/315/09
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie gminy Chełmża.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz.186 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420),
art. 15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93,

poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz
z 2009 r. Nr 56, poz. 458), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłaty targowej na terenie
Gminy Chełmża przy sprzedaży:
1) z wózka ręcznego, z ręki, kosza, wiadra - 5,00 zł;
2) z samochodu osobowego, straganu, ławy - 15,00 zł;
3) z innych samochodów, przyczep, naczep - 22,00 zł;
4) z samochodów ciężarowych i ciągników rolnych 25,00 zł;
5) w innych formach niż wymienione w pkt 1-4 25,00 zł.
§ 2.1. Opłatę targową można opłacić w kasie
Urzędu Gminy lub u upoważnionych pracowników
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Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy
w Chełmży.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości
25 % zainkasowanej kwoty.
3. Opłatę targową należy uiścić przed podjęciem
sprzedaży.
4. Inkasenci dokonują poboru opłaty targowej
w gotówce, w formie inkasa.
5. Na potwierdzenie przyjętych wpłat inkasenci
wydają pokwitowanie - dowód wpłaty w formie
blankietów wydanych przez Urząd Gminy Chełmża,
stanowiących druki ścisłego zarachowania.
6. Pobrane opłaty przekazywane są w okresach
tygodniowych na rachunek budżetu gminy.

Poz. 9,10

§ 3. Kontroli poboru opłat dokonuje Straż Gminna
i inspektor ds. wymiaru podatków opłat lokalnych
Urzędu Gminy Chełmża.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmża.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański
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UCHWAŁA Nr XLI/326/2009
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku
z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.2) oraz
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z
dnia
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu
określania wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
(Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustalić wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
opróżnianie
zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
z terenu gminy Więcbork.
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
powinien
spełniać
następujące
wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą
w zakresie odbierania odpadów od właścicieli
nieruchomości;
2) posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów;
3) posiadać odpowiednie, do zakresu planowanej
działalności,
zaplecze
techniczno-biurowe,
spełniające wymagania przepisów budowlanych,
sanitarnych i ochrony środowiska;

4) posiadać
specjalistyczne
środki
transportu,
przystosowane
do
bezpyłowego
odbierania
i transportu odpadów komunalnych, spełniające
wymagania techniczne określone w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.);
5) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały
i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację
podmiotu
świadczącego
usługę
poprzez
umieszczenie na pojazdach nazwy przedsiębiorstwa,
jego adresu i numeru telefonu;
6) liczba i stan techniczny posiadanych przez
przedsiębiorcę pojazdów zapewnić muszą ciągłość
i nieprzerywalność usług odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości;
7) pojazdy
służące
do
odbierania
odpadów
komunalnych powinny być czyste i posiadać
estetyczny wygląd;
8) pojazdy do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych należy myć i dezynfekować w miarę
potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc;
9) przedsiębiorca
udostępni
właścicielom
nieruchomości z terenu miasta i gminy Więcbork,
z którymi ma podpisaną umowę, pojemniki do
zbierania odpadów komunalnych zmieszanych
i zbieranych selektywnie, umożliwiając ich zakup
lub dzierżawę oraz worki do selektywnej zbiórki;
10) pojemniki i worki do zbierania odpadów powinny
być oznakowane w sposób trwały i widoczny
umożliwiający łatwą identyfikację podmiotu
świadczącego usługę, poprzez umieszczenie na
pojemnikach nazwy przedsiębiorstwa, jego adresu
oraz numeru telefonu;
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11) przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej
konserwacji i naprawy pojemników, będących
w jego władaniu, w celu zapewnienia ich
przydatności do realizacji zadań związanych
z odbiorem odpadów komunalnych;
12) działalność należy prowadzić z zachowaniem
odpowiedniego standardu sanitarnohigienicznego
wykonywania usług, odpady rozsypane podczas
załadunku należy niezwłocznie uprzątnąć;
13) przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania
odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości
do
miejsc
odzysku
i unieszkodliwiania wskazanych w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami;
14) posiadać
środki
techniczne
umożliwiające
zorganizowanie selektywnego, odbioru odpadów
zebranych
selektywnie
od
właścicieli
nieruchomości;
15) posiadać
możliwości
sortowania
odpadów
zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie
w kolejnych latach wskaźników odzysku
i recyklingu, określonych w poziomach selekcji
zawartych w Gminnym Planie Gospodarki
Odpadami.
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami (oryginały lub kserokopie
potwierdzone przez przedsiębiorcę za zgodność
z
oryginałem),
o
których
mowa
są
w szczególności:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
b) zezwolenie na transport odpadów,
c) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na
której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
d) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów,
a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich
właścicielem dodatkowo dokument potwierdzający
prawo do dysponowania pojazdami, np. umowa
najmu, dzierżawy itp. wraz z ważnymi badaniami
technicznymi,
e) dokument stwierdzający gotowość przyjęcia
odpadów
komunalnych
nie
podlegających
selektywnej zbiórce przez składowisko odpadów
komunalnych wskazane w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, powinien spełniać następujące
wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą
w
zakresie
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
2) dysponować
zapleczem
techniczno–biurowym
i bazą transportową, umożliwiającą:
a) mycie
i
dezynfekowanie
pojazdów
asenizacyjnych,
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b) parkowanie, garażowanie i bieżące serwisowanie
pojazdów
przeznaczonych
do
wywozu
nieczystości ciekłych.
3) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
powinny spełniać wymagania techniczne określone
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn.
zm.) oraz wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617);
4) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane
w sposób trwały i widoczny, umożliwiający łatwą
identyfikację podmiotu świadczącego usługę
poprzez umieszczenie na pojazdach nazwy
przedsiębiorstwa, jego adresu i numeru telefonu;
5) liczba i stan techniczny posiadanych przez
przedsiębiorcę pojazdów zapewnić muszą ciągłość
i nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
6) pojazdy
do
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
należy myć każdorazowo po zakończeniu pracy;
7) przedsiębiorca
zobowiązany
jest
prowadzić
działalność
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia
i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras
wywozu;
8) przedsiębiorca jest zobowiązany do świadczenia
usługi niezwłocznie jednak niepóźniej niż w ciągu
48 godzin od otrzymania zgłoszenia od właściciela
nieruchomości z terenu gminy Więcbork, z którym
ma podpisaną umowę;
9) udokumentować gotowość odbioru nieczystości
ciekłych przez stacje zlewną.
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami (oryginały lub kserokopie
potwierdzone przez przedsiębiorcę za zgodność
z oryginałem), o których mowa są w szczególności:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
b) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na
której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe
i baza transportowa,
c) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów,
a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich
właścicielem dodatkowo dokument potwierdzający
prawo do dysponowania pojazdami, np. umowa
najmu, dzierżawy itp. wraz z ważnymi badaniami
technicznymi.
§ 4. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Więcborka.

powierza

się
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poz. 10,11
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U.
z 2006 Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak
1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
10

11
11

UCHWAŁA Nr XLI/327/2009
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku
z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. 2) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustalić wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części na terenie gminy Więcbork.
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien
spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu)
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska;
3) posiadać specjalistyczny sprzęt przeznaczony do
chwytania oraz transportowania bezdomnych
zwierząt, w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy
pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,
a które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich
życia i zdrowia,
b) posiadać kojce do przetrzymywania wyłapanych
zwierząt do czasu ich transportu do schroniska,
c) posiadać samochód przystosowany do transportu
zwierząt, który posiada:
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę
umożliwiającą ustawienie metalowej klatki,
w sposób uniemożliwiający przesuwanie się
klatki w czasie transportu oraz zapewniający
prawidłową wentylację,

klatkę do transportu zwierząt, która powinna
być odpowiednio duża, aby umożliwić
przyjęcie przez zwierzę swobodnej pozycji,
- zadaszenie i ściany izolowane w celu
zabezpieczenia zwierząt przed wpływem
warunków atmosferycznych,
- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby
ogrzewanie,
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią,
zapewniającą przyczepność kończyn oraz
umożliwiającą utrzymanie higieny;
4) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarskoweterynaryjną;
5) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę, w liczbie
gwarantującej stałe świadczenie usług;
6) posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne
oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt
wyłapanych
z
przedsiębiorcą
prowadzącym
schronisko dla zwierząt;
7) zapewnić
całodobową
dyspozycyjność
w wykonywaniu usług dla gminy Więcbork
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
8) przekazywać regularnie do 15-go następnego
miesiąca, kierownikowi Referatu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Dróg Urzędu
Miejskiego w Więcborku, sprawozdania z ilości
zwierząt wychwytanych i przekazanych do
schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
potwierdzone następującymi dokumentami:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie w ewidencji
działalności gospodarczej lub odpis Krajowego
Rejestru Sądowego;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do
dysponowania środkami transportu przeznaczonymi
do przewozu zwierząt;
3) wykaz wyposażenia, będącego w dyspozycji
przedsiębiorcy,
wykorzystywanego
przy
świadczeniu usług;
4) umowa
z
lekarzem
weterynarii;
-
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5) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były
świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie
przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk;
6) dokument wskazujący na prawo władania terenem,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 np. wyciąg z księgi
wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy,
umowa użyczenia, umowa użytkowania, umowa
najmu;
7) świadectwa ukończenia kursów i szkoleń lub też ich
odpisy, osób o których mowa w ust. 1 pkt 5.
§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt;
2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na
którym prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1;
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub
obiektu budowlanego na cel objęty przedmiotem
zezwolenia lub inny stosowny dokument określony
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z późn. zm.);
4) prowadzić ww. działalność w miejscu i w sposób
spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie wymogów weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r.
Nr 158, poz. 1657);
5) posiadać
zadaszony
budynek
lub
obiekt,
z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których
bezdomne zwierzęta będą przebywać;
6) pomieszczenia w schronisku przeznaczone dla
zwierząt powinny być poddawane częstej
dezynfekcji oraz utrzymywane w należytym
porządku;
7) przyrządy znajdujące się w boksach powinny być
bezpieczne, a korzystanie z nich nie powinno
stwarzać zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa
zwierząt;
8) zapewnić przetrzymywanym zwierzętom opiekę
weterynaryjną;
9) posiadać samochód przystosowany do przewozu
zwierząt;
10) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym
utylizację zwłok zwierzęcych, grzebowisko lub
spalarnię zwłok zwierzęcych lub ich części;
11) pracownicy schroniska powinni być przeszkoleni
w zakresie pracy ze zwierzętami oraz przepisów
o ochronie zwierząt.
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
potwierdzone następującymi dokumentami:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie w ewidencji
działalności gospodarczej lub odpis Krajowego
Rejestru Sądowego;
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Poz. 11

2) umowa z lekarzem weterynarii;
3) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były
świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie
przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk;
4) dokument wskazujący na prawo władania terenem,
na którym ma być prowadzona działalność np.
wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa
dzierżawy, umowa użyczenia, umowa użytkowania,
umowa najmu;
5) zapewnienie przyjęcia zwłok zwierzęcych przez
podmiot zajmujący się zbieraniem, przetwarzaniem,
grzebaniem lub spalaniem zwłok zwierzęcych i ich
części.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące
wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą
w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części;
2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na
którym prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1;
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub
obiektu budowlanego na cel objęty przedmiotem
zezwolenia lub inny stosowny dokument określony
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z późn. zm.);
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym;
5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok
zwierzęcych i ich części;
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok
zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;
7) posiadać
urządzenia
i
środki
techniczne
umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich
części;
8) posiadać środki do przechowywania bądź
gromadzenia odpadów powstałych w procesie
spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór
bądź pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru
odpadów powstałych w procesie spalania;
9) dysponować
pojazdem
przystosowanym
do
transportu zwłok zwierzęcych i ich części;
10) dysponować
chłodnią
do
czasowego
przetrzymywania zwłok zwierzęcych.
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
potwierdzone następującymi dokumentami:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie w ewidencji
działalności gospodarczej lub odpis Krajowego
Rejestru Sądowego;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do
dysponowania środkami transportu przeznaczonymi
do przewozu zwierząt;
3) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były
świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie
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Poz. 11,12

przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk;
4) dokument wskazujący na prawo władania terenem,
na którym ma być prowadzona działalność np.
wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa
dzierżawy, umowa użyczenia, umowa użytkowania,
umowa najmu;
§ 4. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Więcborka.

powierza

się

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak
11

12
12

ANEKS NR 1
z dnia 7 października 2009 r.
do porozumienia zawartego dnia 30.12.2008 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na
powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o stopniu
niepełnosprawnosci osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego.
W dniu 07.10.2009 r. Strony porozumienia: Miasto
Bydgoszcz na prawach powiatu reprezentowane przez
Pana Konstantego Dombrowicza – Prezydenta Miasta
Bydgoszczy i Powiat Bydgoski reprezentowany przez
Pana Kazimierza Krasowskiego – Starostę Bydgoskiego
i Pana Wojciecha Porzycha – Wicestarostę Bydgoskiego
postanowiły, co następuje:
§ 1. § 5 ust. 1 porozumienia otrzymuje brzmienie:
„Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
wyda 1655 orzeczeń”. § 5 ust. 4 porozumienia
otrzymuje brzmienie: „Środki finansowe na realizację
powierzonych zadań są zagwarantowane w budżecie
Powiatu Bydgoskiego w wysokości 149 000 zł
(słownie: stoczterdzieścidziewięćtysięcyzłotych), w tym
dotacja
Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
w
wysokości
128000
zł
(słownie:
stowadzieściaosiemtysięcyzłotych).”
§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez
zmian.
§ 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla: Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy oraz
Powiatu Bydgoskiego.
12

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski
Wicestarosta Bydgoski
Wojciech Porzych

Prezydent Miasta Bydgoszczy
Konstanty Dombrowicz
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13
13

WYROK
W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 września 2009 r.
Sygn. akt II SA/Bd 570/09
WYROK
W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym:
Przewodniczący:
Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz
Sędziowie:
Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik (spr.)
Sędzia WSA Grzegorz Saniewski
Protokolant: Krzysztof Cisewski
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 września 2009 roku sprawy ze skargi Prokuratora
Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Dragacz z dnia 25 czerwca 2009r., nr XIV/91/08
w przedmiocie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkola samorządowego
1. stwierdza nieważność zaskarzonej uchwały,
2. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.
asystent sędziego
Mariusz Pawełczak
13

14
14

WYROK
W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 września 2009 r.
Sygn. akt II SA/Bd 517/09
WYROK
W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym:
Przewodniczący:
Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik (spr.)
Sędziowie:
Sędzia WSA Małgorzata Włodarska
Sędzia WSA Wojciech Jarzembski
Protokolant: Justyna Straka
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 września 2009 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
Bydgoszcz Południe na uchwałę Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 r., nr XXXVIII/454/2006
w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
1. stwierdza nieważność zaskarzonej uchwały w zakresie § 1, § 2 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, § 3 pkt 2, § 6 ust. 3 i § 8,
2. w pozostałym zakresie skargę oddala,
3. stwierdza, że zaskarżona uchwała w cześci określonej w pkt 1 nie podlega wykonaniu.
asystent sędziego
Mariusz Pawełczak

14
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15
15

WYROK
W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 września 2009 r.
Sygn. akt II SA/Bd 585/09
WYROK
W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym:
Przewodniczący:
Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik
Sędziowie:
Sędzia WSA Małgorzata Włodarska (spr.)
Sędzia WSA Wojciech Jarzembski
Protokolant: Justyna Straka
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 września 2009 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 9 lipca 2001r., Nr XXXIX/209/2001 w przedmiocie zmiany
uchwały dotyczącej ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez gminę
1. stwierdza nieważność zaskarzonej uchwały,
2. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.
asystent sędziego
Mariusz Pawełczak
15

16
16

WYROK
W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 2008 r.
Sygn. akt II SA/Bd 676/08
WYROK
W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym:
Przewodniczący:
Sędzia NSA Wiesław Czerwiński
Sędziowie:
Sędzia WSA Anna Klotz
Sędzia WSA Grzegorz Saniewski (spr.)
Protokolant: Katarzyna Korycka
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 listopada 2008 r. sprawy ze skargi Prokuratora Prokuratury
Okręgowej w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2007 r. nr VIII/73/07 w przedmiocie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1. stwierdza nieważność:
a) § 9 zaskarżonej uchwały
b) § 10 zaskarżonej uchwały - w zakresie, w jakim określa ustalenia obowiązujące dla terenu oznaczonego jako MU 4,
c) § 11 pkt 1 oraz pkt 3 - pkt 8 zaskarżonej uchwały - w zakresie, w jakim określają ustalenia obowiązujące dla
terenów oznaczonych w ewidencji nieruchomości numerami 141/9, 141/1, 141/2, 141/3.
2. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części wskazanej w pkt 1 nie podlega wykonaniu.
asystent sędziego
Mariusz Pawełczak
16
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17
17

WYROK
W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 grudnia 2008 r.
Sygn. akt II SA/Bd 806/08
WYROK
W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym:
Przewodniczący:
Sędzia WSA Krzysztof Gruszecki (spr.)
Sędziowie:
Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik
Sędzia WSA Grzegorz Saniewski
Protokolant: Krzysztof Cisewski
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 grudnia 2008 roku sprawy ze skargi Prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 marca 2008 r., nr XV/76/2008 w przedmiocie
zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy
1. stwierdza nieważność zaskarzonej uchwały w części obejmującej § 2 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 3 pkt 1
załącznika do wyżej wymienionej uchwały,
2. stwierdza, że zaskarżona uchwała w określonej wyżej części nie podlega wykonaniu.
asystent sędziego
Mariusz Pawełczak
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