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ZARZĄDZENIE Nr 14/10
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2010 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernikowo.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.1), w związku z uchwałą
nr XXVIII/170/2009 Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego, po porozumieniu
z Komisarzem Wyborczym w Toruniu zarządza się, co
następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady
Gminy Czernikowo w okręgu wyborczym Nr 2 dla
wyboru jednego radnego.
§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę
11 kwietnia 2010 r.
§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych
określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do
zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie
obwieszczenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia publikacji.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rafał Bruski
1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz.766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r.
Nr 213, poz. 1651 i 1652.

Poz. 161
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załącznik do zarządzenia nr 14/10
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia stycznia 2010 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1
do 10 lutego 2010 r.

2
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Czernikowo
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta
informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych
wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Toruniu o utworzeniu komitetu
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu kandydatów na członków
Gminnej Komisji Wyborczej w Czernikowie
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Toruniu Gminnej Komisji
Wyborczej w Czernikowie
- zgłaszanie Wójtowi kandydatów na członków obwodowej komisji
wyborczej

do 20 lutego 2010 r.

do 20 lutego 2010 r.
do 22 lutego 2010 r.
do 25 lutego 2010 r.
do 12 marca 2010 r.
do 12 marca 2010 r.
do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Czernikowie list kandydatów na
radnego

do 19 marca 2010 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Czernikowie numerów
zarejestrowanym listom kandydatów
- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Czernikowie obwodowej
komisji wyborczej
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta
informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej
siedzibie obwodowej komisji wyborczej
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czernikowie
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list,
skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list
wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
- sporządzenie spisu wyborców

do 21 marca 2010 r.
do 21 marca 2010 r.

do 27 marca 2010 r.

do 28 marca 2010 r.
9 kwietnia 2010 r.
o godz. 2400
10 kwietnia 2010 r.
11 kwietnia 2010 r.
godz. 600 - 2000

- zakończenie kampanii wyborczej
- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu
wyborców
- głosowanie

Uwaga:
Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
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UCHWAŁA Nr XXVII/175/2009
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonego na terenie gminy Płużnica.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 90 ust. 1, 2d, 3c i 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania
dotacji podmiotowej na finansowanie bieżącej
działalności oświatowej innych form wychowania
przedszkolnego tj. punktów przedszkolnych oraz
zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego.
§ 2.1. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne
w formach, o których mowa w § 1 na terenie gminy
Płużnica otrzymują dotację z budżetu gminy Płużnica
w wysokości 40% ustalonych w budżecie gminy
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu
publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia.
2. W przypadku braku na terenie gminy Płużnica
przedszkola
publicznego,
podstawą
określenia
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone na
prowadzenie przedszkola publicznego przez najbliższą
gminę.
§ 3.1. Dotacji udziela Wójt Gminy na wniosek
osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej inne formy
wychowania
przedszkolnego,
przedstawiony
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielania dotacji.
2. Wniosek o dotację zawiera:
1) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych;
2) planowaną
liczbę
uczniów
punktu
przedszkolnego/zespołu
wychowania
przedszkolnego, w tym nie będących mieszkańcami
gminy Płużnica;
3) zobowiązanie do informowania organu dotującego
o zmianie zachodzącej w liczbie uczniów
w punktach przedszkolnych/zespołach wychowania
przedszkolnego, w tym nie będących mieszkańcami
gminy;

4) numer konta bankowego, na który ma być
przekazana dotacja.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi
załącznik nr 1 do uchwały.
4. Wzór informacji o uczniach w tym nie będących
mieszkańcami gminy Płużnica stanowi załącznik nr 2
do uchwały.
§ 4. Wójt Gminy przekazuje dotację w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 5.1. Osoba fizyczna lub prawna sporządza
i przekazuje Wójtowi Gminy:
1) do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy
naliczana część dotacji, informację miesięczną
o aktualnej liczbie uczniów na dzień 10-ego;
2) nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od początku
roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca
sprawozdawczego z uwzględnieniem aktualnej
liczby uczniów wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do uchwały.
2. Do czasu określenia wysokości dotacji na
jednego ucznia, w danym roku budżetowym,
obowiązuje wysokość dotacji ustalona w poprzednim
roku budżetowym. Po wprowadzeniu zmiany wysokości
dotacji na jednego ucznia, nastąpi wyrównanie
przyznanej dotacji począwszy od 1 stycznia danego
roku.
§ 6. Wysokość miesięcznej dotacji naliczana jest na
podstawie liczby uczniów wg stanu na dzień 10-go
każdego miesiąca wykazanej w informacji przekazanej
do Urzędu Gminy na podstawie § 5 pkt 1.
§ 7. Wójtowi Gminy przysługuje prawo kontroli
wykorzystania przekazanej dotacji.
§ 8. Podmiot prowadzący inne formy wychowania
przedszkolnego może przeznaczyć środki z dotacji
wyłącznie na pokrycie wydatków bieżącej działalności
oświatowej przedszkola.
§ 9. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji za
okres roczny, uwzględniający aktualną ilość uczniów
wykazaną w sprawozdaniach za poszczególne miesiące,
dokonuje się w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 stycznia roku następnego przy czym:
1) wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni
przekazuje się do 31 grudnia roku budżetowego;
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§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 13 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia.

§ 10. Cofnięcie dotacji następuje w przypadku
wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 11. O zamiarze likwidacji punktu przedszkolnego
lub zespołu wychowania przedszkolnego podmiot
prowadzący niezwłocznie powiadamia Wójta Gminy
i przekazuje, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca
po zakończeniu działalności informację, o której mowa
w § 5. Informacja za ostatni miesiąc działalności
stanowi podstawę do wyrównania (dopłaty lub ustalenia
kwoty zwrotu nadpłaty) raty dotacji za ostatni miesiąc
działalności.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Krystyna Różyńska
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UCHWAŁA Nr XXVIII/182/2009
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Płużnica.
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192
poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg na terenie gminy Płużnica, których
zarządcą jest Wójt Gminy Płużnica na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego
drogi w celu prowadzenia robót w pasie drogowym,
ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 3,00 zł;
2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości
4,00 zł;
3) przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia
jezdni 5,00 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także
do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów
pieszych.
3. W przypadku drogi nie urządzonej (nie
posiadającej
wyodrębnionych
poszczególnych
elementów pasa drogowego) całość drogi mieszcząca
się w liniach regulacyjnych drogi traktowana jest jako
jezdnia.
§ 3.1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez

rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego umieszczonych w pasie
drogowym w wysokości:
1) sieć
i
przyłącze
kanalizacji
sanitarnej
i wodociągowej 3,00 zł;
2) inne sieci i pozostałe rodzaje urządzeń 9,00 zł.
2. Ustala się stawkę opłaty rocznej za 1 m2
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy urządzeń umieszczonych na obiektach
mostowych w wysokości 60,00 zł.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość
rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do
liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym, przy czym uwzględnia się tylko te miesiące,
w których nastąpiło umieszczenie urządzenia w pasie
drogowym, co najmniej 15 dni.
§ 4. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa
drogowego:
1) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu
handlowego lub usługowego - 0,50 zł;
2) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajętej przez rzut poziomy innych
obiektów - 0,30 zł;
3) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego
z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy 1,50 zł.
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§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach
wyłączności w celach innych niż określone w § 2-4,
ustala się stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego, za każdy dzień zajęcia - 3,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Płużnica.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Krystyna Różyńska
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UCHWAŁA Nr IV/39/2009
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 28 września 2009 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich
rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
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, Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U.z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz
art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,
Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217
i 1218, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791,Nr 140, poz. 984, Nr 82,
poz. 560) uchwala się, co następuje:
§ 1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku
mogą otrzymywać z budżetu gminy Unisław dotacje na
cele publiczne związane z realizacją zadań gminy
innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
§ 2. Wysokość kwot dotacji na zadania publiczne
należące do zadań gminy określona zostaje w uchwale
budżetowej.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gminie - rozumie się przez to gminę Unisław;
2) podmiocie - rozumie się przez to podmiot nie
zaliczany do sektora finansów publicznych.

§ 4.1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji
z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały w terminie do 15 września roku
poprzedzającego rok budżetowy.
2. W przypadkach szczególnych, wymagających
uzasadnienia w formie pisemnej, wniosek może być
złożony po upływie ww. terminu.
3. Do wniosku należy dołączyć statut lub inny
dokument organizacyjny i rejestracyjny podmiotu,
z którego wynikają jego zadania statutowe oraz
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.
4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę
lub osoby uprawnione na podstawie pełnomocnictw do
składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.
5. Wójt Gminy może uzależnić rozpatrzenie
wniosku od złożenia w ustalonym terminie
dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
6. Nie złożenie wskazanych dokumentów lub nie
złożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie
podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji.
§ 5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt
Gminy, uwzględniając w szczególności:
1) zgodność zadania z zadaniami gminy, określonymi
ustawami lub uchwałami;
2) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych
na realizację zadań zleconych podmiotom, o których
mowa w § 1;
3) cenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów
realizacji zadania, w tym relacji do zakresu
rzeczowego zadania;
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot;
5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi
w okresie poprzednim, z uwzględnieniem
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rzetelności i terminowości ich realizacji i rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków.
§ 6.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji
podmiotowi następuje na podstawie umowy zawartej
pomiędzy gminą a podmiotem reprezentowanym przez
osobę, o której mowa w § 4 ust. 4.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna
zawierać w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja
została przyznana, i termin jego wykonania;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do
dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4) wysokość dotacji jaką gmina przekaże podmiotowi,
tryb płatności i termin jej przekazania;
5) ustalenie zasad i terminów rozliczeń udzielonej
dotacji;
6) tryb kontroli wykonywania zadania;
7) zobowiązanie
podmiotu
do
prowadzenia
dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę
wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym;
8) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli
przeprowadzonej ze strony przekazującego dotację;
9) zobowiązanie podmiotu do realizacji przedmiotu
dotacji przestrzegając ustawy Prawo Zamówień
Publicznych;
10) określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania
umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż
określone w umowie;
11) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku
przeznaczenia jej na inne cele niż określone
w umowie;
12) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz
termin zwrotu w przypadku częściowego
niewykonania zadania zleconego.
3. Prawa i obowiązki stron nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za
zgoda stron, możliwość zmian w ciągu roku zakresu
rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie
aneksu do umowy.
5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego
wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania.
Podstawę do rozwiązania umowy stanowi wynik
kontroli wykonania umowy.
§ 7.1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia
wyodrębnionej
ewidencji
księgowej
środków
otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych
z tych środków.
2. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania
tylko
części
przekazanej
dotacji,
niewykorzystana kwota podlega zwrotowi.
3. Zwrot dotacji, o której mową w ust. 2 następuje
w terminie ustalonym w umowie, nie dłuższym niż
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15 dni od określonego w umowie dnia wykonania
zadania, na konto bankowe gminy, wskazane
w umowie.
§ 8.1. Udzielenie dotacji przez Wójta następuje po
uchwaleniu przez Radę Gminy uchwały budżetowej na
dany rok, jednakże warunkiem jest rozliczenie się
podmiotu z przyznanej dotacji dotyczącej roku
poprzedniego.
2. Uruchomienie środków następuje jednorazowo
lub w ratach, w zależności od specyfiki wykonywanego
zadania i postanowień umowy. Przekazanie kolejnej
raty środków następuje po rozliczeniu poprzedniej.
§ 9. Podmiot zobowiązany jest do złożenia
rozliczenia zadania, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do uchwały, w terminie do 30 dni po
zakończeniu zadania lub jego części.
§ 10. W terminie 30 dni od daty złożenia rozliczenia,
o którym mowa w § 9 następuje kontrola prawidłowości
tego
rozliczenia
pod
względem
formalnym
i rachunkowym.
§ 11. Zapewnia się jawność postępowania w sprawie
przyjmowania wniosków, przyznania i rozliczenia
dotacji poprzez publikacje wszelkich materiałów
związanych z dotacją w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Unisław.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
i
ma
zastosowanie do wniosków składanych od dnia
1 czerwca 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogusław Gurgul
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UCHWAŁA Nr XXXVI/241/2009
RADY POWIATU w LIPNIE
z dnia 9 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko- Orlik 2012" przy
Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111,
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753) Rada
Powiatu w Lipnie uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Lipnie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Predenkiewicz

§ 1. Przyjmuje
się
Regulamin
korzystania
z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko- Orlik
2012" przy Zespole Szkół im. Romualda Traugutta
w Lipnie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/241/2009
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 listopada 2009 r.
Regulamin korzystania z kompleksu boisk
sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" przy Zespole
Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie
1. Regulamin
określa
zasady
korzystania
z kompleksu boisk sportowych “Moje boisko - Orlik
2012”.
2. Administratorem kompleksu boisk sportowych
“Moje boisko- Orlik 2012” jest Dyrektor Zespołu Szkół
im. Romualda Traugutta w Lipnie.
3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki
nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnię, widownię oraz
zaplecze sanitarno-szatniowe.
4. Kompleks sportowy czynny jest dla wszystkich
chętnych:
a) w okresie letnim (maj- wrzesień):
-- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.0021.00
-- w sobotę w godzinach 10.00- 21.30
-- w niedzielę w godzinach 12.00-21.30
b) w okresie zimowym (październik- kwiecień):
-- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.0020.00
-- w sobotę w godzinach 10.00-20.00
-- w niedzielę w godzinach 12.00- 18.00
5. W ramach terminów i godzin opisanych
w pkt. 4 planuje się, iż z kompleksu boisk sportowych
Orlik 2012 w okresie roku szkolnego, w dniach: od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00,
korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda

Traugutta w Lipnie, po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu z trenerem środowiskowym i pod nadzorem
właściwego dla danej grupy nauczyciela wychowania
fizycznego, który prowadzi zajęcia.
6. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych
obowiązuje
odrębny
harmonogram
korzystania
z kompleksu boisk, zatwierdzony bezpośrednio przed
tymi okresami przez Administatora.
7. Zajęcia sportowe odbywające się w kompleksie
boisk sportowych koordynuje pełniący dyżur trener
środowiskowy z wyłączeniem zajęć opisanych w pkt. 5.
8. W przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych trener środowiskowy może zabronić
korzystania z obiektu.
9. Harmonogram
zajęć
odbywających
się
w terminach określonych w ust. 4 i 5 ustala i na bieżąco
koordynuje Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie za
pośrednictwem trenera środowiskowego, nadzorującego
funkcjonowanie kompleksu i pełniącego na jego terenie
codziennie dyżur.
10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania
z kompleksu boisk u trenera środowiskowego.
11. Administrator, za pośrednictwem trenera
środowiskowego, zastrzega sobie prawo udostępnienia
poszczególnych boisk w tym samym czasie, na których
rozgrywki nie kolidują ze sobą.
12. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne.
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13. Z kompleksu boisk korzystać mogą grupy
zorganizowane
oraz
osoby
indywidualne
po
wcześniejszym
zapoznaniu
się
z
niniejszym
regulaminem.
14. Osoby korzystające z boiska:
a) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we
własnym zakresie
b) mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych
c) obowiązane są do wpisywania się do rejestru
użytkowników, prowadzonego przez trenera
środowiskowego
15. Administrator kompleksu boisk nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie.
16. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach
godzin wychowania fizycznego, o których mowa
w pkt.5 są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz
właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę
ćwiczących.
17. W przypadku zajęć pozalekcyjnych i treningów
odbywających się w kompleksie boisk sportowych za
bezpieczeństwo uczestników odpowiada: trener,
instruktor, animator sportu, z zastrzeżeniem pkt. 14a)
w przypadku osób indywidualnie korzystających
z boisk.
18. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest
posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie
z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie
typu halowego.
19. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na
obiekcie należy użytkować zgodnie z jego
przeznaczeniem.
20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu przez
użytkowników.
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21. Korzystający z obiektu zobowiązani są do
zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu
sportowego trenerowi środowiskowemu.
22. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania
z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby
korzystające.
23. Kluby sportowe z terenu Powiatu Lipnowskiego
mogą korzystać z kompleksu boisk na warunkach
określonych w niniejszym regulaminie po uprzednim
zarezerwowaniu terminów u trenera środowiskowegow zakresie pozwalającym na proporcjonalne korzystanie
z boisk przez wszystkie zainteresowane kluby.
24. Przepisy porządkowe:
1) W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom
i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania się:
a) korzystania z boisk bez zgody trenera
środowiskowego
b) używania butów piłkarskich na wysokichmetalowych i plastikowych korkach oraz kolcach
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu nie
odpowiadającego przeznaczeniu boisk, np.
roweru, motoroweru, deskorolki, rolek, itp.
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu
f) przebywania osób, których stan wskazuje na
spożycie alkoholu lub środków odurzających
g) zaśmiecania obiektu
153
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UCHWAŁA Nr XXI/178/09
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym oraz drogom publicznym gminnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1
i art. 42 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminny (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)1 oraz art. 8 ust.1 i 1a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j: Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) 2 Rada Gminy
Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się drogom wewnętrznym oraz drogom
gminnym położonym w obrębach geodezyjnych Nowy
Zbrachlin i Zbrachlin następujące nazwy:
1) drogi wewnętrzne:
a) działka 56/20, część działki nr 100/21
(przylegająca do działki nr 56/20), działka
nr 57/6 – ul. Drzewna,
b) działka 100/21 – ul. Topolowa,

c) działka 56/18– ul. Orzechowa.
2) drogi gminne:
a) działka nr 61 (droga gminna nr 160533C: od
drogi powiatowej nr 2603C do działki nr 4/4 tory kolejowe) – ul. Lipowa,
b) działka nr 45, działka nr 67, położone w obrębie
geodezyjnym Nowy Zbrachlin oraz działka
nr 93 położona w obrębie geodezyjnym
Zbrachlin (droga gminna nr 160532C) –
ul. Orzechowa.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Waganiec.
§ 3. Szczegółowy przebieg dróg o których mowa
w § 1 przedstawiono na załączniku graficznym
stanowiącym integralna część niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
i
podlega
ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Gminy
Monika Szejner
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UCHWAŁA Nr XXVI/185/2009
RADY POWIATU w ŻNINIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach
szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niepublicznym szkołom
o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz
publicznym szkołom podstawowym specjalnym i gimnazjom specjalnym, dla których organem prowadzącym
jest organ inny niż Powiat Żniński
Na podstawie art. 90 ust. 2a, 3, 3d, 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1), art. 12 pkt 11, art. 40
ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.2), uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/67/2007 Rady Powiatu
w Żninie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom
o uprawnieniach szkół publicznych, w których
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół
publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki oraz publicznym szkołom
podstawowym specjalnym i gimnazjom specjalnym, dla
których organem prowadzącym jest organ inny niż
Powiat Żniński, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania
dotacji na finansowanie działalności:
1) Niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, zwanych dalej
"szkołami".
2) Niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych, w których nie jest realizowany
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zwanych
dalej "szkołami".
3) Publicznych szkół podstawowych specjalnych
i gimnazjów specjalnych, dla których organem
prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński,
zwanych dalej "szkołami".
2. Szkoły, o których mowa w ust. 1 otrzymują
dotację z budżetu Powiatu Żnińskiego. Dotacje są
przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły
lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą
być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków
bieżących szkoły.”
2) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 5.1. Organ dotujący może kontrolować
prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych
szkołom na następujących zasadach:
1) Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji
przeprowadza się na podstawie upoważnienia
wydanego przez Starostę Żnińskiego.

2) Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza
się po uprzednim, na co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem kontroli, powiadomieniu
organu prowadzącego o zakresie kontroli,
przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu
przeprowadzenia kontroli.
3) Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji obejmuje w szczególności:
a) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji,
o którym mowa w § 3 ust. 1, w porównaniu
z dokumentacją podstawową,
b) dane ujęte w miesięcznych informacjach,
o których mowa w § 4 ust. 2, w zakresie zgodności
ze stanem faktycznym wykazanej liczby uczniów,
w
odniesieniu
do
danych
zawartych
w obowiązującej zgodnie z odrębnymi przepisami,
dokumentacji szkoły,
c)
dokumentację
organizacyjną,
finansową
i przebiegu nauczania, na podstawie której dotowany
potwierdzi, że wykorzystał dotację na pokrycie
wydatków bieżących szkoły.
4) Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący
przedstawia w protokole kontroli.
5) Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia,
przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co
do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na
piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania
protokołu kontroli.
6) W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa
w ust. 5, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich
analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe
czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia
zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić
odpowiednią część protokołu kontroli.
7) W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości
lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie
swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.
Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół
w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska
kontrolującego.
8) Kontrolowany może odmówić podpisania
protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym
do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.
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1.Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r.
Nr 137, poz. 1304, z 2004 r., Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94,
poz. 788, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz.1020, 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,
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, Nr 56, poz. 458.
2.Zmiany 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,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

9) O odmowie podpisania protokołu kontroli
i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę
w protokole. Odmowa podpisania protokołu przez
kontrolowanego nie stanowi przeszkody do
realizacji ustaleń kontroli.”
3) Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/67/2007 Rady
Powiatu w Żninie z dnia 30 października 2007 r.
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Żninie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przewodniczący Rady
Józefa Błajet
155
156
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UCHWAŁA Nr XXXVI/345/09
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszarów położonych
w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody „Krzywe Błota” – części działki nr 402 KM 1 Michelin.
Na podstawie 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 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. 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 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) uchwala się, co następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Włocławek” przyjętego uchwałą
nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia
29 października 2007 r., uchwala się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek
dla obszarów położonych w strefie ochrony pośredniej

wewnętrznej ujęcia wody „Krzywe Błota” – części
działki nr 402 KM 1 Michelin.
2. Integralne części uchwały stanowią:
1) rysunek planu w skali 1:1000, jako załącznik nr 1
przedstawiający graficzne ustalenia planu, w tym
granice obszarów objętych planem;
2) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Włocławek” w skali 1:10000, jako załącznik
nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik
nr 3.
§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje
obszar, położony w jednostce ewidencyjnej miasto
Włocławek - część obrębu Michelin KM 1 jednostki
strukturalnej Południe.
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) przeznaczenie terenów oraz określenie linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
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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 oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
2. Zakres ustaleń planu obejmuje tekst i rysunek
planu.
§ 4.1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu
przedstawiające ustalenia planu zgodnie z zamieszczoną
na rysunku planu legendą są ilustracją obowiązujących
ustaleń planu.
2. Następujące elementy planu zostały oznaczone
graficznie na rysunku planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) linie rozgraniczające tereny przeznaczone na cele
nieleśne;
4) granice stref bezpośredniej ochrony ujęć wody;
5) wydzielone tereny i ich przeznaczenie oznaczono
identyfikatorami określającymi:
a) liczba porządkowa pisana cyframi arabskimi –
oznacza numer terenu;
b) symbol literowy – oznacza przeznaczenie terenu.
6) tereny
przeznaczone
do
realizacji
celów
publicznych.
3. Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia
terenów użyte w niniejszej uchwale:
1) ZL – tereny leśne;
2) WZ – ujęcia wody (teren studni głębinowych).
§ 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) obszarze lub granicach planu – należy przez to
rozumieć obszary objęte niniejszym planem
w granicach przedstawionych na rysunku planu;
2) przepisach odrębnych i szczególnych – należy przez
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia do dysponowania
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji
administracyjnych;
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3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miasta Włocławek;
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu,
a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział II
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu
§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Obszary
objęte
planem
znajdują
się
w ustanowionej decyzją Wojewody Włocławskiego
strefie ochronnej ujęcia wody „Krzywe Błota” na
terenie ochrony pośredniej wewnętrznej - z dnia
22 marca 1993r. znak OŚ-II-6210-14/92/93 strefy
ochrony ujęcia wody, której granice wyznaczają ulice:
Noakowskiego, Wiejska, Okrzei, POW, Reja,
Bojańczyka, Szczęśliwa, Chmielna, Reymonta, Żytnia,
Zielna, następnie w obrębie Lasów Państwowych
granica dochodzi do m. Jedwabna i na zachód do
północnej granicy osiedla Mielęcin, skąd biegnie na
północ do ul. Noakowskiego.
2. W obszarach objętych planem ustala się strefy
bezpośrednie ochrony studni głębinowych ujęcia wody
„Krzywe Błota”. Przy rozbudowie istniejących
obiektów, budowie nowych oraz zmianie sposobu
zagospodarowania terenu w obszarze objętym planem,
ustala się jako obowiązujące wszystkie szczegółowe
zakazy, ograniczenia oraz obowiązki związane
z
wykonaniem
niezbędnych
urządzeń
zabezpieczających
wody
podziemne
przed
zanieczyszczeniem, określone ww. decyzją.
3. Na terenie ochrony bezpośredniej należy
zapewnić odprowadzanie wód opadowych w taki
sposób, aby nie mogły one dostawać się do urządzeń
służących do poboru wody.
4. W obszarach objętym planem ustala się zakaz
zagospodarowania i użytkowania terenów na cele nie
związane z eksploatacją ujęć wody i gospodarką leśną.
5. Teren objęty planem położony jest w obrębie
korytarza ekologicznego zapewniającego ciągłość
między obszarami prawnie chronionymi, w tym
w dolinie Wisły i w dolinie Noteci – zadanie Nr 47
(o znaczeniu wojewódzkim) planu zagospodarowania
przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 97, poz. 1437).
6. Teren położony jest na obszarze zasobowym
zbiornika wód podziemnych czwartorzędowych
oznaczony na mapie obszarów głównych zbiorników
wód podziemnych jako zbiornik Nr 220 pod nazwą
Pradolina środkowa Wisła, wymagający ochrony. Na
jego terenie zlokalizowane są ujęcia wód komunalnych
„Krzywe Błota”.
7. Ustala się maksymalną ochronę zieleni leśnej
poprzez właściwe wykorzystanie oraz odnawianie
istniejącej
zdrowej
biologicznie
roślinności
i drzewostanu, a także prowadzenie działalności
inwestycyjnej przy zachowaniu przepisów szczególnych
dotyczących wycinki drzew i krzewów.
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8. ustala się konieczność prowadzenia w trakcie
eksploatacji studni monitoringu stanu zbiorowisk
leśnych oraz poziomu wód w zbiorniku Krzywe Błota.
§ 7. Ustalenia
dotyczące
zasad
ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego.
1. Nakaz realizacji ogrodzeń stref bezpośrednich
ochrony ujęć wody wyłącznie ażurowych z siatki
ogrodzeniowej.
2. Zakaz lokalizowania wszelkich urządzeń
reklamowych.
§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej.
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac
ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu
nieujawnionych reliktów kultury materialnej, należy
wstrzymać prace, a teren winien być udostępniony do
inwestorskich badań archeologicznych.
§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.
1. W obszarze objętym planem ustala się
następujące ustalenia ogólne:
1) sieci infrastruktury technicznej – należy prowadzić
po terenach przeznaczonych na cele nieleśne;
2) ustala się korzystanie z sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej zgodnie z uzyskanymi od
właściwych
gestorów
warunkami
ogólnymi
i technicznymi;
3) na terenach projektowanych inwestycji, po
zakończeniu
ich
realizacji,
właścicielom
pozostawionych urządzeń technicznych umożliwić
dostęp w celach konserwacji.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę oraz ochrony
przeciwpożarowej ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę poprzez sieć miejską
wodociągową;
2) przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne poprzez
hydranty nadziemne
montowane
na sieci
wodociągowej;
3) dostęp do obiektów dla pojazdów uprawnionych
ratowniczo-gaśniczych z dróg publicznych przez
dukty leśne, zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych
ustala się: nie dotyczy.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych
ustala się: na teren nieutwardzony.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się:
1) z stacji transformatorowych (15/04 kV – poza
planem) oraz linii kablowych (SN 15 kV), na
warunkach określonych przez gestora sieci;
2) istniejące linie i urządzenia elektroenergetyczne
wykorzystywane dla zasilanie projektowanych
urządzeń należy dostosować do zwiększonego
obciążenia.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: nie
dotyczy.
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7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się:
nie dotyczy.
8. W zakresie telekomunikacji ustala się zakaz
lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: nie
dotyczy.
10. W zakresie komunikacji ustala się zakaz
lokalizacji miejsc postojowych.
§ 10. Ustalenia z zakresu obronności.
1. W obszarze objętym planem ustala się:
1) oświetlenie zewnętrzne nakazuje się projektować
i realizować z przystosowaniem do potrzeb obrony
cywilnej;
2) zapewnienie sprawnego ruchu pojazdów jak w § 9
ust. 2 niniejszej uchwały.
3) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych
w sposób określony w § 9 ust. 2 niniejszej uchwały.
2. Ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej
zawarte w § 9 niniejszej uchwały spełniają wymogi
z zakresu obsługi mieszkańców i obrony cywilnej.
Rozdział III
Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia
i zasad zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 11. części działki Nr 402 KM 1 Michelin. Symbol:
1 ZL/WZ* 2 ZL/WZ*
1. Przeznaczenie terenu:
tereny leśne i ujęcia wody (teren studni
głębinowych).
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
jak w § 7 niniejszej uchwały.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) ochrona lasu o kategorii lasy ochronne wokół miast
i lasy wodochronne;
2) ochrona ujęć wody – strefa ochrony pośredniej
wewnętrznej i bezpośredniej;
3) ustala się jako obowiązujące wszystkie szczegółowe
zakazy, ograniczenia oraz obowiązki określone
decyzją wymienioną w § 6 niniejszej uchwały.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
jak w § 8 niniejszej uchwały.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych:
jak w § 7 niniejszej uchwały.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
jak w § 6 i 7 niniejszej uchwały.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalanych na
podstawie przepisów odrębnych:
ustala się granice stref bezpośredniej ochrony ujęć
wody o wymiarach 20,0 m x 20,0 m.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości:
zakaz scalania i podziału nieruchomości.
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9. Szczegółowe
warunki
zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakazy zabudowy:
zakaz zagospodarowania i użytkowania gruntów
leśnych do celów nie związanych z gospodarką leśną
i z eksploatacją ujęć wody.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna dla pojazdów uprawnionych
ratowniczo-gaśniczych przez dukty leśne do drogi
publicznej – Alei Królowej Jadwigi;
2) w zakresie infrastruktury technicznej jak w § 9
niniejszej uchwały.
11. Tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu,
urządzenia lub użytkowania:
zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej.
12. Stawka procentowa:
0%.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 12. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Włocławek.

powierza

się

§ 13.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.
Przewodniczący
Rady Miasta
Rafał Sobolewski
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załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/345/09
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Sposób
realizacji
inwestycji
będzie
wynikał
z wykorzystania możliwych do zastosowania rozwiązań
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantujący dobrą
jakość wykonania.
Dopuszcza się etapową realizację inwestycji.

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Włocławek
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania.

3. Zasady finansowania:
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, związanych z zaopatrzeniem terenu
objętego planem w energię elektryczną będzie
realizowane ze środków finansowych poszczególnych
przedsiębiorstw posiadających wymaganą koncesję,
z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych
z innymi podmiotami. Inwestycje z zakresu budowy
sieci wodociągowej 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 2006r., Nr 123, poz. 858), ze środków
własnych przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego,
z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych
z poszczególnymi podmiotami. Wydatki inwestycyjne
finansowane z budżetu gminy winny być zapisane
w uchwale budżetowej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
art. 165-199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miasta Włocławek
określa następujący sposób realizacji i finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) należą do
zadań własnych gminy i służą zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkańców.
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,
przewidziane na podstawie planu stanowią:
w zakresie infrastruktury technicznej ustala się
budowę nowych sieci oraz modernizację sieci
infrastruktury
technicznej,
na
warunkach
i w uzgodnieniu z gestorami sieci.
2. Sposób realizacji inwestycji:
Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym zakresie,
w tym: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
156
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UCHWAŁA Nr XXXVI/346/09
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego
pomiędzy: ulicą Witosa, projektowaną ulicą 4 KL*, wschodnimi granicami działek nr 23/13, 22/11 i 23/19
KM 80, południowymi granicami działek nr 22/11 i 22/9, terenami kolejowymi oraz ulicą Witosa, Chopina,
fragmentem działki nr 25/2, południowymi granicami działek nr 25/6, 27/9 i 18/3 KM 80.
Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27
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 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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. 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 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), uchwala się, co następuje:
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Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Włocławek” przyjętego uchwałą
nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia
29 października 2007 r., uchwala się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek
dla obszaru położonego pomiędzy: ulicą Witosa,
projektowaną ulicą 4 KL*, wschodnimi granicami
działek nr 23/13, 22/11 i 23/19 KM 80, południowymi
granicami działek nr 22/11 i 22/9, terenami kolejowymi
oraz ulicą Witosa, Chopina, fragmentem działki nr 25/2,
południowymi granicami działek Nr 25/6, 27/9 i 18/3
KM 80, zwany dalej planem.
2. Integralne części uchwały stanowią:
1) rysunek planu w skali 1:1000, jako załącznik nr 1
przedstawiający graficzne ustalenia planu, w tym
granice obszaru objętego planem;
2) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Włocławek” w skali 1:10000, jako załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik nr 3.
§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje
obszar, położony w jednostce ewidencyjnej miasta
Włocławek - część obrębu Włocławek KM 80 jednostek
strukturalnych Śródmieście i Wschód Mieszkaniowy.
§ 3. Plan jest zmianą miejscowego planu
uchwalonego uchwałą nr 33/V/98 Rady Miasta
Włocławek z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar wyodrębniony z części terytorium
Włocławka pomiędzy ulicami: Witosa, Chopina,
Cmentarną a terenami PKP (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 9 z 11 lutego 1999 r., poz. 40) w granicach obszaru,
o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 4.1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) przeznaczenie terenów oraz określenie linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
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 oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów;
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8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13) granice terenów pod budowę obiektów handlowych,
o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Zakres ustaleń planu obejmuje tekst i rysunek
planu.
§ 5.1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu
przedstawiające ustalenia planu zgodnie z zamieszczoną
na rysunku planu legendą są ilustracją obowiązujących
ustaleń planu.
2. Następujące elementy planu zostały oznaczone
graficznie na rysunku planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania nieprzekraczalne;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) strefa zakazu zjazdów z drogi głównej ruchu
przyspieszonego;
5) granice terenu o słabo korzystnych warunkach dla
budownictwa;
6) wydzielone tereny i ich przeznaczenie oznaczono
identyfikatorami składającymi się z cyfr arabskich
i liter określających:
a) liczba porządkowa pisana cyframi arabskimi –
oznacza numer terenu;
b) symbol literowy – oznacza przeznaczenie terenu.
7) tereny
przeznaczone
do
realizacji
celów
publicznych.
3. Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia
terenów użyte w niniejszej uchwale:
1) UC/U
–
tereny
rozmieszczenia
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
typu galerie handlowe, w tym o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m², usługi;
2) KD-Gp* – teren drogi publicznej głównej ruchu
przyspieszonego.
§ 6.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) galeriach handlowych – należy przez to rozumieć
obiekt (obiekty), handlowo-usługowo-rozrywkowy
z zespołem sklepów, usług, miejsc rekreacyjnorozrywkowych, dostępnych z wewnętrznego układu
komunikacyjnego,
stanowiącego
wnętrze
symulujące przestrzeń publiczną;
2) liniach rozgraniczających nieprzekraczalnych –
należy przez to rozumieć granice terenów o różnym
przeznaczeniu, których przebieg nie może być
zmieniony na całej długości ani na ich części;
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3) obszarze lub granicach planu – należy przez to
rozumieć obszary objęte niniejszym planem
w granicach przedstawionych na rysunku planu;
4) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu,
o którym mowa w § 1;
5) przepisach odrębnych i szczególnych – należy przez
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;
6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe
i nie jest z nim sprzeczne;
7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które winno
przeważać na danym terenie;
8) reklamie wielkogabarytowej – należy przez to
rozumieć element reklamowy na nośniku własnym
trwale związanym z gruntem lub umieszczony na
obiekcie, o powierzchni ekspozycji większej niż
6,0 m²;
9) terenie – należy przez to rozumieć teren
o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach
zagospodarowania, opisanych w tekście planu, który
został wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi oraz posiada oznaczenie – numer
porządkowy i symbol literowy;
10) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę.
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu,
a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział II
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu
§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Obszary objęte planem znajdują się
w ustanowionej decyzją Wojewody Włocławskiego
strefie ochronnej ujęcia wody „Krzywe Błota” na
terenie ochrony pośredniej zewnętrznej z dnia 22 marca
1993 r. znak OŚ-II-6210-14/92/93 strefy ochrony ujęcia
wody, której granice wyznaczają ulice: Noakowskiego,
Wiejska, Okrzei, POW, Reja, Bojańczyka, Szczęśliwa,
Chmielna, Reymonta, Żytnia, Zielna, następnie
w obrębie Lasów Państwowych granica dochodzi do
m.Jedwabna i na zachód do północnej granicy osiedla
Mielęcin, skąd biegnie na północ do ul. Noakowskiego.
2. Przy rozbudowie obiektów, budowie nowych
oraz zmianie sposobu zagospodarowania terenu
w obszarze objętym planem, ustala się jako
obowiązujące
wszystkie
szczegółowe
zakazy,
ograniczenia oraz obowiązki określone w/w decyzją.
3. Istniejące i planowane obiekty należy wyposażać
w urządzenia nie powodujące pogorszenia standardów
jakości środowiska.
4. W granicach terenu o słabo korzystnych
warunkach dla budownictwa, wskazane jest wykonanie
przez inwestorów szczegółowych badań technicznych
geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego w celu
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indywidualnego określenia warunków posadowienia
obiektów budowlanych
§ 8. Ustalenia
dotyczące
zasad
ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia
zawarte w rozdziale III.
§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej.
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac
ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu
nieujawnionych reliktów kultury materialnej, należy
wstrzymać prace, a teren winien być udostępniony do
inwestorskich badań archeologicznych.
§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.
1. W obszarze objętym planem ustala się
następujące ustalenia ogólne:
1) magistrale i rozdzielcze sieci infrastruktury
technicznej – należy prowadzić po terenach układu
komunikacyjnego (w liniach rozgraniczających dróg
publicznych);
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
ogólnomiejskiej należy realizować na terenach
ogólnodostępnych, gminnych lub Skarbu Państwa;
3) dopuszcza się odstępstwo od zasad określonych
w pkt 1 i 2 pod warunkiem zachowania
obowiązujących przepisów szczególnych, w tym
dotyczących własności prywatnej;
4) ustala się korzystanie z sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej zgodnie z uzyskanymi od
właściwych
gestorów
warunkami
ogólnymi
i technicznymi;
5) na terenach projektowanych inwestycji, po
zakończeniu
ich
realizacji,
właścicielom
pozostawionych
ogólnomiejskich
urządzeń
technicznych umożliwić dostęp w celach
konserwacji;
6) budowa, przebudowa, modernizacja oraz remonty
sieci infrastruktury mogą nastąpić na warunkach
właściwego gestora.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę oraz ochrony
przeciwpożarowej ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę poprzez sieć miejską
wodociągową;
2) przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne poprzez
hydranty zewnętrzne nadziemne;
3) dostęp do obiektów dla pojazdów uprawnionych
ratowniczo-gaśniczych z dróg publicznych;
4) obiekty powinny odpowiadać warunkom w zakresie
ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami
szczególnymi.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych
ustala się: nakaz docelowego odprowadzenia ścieków
sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych
ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych ujętych w otwarte
lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące
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z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej
nawierzchni do kanalizacji na warunkach ustalonych
przez gestora sieci;
2) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni
innych niż wymienione w pkt 1 do ziemi.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się:
1) z stacji transformatorowych (15/04 kV) oraz linii
kablowych (SN 15 kV), na warunkach określonych
przez gestora sieci;
2) dopuszcza się możliwość budowy lokalnych stacji
transformatorowych kontenerowych wolnostojących
zajmujących tereny o wymiarach min. 4,0 m na
5,0 m, lub wbudowanych w obiekty o innej funkcji,
wraz z dojazdem dla służb eksploatacyjnoremontowych;
3) istniejące linie i urządzenia elektroenergetyczne
wykorzystywane dla zasilania projektowanych
obiektów i urządzeń należy dostosować do
zwiększonego obciążenia.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
z sieci ciepłowniczej na warunkach określonych przez
właściwego gestora sieci, lub indywidualnie w oparciu
o źródła niskoemisyjne.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się:
z sieci średniego i niskiego ciśnienia na warunkach
określonych przez właściwego gestora sieci.
8. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) zaopatrzenie odbiorców w łącza telefoniczne z sieci
telekomunikacyjnej na warunkach określonych
przez właściwego gestora sieci;
2) przy
opracowaniu
projektów
budowlanych
zachować normatywne odległości od istniejącej sieci
infrastruktury zgodnie z właściwymi przepisami
odrębnymi;
3) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii
komórkowej
z
wyłączeniem
masztów
wolnostojących,
po
spełnieniu
wymagań
określonych przepisami odrębnymi.
9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) obowiązek gromadzenia odpadów stałych oraz ich
usuwanie w systemie oczyszczania stosowanym
w gospodarce komunalnej miasta;
2) składowanie odpadów stałych odbywać się powinno
w
pojemnikach
zamkniętych
w
miejscu
wyznaczonym na ten cel zgodnie z przepisami
szczególnymi.
10. W zakresie komunikacji ustala się:
1) liczbę i miejsca lokalizacji zjazdów z dróg
publicznych poza ustaloną strefą zakazu, uzgodnić
z właściwym zarządcą drogi;
2) miejsca
lokalizacji
reklam
w
liniach
rozgraniczających dróg publicznych na warunkach
określonych przez właściwego zarządcę drogi;
3) w drogach publicznych dopuszcza się lokalizację
miejsc postojowych i obiektów niezbędnych dla
obsługi komunikacji miejskiej wraz z obiektami
o funkcji związanej z obsługą pasażerów, pod
warunkiem uzgodnienia miejsc lokalizacji oraz
zasad i warunków lokalizacji z właściwym zarządcą
drogi.
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§ 11. Ustalenia z zakresu obronności.
1. W obszarze objętym planem ustala się:
1) oświetlenie zewnętrzne nakazuje się projektować
i realizować z przystosowaniem do potrzeb obrony
cywilnej;
2) parametry dróg publicznych ustala się zgodnie
z
wymogami
obrony
cywilnej
oraz
przeciwpożarowej z zapewnieniem sprawnego ruchu
pojazdów cywilnych oraz pojazdów uprawnionych;
3) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych
w sposób określony w § 10 ust. 2 niniejszej
uchwały.
2. Ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej
zawarte w § 10 uchwały spełniają wymogi z zakresu
obsługi mieszkańców i obrony cywilnej.
Rozdział III
Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia
i zasad zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 12. Teren w rejonie ulicy Witosa i projektowanej.
Teren w rejonie ulicy Witosa i Alei Chopina. Symbol:
1 UC/U 2 UC/U
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rozmieszczenia
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
typu galerie handlowe, w tym o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000m², usługi;
2) przeznaczenie dopuszczalne: adaptacja istniejącej
zabudowy i zjazdów z dróg publicznych.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) zasady
ogólne:
zróżnicowanie
wysokości
z zastosowaniem uzasadnionego akcentowania
funkcji obiektu poprzez jego formę;
2) reklamy:
a) możliwość
lokalizacji
reklam
wielkogabarytowych
na
nośnikach
wolnostojących,
b) zakaz umieszczania reklam na elewacjach
budynków w sposób powodujący zatarcie
czytelności porządku elewacyjnego, lub utratę
klarowności estetycznej, a także potrzebnego
stopnia doświetlenia pomieszczeń;
3) ogrodzenia: zakaz grodzenia terenu oznaczonego
symbolem 2 UC/U od strony dróg publicznych.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego:
ustala się jako obowiązujące wszystkie szczegółowe
zakazy, ograniczenia oraz obowiązki, określone
decyzją wymienioną w § 7 niniejszej uchwały.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
jak w § 9 niniejszej uchwały.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych:
ustalenia zgodnie z ust. 2.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) zasady ogólne: adaptacja zabudowy i możliwość
budowy nowej;
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2) wysokość zabudowy: minimalna 6, 0m, maksymalna
15,0 m;
3) wysokość
elementu
architektonicznourbanistycznego służącego do identyfikacji obiektu
galerii,
przestrzeni z nią związanej w formie dominanty
architektonicznej – maksymalnie 25,0 m;
4) linie zabudowy:
a) według nieprzekraczalnej linii zabudowy;
b) dopuszcza się możliwość sytuowania budynków
na granicy działki, z wyjątkiem granic, gdzie ta
odległość regulowana jest linią zabudowy;
5) dachy: nie ustala się szczegółowych wymagań
w zakresie geometrii, pokrycia oraz kątów
nachylenia połaci;
6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego co
najmniej 10% terenu inwestycji.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalanych na
podstawie przepisów odrębnych:
nie ustala się.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów;
2) nie ustala się szczegółowych zasad i warunków
scalania i podziału nieruchomości.
9. Szczegółowe
warunki
zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakazy zabudowy:
ustalenia zgodnie z ust. 3.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) drogi i miejsca postojowe:
a) zjazdy i obsługa komunikacyjna z dróg
publicznych:
- ulicy Witosa i projektowanej (poza planem)
na teren oznaczony symbolem 1 UC/U;
- ulicy Witosa i Alei Chopina tylko
w miejscach nie objętych strefą zakazu
zjazdów
z
drogi
głównej
ruchu
przyspieszonego
na
teren
oznaczony
symbolem 2 UC/U;
b) miejsca postojowe:
- 1 miejsce na 20 m2 pow. użytkowej obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000m²;
- 1 miejsce na 50 m2 pow. użytkowej
pozostałych usług;
2) w zakresie pozostałej infrastruktury technicznej
zgodnie z § 10 niniejszej uchwały.
11. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1) zakaz
lokalizacji
zabudowy
tymczasowej
z wyłączeniem form sezonowych służących
prowadzonej działalności usługowej;
2) nie
ustala
się
terminów
tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania
terenów.
12. Granice terenów pod budowę obiektów
handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8
ustawy
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym:
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granice terenów pod budowę obiektów handlowych
wielkopowierzchniowych, w tym o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m² pokrywają się z liniami
rozgraniczającymi terenu.
13. Stawka procentowa:
1) dla terenów przeznaczonych pod budowę obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²
– 30%;
3) dla terenu usług – 0%.
§ 13. Teren Alei Chopina oraz ulicy Witosa
Symbol: 3 KD-Gp*
1. Przeznaczenie terenu:
teren
drogi
publicznej
głównej
ruchu
przyspieszonego.
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
jak w § 9 niniejszej uchwały.
3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych:
jak w § 10 ust. 10 niniejszej uchwały.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania drogi oraz
zagospodarowania terenu:
szerokość w liniach rozgraniczających wg oznaczeń
na rysunku planu.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości:
dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów
wyłącznie związanych z realizacją pasa drogowego.
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej:
1) ustala się strefę zakazu zjazdów z drogi głównej
ruchu przyspieszonego na teren oznaczony
symbolem 2 UC/U;
2) zgodnie z § 10 niniejszej uchwały;
3) ustala się jako obowiązujące wszystkie szczegółowe
zakazy, ograniczenia oraz obowiązki, określone
decyzją wymienioną w § 7 niniejszej uchwały.
7. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia lub użytkowania
terenów:
1) zakaz
lokalizacji
zabudowy
tymczasowej
z wyłączeniem obiektów i urządzeń niezbędnych dla
obsługi komunikacji miejskiej;
2) nie
ustala
się
terminów
tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania
terenów.
8. Stawka procentowa:
0%.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 14. Traci moc uchwała nr 33/V/98 Rady Miasta
Włocławek z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar wyodrębniony z części terytorium
Włocławka pomiędzy ulicami: Witosa, Chopina,
Cmentarną a terenami PKP (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 9 z 11 lutego 1999 r., poz. 40) w granicach obszaru,
o którym mowa w § 1 ust. 1.
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Prezydentowi Miasta Włocławek.
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się

§ 16.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.
Przewodniczący
Rady Miasta
Rafał Sobolewski
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załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/346/09
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 listopada 2009 r.
Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Włocławek
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
art. 165-199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miasta Włocławek
określa następujący sposób realizacji i finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) należą do zadań
własnych gminy i służą zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców.
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,
przewidziane na podstawie planu stanowią:
1) dla projektu planu w zakresie infrastruktury
drogowej przewiduje się modernizację, rozbudowę
i budowę systemu komunikacji – dotyczy drogi
publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem
3 KD-Gp*;
2) w zakresie infrastruktury technicznej ustala się
budowę nowych sieci oraz modernizację sieci
infrastruktury
technicznej,
na
warunkach
i w uzgodnieniu z gestorami sieci.
2. Sposób realizacji inwestycji:
Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym zakresie,
w tym: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Sposób
realizacji
inwestycji
będzie
wynikał
z wykorzystania możliwych do zastosowania rozwiązań
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantujący dobrą
jakość wykonania.
Dopuszcza się etapową realizację inwestycji.
3. Zasady finansowania:
Realizacja
inwestycji
drogowych
będzie
finansowana
z
budżetu
Miasta
Włocławek,
z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych
z innymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,

157
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poz. 2104 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 grudnia
2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu
lądowego (Dz.U. Nr 267, poz. 2251).
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, związanych z zaopatrzeniem terenu
objętego planem w paliwo 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 poszczególnymi podmiotami.
Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy
winny być zapisane w uchwale budżetowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 12

– 599 –

Poz. 170, 171

170
159

UCHWAŁA Nr XXXVI/371/2009
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych Powiatu
Inowrocławskiego.
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,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1
i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXIII/223/2008 Rady
Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 października
2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania
z dróg wewnętrznych Powiatu Inowrocławskiego
zmienioną uchwałą nr XXXII/337/2009 Rady Powiatu
Inowrocławskiego z dnia 31 lipca 2009 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście
Inowrocławskiemu.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Piotr Czarnolewski
159
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UCHWAŁA Nr XLI/233/2009
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmian.)1 oraz art. 165, 165 a art. 184, art. 188 ust. 2
pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.)2 uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala
się
dochody
budżetu
gminy
w wysokości 30.556.660 zł (zgodnie z załącznikiem
nr 1) w tym:
1) bieżące – 30.356.660 zł;
2) majątkowe – 200.000 zł uzyskane ze sprzedaży
składników majątkowych.
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy
w wysokości 34.629.024 zł (zgodnie z załącznikiem
nr 2) w tym:
1) bieżące 28.117.972 zł z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
12.068.070 zł,
b) dotacje 1.527.876 zł,
c) wydatki na obsługę długu publicznego 0 zł;
2) majątkowe 6.511.052 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne
w
latach
2010-2012,
zgodnie
z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne
w 2010 r.).
§ 3.1. Ustala
się
deficyt
budżetu
gminy
w wysokości 4.072.364 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczek w kwocie 30.000 zł;
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie
4.042.364 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4.072.364 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.
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§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 219.915 zł;
2) celową w wysokości - 67.880 zł;
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.
§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie
z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki związane
z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 473.687 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii z tego:
1) przeciwdziałanie alkoholizmowi 450.387 zł;
2) przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii 23.300 zł.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków
w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów
budżetowych: przychody – 2.950.000 zł, wydatki –
2.950.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8.1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla
Gminnego Zakładu Komunalnego w Inowrocławiu
z siedzibą w Kruśliwcu z tytułu dopłaty do utrzymania
składowiska odpadów komunalnych - 475.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
572.604 zł;
2) działających na terenie gminy publicznych
i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych
w
wysokości
251.560 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne
i zlecone gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną
kwotę 198.600 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:
1) przychody - 70.000 zł;
2) wydatki - 169.000 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych zaciąganych na spłatę
przejściowego deficytu budżetu w wysokości
1.000.000 zł.
160
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§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych
w wysokości 431.050 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 12.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 1.000.000 zł;
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne, do wysokości określonej
w załączniku nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym
(2011)
jest
niezbędna
dla
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin
zapłaty upływa w 2011 r.;
3) dokonywania
zmian
w
planie
wydatków
polegających na przeniesieniach między rozdziałami
i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami;
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej
kwoty 50.000 zł;
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji
do łącznej kwoty 50.000 zł;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu
i spłat gminy na koniec 2010 r. i lata następne, zgodnie
z załącznikiem nr 13.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Inowrocław.
Przewodniczący
Rady Gminy
Augustyn Korona
1.Zmiany tekstu jednolitego wym. 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, 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 I Nr 223, poz.1458 oraz
z 2009 r. Nr 52 , poz.420.
2.Zmiany tekstu jednolitego wym. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
Nr 169, poz.1420 z 2006 roku Nr 45 ,poz.319, Nr 104, poz.708,
Nr 187, poz. 1381, Nr 170,poz.1217,1218, Nr 249, poz.1832, Dz.U.
z 2007 Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 , Nr 140,
poz.984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209 , poz.1317 i Nr 216
poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62,
poz.504, Nr 72,poz.619, Nr 79, poz.666.
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UCHWAŁA Nr XLI/235/2009
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach zlokalizowanych w Gimnazjum
w Sławęcinku i w Gimnazjum w Żalinowie oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach
w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 11
ust. 1 i 3 i art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn.
zm.2) w związku z uchwałą nr XXXV/209/2009 Rady
Gminy Inowrocław z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie
zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaksicach zlokalizowanych w Gimnazjum
w Sławęcinku i w Gimnazjum w Żalinowie uchwala się,
co następuje:
§ 1.1. Likwiduje się Filię Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jaksicach zlokalizowaną w Gimnazjum
w Sławęcinku.
2. Likwiduje się Filię Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jaksicach zlokalizowaną w Gimnazjum
w Żalinowie.
§ 2.1. Zasoby biblioteczne zlikwidowanej filii
w Gimnazjum w Sławęcinku przekazuje się do siedziby
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach oraz do
biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Sławęcinku.
2. Zasoby
biblioteczne
zlikwidowanej
filii
w Gimnazjum w Żalinowie przekazuje się do siedziby
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach oraz do
biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Żalinowie.
§ 3. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaksicach nadanym uchwałą nr XIII/148/2000 Rady
Gminy w Inowrocławiu z dnia 17 lutego 2000 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece
Publicznej w Jaksicach wprowadza się zmiany:
1.W § 3 skreśla się wyrazy „Filia Sławęcinek”
i „Filia Żalinowo”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Inowrocław.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Augustyn Korona
1.Zmiany tekstu 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
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i 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
oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, 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.
2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440,
z 2002 r. NR 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz
z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
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