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UCHWAŁY
nr XXXVIII/196/2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy GolubDobrzyń na lata 2010-2014.

6903

nr XXXVI/237/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37/2
w Niemojewie, gmina Dąbrowa Biskupia

6907

nr XXXVI/238/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 35/6
w Radojewicach, gmina Dąbrowa Biskupia

6914

nr XLIV/407/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy
skwerowi położonemu w Rypinie przy ul. Rynek

6922

nr XLIV/414/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy miasta Rypina

6922

nr XLVI/300/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śliwice

6923

nr XLVI/310/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śliwice i jej jednostkom
podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną

6923

nr LI/421/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

6925

nr LI/426/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, na terenie gminy Gniewkowo

6926

nr LI/429/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do
niniejszej uchwały

6928

nr XLIII/428/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie podziału Powiatu Inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich
numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych
w wyborach do Rady Powiatu w Inowrocławiu

6931
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nr XXXVII/183/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia liczby i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów
alkoholowych

6934

nr XXXI/201/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli

6934

nr XL/240/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych

6937
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/196/2010
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golub-Dobrzyń na lata
2010-2014.
Na podstwaie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69,
poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193,
Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173,
poz. 1218) uchwala się, co następuje:
Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Golub - Dobrzyń
na lata 2010-2014.
Rozdział 1
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego

14)
15)
16)
17)

§ 1. Mieszkaniowy zasób gminy Golub-Dobrzyń
zwany dalej "mieszkaniowym zasobem gminy"
stanowią :
1) 5 lokali mieszkalnych w m. Nowogród;
2) 3 lokale mieszkalne w m. Lisewo;
Lp.

Lokalizacja

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

Nowogród 29
Nowogród 29
Nowogród 29
Nowogród 29
Nowogród 51
Lisewo 42
Lisewo 42
Lisewo 42
Cieszyny 14
Cieszyny 14
Cieszyny 14
Cieszyny 27
Cieszyny 27
Cieszyny 27
Cieszyny 27
Cieszyny 27
Cieszyny 27
Cieszyny 27
Gałczewko 1
Gałczewko 1
Gałczewko 1
Gałczewko 1
Gałczewko 2
Gałczewko 2
Gałczewko 2
Gałczewko 2
Gałczewko 1
Gałczewko 1
Gałczewko 4

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

10 lokali mieszkalnych w m. Cieszyny;
17 lokali mieszkalnych w m. Gałczewko;
1 lokal mieszkalny w m. Poćwiardowo;
8 lokali mieszkalnych w m. Podzamek Golubski;
23 lokale mieszkalne w m. Ostrowite;
6 lokali mieszkalnych w m. Wrocki;
2 lokale mieszkalne w m. Karczewo;
9 lokali mieszkalnych w m. Pusta Dąbrówka;
1 lokal mieszkalny w m. Pląchoty;
22 lokale mieszkalne w m. Białkowo;
8 lokali mieszkalnych w m. Golub - Dobrzyń przy
ul. Brodnickiej 26;
7 lokali mieszkalnych w m. Lisak;
4 lokale mieszkalne w m. Węgiersk;
2 lokale mieszkalne w m. Słuchaj;
7 lokali mieszkalnych w m. Gajewo.

§ 2. Szczegółowy wykaz mieszkaniowego zasobu
gminy wg stanu na dzień 1 grudnia 2009 r. przedstawia
się następująco :

Liczba lokali
mieszkalnych
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Powierzchnia użytkowa
37,76 m2
48,60 m2
31,79 m2
21,72 m2
33,37 m2
40,00 m2
40,00 m2
24,00 m2
17,27 m2
28,14 m2
12,24 m2
36,30 m2
46,50 m2
39,20 m2
39,83 m2
39,50 m2
51,70 m2
23,90 m2
56,70 m2
30,88 m2
20,00 m2
61,22 m2
45,00 m2
42,00 m2
37,50 m2
44,50 m2
41,82 m2
56,73 m2
26,00 m2

Rodzaj
budynku
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Gałczewko 3
Gałczewko 6
Gałczewko 6
Gałczewko 5
Gałczewko 6
Gałczewko 6
Poćwiardowo 33
Podzamek Golubski 29
Podzamek Golubski 29
Podzamek Golubski 29
Podzamek Golubski 29
Podzamek Golubski 29
Podzamek Golubski 24
Podzamek Golubski 24
Podzamek Golubski 24
Ostrowite 76
Ostrowite 76
Ostrowite 69
Ostrowite 50
Ostrowite 50
Ostrowite 50
Ostrowite 69
Ostrowite 69
Ostrowite 69
Ostrowite 69
Ostrowite 69
Ostrowite 45
Ostrowite 76
Ostrowite 69
Ostrowite 76
Ostrowite 50
Ostrowite 76
Ostrowite 76
Ostrowite 76
Ostrowite 42
Ostrowite 42
Ostrowite 42
Ostrowite 42
Wrocki 29
Wrocki 86A
Wrocki 86A
Wrocki 86A
Wrocki 17
Wrocki 17
Karczewo 5
Karczewo 5
Pusta Dąbrówka 34
Pusta Dąbrówka 34
Pusta Dąbrówka
Pusta Dąbrówka 33
Pusta Dąbrówka 33
Pusta Dąbrówka 33
Pusta Dąbrówka 33
Pusta Dąbrówka 33
Pusta Dąbrówka 35
Pląchoty 33
Białkowo 30
Białkowo 30
Białkowo 30
Białkowo 30
Białkowo 30A
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Poz. 1626

26,00 m2
26,00 m2
26,00 m2
52,00 m2
26,00 m2
26,00 m2
48,78 m2
15,59 m2
44,16 m2
19,68 m2
15,59 m2
32,87 m2
49,19 m2
63,00 m2
53,90 m2
57,01 m2
40,53 m2
39,70 m2
23,62 m2
31,00 m2
20,90 m2
23,00 m2
48,07 m2
74,86 m2
21,00 m2
30,00 m2
75,62 m2
23,10 m2
20,00 m2
36,31 m2
32,52 m2
29,78 m2
32,69 m2
55,78 m2
48,05 m2
65,05 m2
84,64 m2
51,93 m2
17,36 m2
50,90 m2
75,17 m2
45,10 m2
23,20 m2
67,38 m2
42,26 m2
42,50 m2
29,90 m2
24,80 m2
34,00 m2
46,00 m2
50,30 m2
38,15 m2
34,00 m2
49,40 m2
32,80 m2
57,40 m2
49,10 m2
49,10 m2
49,10 m2
49,10 m2
20,11 m2
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Białkowo 30A
Golub-Dobrzyń, ul. Brodnicka 26
Golub-Dobrzyń, ul. Brodnicka 26
Golub-Dobrzyń, ul. Brodnicka 26
Golub-Dobrzyń, ul. Brodnicka 26
Golub-Dobrzyń, ul. Brodnicka 26
Golub-Dobrzyń, ul. Brodnicka 26
Golub-Dobrzyń, ul. Brodnicka 26
Golub-Dobrzyń, ul. Brodnicka 26
Lisak 2
Lisak 2
Lisak 2
Lisak 2
Lisak 17
Lisak 18
Lisak 18
Węgiersk 95
Węgiersk 95
Węgiersk 95
Węgiersk 95
Słuchaj 14
Słuchaj 14
Gajewo 14
Gajewo 14
Gajewo 14
Gajewo 14
Gajewo 14
Gajewo 14
Gajewo 14

§ 3. Stan budynków jest zadawalający. Gmina nie
planuje przeprowadzania remontów kapitalnych
budynków oraz budowy nowych mieszkań.
Rozdział 2
Analiza potrzeb remontowych i modernizacyjnych
budynków wchodzących w skład zasobu
mieszkaniowego
§ 4. W okresie 5 lat gmina nie przewiduje
kapitalnych
remontów
i
modernizacji
lokali
i budynków. Konieczność wykonywania niektórych
remontów wynikać będzie ze zdarzeń losowych lub
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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48,50 m2
59,65 m2
29,87 m2
41,59 m2
59,65 m2
29,87 m2
41,59 m2
59,65 m2
20,11 m2
48,67 m2
59,65 m2
29,87 m2
41,59 m2
59,65 m2
29,87 m2
41,59 m2
59,65 m2
35,20 m2
34,20 m2
35,20 m2
34,20 m2
34,20 m2
34,20 m2
35,20 m2
35,22 m2
62,38 m2
71,88 m2
68,49 m2
51,16 m2
51,25 m2
25,00 m2
19,50 m2
62,00 m2
54,60 m2
35,79 m2
27,82 m2
46,30 m2
34,80 m2
19,62 m2
43,04 m2
61,00 m2
49,00 m2
36,00 m2
26,86 m2
20,00 m2
wyraźnego pogroszenia stanu technicznego budynku
czy zgłoszonych potrzeb najemców.
Rozdział 3
Planowana sprzedaż lokali w latach 2010 - 2014
§ 5. Sprzedaż
lokali
mieszkalnych
z mieszkaniowego zasobu gminy uzależniona będzie od
zainteresowania najemców ich kupnem.
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Rozdział 4
Zasady polityki czynszowej
§ 61. Działania w zakresie polityki czynszowej
zmierzają do utrzymania zasobu mieszkaniowego na
zadawalającym poziomie technicznym.
2. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy.
§ 7. Za wynajęty lokal mieszkalny najemca
obowiązany jest uiszczać czynsz najmu wynikający
w szczególności z kosztów administrowania,
konserwacji, utrzymania stanu technicznego budynku,
utrzymania zieleni i wszystkich pomieszczeń wspólnego
użytkowania, otoczenia budynku oraz opłaty związane
z najmem.
§ 81. Czynsz ustala się na podstawie stawki
bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego
z
uwzględnieniem
czynników
podwyższających i obniżających. Wielkość powierzchni
użytkowej lokalu ustala się na podstawie definicji
zawartej w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266).
2. Lokal mieszkalny wyposażony w instalację
elektryczną to lokal o stawce bazowej.
§ 91. Wójt Gminy ustalając stawki czynszu
uwzględnia
zróżnicowany
standard
zasobu
mieszkaniowego poprzez stosowanie czynników
podwyższających stawkę bazową.
2. Określa się czynniki podwyższające i obniżające
stawkę czynszu z uwagi na wyposażenie techniczne
lokalu mieszkalnego :
1) podwyższające :
a) kanalizacja sanitarna - 10%
b) łazienka - 10%
c) ciepła woda - 10%
d) WC - 10%
e) centralne ogrzewanie - 10%
2) obniżające :
a) brak centralnego ogrzewania - 4%
b) brak ciepłej wody - 5%
c) woda tylko w budynku - 3%
d) brak łazienki - 4%
e) brak WC - 4%
f) brak kanalizacji i szamb - 5%
g) mieszkanie strychowe - 10%
3. Podwyższenie lub obniżenie stawki bazowej
czynszu następuje z tytułu każdego czynnika.
Rozdział 5
Sposoby i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania
§ 10. Mieszkaniowym zasobem gminy GolubDobrzyń zarządza Wójt. Nie przewiduje się zmian
w zakresie zarządzania lokalami i budynkami.
1626

Poz. 1626

Rozdział 6
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach
§ 11. Źródłem
finansowania
gospodarki
mieszkaniowej w latach 2010-2014 będą wpływy
z czynszów za lokale mieszkalne oraz budżet gminy.
§ 12. Szacunkowa wysokość wydatków w kolejnych
latach na koszty bieżące, koszty remontów
i modernizacji lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2010-2014
przedstawia się następująco :
1) rok 2010 - 120 000,00 zł;
2) rok 2011 - 120 000,00 zł;
3) rok 2012 - 120 000,00 zł;
4) rok 2013 - 120 000,00 zł;
5) rok 2014 - 120 000,00 zł.
Rozdział 7
Inne działania mające na celu poprawę
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy
§ 131. Gmina nie przewiduje kapitalnych remontów
lokali, z którymi wiąże się konieczność przydzielenia
lokalu zamiennego na czas remontu.
2. Ze względu na zmniejszający się zasób
mieszkaniowy podejmowane będą działania mające na
celu tworzenie warunków do rozwoju budownictwa
mieszkaniowego
jednorodzinnego
poprzez
wyodrębnienie
terenów
pod
budownictwo
mieszkaniowe.
§ 14. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Golub-Dobrzyń.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Sławomir Izajasz
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UCHWAŁA Nr XXXVI/237/2010
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37/2 w Niemojewie, Gmina
Dąbrowa Biskupia .
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 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413),
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, 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Dąbrowa Biskupia uchwalonego
uchwałą nr X/98/99 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej
z dnia 30 czerwca 1999 r., uchwala się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37/2
w Niemojewie, Gmina Dąbrowa Biskupia.
2. Integralną część uchwały stanowi:
1) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1 do
uchwały,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu oraz sposobie ich realizacji, jako
załącznik nr 2 do uchwały,
3) ustalenie sposobu realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy wraz z zasadami
ich finansowania, jako załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach
objętych planem przepisy prawa miejscowego
dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla
osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy
i warunki.
2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą
być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń
rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz
ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają

zastosowanie przepisy szczególne
wykonawczymi i odrębnymi.

wraz

z aktami

§ 4. Każdy
teren
wydzielony
liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu
określony jest symbolem, w którym litery oznaczają
przeznaczenie poszczególnych terenów według
oznaczeń legendy rysunku planu.
§ 5. Na rysunku planu obowiązują:
1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
i różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) symbole
identyfikujące
tereny
o
różnym
przeznaczeniu
i
różnych
zasadach
zagospodarowania.
Rozdział 2
Ogólne ustalenia planu
§ 6.1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich
terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
2. Przeznaczenie terenów:
1) w granicach planu wyznacza się tereny:
a) zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
z dopuszczeniem funkcji usługowej, o symbolu –
MN/U,
b) dróg publicznych, o symbolu - KD,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów
niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem
terenu i jego obsługą, a także innych funkcji
powodujących szkodliwe (trwałe lub czasowe)
uciążliwości dla środowiska i ludzi.
3. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie
z liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu,
w sposób umożliwiający zharmonizowanie obiektów
z otaczającym krajobrazem,
2) ogrodzenie działek ażurowe - zaleca się żywopłoty.
4. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące
do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych
i różnorodności form krajobrazowych, w tym
zachowanie istniejących form ukształtowania terenu,
2) usuwanie drzew i krzewów, wymagające
stosownego zezwolenia, podlega ograniczeniu
i może nastąpić jedynie w przypadku: uzasadnionej
wycinki o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji
docelowego układu drogowego i inwestycji
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z zakresu infrastruktury technicznej, zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi i mienia.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na
obiekt zabytkowy prace ziemne należy wstrzymać do
momentu wykonania i udokumentowania badań
archeologicznych.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: wymagana szczególna dbałość
o wysoką jakość estetyczną elementów wyposażenia
przestrzeni publicznych, m.in. obiektów małej
architektury, oświetlenia, w zakresie wykonania
nawierzchni, itp.
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) obowiązuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakości
architektoniczno-estetycznej zgodnie z zasadami
określonymi na rysunku planu oraz w ustaleniach
szczegółowych,
2) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej
dla
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej
wynosi minimum 60%.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie przyrody,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: na
terenie objętym planem nie występują tereny
podlegające ochronie przyrody.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości:
1) podziału na działki budowlane dokonywać można
wyłącznie zgodnie z liniami rozgraniczającymi
tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach
zagospodarowania oraz zgodnie z zasadami podziału
wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu,
2) dopuszcza się możliwość łączenia projektowanych
działek budowlanych w większe nieruchomości
gruntowe funkcjonujące jako jedna działka
budowlana – z zachowaniem zasady budowy
wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na jednej
działce budowlanej.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) tereny
w
liniach
rozgraniczających
dróg
przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu
pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń
infrastruktury technicznej,
2) obowiązuje
zakaz
lokalizacji
zabudowy
niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji,
3) szczegółowe
rozwiązania
geometrii
ulic
i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe,
pasy postojowe) należy opracować w projektach
budowlanych inwestycji,
4) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci
infrastruktury technicznej na warunkach gestorów
sieci w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
5) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej
na warunkach określonych przez gestora sieci,
6) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:
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a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora
sieci,
b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej dopuszcza się odprowadzenia ścieków
do
szczelnych
zbiorników
okresowo
opróżnianych; ścieki należy wywozić do punktu
zlewnego wskazanego przez Urząd Gminy
i dokumentować ilość wywożonych ścieków,
c) w czasie do jednego roku po wybudowaniu
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje
likwidacja
istniejących
zbiorników
na
nieczystości ciekłe,
7) odprowadzanie wód opadowych z terenów obiektów
parkingów i terenów komunikacji: do czasu
zrealizowania kanalizacji deszczowej dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do gruntu po
uprzednim podczyszczeniu
8) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię
cieplną - dopuszcza się wykorzystanie urządzeń
zasilanych gazem, energią elektryczną lub innych
paliw ekologicznych, w tym pochodzących ze źródeł
energii odnawialnej, z zachowaniem normatywnych
wartości emisji spalin do atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych i szczególnych,
9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną:
a) zasilanie z linii kablowej niskiego napięcia
wyprowadzonej
z
projektowanej
stacji
transformatorowej słupowej,
b) lokalizacja stacji w północno-wschodniej części
terenu opracowania, w liniach rozgraniczających
drogi publicznej KD1,
c) dla zasilania stacji należy wybudować odcinek
kablowej linii średniego napięcia, poprzez
odgałęzienie
z
linii
zasilającej
stację
transformatorową „Niemojewo”,
10) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:
a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez
kanalizację teletechniczną na warunkach
określonych przez wybranego gestora sieci,
b) obowiązuje zakaz lokalizacji stacji bazowych
telefonii komórkowych,
11) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych:
a) gromadzenie
odpadów
komunalnych
w zamykanych, przenośnych pojemnikach wywóz odpadów z pojemników w sposób
zorganizowany na miejsce wskazane przez
Urząd Gminy,
b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi
i szczególnymi.
11. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się
użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących
zasadach.
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny
służące organizacji imprez masowych; nie przewiduje
się.
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13. Wysokości stawek procentowych służących
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości:
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów
publicznych – 0%;
2) na terenach przeznaczonych do realizacji celów
niepublicznych – 30%.
Rozdział 3
Zasady zagospodarowania obowiązujące na
poszczególnych terenach objętych planem
§ 7. Tereny oznaczone symbolami 1MN/U i 2MN/U
przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej;
obowiązują następujące ustalenia:
1) wysokość budynków mieszkaniowych do dwóch
kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m
liczonych od powierzchni terenu w najniższym
narożniku budynku do szczytu dachu,
2) dachy o nachyleniu 30odo 50o,
3) dopuszcza się wydzielenie funkcji usługowej
w budynkach mieszkaniowych tak, by strefa
uciążliwości usług nie wpływała na funkcję
mieszkaniową,
4) powierzchnia funkcji usługowej w projektowanym
budynku nie może przekraczać 30%,
5) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży
o architekturze nawiązującej do budynku
mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem
pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków
maksymalnie 5,0 m,
6) dopuszcza się budowę budynków usługowych,
7) wysokość budynków usługowych maksymalnie
7,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym
narożniku budynku do szczytu dachu,
8) uciążliwości związane z wykonywaniem usług nie
mogą wykraczać poza teren, do którego właściciel
posiada tytuł prawny,
9) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji dla których
wymagane jest lub może być wymagane
sporządzenie
raportu
o
oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
§ 8. Teren oznaczony symbolem KD1 przeznacza
się na cel drogi publicznej; obowiązują następujące
ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu,
a także urządzeń związanych z potrzebami
zarządzania ruchem,
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją
drogi,
3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu,
4) parametry
i
wskaźniki
kształtowania
zagospodarowania terenu:
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a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum
10 m – jak na rysunku planu,
b) dopuszcza się realizację drogi w układzie
jednoprzestrzennym,
c) dopuszcza się budowę jezdni,
d) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej związanych z obsługą
techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp.,
na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu
z gestorami sieci.
§ 9. Teren oznaczony symbolem KD2 przeznacza
się na cel drogi publicznej – poszerzenie istniejącej
drogi publicznej; obowiązują następujące ustalenia:
1) poszerzenie istniejącej drogi publicznej do
szerokości minimum 10 m - zgodnie z rysunkiem
planu,
2) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu,
a także urządzeń związanych z potrzebami
zarządzania ruchem,
3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją
drogi,
4) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu,
5) parametry
i
wskaźniki
kształtowania
zagospodarowania terenu: dopuszcza się realizację
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
związanych z obsługą techniczną drogi –
odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach
zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbrowa Biskupia.
§ 11. Uchwała podlega publikacji na stronie
internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/237/2010
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 26 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/237/2010
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 26 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 128

– 6912 –

Poz. 1627

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/237/2010
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 26 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA Nr XXXVI/238/2010
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 35/6 w Radojewicach,
Gmina Dąbrowa Biskupia.
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 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413),
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, 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 2005r. 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241) uchwala się , co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Dąbrowa Biskupia uchwalonego
uchwałą nr X/98/99 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej
z dnia 30 czerwca 1999 r., uchwala się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu części działki
nr 35/6 w Radojewicach, Gmina Dąbrowa Biskupia.
2. Integralną część uchwały stanowi:
1) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1 do
uchwały,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu oraz sposobie ich realizacji, jako
załącznik nr 2 do uchwały,
3) ustalenie sposobu realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy wraz z zasadami
ich finansowania, jako załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach
objętych planem przepisy prawa miejscowego
dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla
osiągnięcia zamierzonych celów-nakazy, zakazy
i warunki.
2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą
być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń
rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz
ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają

zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami
wykonawczymi i odrębnymi.
§ 4. Każdy
teren
wydzielony
liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu
określony jest symbolem, w którym litery oznaczają
przeznaczenie poszczególnych terenów według
oznaczeń legendy rysunku planu.
§ 5. Na rysunku planu obowiązują:
1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
i różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) strefa pełnej ochrony konserwatorskiej,
5) strefa ochrony archeologicznej,
6) symbole
identyfikujące
tereny
o
różnym
przeznaczeniu
i
różnych
zasadach
zagospodarowania.
Rozdział 2
Ogólne ustalenia planu
§ 6.1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich
terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
2. Przeznaczenie terenów:
1) w granicach planu wyznacza się tereny:
a) zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
z dopuszczeniem funkcji usługowej, o symbolu –
MN/U,
b) dróg publicznych, o symbolu - KD,
c) dróg wewnętrznych, o symbolu - KDW,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów
niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem
terenu i jego obsługą, a także innych funkcji
powodujących szkodliwe (trwałe lub czasowe)
uciążliwości dla środowiska i ludzi.
3. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie
z liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu,
w sposób umożliwiający zharmonizowanie obiektów
z otaczającym krajobrazem,
2) ogrodzenie działek ażurowe - zaleca się żywopłoty.
4. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące
do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych
i różnorodności form krajobrazowych, w tym
zachowanie istniejących form ukształtowania terenu,
2) usuwanie drzew i krzewów, wymagające
stosownego zezwolenia, podlega ograniczeniu
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i może nastąpić jedynie w przypadku: uzasadnionej
wycinki o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji
docelowego układu drogowego i inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi i mienia.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) w części terenu, określonej na rysunku planu,
obowiązuje strefa archeologiczna „W”, na obszarze
strefy wszelka działalność inwestycyjna musi być
poprzedzona
badaniami
archeologicznymi
prowadzonymi na koszt inwestora, zakres prac
archeologicznych
określony
zostanie
przy
uzgodnieniu projektu budowlanego z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków,
2) w części terenu, określonej na rysunku planu,
obowiązuje strefa pełnej ochrony konserwatorskiej
„A”, na obszarze strefy obowiązuje zakaz zabudowy
terenu, wszelka działalność inwestycyjna musi być
uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków,
3) na obszarze objętym planem nową zabudowę należy
dostosować do historycznej kompozycji w zakresie
sytuacji i skali oraz nawiązać współczesne formy do
lokalnej tradycji architektonicznej oraz stosować
w nowych obiektach historycznych pokrycia dachów
i materiały wykończeniowe elewacji,
4) w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na
obiekt zabytkowy prace ziemne należy wstrzymać
do momentu wykonania i udokumentowania badań
archeologicznych.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: wymagana szczególna dbałość
o wysoką jakość estetyczną elementów wyposażenia
przestrzeni publicznych, m.in. obiektów małej
architektury, oświetlenia, w zakresie wykonania
nawierzchni, itp.
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) obowiązuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakości
architektoniczno-estetycznej zgodnie z zasadami
określonymi na rysunku planu oraz w ustaleniach
szczegółowych,
2) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej
dla
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej
wynosi minimum 60%.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie przyrody,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: na
terenie objętym planem nie występują tereny
podlegające ochronie przyrody.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości:
1) podziału na działki budowlane dokonywać można
wyłącznie zgodnie z liniami rozgraniczającymi
tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach
zagospodarowania oraz zgodnie z zasadami podziału
wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu,
2) dopuszcza się możliwość łączenia projektowanych
działek budowlanych w większe nieruchomości
gruntowe funkcjonujące jako jedna działka
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budowlana – z zachowaniem zasady budowy
wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na jednej
działce budowlanej.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) tereny
w
liniach
rozgraniczających
dróg
przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu
pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń
infrastruktury technicznej,
2) obowiązuje
zakaz
lokalizacji
zabudowy
niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji,
3) szczegółowe
rozwiązania
geometrii
ulic
i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe,
pasy postojowe) należy opracować w projektach
budowlanych inwestycji,
4) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci
infrastruktury technicznej na warunkach gestorów
sieci w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
5) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej
na warunkach określonych przez gestora sieci,
6) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora
sieci,
b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej dopuszcza się odprowadzenia ścieków
do
szczelnych
zbiorników
okresowo
opróżnianych; ścieki należy wywozić do punktu
zlewnego wskazanego przez Urząd Gminy
i dokumentować ilość wywożonych ścieków,
c) w czasie do jednego roku po wybudowaniu
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje
likwidacja
istniejących
zbiorników
na
nieczystości ciekłe,
7) odprowadzanie wód opadowych z terenów obiektów
parkingów i terenów komunikacji: do czasu
zrealizowania kanalizacji deszczowej dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do gruntu po
uprzednim podczyszczeniu
8) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię
cieplną - dopuszcza się wykorzystanie urządzeń
zasilanych gazem, energią elektryczną lub innych
paliw ekologicznych, w tym pochodzących ze źródeł
energii odnawialnej, z zachowaniem normatywnych
wartości emisji spalin do atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych i szczególnych,
9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną:
a) zasilanie z linii kablowej niskiego napięcia
wyprowadzonej
z
projektowanej
stacji
transformatorowej słupowej,
b) lokalizacja stacji w północno-wschodniej części
terenu opracowania, w liniach rozgraniczających
drogi publicznej KD1,
c) dla zasilania stacji należy wybudować odcinek
kablowej linii średniego napięcia, poprzez
odgałęzienie
z
linii
zasilającej
stację
transformatorową „Niemojewo”,
10) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:
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a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez
kanalizację teletechniczną na warunkach
określonych przez wybranego gestora sieci,
b) obowiązuje zakaz lokalizacji stacji bazowych
telefonii komórkowych,
11) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych:
a) gromadzenie
odpadów
komunalnych
w zamykanych, przenośnych pojemnikach wywóz odpadów z pojemników w sposób
zorganizowany na miejsce wskazane przez
Urząd Gminy,
b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi
i szczególnymi.
11. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się
użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących
zasadach.
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny
służące organizacji imprez masowych; nie przewiduje
się.
13. Wysokości stawek procentowych służących
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości:
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów
publicznych – 0 %;
2) na terenach przeznaczonych do realizacji celów
niepublicznych – 30%.

9) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji dla których
wymagane jest lub może być wymagane
sporządzenie
raportu
o
oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.

Rozdział 3
Zasady zagospodarowania obowiązujące na
poszczególnych terenach objętych planem

§ 9. Teren oznaczony symbolem KD2 przeznacza
się na cel drogi publicznej – poszerzenie istniejącej
drogi publicznej; obowiązują następujące ustalenia:
1) poszerzenie istniejącej drogi publicznej do
szerokości zgodnie z rysunkiem planu,
2) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu,
a także urządzeń związanych z potrzebami
zarządzania ruchem,
3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją
drogi,
4) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu,
5) parametry
i
wskaźniki
kształtowania
zagospodarowania terenu: dopuszcza się realizację
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
związanych z obsługą techniczną drogi –
odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach
zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 7. Tereny oznaczone
symbolami
1MN/U
i 2MN/U przeznacza się na cel zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji
usługowej; obowiązują następujące ustalenia:
1) wysokość budynków mieszkaniowych do dwóch
kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0 m
liczonych od powierzchni terenu w najniższym
narożniku budynku do szczytu dachu,
2) dachy o nachyleniu 30odo 50o,
3) dopuszcza się wydzielenie funkcji usługowej
w budynkach mieszkaniowych tak, by strefa
uciążliwości usług nie wpływała na funkcję
mieszkaniową,
4) powierzchnia funkcji usługowej w projektowanym
budynku nie może przekraczać 30%,
5) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży
o architekturze nawiązującej do budynku
mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem
pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków
maksymalnie 5,0 m,
6) dopuszcza się budowę budynków usługowych,
7) wysokość budynków usługowych maksymalnie
7,0 m liczonych od powierzchni terenu
w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,
8) uciążliwości związane z wykonywaniem usług nie
mogą wykraczać poza teren, do którego właściciel
posiada tytuł prawny,

§ 8. Teren oznaczony symbolem KD1 przeznacza
się na cel drogi publicznej – poszerzenie istniejącej
drogi publicznej; obowiązują następujące ustalenia:
1) poszerzenie istniejącej drogi publicznej do
szerokości minimum 12,0 m - zgodnie z rysunkiem
planu,
2) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu,
a także urządzeń związanych z potrzebami
zarządzania ruchem,
3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją
drogi,
4) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu,
5) parametry
i
wskaźniki
kształtowania
zagospodarowania terenu: dopuszcza się realizację
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
związanych z obsługą techniczną drogi –
odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach
zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 10. Teren oznaczony symbolem KDW przeznacza
się na cel drogi wewnętrznej:
1) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją
drogi,
2) parametry
i
wskaźniki
kształtowania
zagospodarowania terenu:

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 128

– 6917 –

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum
8 m – jak na rysunku planu,
b) dopuszcza się realizację drogi w układzie
jednoprzestrzennym,
c) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej związanych z obsługą
techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp.,
na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu
z gestorami sieci.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbrowa Biskupia.
§ 12. Uchwała podlega publikacji na stronie
internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska

Poz. 1628
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/238/2010
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 26 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/238/2010
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 26 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/238/2010
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 26 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 128

1628

– 6921 –

Poz. 1628

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 128

– 6922 –

Poz. 1629,1630

1629
1629

UCHWAŁA Nr XLIV/407/10
RADY MIASTA RYPINA
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Rypinie przy ul. Rynek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.1) oraz uchwały
Rady Miasta Rypina Nr IX/75/07 z dnia 1 czerwca
2007 roku w sprawie nadawania nazw ulicom, placom
i parkom na terenie miasta Rypina (Dz.Urz.woj.KujPom. Nr 97 poz. 1497) uchwala się, co następuje :

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

§ 1. Skwerowi położonemu w Rypinie przy ul. Rynek
usytuowanemu na działce ozn. nr geod. 79 zgodnie
z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały nadać nazwę - „Skwer Św. Jana Chrzciciela”.

1)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
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr 223 poz. 1458
i Nr 52 poz. 420, z 2010 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 28 poz. 142
i poz. 146.

§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Rypina.

powierza

Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Gałkowski

się
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UCHWAŁA Nr XLIV/414/10
RADY MIASTA RYPINA
z dnia 15 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Rypina
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/118/07 Rady Miasta Rypina
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta
Rypina (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 124,
poz. 1856, z 2009 r. Nr 6, poz. 113), wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Stypendium szkolne w formach określonych w § 3
może być udzielane przez refundację poniesionych
przez ucznia (jego rodzica lub opiekuna) wydatków
na podstawie dokumentów potwierdzających ich
poniesienie. Refundacja wydatków dotyczy faktur
wystawionych za okres od 1 września do 30 czerwca
danego roku szkolnego”.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Rypina.
1630

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Gałkowski
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r.
Nr 137, poz. 1304, Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz .1161, Nr 69,
poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz.U. z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167,
poz. 1400, Nr 94, poz. 788, 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 120, poz. 818, Nr 115,
poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, Dz.U. z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235,
poz. 1618, Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Dz.U z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320.
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz.U. z 2005 r. Nr 175,
poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, Dz. U. 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 Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 128

– 6923 –

Poz. 1631,1632

1631
1631

UCHWAŁA Nr XLVI/300/10
RADY GMINY ŚLIWICE
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie gminy Śliwice.
gmina, pobierając podwyższoną opłatę z zastosowaniem
100% zwyżki cen określonych w § 1.

Na podstawie art. 6 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008;1) Rada
Gminy uchwala, co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Określa się górne stawki opłat (z VAT-em)
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie gminy Śliwice
w wysokości:
1) za usuwanie i przyjęcie odpadów stałych z:
a) pojemnika 110 ltr - 12,0 zł;
b) pojemników innych i odpadów luzem 80,0 zł./m3.
2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych: 10 zł za 1 m3
ścieków.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/106/04 Rady
Gminy Śliwice z dnia 28 września 2004 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za wykonanie zastępcze
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogusław Grabowski

§ 2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości
nie udokumentuje korzystania z usług gminnej jednostki
organizacyjnej
lub
podmiotów
posiadających
zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na
odbiorze odpadów komunalnych lub opróżniania
zbiorników bezodpływowych, obowiązek przejmie

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2005 r.
Nr 180 poz. 1495, Dz.U. z 2006 Nr 144 poz. 1042, Dz.U. z 2008 r.
Nr 223 poz. 1464, Dz.U. z 2009 Nr 18 poz. 97, Dz.U. z 2009 r. Nr 79
poz. 666, Dz.U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Dz. U. z 2009 r. Nr 215
poz. 1664, Dz.U. z 2010 r. Nr 47 poz. 278
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UCHWAŁA Nr XLVI/310/10
RADY GMINY ŚLIWICE
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Śliwice i jej jednostkom podległym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1) oraz art. 59
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Śliwice i jej jednostkom podległym, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

§ 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym
należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Śliwice i jej jednostkom
podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być
umarzane albo ich spłata może być odraczana lub
rozkładana na raty, na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.
2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz
dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może
nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą
wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono
lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa
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w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez
organ przyznający ulgę.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę,
pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast
wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę
liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.
§ 3.1. Organ,
na
wniosek
zobowiązanego
prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielić
określonych w § 2 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań
należności
pieniężnych
mających
charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Śliwice i jej
jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na
zasadach
określonych
w
bezpośrednio
obowiązujących
aktach
prawa
Wspólnot
Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady
de minimis, a w szczególności rozporządzenie
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 1998/2006.
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy
de minimis w ciągu dwóch poprzedzających lat
kalendarzowych;
2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy
publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis;
3) oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej
sytuacji ekonomicznej w porozumieniu pkt 9-11
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244
z 01.10.2004 r.);
4) informacji
dotyczących
formy
prawnej
przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP;
5) informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy
w rozumieniu przepisów w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem, wydanych
na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98
z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92
i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej
pomocy państwa (Dz.Urz. WE L 142 z 14.05.1998,
str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
8, t. 1, str. 312);
6) informacji dotyczących identyfikatora gminy,
w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania – zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania
i udostępniania krajowego rejestru urzędowego
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podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym
obowiązków organów administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157,
poz. 1031 z późn. zm.);
7) informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885
z późn. zm.).
8) innych informacji określonych w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie
informacji
przedstawionych
przez
podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53
poz. 311).
§ 4.1. Przepisy § 2-3 § stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Śliwice i jej
jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłat innych należności
ubocznych.
2. Umorzenie
należności
głównej
skutkuje
umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części należności może nastąpić po
uregulowaniu pozostałej kwoty.
§ 5. Przepisów § 2-§ 3 nie stosuje się do należności,
których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz
rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
§ 6.1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Gminie Śliwice i jej
jednostkom podległym, z urzędu, mogą być umarzane
w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo
pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6.000,00 zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
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2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
3. Przepisy § 6 ust. 1-ust. 2 stosuje się odpowiednio
do umarzania z urzędu odsetek od należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Śliwice i jej jednostkom
podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych
należności ubocznych.

§ 10. Traci moc uchwała Nr VII/43/07 Rady Gminy
Śliwice z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zasad
i trybu udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa, przypadających gminie Śliwice lub jej
jednostkom organizacyjnym, a także wskazania
organów do tego uprawnionych.

§ 7. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat należności, o których mowa
w niniejszej uchwale, uprawniony jest Wójt Gminy
Śliwice.

Przewodniczący
Rady Gminy
Bogusław Grabowski

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

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
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, 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 i Nr 157,
poz. 1241.

§ 8. Umarzanie należności oraz odraczanie terminu
spłaty całości lub części należności albo rozłożenie
płatności całości lub części należności na raty następuje,
w drodze umowy stron (wierzyciela i dłużnika).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Śliwice.
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UCHWAŁA Nr LI/421/2010
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2001 roku 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, 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, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142
i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 24 ust.9a ustawy 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 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r.
Nr 18, poz.97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278) uchwala się,
co następuje :
§ 1. Przedłużyć
czas
obowiązywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie gminy Gniewkowo na okres
od 01.09.2010 r. do 30.04.2011 r.
1633

§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Gniewkowa.

powierza

się

§ 3. Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniewkowo"
Sp. z o.o. w Gniewkowie ogłasza taryfy w sposób
zwyczajowo przyjęty w terminie co najmniej 7 dni
przed dniem wejścia ich w życie .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września
2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Kozłowski
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UCHWAŁA Nr LI/426/2010
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia wymagań , jakie powienin spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Gniewkowo
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2001 roku 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,
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,z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia
13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zmiany:
Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495; Dz.U. z 2006 r.
Nr 144, poz. 1042; Dz.U. z 2008 r. Nr 223,poz.1464;
Dz.U. z 2009 r. Nr 18 ,poz. 97; Nr 79,poz. 666; Nr 92,
poz. 753; Nr 215, poz. 1664) Rada Miejska uchwala, co
następuje :

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Gniewkowo,
stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Gniewkowo,
stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Gniewkowa.

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Kozłowski

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LI/426/2010
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Gniewkowo.
1. § 1. Przedsiębiorca winien przedłożyć:
1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2) aktualną decyzję na transport odpadów.
§ 2. W
zakresie
wyposażenia technicznego
pojazdów, pojemników oraz bazy transportowej
przedsiębiorca winien:
1) posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny
i pozostały, w liczbie i stanie technicznym, który
zapewni możliwość realizacji gospodarowania
odpadami,
z
przedstawieniem
dokumentów
potwierdzających
prawo
do
dysponowania
pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów
komunalnych,

2) stosować
do
transportu
odpadów
sprzęt
specjalistyczny, dopuszczony do ruchu na drogach
publicznych, sprawny technicznie, zapewniający
bezpylny transport odpadów,
3) wyposażyć pojazdy służące do odbioru odpadów
komunalnych w odpowiednie narzędzia do
uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac
załadunkowych,
4) odpowiednio oznakować pojazdy transportowe
i specjalistyczne nazwą przedsiębiorcy lub firmy
w sposób trwały i widoczny,
5) dysponować kontenerami, pojemnikami i workami
do gromadzenia niesegregowanych i segregowanych
odpadów
komunalnych,
w
szczególności
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:
odpadów
opakowaniowych,
odpadów
wielkogabarytowych,
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i
elektronicznego,
odpadów
z remontów,
6) zapewnić estetyczny wygląd pojemników, a także
trwałe i czytelne oznakowanie nazwy przedsiębiorcy
lub firmy,
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7) dysponować bazą transportową z przedstawieniem
tytułu prawnego do władania nieruchomością,
8) posiadać możliwości organizacyjne i techniczne
umożliwiające zorganizowanie i wprowadzenie
w życie selektywnego, zindywidualizowanego
odbioru
odpadów
zebranych
selektywnie
tj. surowców wtórnych (szkło, makulatura, plastik),
biodegradowalnych,
niebezpiecznych,
elektrycznych,
elektronicznych
i wielkogabarytowych.
§ 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany do stosowania
odpowiednich zabiegów sanitarnych i porządkowych
polegających na:
1) myciu i dezynfekcji pojazdów i innego sprzętu
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) zapewnieniu
wykonywania
usług
mycia
i dezynfekcji pojemników służących do zbierania
odpadów komunalnych na dodatkowe zlecenie
właścicieli obsługiwanych nieruchomości,
3) zapewnieniu by pojazdy i pojemniki były
zabezpieczone
przed
niekontrolowanym
wydostaniem się odpadów podczas gromadzenia,
przeładunku oraz transportu.
§ 4. Przedsiebiorca jest zobowiązany do:
1. Zabezpieczenia
miejsc
odzysku
i unieszkodliwiania poprzez:
1) kierowanie
niesegregowanych
odpadów
komunalnych, które nie mogą być poddane
odzyskowi na składowisko odpadów w Kaczkowie
do
czasu prowadzenia
działalności
przez
składowisko. Następnie na składowiska spełniające
wymagania art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251 ze zm.), zgodnie z wojewódzkim
planem gospodarki odpadami,
2) w przypadku, gdy instalacje do odzysku
i unieszkodliwiania wymienione w Planie
Gospodarki Odpadami Gminy Gniewkowo nie
zapewniają
możliwości
odzysku
lub
unieszkodliwiania wszystkich wyselekcjonowanych
odpadów ze strumienia odpadów komunalnych,
przedsiębiorca powinien sam posiadać takie
możliwości
lub
mieć
podpisane
umowy
z podmiotami prowadzącymi działalność w tym
zakresie.
2. Obowiazek określony w § 4 ust. 1 pkt 2 dotyczy
w szczególności odzysku i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów ulegających biodegradacji,
odpadów
wielkogabarytowych,
odpadów
opakowaniowych.
§ 5. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia
masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji.
§ 6. Maksymalny
dopuszczalny
poziom
składowania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji odebranych przez przedsiębiorcę z terenu
Gminy Gniewkowo określa się zgodnie z Planem

Poz. 1634

Gospodarki Odpadami dla Gminy Gniewkowo -75%
wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji w terminie do 31 grudnia
2010r. i 50% wagowo całkowitej ilości odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w terminie do
31 grudnia 2013 r.
§ 7. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia
sposobu realizacji obowiązku, o którym mowa w § 5
w terminie do 30 grudnia za obowiązujący rok
kalendarzowy.
§ 8. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia
dopuszczalnego poziomu składowania odpadów
biodegradowalnych, o którym mowa w § 6 terminie do
30 grudnia za obowiązujący rok kalendarzowy.
§ 9. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
1) świadczenia usług na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na
podstawie umowy i warunków w niej określonych,
2) wystawiania dowodów korzystania z usług
z podaniem: imienia i nazwiska posiadacza
nieruchomości, adresu, daty odbioru, ilości, rodzaju
odebranych odpadów i ceny,
3) prowadzenia wykazu zawartych umów na odbiór
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości,
4) prowadzenie ewidencji indywidualnie zebranych
odpadów selektywnych,
5) przestrzegania przepisów regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo,
6) prowadzenia działalności będącej przedmiotem
wniosku w sposób nie powodujący zagrożenia dla
życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia
tras wywozu.
§ 10. W przypadku zakończenia działalności
przedsiębiorca
ma
obowiązek,
poinformować
usługobiorców o planowanym zakończeniu działalności
z wyprzedzeniem umożliwiającym zlecenie odbioru
innemu podmiotowi.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LI/426/2010
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany do stosowania
odpowiednich zabiegów sanitarnych i porządkowych
w tym mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

1. § 1. Przedsiębiorca winien przedłożyć aktualny
odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.

§ 4. Przedsiębiorca winien dostarczać nieczystości
płynne na zlewnię oczyszczalni ścieków znajdującą się
w Gniewkowie, przy ul. Zajeziernej.
§ 5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
1) świadczenia
usług
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy
i warunków w niej określonych,
2) wystawiania dowodów korzystania z usług
z podaniem: imienia i nazwiska posiadacza
nieruchomości, adresu, daty odbioru, ilości
odebranych nieczystości ciekłych i ceny,
3) prowadzenia wykazu zawartych umów na odbiór
nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości,
4) przestrzegania przepisów regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo,
5) prowadzenia działalności będącej przedmiotem
wniosku w sposób nie powodujący zagrożenia dla
życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia
tras wywozu.

§ 2. W
zakresie
wyposażenia technicznego
pojazdów oraz bazy transportowej przedsiębiorca
winien spełniać następujące warunki:
1) posiadać sprzęt transportowy i specjalistyczny
w liczbie i stanie technicznym, który zapewni
możliwość
realizacji
wykonywanych
usług,
z przedstawieniem dokumentów potwierdzających
prawo do dysponowania pojazdami przeznaczonymi
do odbioru nieczystości ciekłych,
2) do transportu nieczystości ciekłych stosować sprzęt
specjalistyczny, dopuszczony do ruchu na drogach
publicznych, sprawny technicznie,
3) pojazdy
asenizacyjne
powinny
odpowiadać
wymaganiom zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
4) odpowiednio oznakować pojazdy transportowe
i specjalistyczne nazwą przedsiębiorcy lub firmy
w sposób trwały i widoczny,
5) dysponować bazą transportową z przedstawieniem
tytułu prawnego do władania nieruchomością.

§ 6. W przypadku zakończenia działalności
przedsiębiorca
ma
obowiązek
poinformować
usługobiorców o planowanym zakończeniu działalności
z wyprzedzeniem umożliwiającym zlecenie odbioru
innemu podmiotowi.

1634

1635
1635

UCHWAŁA Nr LI/429/2010
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do
niniejszej uchwały
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.: Dz.U.
z 2002. Nr 23 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U.
Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz.1271, Dz.U.
Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r.. Nr 80, poz. 717,
Dz.U. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz.1203 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, z 2008 r. Nr 180
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,

Nr 40, poz. 230) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2007 r.
Dz.U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.: z 2007 r. Dz.U.
Nr 23, poz.136, Nr 192,poz. 1381, z 2008 r. Dz.U.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 ,Dz.U. z 2009 r.
Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 227, poz. 1505 ,Nr 86,
poz. 720, Nr 168, poz. 1323) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych obszar
oznaczony geodezyjnie nr dz. 193/4 o pow. 0,3860 ha,
KW 23431.
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§ 2. Granicę obszaru przeznaczonego do zaliczenia
do kategorii dróg gminnych określa załącznik graficzny
do niniejszej uchwały .
§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Gniewkowa .

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego .
Przewodniczący Rady
Janusz Kozłowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LI/429/2010
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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UCHWAŁA Nr XLIII/428/2010
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów,
granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu
w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 136 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) na wniosek Starosty uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/317/2002 Rady
Powiatu w Inowrocławiu z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie podziału Powiatu Inowrocławskiego na
okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz
liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów
wyborczych w wyborach do Rady Powiatu
w Inowrocławiu, zmienionej uchwałą nr XLVII/439/06
z dnia 28 czerwca 2006 r. oraz Nr XLVIII/450/06 z dnia
26 lipca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) granice okręgu wyborczego Nr 1 uzupełnia się
o ulice: Adama Poszwińskiego, Andrzeja
Rakoczego, Bluszczową, Chmielną, Droga do
Lotniska, Ikara, Jęczmienną, Józefa Dankowskiego,
Józefa
Ulatowskiego,
Kruszańską,
Lnianą,
Łubinową, 3 Maja, Pszeniczną, Rzepakową, Skwer
Andrzeja Szwajkerta ps. "Jędruś", Słonecznikową,
Szparagową, Św. Ducha nr 85 i Zielną;
2) z granic okręgu wyborczego Nr 1 wykreśla się ulicę
Plac 1 Maja;
3) granice okręgu wyborczego Nr 2 uzupełnia się
o ulice: Bolesława Brodnickiego, Brzozową,
Chabrową, Deszczową, Kamienną, Niezapominajki,
Wierzbową i Wrzosową;
4) granice okręgu wyborczego Nr 3 uzupełnia się
o ulice: Henryka Arctowskiego i Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
§ 2.1. W okręgu wyborczym Nr 4 liczba radnych
wybieranych w kadencji 2010-2014
wyniesie 3 (słownie: trzy).
2. W okręgu wyborczym Nr 7 liczba radnych
wybieranych w kadencji 2010-2014
wyniesie 4 (słownie: cztery).
§ 3. Jednolity podział na okręgi wyborcze, ich
numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym zawiera załącznik do
uchwały.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej

i wywieszenie na tablicy
Powiatowego w Inowrocławiu.

ogłoszeń

Starostwa

§ 5. Po jednym egzemplarzu uchwały przesyła się
niezwłocznie każdej radzie gminy położonej na
obszarze powiatu inowrocławskiego, Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu
oraz
Komisarzowi
Wyborczemu w Bydgoszczy.
§ 6. Wykonanie
Inowrocławskiemu.

uchwały

powierzyć

Staroście

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Piotr Czarnolewski
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, z 2009 r.
Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/428/2010
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Jednolity podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym
Numer okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba
radnych

1

Miasto Inowrocław - ulice:
Adama Poszwińskiego, al. Henryka Sienkiewicza, Al. Mikołaja Kopernika,
al. Okrężna, al. Powstańców, Andrzeja Rakoczego, Armii Krajowej, Bartka
Nowaka, Batkowska, Biskupa Antoniego Laubitza, Bluszczowa, Błonie, Boczna,
Bursztynowa, Chmielna, Cmentarna, Dąbrówki, Długa nr. 1-15, Dojazdowa,
Droga do Lotniska, Dubienka, Dworcowa, Działowa, Farna, Franciszka
Becińskiego, gen. Władysława Sikorskiego, Glinki, Grochowa, Grodzka,
Harcerstwa Polskiego, Henryka Czamana, Henryka Fryderyka Hoyera, hm.
Marcina Strachanowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego,
Ikara, Izydora Sobeckiego, Jacewska, Jakuba Jasińskiego, Jana Kasprowicza, Jana
Kilińskiego, Jęczmienna, Józefa Chociszewskiego, Józefa Dankowskiego, Józefa
Ulatowskiego, Karola Libelta, Karola Marcinkowskiego, Kasztelańska nr. 1-28,
Kazimierza Burzyńskiego, Kościelna, Kręta, Królowej Jadwigi, Kruszańska,
Kruśliwiecka, ks. Bogdana Gordona, ks. Piotra Wawrzyniaka, ks. Romana
Zientarskiego, Lniana, Lotnicza, Łączna, Łubinowa, Łucjana Grabskiego, Macieja
Wierzbińskiego, Magazynowa, 3 Maja, Marcelego Kujawy Połczyńskiego, Marii
Konopnickiej, Marii Skłodowskiej- Curie, Metalowców, Młyńska, Najświętszej
Marii Panny, Niemojewskich, Obwodowa, Okrężek, Orłowska, Osiedle
Bydgoskie, Osiedle Okrężek, Pakoska, Piotra Bartoszcze, plac Jana Kasprowicza,
plac Klasztorny, Plebanka, Poprzeczna, Powstańca Kwiatkowskiego, Powstańców
Warszawy, Prezydenta Franklina Roosevelta, Prezydenta Gabriela Narutowicza,
Przesmyk, Przypadek, Przy Stadionie, Przy Stawku, Pszeniczna, Rąbińska, Rodu
Czaplów, Rogowa, Rynek, Rzemieślnicza, Rzepakowa, Składowa, Skwer
Andrzeja Szwajkerta ps. "Jędruś", Skwer Jana Pawła II, Skwer ks. Adama
Fabianowskiego, Skwer Obrońców Inowrocławia, Skwer Prymasa Stefana
Wyszyńskiego, Skwer Sybiraków, Słonecznikowa, Solankowa, Stanisława
Łuczaka, Stanisława Staszica, Stanisława Szenica, Stanisława Waszaka, Stare
Miasto, Stolarska, Studzienna, 6 Stycznia, Szklarska, Szkolna, Szosa Bydgoska,
Szparagowa, Szybowcowa, Śniadeckich, Średnia, Św. Ducha od nr. 85 do końca,
Św. Mikołaja, Tadeusza Kościuszki, Toruńska, Ustronie, Warsztatowa,
Władysława Broniewskiego, Władysława Hermana Wodna, Zamknięta, Zielna,
Zielona, Zofiówka, Zygmunta Wilkońskiego, Żytnia.

5
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2

Miasto Inowrocław - ulice:
Adama Znanieckiego, Andrzeja, Andrzeja Dybalskiego, Bagienna, Bolesława
Brodnickiego, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława
Śmiałego, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Cegielna, Chabrowa, Chemiczna,
Czarna Droga, Czesława Janczarskiego, Daniela Rakowicza, Deszczowa, Długa
od nr. 16 do końca, Dyngusowa, Edwarda Ponińskiego, Ewy Szelburg-Zarembiny,
Fabryczna, Franciszka Posadzego, Gdyńska, Górnicza, Gronowa, Jagiellońska,
Jagodowa, Jana Brzechwy, Jana Karola Maćkowskiego, Jana Marcina Szancera,
Jana III Sobieskiego, Janiny Porazińskiej, Jaśminowa, Jesionowa, Józefa
Kościelskiego, Juliusza Trzcińskiego, Kamienna, Kasztanowa, Kasztelańska od
nr. 29 do końca, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Kujawskiego,
Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego,
Kątna, Kolejowa, Konwaliowa, Kornela Makuszyńskiego, Krótka, ks. Bolesława
Jaśkowskiego, ks. Dobromira Ziarniaka, Kujawska, Kurowa, Kwiatowa, Leona
Czarlińskiego, Lipowa, Makowa, Malinowa, Mała Andrzeja, Mała Rybnicka,
Marii Kownackiej, Marulewska, Mątewska, Miechowicka, Mieszka I,
Mikorzyńska, Milenijna, Modrakowa, Morelowa, Mostowa, Niezapominajki,
Nizinna, Notecka, Objazdowa, Ogrodowa, Orzechowa, Papuszy, Piękna,
Podgórna, Pokojowa, Polna, Popowicka, Poznańska nr. 1-54, Poznańska od
nr. 244 do końca (parzyste i nieparzyste), Przemysłowa, Rolna, Różana, Ruciana,
Rumiankowa, Rybnicka, Rzeczna, Rzeźnicka, Skryta, Skwer Kombatantów,
Słoneczna, Sodowa, Solna, Spokojna, Stanisława Przybyszewskiego, Stanisława
Sroczyńskiego, Staropoznańska, Stefana Batorego, Stefana Czarnieckiego,
Sylwestra Ranusa, Szeroka, Szymborska, Św. Ducha nr. 1-84, Świętokrzyska,
Tomasza Graczykowskiego, Topolowa, Torowa, Tulipanowa, Wałowa,
Wapienna, Wiejska, Wielkopolska, Wierzbowa, Wiktora Spornego, Wiśniowa,
Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Reymonta, Wrzosowa,
Zapadłe.

4

3

Miasto Inowrocław - ulice:
Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, al. Niepodległości, al. 800-lecia
Inowrocławia, Bolesława Leśmiana, Bolesława Prusa, Budowlana, Cicha,
Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Emilii Plater, gen. Franciszka
Kleeberga, Genowefy Jaworskiej, Gustawa Zielińskiego, Gwarków, Henryka
Arctowskiego, Iwana Alejnika, Jana Kochanowskiego, Jana Molla, Jana
z Ludziska, Janusza Kusocińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa
Krzymińskiego, Józefa Weyssenhoffa, Juliusza Słowackiego, Justyny
Wichlińskiej, Klemensa Janickiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ks.
Władysława Demskiego, Leona Czaplickiego, Leona Kruczkowskiego, Ludwika
Błażka, Maksymiliana Gruszczyńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mikołaja
Reja, Nowa, Pawła Cymsa, plac Bad Oeynhausen, 59 Pułku Piechoty,
płk. Witolda Roszkowskiego, Pogodna, Poznańska nr. 55-243, ppłk. Józefa
Owczarskiego, Prezydenta Apolinarego Jankowskiego, Romana Dmowskiego,
Skwer PCK, Spółdzielców, Stanisława Kiełbasiewicza, Stanisława Wachowiaka,
Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Szarych Szeregów, Tadeusza
Boya Żeleńskiego, Transportowca, Wojska Polskiego, Wspólna, Zenona
Kosidowskiego.

5

4

gmina Kruszwica

3

5

gmina Janikowo, gmina Pakość

4

6

gmina Gniewkowo, gmina Dąbrowa Biskupia, gmina Rojewo

4

7

gmina Inowrocław, gmina Złotniki Kujawskie

4

ogółem mandatów
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UCHWAŁA Nr XXXVII/183/10
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów
alkoholowych
ustalenia liczby i zasad usytuowania punktów sprzedaży
napojów alkoholowy Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.ch
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustalić na terenie gminy liczbę punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zwierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży – 13 oraz w miejscu sprzedaży – 7”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 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 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 230) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 144, poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Łysek

§ 1. W uchwale Nr XVI/79/93 Rady Gminy
Świekatowo z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie
1637

1638
1638

UCHWAŁA Nr XXXI/201/2010
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15911); art. 30 ust. 6 pkt 1,
w związku z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 6742), w uzgodnieniu ze Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału
w Zakrzewie oraz NSZZ „Solidarność” – Komisja
Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Zakrzewo, zwany dalej regulaminem,
który określa:
1) wysokość stawek dodatków:
a) motywacyjnego,
b) funkcyjnego,
c) za warunki pracy,
2) szczegółowe warunki przyznawania dodatków
wymienionych w pkt 1;

3) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za
wysługę lat;
4) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
5) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 2.1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22,
poz. 181 z późn. zm.);
2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.);
3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
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4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
którego organem prowadzącym jest Gmina
Zakrzewo;
5) Wójt – należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Zakrzewo;
6) Rada – należy przez to rozumieć Radę Gminy
Zakrzewo;
7) Dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć
dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 4;
8) rok szkolny – należy przez to rozumieć okres pracy
szkoły od dnia 1 września danego roku do dnia 31
sierpnia roku następnego;
9) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin – należy
przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub
art. 42 ust. 4a lub art. 42 ust. 6 lub art. 42 ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela.
§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.
§ 4.1. Średnią wynagrodzeń nauczycieli dla
poszczególnych
stopni
awansu
zawodowego,
odpowiadającą na obszarze działania Gminy Zakrzewo
średnim
wynagrodzeniom
nauczycieli
dla
poszczególnych stopni awansu zawodowego, o których
mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, oblicza się na podstawie
średniej liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Zakrzewo w roku, za który
przeprowadza się analizę oraz sporządza sprawozdanie
zgodnie z art. 30 a ustawy.
2. Liczbę nauczycieli przyjętych do obliczenia
średnich wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1,
stanowi suma nauczycieli zatrudnionych w pełnym
wymiarze czasu pracy oraz liczba etatów wynikających
z dodania jednostkowego wymiaru czasu pracy
nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin.
§ 5.1. Stawki
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczycieli ustala się, w zależności od stopnia awansu
zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru
zajęć obowiązkowych, na poziomie minimalnych
stawek zapisanych w § 2 ust. 1 rozporządzenia.
2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego
ulegają zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy
i aktów wykonawczych i nie wymagają zmiany
niniejszego regulaminu.
§ 6.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
2. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor, a dyrektorowi Wójt.
3. Szczegółowe warunki przyznania nauczycielowi
dodatku motywacyjnego :
1) w
realizowanym
procesie
dydaktycznym
w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzanych wynikami
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klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów;
b) osiąganie
przez
uczniów
sukcesów
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
2) w zakresie realizacji zadań wychowawczoopiekuńczych w szczególności:
a) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy
z rodzicami,
b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
3) w
zakresie
wprowadzania
innowacji
pedagogicznych w szczególności:
a) podejmowanie
działalności
innowacyjnej
w zakresie wdrażania nowatorskich metod
nauczania i wychowania;
b) opracowywanie
autorskich
programów
i publikacji,
4) w zakresie realizacji innych zadań statutowych
szkoły w szczególności:
a) aktywny udział w organizowaniu imprez
i uroczystości szkolnych
b) opieka nad
organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
c) organizowanie aktywnych form spędzania czasu
wolnego przez uczniów,
5) w zakresie wypełniania zadań i obowiązków
związanych
z
powierzonym
stanowiskiem
w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c) udział w kursach, szkoleniach i innych formach
realizowanych
w
ramach
doskonalenia
zawodowego,
d) dbałość
o
estetykę
wykorzystywanych
pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
6) w zakresie realizacji zadań edukacyjnych,
wynikających z lokalnej polityki oświatowej
w szczególności:
a) praca z uczniem zdolnym;
b) efektywna praca z uczniem mającym trudności
w nauce;
c) działalność mająca na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii społecznej
i
niedostosowania
społecznego
dzieci
i młodzieży, zapewniania pomocy i opieki
uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej.
4. Szczegółowe warunki przyznania dodatku
motywacyjnego dla dyrektora szkoły:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej szkoły poprzez:
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a) właściwe
organizowanie
pracy
rady
pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji,
doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu
zawodowego nauczycieli,
c) stwarzanie
warunków do
wprowadzania
innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne i celowe gospodarowanie środkami
finansowymi
przydzielonymi
szkole
oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów do udziału w imprezach
publicznych;
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenie;
6) prawidłowe
prowadzenie
spraw
kadrowych
(zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary);
7) wykazywanie
zdolności
i
gotowości
do
podejmowania decyzji w zakresie swoich
kompetencji;
8) terminowe i rzetelne wykonywanie zadań,
9) aktywne podejmowanie działań na rzecz dzieci
i młodzieży zagrożonej patologią społeczną.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego ustala się
uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa odpowiednio w ust. 3 i 4.
6. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na
okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż
6 miesięcy.
7. Wysokość stawek dodatku motywacyjnego
wynosi od 0 do 1 400,00 zł miesięcznie.
§ 7.1. Wykaz
stanowisk
i funkcji,
których
zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi
dla:
1) dyrektora gimnazjum od 6 do 9 oddziałów - od
570,00 zł do 1 300,00 zł miesięcznie;
2) dyrektora szkoły podstawowej od 5 do 7 oddziałów
– od 380,00 zł do 800,00 zł miesięcznie;
3) wychowawcy klasy – 8,00 zł od ucznia w danej
klasie, jednak nie mniej niż 96,00 zł miesięcznie;
4) opiekuna stażu – 40,00 zł miesięcznie.
3. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
4. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala
Wójt w granicach przewidzianych w ust. 2 pkt 1, 2.
5. Dodatki funkcyjne wymienione w ust. 2 pkt 3 i 4
przydziela dyrektor szkoły.
§ 8.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy w związku z prowadzeniem nauczania
indywidualnego dzieci, realizowanego na podstawie
orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej –
15% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia
zasadniczego miesięcznie.
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2. Dodatek za warunki pracy przysługuje
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin,
w warunkach określonych w ust. 1.
3. Dodatki za warunki pracy dla nauczyciela
przydziela dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt.
§ 9.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy.
2. Okres
zatrudnienia
oraz
inne
okresy
uprawniające do dodatku określa rozporządzenie.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.
§ 10.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki
przysługującego
nauczycielowi
wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub o ¼, gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych,
za
które
przysługuje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
§ 11.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 10.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
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§ 12. W
ramach
specjalnego
funduszu
wyodrębnionego w budżecie gminy przyznawane są
nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Województwa
poz. 986).

Poz. 1638,1639

Kujawsko-Pomorskiego

Nr

46,

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 września 2010.

§ 13. Dokonuje się podziału funduszu, o którym
mowa w § 12, stanowiącego 1% planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych nauczycieli:
1) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Wójta;
2) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Wanda Dzioba
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, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; Dz.U. 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; Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz
Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230
2)zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821: z 2008 r.
Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67,
poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706

§ 14.1. Kwota nagrody przyznawanej przez Wójta
nie może być wyższa niż 200% maksymalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
2. Kwota nagrody przyznawanej przez dyrektora
szkoły nie może być wyższa niż 70% nagrody, o której
mowa w ust. 1.
§ 15. Kryteria i tryb przyznawania nagród określa
odrębna uchwała.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 17. Traci moc uchwała Nr XXI/139/09 Rady
Gminy Zakrzewo z dnia 6 kwietnia 2009 w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz.Urz.
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UCHWAŁA Nr XL/240/10
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 14 lipca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2
pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) RADA MIEJSKA uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIV/419/02
Rady Miejskiej z dnia 20 sierpnia 2002 roku w sprawie
nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych
w Brześciu Kujawskim (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pomorskiego
Nr 137, poz. 2596) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- "§ 8.3. Zakład może otrzymywać z budżetu
gminy
dotację
przedmiotową
oraz
rekompensatę."
1) Wysokość rekompensaty nie może przekroczyć
kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu
netto, który równoważny jest sumie wpływów,
pozytywnych czy negatywnych, jakie wypełnianie
zobowiązania z tytułu świadczenia usług
publicznych wywiera na koszty i przychody
Zakładu. Wpływ ten oceniany jest przez porównanie
stanu, w którym zobowiązanie z tytułu świadczenia
usług publicznych jest wypełniane, ze stanem, jaki

istniałby w przypadku niewypełniania zobowiązania
z tytułu świadczenia usług publicznych.
2) Aby obliczyć wynik finansowy netto, obowiązuje
następujący system obliczania:
a) Koszty poniesione w związku z usługą publiczną
(+)
- Koszty operacyjne (bez amortyzacji)
- Amortyzacja
- Odsetki zapłacone/uzyskane
- Pozostałe koszty(+)/przychody(-)
- Podatek dochodowy
b) Przychody uzyskane w związku z usługą
publiczną (-)
c) Wartość
odpisów
amortyzacyjnych
przekazanego majątku (-)
d) Rozsądny zysk (+)
e) Kalkulacja rozsądnego zysku
- Kapitał własny na początku okresu
- Kapitał własny na koniec okresu
- Stopa zwrotu z kapitału własnego – 6%
- Rozsądny zysk = [3x(1+2)/2]
f) Wynik finansowy netto = należna rekompensata
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3) Składnik majątkowy przekazywany nieodpłatnie
Zakładowi w związku ze świadczeniem przez niego
usług publicznych powinien zostać uwzględniony
przy
obliczaniu
rekompensaty.
Wartość
przekazanego
majątku
pomniejsza
wartość
rekompensaty
poprzez
wartość
odpisów
amortyzacyjnych.
4) Przekazywane
Zakładowi
w
związku
ze
świadczeniem przez niego usług publicznych
składniki majątkowe, jeśli nie mają do nich na
równych zasadach dostępu (rzeczywistego lub
potencjalnego) inni przedsiębiorcy działający na
danym rynku, stanowią część rekompensaty.
5) Udostępniane
Zakładowi,
w
związku
ze
świadczeniem przez niego usług publicznych,
składniki majątkowe, jeśli mają do nich na równych
zasadach dostęp (rzeczywisty i potencjalny) inni
przedsiębiorcy działający na terenie gminy, nie
stanowią części rekompensaty.
6) Przekazanie przez Gminę rekompensaty dla Zakładu
w formie dotacji odbywa się zgodnie z przepisami
o finansach publicznych. Reguły dotyczące
obliczania wysokości rekompensaty stosuje się do
Zakładu odpowiednio w zakresie zgodnym
z przepisami regulującymi gospodarkę finansową
zakładu budżetowego.
7) Wielkość rekompensaty będzie weryfikowana przez
Gminę w okresach rocznych w oparciu o dane
finansowe roku poprzedniego.
8) Zakład w terminie do 31 stycznia każdego roku, za
rok poprzedni, przekaże do Urzędu Miejskiego pełne
rozliczenie otrzymanej rekompensaty.
9) Rekompensaty udzielone z budżetu Gminy
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
podlegają
zwrotowi
do
budżetu
zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w BIP.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Golasiński
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