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UCHWAŁA Nr XXXVII/374/10
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Stryszek”.
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
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,
poz. 1413) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Nowa
Wieś
Wielka”,
uchwalonym uchwałą Nr XXXV/367/2006 z dnia
23 maja 2006 r., uchwala się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego pn. „Stryszek”,
w granicach określonych na rysunku planu.
2. Integralne części uchwały stanowią:
1) rysunek planu w skali 1:1000, jako załącznik nr 1,
z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa
Wieś Wielka, stanowiącym załącznik Nr 1/1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury,
stanowiące załącznik nr 2.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 2.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) adaptacji istniejących obiektów – należy przez to
rozumieć dostosowanie ich obecnych funkcji do
przewidzianych w uchwale na przedmiotowym
obszarze, przy zachowaniu istniejących obiektów
bez zasadniczych zmian w zakresie formy
architektonicznej;
2) harmonijnym charakterze zabudowy – należy przez
to
rozumieć
wymóg
realizacji
obiektów
nawiązujących
formą
architektoniczną
do
wartościowej zabudowy w otoczeniu. o podobnych
walorach architektonicznych, i parametrach (np.
proporcje, skala obiektu, rodzaj dachu – płaski,
pochyły, rodzaj i kolorystyka zastosowanych
materiałów wykończeniowych pokrycia dachowego
i elewacji itp.);
3) liniach podziału na działki budowlane – należy przez
to rozumieć linie przedstawione na rysunku planu,
określające zasady podziału terenów na działki
budowlane, w tym linie orientacyjne jako linie
dopuszczalnych podziałów, których przebieg może
być zmieniony, jeśli będzie to uzasadnione
projektowanym zagospodarowaniem terenu, lub
koniecznością
wprowadzenia
uregulowań
własnościowych;

4) liniach rozgraniczających tereny o różnym
przeznaczeniu
lub
różnych
zasadach
zagospodarowania – ściśle określonych – należy
przez rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym
przeznaczeniu
lub
różnych
zasadach
zagospodarowania ustalonych w planie, których
przebieg nie podlega zmianom;
5) liniach rozgraniczających tereny o różnym
przeznaczeniu
lub
różnych
zasadach
zagospodarowania –orientacyjnych – należy przez to
rozumieć linie przedstawiane na rysunku planu
określające
granice terenów o ustalonym
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,
których przebieg może być zmieniony (uściślony)
zgodnie z zasadami określonymi w ustaleniach
szczegółowych, jeśli będzie to uzasadnione
projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz
pozostanie w zgodzie z przepisami odrębnymi;
powyższa zmiana nie może powodować ograniczeń
w realizacji podstawowego przeznaczenia terenów
rozgraniczonych taką linią;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linie wyznaczające obszar, na którym
dopuszcza się zabudowę; linia ta nie dotyczy
podziemnej
części
budynku
oraz
detali
architektonicznych jak: balkon, wykusz, gzyms,
okap dachu, schody zewnętrzne i pochylnie, tarasy
oraz inne elementy wystroju architektonicznego);
7) ochronie istniejącego zadrzewienia – należy przez to
rozumieć
nakaz
utrzymania
istniejącego,
wartościowego zadrzewienia i uwzględnienia
w projektowanym zagospodarowaniu terenu;
dopuszcza się wycinkę drzew stanowiących
zagrożenie dla ludzi, konstrukcji istniejących
zabudowy,
prawidłowej
eksploatacji
sieci
infrastruktury
technicznej
lub
w
celach
pielęgnacyjnych;
8) ochronie ukształtowania terenu – należy przez to
rozumieć zakaz wykonywania prac ziemnych trwale
zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
wymaganej niwelety terenu oraz korekty stopnia
nachylenia skarp, niezbędnej do realizacji budowli;
9) planie – należy przez to rozumieć plan, o którym
mowa w § 1 ust. 1;
10) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające
z prawomocnych decyzji administracyjnych;
11) przeznaczeniu dopuszczalnym lub uzupełniającym –
należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, nie
kolidujące z przeznaczeniem podstawowym, które
uzupełniają lub wzbogacają podstawowe funkcje
terenu;
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12) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno
dominować na danym terenie; w przypadku
ustalenia dla danego terenu wielu przeznaczeń,
oznaczonych symbolami literowymi oddzielonych
ukośnikiem, należy przyjąć, że przeznaczenia te są
równoważne i mogą występować wspólnie
w dowolnych proporcjach w stosunku do
powierzchni terenu i zabudowy, jak również
samodzielnie;
13) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek
planu wykonany na mapie w skali 1:1000,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, na
którym przedstawiono ustalenia planu w formie
graficznej;
14) terenie – należy przez to rozumieć teren
o
określonym
przeznaczeniu
i
zasadach
zagospodarowania, który został wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i posiada
oznaczenie – symbol oraz tekst planu;
15) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy, stanowiącą ustalenia planu;
16) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć
rodzaj działalności usługowej zapewniającej
ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich,
a w szczególności ochronę przed uciążliwościami
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia
elektryczne, promieniowanie, a także ochronę przed
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby;
17) zabudowie mieszkaniowej związanej z prowadzoną
działalnością gospodarczą - należy przez to
rozumieć budynek mieszkalny właściciela podmiotu
gospodarczego, usytuowany na działce w formie
obiektu wolno stojącego, lub mieszkanie zespolone
z budynkiem usługowym;
18) zachowaniu lub utrzymaniu istniejących obiektów –
należy przez to rozumieć zgodę na ich remonty,
przebudowę, rozbudowę i nadbudowę, pod
warunkiem
zachowania
przy
rozbudowie
określonych na rysunku planu linii zabudowy; w
przypadku wymiany budynku, obiekt należy
sytuować zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy;
19) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleń
pełniącą
funkcje
ochronne,
ograniczające
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i hałasu,
występującą w formie zwartych zróżnicowanych
nasadzeń drzew i krzewów o całorocznej wegetacji.
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu,
a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy,
obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2
uchwały i na rysunku planu;
2) ustalenia planu, określone w rozdziałach 3 i 4
uchwały.
4. Ustalenia tekstowe planu zapisane są w układzie:
1) ustaleń ogólnych obowiązujących na całym obszarze
planu;
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2) ustaleń szczegółowych dla każdego terenu
wyodrębnionego na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi.
5. Ustalenia szczegółowe dla terenów zabudowy –
poza terenami bez prawa zabudowy oraz terenami
komunikacji i infrastruktury technicznej - zapisane są
w następującym układzie:
1) przeznaczenie terenu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
sposób zagospodarowania terenu;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości;
7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego użytkowaniu;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
infrastruktury
technicznej,
dostępność
komunikacyjna;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu;
10) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
6. Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji
zapisane są w planie w następującej formie:
1) przeznaczenie terenu;
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu;
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy ulicy;
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej;
5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu;
6) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
7. W obszarze objętym planem nie wyznacza się
terenów i nie ustala wymogów, o których mowa
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w zakresie:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej,
2) zasad
rehabilitacji
istniejącej
zabudowy
i infrastruktury technicznej,
3) obszarów
wymagających
przekształceń
lub
rekultywacji,
4) terenów pod budowę obiektów handlowych
o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m2,
5) terenów służących organizacji imprez masowych,
6) granic i sposobów zagospodarowania terenów
górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych lub obiektów podlegających ochronie
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział 2
Oznaczenia graficzne planu
§ 3.1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu
stanowiące obowiązujące ustalenia planu:
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1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania – ściśle
określone;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania –
orientacyjne;
4) linie podziału terenów na działki budowlane (linie
wewnętrznego podziału terenu) – ściśle określone;
5) linie podziału terenów na działki budowlane –
orientacyjne;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków
nowych i rozbudowywanych;
7) symbole
identyfikujące
tereny
o
różnym
przeznaczeniu
lub
różnych
zasadach
zagospodarowania:
U - teren usług,
P - teren zakładów produkcyjnych, składów
i magazynów,
MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
ZL - teren lasu,
KD-D, KD-GP – tereny dróg publicznych według
klas,
KDX – tereny dróg publicznych klasy D – ciąg
pieszojezdny,
KDW – tereny dróg wewnętrznych,
E - teren infrastruktury technicznej: elektroenergetyka,
K – teren infrastruktury technicznej: kanalizacja
deszczowa i sanitarna.
2. Oznaczenia informacyjne zawarte na rysunku
planu, nie stanowiące obowiązujących ustaleń planu:
1) oś istniejących linii energetycznych;
2) układ jezdni w pasach drogowych;
3) granica obszaru chronionego krajobrazu;
4) powierzchnia terenu;
5) lokalizacja zjazdu;
6) granica administracyjna gminy.
Rozdział 3
Ogólne ustalenia planu
§ 4.1. Przeznaczenie terenów:
1) w granicach planu wyznacza się tereny:
a) zabudowy o funkcjach produkcyjnych, składowych
i technicznych (obiektów produkcyjnych,
warsztatowych, składów i magazynów, hurtowni),
b) usług,
c) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
d) lasu,
e) infrastruktury technicznej: elektroenergetyki
i kanalizacji,
f) dróg publicznych według klas,
2) zakaz prowadzenia działalności produkcyjnej
i usługowej powodującej okresowe lub stałe
uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,
zakaz
lokalizacji
obiektów
handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i ferm
tuczu zwierząt oraz innych funkcji kolidujących
z ustalonym przeznaczeniem terenu;
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
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1) obowiązuje lokalizacja budynków wyłącznie
w nieprzekraczalnych liniach zabudowy określonych
na rysunku planu oraz w ustaleniach szczegółowych;
2) obowiązuje
kształtowanie
przestrzeni
z uwzględnieniem podstawowych zasad kompozycji
urbanistycznej,
tworzenie
funkcjonalnego
i przejrzystego układu brył budynków i obiektów
towarzyszących oraz zieleni;
3) obowiązuje harmonijny charakter zabudowy
istniejącej
i
projektowanej
w
granicach
wyodrębnionych terenów; wymaga się dostosowania
projektowanych
nowych
budynków
oraz
remontowanych
i
przebudowywanych
do
wartościowej zabudowy na sąsiednich działkach
budowlanych w zakresie usytuowania i formy
architektonicznej; obowiązuje zharmonizowanie
architektoniczne
zabudowy
w
granicach
poszczególnych
działek,
obiektów
małej
architektury, ogrodzenia i innych elementów
zagospodarowania terenu pod względem formy
i materiałów wykończeniowych, oraz nawiązanie
gabarytami i formą architektoniczną, w tym detalem
(okapy, lukarny lub okna połaciowe, okiennice,
balkony, tarasy, balustrady) do zabudowy na
przyległych działkach;
4) wymagane walory budynków w zakresie formy
architektonicznej oraz wysoki standard materiałów
wykończeniowych
elewacji;
w
granicach
poszczególnych działek budowlanych obowiązuje
zharmonizowanie
kolorystyki
(utrzymanie
jednakowej lub zbliżonej tonacji) elementów
wykończeniowych elewacji (stolarki okiennej
i drzwiowej, okiennic, balustrad i innych) oraz
pokrycia dachowego;
5) wysokość budynków nie może przekraczać 12 m,
o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego.
1) obowiązują ograniczenia i zakazy określone we
właściwym
rozporządzeniu
dla
Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny ToruńskoBydgoskiej,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji powodujących
uciążliwości dla środowiska a zwłaszcza hałasu,
wibracji, zanieczyszczeń powietrza i wód,
zanieczyszczeń odpadami i innych określonych
odrębnymi przepisami z zakresu ochrony
środowiska;
3) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów
zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów o ochronie środowiska, z wyłączeniem
drogi krajowej;
4) na działkach z istniejącą zabudową mieszkaniową
zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko; dopuszcza się
uzupełniającą funkcję mieszkaniową związaną
z prowadzoną działalnością gospodarczą wyłącznie
w przypadku realizacji inwestycji nie należących do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko;
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5) zakazuje się wykorzystywania istniejących studni do
innych celów niż były pierwotnie przeznaczone; nie
eksploatowane studnie należy zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
6) wymaga się uzyskania odpowiedniej zgody na
zamknięcie istniejących studni, z tym, że lokalizacja
nowej zabudowy i innego zagospodarowania terenu
powinna uwzględniać zachowanie odpowiednich
odległości od nich w zależności od rodzaju
zabudowy;
7) na działkach budowlanych wymagane jest
wyznaczenie miejsc do czasowego gromadzenia
odpadów stałych, umożliwiających ich segregację,
w ilości pozwalającej na skuteczną zbiórkę tych
odpadów;
8) nawierzchnie
ulic,
parkingów
i
placów
gospodarczych należy realizować w technologii
uniemożliwiającej infiltrację związków ropopochodnych
w głąb gruntu;
9) obowiązuje
ochrona
istniejących
siedlisk
przyrodniczych:
wartościowego
drzewostanu,
krzewów, uwzględnienie zasady utrzymania zieleni
w pasach drogowych;
10) na działkach budowlanych obowiązuje utrzymanie
w maksymalnym stopniu istniejących form zieleni
naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej)
w formie powierzchni biologicznie czynnej;
11) obowiązuje ochrona istniejącego ukształtowania
terenu.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
1) W granicach planu nie występują obiekty i obszary
podlegające ochronie.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych:
1) wymaga się wysokich walorów architektonicznych
obiektów budowlanych szczególnie na obszarze
obejmującym tereny położone wzdłuż drogi
krajowej, oraz na pozostałych terenach, na których
projektowana i przebudowywana zabudowa jest lub
będzie widokowo dostępna z drogi krajowej;
2) nakaz realizacji ażurowych ogrodzeń wzdłuż
frontów
działek
przylegających
do
dróg
publicznych., skomponowanych z zabudową oraz
ogrodzeniami
na
przyległych
działkach
budowlanych;
3) zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych nie
związanych z prowadzoną działalnością usługową
w granicach działki budowlanej, na terenach bez
prawa zabudowy obowiązuje zakaz umieszczania
reklam.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) wielkość powierzchni projektowanej zabudowy
w stosunku do powierzchni działki lub terenu
wyznaczonego planem nie powinna przekraczać
60%, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią
inaczej;
2) na terenach zabudowy usługowej z dopuszczoną
zabudową mieszkaniową jednorodzinnej co najmniej
30% powierzchni każdej działki budowlanej należy
zagospodarować w formie biologicznie czynnej;

Poz. 2887

3) na terenach zabudowy usługowej, produkcyjnej
i składowej co najmniej 20% powierzchni każdej
działki
budowlanej
należy
zagospodarować
w formie powierzchni biologicznie czynnej;
4) obowiązuje wysokość budynków nie przekraczająca
12 m dla zabudowy usługowej i dwóch kondygnacji
dla mieszkaniowej;
5) na
terenach
z
zabudową
mieszkaniową
jednorodzinną należy zapewnić 2 miejsca stałego
postoju dla każdego budynku mieszkalnego
(rodziny) w granicach własnej działki;
6) w obrębie terenów zabudowy usługowej należy
zapewnić miejsca postojowe wg wskaźnika co
najmniej 3 miejsca na 100 m2 powierzchni
użytkowej usług, oraz dodatkowo 25 miejsc
postojowych przypadających na 100 łóżek
hotelowych;
7) na terenach z zabudową produkcyjno-składową
należy zapewnić miejsca postojowe w ilości co
najmniej 3 stanowisk/10 zatrudnionych.
7. Sposoby zagospodarowania
terenów lub
obiektów podlegających ochronie ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów.
1) zakazuje się odprowadzenia do gruntu wszelkich
ścieków nieoczyszczonych do stopnia określonego
odrębnymi przepisami szczególnymi;
2) wymagany wysoki reżim w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej, szczególnie w stosunku do
tymczasowych
rozwiązań
technicznych
i technologicznych przed realizacją systemu
kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
3) zakazuje się realizacji wszelkich przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko wód podziemnych, o ile będą one miały
negatywny wpływ na jakość wód podziemnych;
4) zakazuje
się
wykorzystywania
nieczynnych
istniejących studni do innych celów niż były
przeznaczone, zwłaszcza
w celu budowy
tymczasowych zbiorników na ścieki;
5) zakaz
zrzutu
zanieczyszczeń
(szczególnie
biogennych, organicznych i toksycznych) do gruntu
i wód powierzchniowych.
8. Zasady i warunki scalania oraz podziału
nieruchomości:
1) podział geodezyjny działek i terenów dopuszczalny
wyłącznie według zasad określonych w ustaleniach
szczegółowych;
2) dopuszcza się łączenie przyległych działek
w większe działki budowlane w celu realizacji
jednej inwestycji;
3) kąt położenia bocznych granic działek w stosunku
do pasa drogowego powinien wynosić lub być
zbliżony do 90o.
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemu komunikacji:
1) ustala się podstawowy układ dróg publicznych:
a) droga klasy główna ruchu przyspieszonego –
droga
krajowa
nr
25
o
przekroju
dwujezdniowym, czteropasowym, fragmenty
drogi w granicach planu oznaczono symbolami
9KD–GP i 10KD–GP;
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b) ulice dojazdowe – drogi publiczne, gminne
o przekroju jednojezdniowym dwupasowym
oznaczone symbolami 11KD–D, 12KD–D
i 13KD–D;
c) ciagi pieszo-rowerowe, drogi publiczne, gminne
oznaczone symbolami 14KDX i 15KDX;
d) droga wewnętrzna – oznaczone symbolem
16KDW.
2) funkcją
podstawową
terenów
w
liniach
rozgraniczających
pasa
drogowego
jest
przeznaczenie do ruchu i postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych;
3) obowiązuje
zakaz
lokalizacji
zabudowy
niezwiązanej z utrzymaniem, eksploatacją i obsługą
drogi;
4) obowiązuje
zakaz
tymczasowego
sposobu
zagospodarowania terenu;
5) dopuszcza się utrzymanie w pasach dróg gminnych
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej a także lokalizację nowych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej;
6) szczegółowe
rozwiązania
geometrii
ulic
i skrzyżowań należy opracować w projektach
budowlanych inwestycji;
7) w pasach drogowych dróg publicznych obowiązuje
zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla
niepełnosprawnych.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemu infrastruktury technicznej:
1) na terenach o różnych kategoriach przeznaczenia
dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia
technicznego, które nie mogą być zrealizowane na
terenach przeznaczonych na ten cel, w tym
przeznaczonych pod ulice dojazdowe i pod
wewnętrzne ciągi piesze, po uregulowaniu zasad
związanych z prawem własnościowym, w tym po
dopuszczeniu
udostępniania
do
celów
eksploatacyjnych;
2) dopuszcza się zachowanie, remonty i przebudowę
infrastruktury
technicznej
niezwiązanej
bezpośrednio z obsługą terenów, z wymogiem
uwzględnienia jej w projektach zagospodarowania
terenów
oraz
udostępnienia
służbom
eksploatacyjnym i konserwującym gestora sieci, na
zasadach określonych w przepisach szczególnych
i odrębnych;
3) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci
infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg
gminnych;
4) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a) do czasu realizacji kanalizacji ściekowej
dopuszcza się tymczasowo gromadzenie ścieków
w szczelnych zbiornikach usytuowanych na
działkach zgodnie z odrębnymi przepisami,
z rygorem wywozu nieczystości do punktu
zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków,
b) docelowo odprowadzenie ścieków sanitarnych
do oczyszczalni w Brzozie projektowaną siecią
w systemie grawitacyjno-pompowym,
c) wymaga się zrealizowania przyłącza w ciągu
jednego roku po wybudowaniu i oddaniu do
użytku odpowiedniego kanału sanitarnego;
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5) zasady obsługi w zakresie kanalizacji deszczowej:
a) odprowadzenie ścieków deszczowych z dróg
i ulic o nawierzchni utwardzonej przez
urządzenia
oczyszczające
piaskowniki
i
seperatory
do
szczelnego
zbiornika
retencyjnego z odparowaniem i okresowym
opróżnieniem,
b) odprowadzenie wód deszczowych z dachów
i terenów o nawierzchni nieutwardzonej do
gruntu z wykorzystaniem retencji na terenie
posesji,
c) zabrania się wprowadzania wód opadowych
i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych
do gruntu lub cieków wodnych.
6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) zaopatrzenia w wodę z wodociągu grupowego
gminy zasilanego z ujęć Nowa Wieś Wielka,
Prądocin, Brzoza, po zrealizowaniu sieci
wodociągowej łączącej te ujęcia,
b) do czasu realizacji sieci wodociągowej
dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie
w wodę ze studni kopanej lub wierconej na
terenie działek z zachowaniem normatywnych
odległości określonych odrębnymi przepisami
szczególnymi;
7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię
cieplną:
a) zakazuje się stosowania do ogrzewania
budynków paliw wysoko emisyjnych;
b) dopuszcza się do ogrzewania budynków
wykorzystanie
następujących
czynników
grzewczych - gaz, energia elektryczna, olej
opałowy nisko siarkowy, węgiel spalany
w piecach niskoemisyjnych lub inne odnawialne
źródła energii.
8) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną:
a) zasilanie
istniejących,
przebudowywanych
i modernizowanych budynków mieszkalnych,
usługowych i produkcyjnych z istniejących sieci
elektroenergetycznych, wyprowadzonych ze
stacji transformatorowej „Stryszek” zlokalizowanej
poza zachodnią granicą opracowania,
b) zasilanie terenu usługowego oznaczonych
symbolami 3U oraz nowych inwestycji na
terenach 5U i 77U/P z projektowanej stacji
transformatorowej własności przedsiębiorstwa
energetycznego,
c) zasilanie terenu usługowego 8U z istniejącej
stacji transformatorowej „Stryszek”, po jej
przebudowie na stację o większych gabarytach,
d) w przypadku przekroczenia zakładanego bilansu
mocy dla terenu objętego opracowaniem planu
dopuszcza
się
możliwość
posadowienia
dodatkowej stacji transformatorowej, własności
przedsiębiorstwa energetycznego, na warunkach
technicznych gestora sieci,
e) dla
zasilania
pojedynczych
inwestorów
o zapotrzebowanej mocy powyżej 250 kW na
działkę zasilanie z abonenckich (własności
odbiorców)
stacji
transformatorowych,
zlokalizowanych na działkach tych inwestorów,
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f) stację transformatorową własności przedsiębiorstwa
energetycznego należy realizować jako stację
jedno lub dwutransformatorową, wolno stojącą
(kontenerową) na geodezyjnie wydzielonej
działce o wymiarach ok. 10 x 8 metrów
z dostępem do drogi publicznej; zasilanie stacji
z linii kablowej średniego napięcia wykonanej
jako odgałęzienie z linii zasilającej stację
„Stryszek”,
g) stacje abonenckie realizować jako stacje słupowe
lub jako obiekty wolno stojące, dobudowane lub
wkomponowane w bryłę budynku,
h) z
istniejącej
i
projektowanej
stacji
transformatorowej
należy
wyprowadzić
wyłącznie linie kablowe niskiego napięcia,
układane
pod
powierzchnią
ziemi
w projektowanych drogach publicznych oraz
terenach ogólnodostępnych; dopuszcza się
realizację uzbrojenia elektroenergetycznego
w drogach wewnętrznych pod warunkiem
wyprzedzającego uregulowania spraw formalnoprawnych dla ułożenia i eksploatacji sieci na
zasadach określonych w przepisach odrębnych,
i) ponadto poza obszarem opracowania należy
wykonać powiązanie linią średniego napięcia
między stacjami transformatorowymi „Piecki
PKP” i „Piecki k/NWW”.
9) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:
a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez
istniejącą
i
projektowaną
kanalizację
teletechniczną na warunkach określonych przez
wybranego gestora sieci,
b) zabrania się budowy napowietrznych linii
telefonicznych,
a
istniejące
docelowo
przewidzieć do skablowania,
c) w obszarze objętym planem, z wyjątkiem
terenów z zabudową mieszkaniową, dopuszcza
się utrzymanie oraz nowe lokalizacje baz
telefonii komórkowej.
11. Zasady
tymczasowego
zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu.
1) Obowiązuje zakaz realizacji wszelkich obiektów,
w tym również tymczasowych, na terenach
przeznaczonych do realizacji celów publicznych:
komunikacji i infrastruktury technicznej.
12. Zasady
określania
wysokości
stawek
procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości:
1) na terenach przeznaczonych dla realizacji celów
publicznych – 0%;
2) na terenach przeznaczonych dla realizacji celów nie
publicznych – 30%, o ile ustalenia szczegółowe nie
stanowią inaczej.
Rozdział 4
Szczegółowe ustalenia planu
§ 5. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie
symbolem 1 ZL:
1) przeznaczenie: teren lasu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
sposób zagospodarowania terenu:
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a) zagospodarowanie terenu według odrębnych
przepisów, zgodnie z planem urządzenia lasu,
b) dopuszcza się utrzymanie oraz rozbudowę
istniejącej zabudowy kubaturowej (leśniczówki)
i urządzeń oraz infrastruktury służących
gospodarce leśnej,
c) dopuszcza się realizację ciągów pieszorowerowych pod warunkiem uwzględnienia
ochrony istniejących form zieleni, poprzez
ograniczenie w maksymalnym stopniu penetracji
całego terenu,
d) obowiązuje zakaz umieszczania reklam;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) cały teren położony jest w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny
Toruńsko-Bydgoskiej,
obowiązują
wymogi
określone w § 4 ust. 3,
b) wymagane utrzymanie istniejących siedlisk
przyrodniczych oraz wprowadzenie gatunków
roślin
o
charakterze
glebochronnym
i wodochronnym;
4) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%.
§ 6. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie
symbolem 2MN:
1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
sposób zagospodarowania terenu:
a) zakaz intensyfikacji zabudowy na terenie
polegającej na podziale istniejącej działki na
nowe działki budowlane,
b) dopuszcza się usytuowanie na działce co
najwyżej dwóch budynków, w tym wyłącznie
jednego budynku mieszkalnego,
c) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy,
z możliwością przebudowy, rozbudowy lub
wymiany do gabarytów określonych w pkt 5,
z uwzględnieniem odrębnych przepisów,
d) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy
określone na rysunku planu,
e) obowiązuje zharmonizowanie architektoniczne
zabudowy istniejącej i projektowanej, a także
obiektów małej architektury, ogrodzenia i innych
elementów zagospodarowania terenu pod
względem formy i materiałów wykończeniowych,
f) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych
w granicach działki,
g) w przypadku budowy, przebudowy lub rozbudowy
budynków wewnątrz budynków przeznaczonych
na stały i czasowy pobyt ludzi inwestor
zobowiązany jest do zapewnienia klimatu
akustycznego zgodnego z obowiązującymi
normami;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego: cały teren położony jest w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny
Toruńsko-Bydgoskiej,
obowiązują
wymogi
określone w § 4. ust. 3;
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4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: nie określa się;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów:
a) obowiązujące linie zabudowy: od drogi
publicznej 11KD-D wymagana odległość wynosi
11 m, od pozostałych granic zgodnie
z odrębnymi przepisami,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni działki - do 20%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni całkowitej działki: co
najmniej 60%,
d) gabaryty i wysokość zabudowy: budynek
mieszkalny do dwóch kondygnacji nadziemnych
z użytkowym poddaszem włącznie, powierzchnia
zabudowy do 250 m2, dopuszczalna wysokość do
11 m,
e) geometria dachu: dachy strome o nachyleniu
połaci w granicach 30-45o;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości: zakaz podziału terenu;
7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego użytkowaniu: obowiązują
wymogi określone w § 4. ust. 7;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) uzbrojenie działki zgodnie z § 4. ust. 10,
b) dostępność komunikacyjna z drogi 11KD-D;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu: nie ustala się;
10) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
30%.
§ 7. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie
symbolem 3U:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: teren usług komercyjnych, w tym
handlu hurtowego i detalicznego, usług
motoryzacyjnych – z wyłączeniem stacji paliw,
administracji gospodarczej, usług turystycznych
związanych z obsługą ruchu tranzytowego: hotel,
motel, gastronomia, obiekty rekreacyjne,
b) uzupełniające: dopuszcza się funkcje składowe
i usługowo-produkcyjne, obiekty służące
zmotoryzowanym
i
uczestnikom
ruchu
drogowego, zakłady mechaniki pojazdowej
i inne związane z obsługą i dystrybucją
samochodów, obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej,
inne
uzupełniające
funkcje
podstawowe,
c) zakaz lokalizacji funkcji mogących powodować
stałe bądź okresowe uciążliwości dla otoczenia,
w tym powstawanie odpadów niebezpiecznych,
ponadnormatywnych zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych oraz ponadnormatywnego hałasu;
ewentualna uciążliwość dla otoczenia wywołana
funkcjami usługowymi nie może wykraczać poza
granice działek budowlanych,
d) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej
i składów złomu;
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
sposób zagospodarowania terenu:
a) obiekty budowlane należy lokalizować na
podstawie odrębnych przepisów szczególnych
w
nieprzekraczalnych
linii
zabudowy
określonych na rysunku planu, dopuszcza się
usytuowanie
budynków
przy
granicach
sąsiednich działek budowlanych,
b) budynki z obiektami towarzyszącymi oraz
ogrodzenie
powinny
być
ze
sobą
zharmonizowane z uwzględnieniem otoczenia
zgodnie z § 4 ust.2, pkt 3,
c) obowiązuje wysoki standard architektoniczny
w zakresie formy obiektów i materiałów
wykończeniowych elewacji,
d) obowiązuje utrzymanie istniejącego drzewostanu
jako zieleni izolacyjnej oraz uzupełnienie
gatunkami drzew i krzewów odpornymi na
zanieczyszczenia pyłowe i gazowe w pasie
terenu przyległym do drogi krajowej nr 25 szerokości co najmniej 5,0 m,
e) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych
w granicach działek,
f) w przypadku budowy, przebudowy lub
rozbudowy budynków wewnątrz budynków
przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi
inwestor zobowiązany jest do zapewnienia
klimatu akustycznego zgodnego z obowiązującymi
normami;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego: cały teren położony jest w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny
Toruńsko-Bydgoskiej,
obowiązują
wymogi
określone w § 4 ust. 3;
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: obowiązują ustalenia
ogólne - § 4 ust. 5;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy: od drogi
krajowej nr 25 oznaczonej symbolem 9KD-GP
obowiązuje odległość 25 m - liczona od
zewnętrznej krawędzi jezdni do lica budynków,
od granic działek zgodnie z rysunkiem planu (od
4 m do 14 m); od granicy z drogą publiczną
11KD-D wymagana odległość wynosi 11 m, od
granicy z lasem co najmniej 12 m, od
pozostałych granic zgodnie z odrębnymi
przepisami szczególnymi,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni działki - do 60%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni całkowitej działki: co
najmniej 20%,
d) gabaryty i wysokość zabudowy: maksymalna
wysokość budynków do 12 m n.p.t.,
dopuszczalnej wysokości obiektów technicznych
nie określa się,
e) geometria dachu: nie określa się,
f) miejsca parkingowe: w ilości stosownej do
potrzeb, co najmniej według wskaźnika
określonego w § 4. ust. 6, pkt 6 i 7;

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 208

– 10798 –

6) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz
podziału nieruchomości:
a) podział terenu na działki budowlane zgodnie
z zasadą określoną na rysunku planu,
b) zakaz wydzielania większej ilości działek,
dopuszcza się ich łączenie,
c) wielkość działek: zalecana szerokość działek
w granicach 40-60 m, powierzchnia co najmniej
1 000 m2,
d) kąta położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego: zbliżony lub równy 90o;
7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego użytkowaniu: obowiązują
wymogi określone w § 4. ust. 7;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z drogi
11 KD-D, zakaz obsługi z drogi krajowej nr 25,
b) uzbrojenie terenu zgodnie z § 4. ust. 10;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu: zakaz lokalizacji
tymczasowych obiektów; do czasu realizacji ustaleń
planu obowiązuje utrzymanie dotychczasowego
zagospodarowania terenu;
10) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
30%.
§ 8. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie
symbolem 4K:
1) przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej –
kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
2) sposób zagospodarowania terenu:
a) obowiązuje
realizacja
urządzeń
do
podczyszczania
i
retencjonowania
wód
opadowych i deszczowych, zbiornik retencyjny
szczelny, otwarty lub podziemny opróżniany
okresowo,
b) w zagospodarowaniu terenu należy zachować
rezerwę pod budowę przepompowni ścieków
sanitarnych, zalecana realizacja w formie tłoczni,
c) usytuowanie
kubaturowych
obiektów
nadziemnych w nieprzekraczalnych liniach
zabudowy oznaczonych na rysunku planu,
zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi,
d) należy w maksymalnym stopniu zachować
istniejący drzewostan,
e) zakaz grodzenia terenu,
f) obowiązuje
utrzymanie
istniejącej
linii
energetycznej nn;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) cały teren położony jest w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny
Toruńsko-Bydgoskiej,
obowiązują
wymogi
określone w § 4. 3,
b) oddziaływanie obiektów nie może ograniczać
zagospodarowania przyległych terenów;
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: nie określa się;
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5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu: zgodnie z odrębnymi
przepisami szczególnymi;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości: dopuszcza się podział terenu
w przypadku realizacji i eksploatacji urządzeń
infrastruktury przez różnych gestorów;
7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego użytkowaniu: obowiązują
wymogi określone w § 4. ust. 7;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej, dostępność komunikacyjna:
a) obowiązują ustalenia ogólne § 4 ust. 10,
b) obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z drogi
11 KD-D, zakaz obsługi z drogi krajowej nr 25;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu: do czasu realizacji
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni leśnej;
10) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%.
§ 9. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie
symbolem 4/1E:
1) przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej,
obiekt elektroenergetyczny (trafostacja);
2) sposób zagospodarowania terenu:
a) obowiązuje realizacja stacji jedno lub
dwutransformatorowej,
wolno
stojącej
(kontenerowej), dopuszcza się tymczasowe
posadowienie stacji transformatorowej słupowej,
b) zasilanie stacji z linii kablowej średniego
napięcia wykonanej jako odgałęzienie z linii
zasilającej stację „Stryszek”;
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej, dostępność komunikacyjna:
a) obowiązują ustalenia ogólne § 4 ust. 10, pkt 7,
b) obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z drogi
11 KD-D;
4) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%.
§ 10. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie
symbolem 5U i 6U.
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: teren usług,
b) uzupełniające:
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
związana
z
prowadzoną
działalnością gospodarczą;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
sposób zagospodarowania terenu:
a) obiekty budowlane należy lokalizować na
podstawie odrębnych przepisów szczególnych
z
zachowaniem
nieprzekraczalnych
linii
zabudowy wyznaczonych na rysunku planu;
dopuszcza się usytuowanie budynków przy
granicach sąsiednich działek budowlanych,
b) dopuszcza się utrzymanie i przebudowę
istniejących budynków, w tym rozbudowę,
nadbudowę i wymianę z zastrzeżeniem:
istniejące
budynki
usytuowane
poza
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nieprzekraczalną linią zabudowy przeznacza się
do rozbiórki - po zużyciu technicznym,
c) na
działce
budowlanej
dopuszcza
się
usytuowanie co najwyżej dwóch budynków,
w tym jednego jednorodzinnego,
d) budynki z obiektami towarzyszącymi oraz
ogrodzenia
powinny
być
ze
sobą
zharmonizowane z uwzględnieniem otoczenia
zgodnie z § 4 ust. 2; obowiązuje jednakowa lub
zbliżona forma dachu (kształt i pokrycie) na
budynkach w obrębie jednej działki i na całym
terenie,
e) obowiązuje wysoki standard architektoniczny
w zakresie formy obiektów i materiałów
wykończeniowych elewacji, w elewacjach
należy
stosować
materiały
pochodzenia
naturalnego typu kamień, ceramika budowlana,
drewno, kolorystyka elewacji w jasnych
tonacjach,
pokrycie
dachów
ceramiczną
dachówką lub innymi materiałami o podobnym
kolorze i fakturze; obowiązuje zharmonizowanie
kolorystyki
(utrzymanie
jednakowej
lub
zbliżonej tonacji) elementów wykończeniowych
elewacji (stolarki okiennej i drzwiowej, okiennic,
balustrad i innych) oraz pokrycia dachowego,
f) w przypadku budowy, przebudowy lub
rozbudowy budynków wewnątrz budynków
przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi
inwestor zobowiązany jest do zapewnienia
klimatu
akustycznego
zgodnego
z obowiązującymi normami;
g) zaleca się realizację zieleni izolacyjnej w pasie
terenu przyległym do drogi krajowej nr 25 szerokości co najmniej 3,0 m - gatunkami drzew
i krzewów odpornymi na zanieczyszczenia
pyłowe i gazowe,
h) forma ogrodzeń działek: przęsła ażurowe
z możliwością zastosowania drewna, cegły,
kamienia, metaloplastyki oraz żywopłoty
o wysokości do 1,5 m z ewentualną siatką;
ogrodzenia powinny posiadać wnękę na
pojemnik do gromadzenia odpadów; zakaz
realizacji ogrodzeń z pełnego muru oraz
stosowania jaskrawych kolorów; obowiązuje
ujednolicona forma i kolorystyka ogrodzeń
frontów działek położonych obustronnie wzdłuż
poszczególnych ulic.
i) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych
w granicach działek budowlanych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego: cały teren położony jest w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny
Toruńsko-Bydgoskiej,
obowiązują
wymogi
określone w § 4 ust. 3;
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: obowiązują ustalenia
ogólne zawarte w § 4 ust. 5;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od drogi
krajowej nr 25, oznaczonej symbolem KD-GP,
obowiązuje zachowanie odległości - 25 m

6)

7)

8)

9)

10)

Poz. 2887

liczonej od zewnętrznej krawędzi jezdni do lica
budynków, od granic działek zgodnie
z rysunkiem planu,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni działki - do 40%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni całkowitej działki: co
najmniej 30%,
d) gabaryty i wysokość zabudowy: maksymalna
wysokość budynków do 12 m,
e) geometria dachu: zaleca się dachy strome
o nachyleniu połaci w granicach 30-45o,
f) wskaźnik miejsc postojowych: obowiązuje § 4
ust. 6, pkt 5 i 6;
szczegółowe zasady i warunki scalania oraz
podziału nieruchomości: zakaz podziału istniejących
działek budowlanych z wyjątkiem działki o nr ewid.
431/1;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego użytkowaniu: obowiązują
wymogi określone w § 4. ust. 7;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej, dostępność komunikacyjna:
a) uzbrojenie terenu zgodnie z § 4. ust. 10,
b) obsługa komunikacyjna wyłącznie z przyległych
dróg publicznych 11KD-D i 12KD-D, zakaz
obsługi z drogi krajowej nr 25;
zasady
tymczasowego
zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu: dopuszcza się
dotychczasowe użytkowanie terenu;
wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
30%.

§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie
symbolem 7U/P.
1) przeznaczenie terenu: usługi komercyjne, zakłady
usługowo-produkcyjne, składy:
a) dopuszcza się: hurtownie, zakłady mechaniki
pojazdowej i inne związane z obsługą
i dystrybucją samochodów, obiekty służące
zmotoryzowanym
i
uczestnikom
ruchu
drogowego:, urządzenia i obiekty infrastruktury
technicznej,
b) zakaz lokalizacji stacji paliw oraz zabudowy
mieszkaniowej; dopuszcza się utrzymanie
istniejących budynków mieszkalnych ze
wskazaniem adaptacji na cele usługowe,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
sposób zagospodarowania terenu:
a) obiekty budowlane należy lokalizować na
podstawie odrębnych przepisów szczególnych
z
zachowaniem
nieprzekraczalnych
linii
zabudowy wyznaczonych na rysunku planu;
dopuszcza się usytuowanie budynków przy
granicach sąsiednich działek budowlanych,
b) dopuszcza
się
przebudowę
istniejących
budynków, w tym rozbudowę, nadbudowę,
wymianę, z wyjątkiem obiektów zlokalizowanych
poza nieprzekraczalną linią zabudowy,
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c) budynki z urządzeniami towarzyszącymi oraz
ogrodzenia
powinny
być
ze
sobą
zharmonizowane,
d) obowiązuje zabezpieczenie miejsc parkingowych
w granicach działek budowlanych,
e) w przypadku budowy, przebudowy lub
rozbudowy budynków wewnątrz budynków
przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi
inwestor zobowiązany jest do zapewnienia
klimatu akustycznego zgodnego z obowiązującymi
normami;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) cały teren położony jest w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny
Toruńsko-Bydgoskiej,
obowiązują
wymogi
określone w § 4. 3,
b) zakaz lokalizacji funkcji mogących powodować
stałe bądź okresowe uciążliwości dla otoczenia,
w tym powstawanie odpadów niebezpiecznych,
ponadnormatywnych zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych oraz ponadnormatywnego hałasu;
ewentualna uciążliwość dla otoczenia wywołana
funkcjami usługowymi i produkcyjnymi nie
może wykraczać poza granice terenu;
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni
publicznych:
nakaz
stosowania
ażurowych ogrodzeń wzdłuż frontów działek
przylegających do dróg publicznych;
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy: od dróg
publicznych zgodnie z rysunkiem plan – 9 m
i 15 m, od pozostałych granic zgodnie
z odrębnymi przepisami szczególnymi,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni działki - do 60%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni całkowitej działki: co
najmniej 20%,
d) gabaryty i wysokość zabudowy: maksymalna
wysokość budynków do 12 m, wysokość
obiektów infrastruktury zgodnie z potrzebami,
e) geometria dachu: kształt dowolny,
f) wskaźnik miejsc postojowych: obowiązuje § 4
ust. 6, pkt 6;
szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości:
a) dopuszcza się podział istniejących działek pod
warunkiem zapewnienia dostępności do dróg
publicznych,
b) dopuszcza się włączenie działki o nr ewid. 436/4
lub jej części w granice terenu 8U;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego użytkowaniu:
a) obowiązują ustalenia ogólne - § 4 ust. 7,
b) dopuszcza się włączenie części terenu w granice
terenu 8U;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej, dostępność komunikacyjna:
a) uzbrojenie terenu zgodnie z § 4. ust. 10,
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b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg
publicznych 12KD-D i 13KD-D;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu: nie określa się;
10) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
30%.
§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie
symbolem 8U.
1) przeznaczenie: usługi komercyjne, w tym
motoryzacyjne – stacja paliw, turystyczne oraz
parkingi dla ruchu tranzytowego;
a) dopuszcza się: zakłady mechaniki pojazdowej
i inne związane z obsługą i dystrybucją
samochodów, obiekty służące zmotoryzowanym
i uczestnikom ruchu drogowego: hotel, motel,
gastronomia i inne uzupełniające funkcje
podstawowe,
b) dopuszcza się utrzymanie bez prawa utrwalania
istniejącej
zabudowy
mieszkaniowej
ze
wskazaniem adaptacji na cele usługowe; zakaz
lokalizacji nowych budynków mieszkalnych
i składów złomu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
sposób zagospodarowania terenu:
a) obiekty budowlane należy lokalizować na
podstawie odrębnych przepisów szczególnych
z
zachowaniem
nieprzekraczalnych
linii
zabudowy,
b) dopuszcza
się
przebudowę
istniejących
budynków i obiektów, w tym rozbudowę,
nadbudowę, wymianę; zakaz rozbudowy
istniejących budynków mieszkalnych,
c) budynki
i
obiekty
z
urządzeniami
towarzyszącymi oraz ogrodzenia powinny być ze
sobą zharmonizowane z uwzględnieniem
otoczenia zgodnie z § 4 ust.2; obowiązuje
wysoki standard architektoniczny w zakresie
formy obiektów i materiałów wykończeniowych
elewacji,
d) zaleca się, z wyjątkiem istniejącej stacji paliw
i bazy telefonii komórkowej, realizację na
poszczególnych działkach zieleni izolacyjnej
w pasie terenu przyległym do drogi krajowej nr
25 - szerokości co najmniej 5,0 m - gatunkami
drzew
i
krzewów
odpornymi
na
zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, oraz
utrzymanie co najmniej 20% powierzchni
biologicznie
czynnej
niezabudowanej
i nieutwardzonej -zagospodarowanej zielenią,
e) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych
w granicach działek według potrzeb, co najmniej
1 stanowisko/30 m2 powierzchni użytkowej
usług,
f) w przypadku budowy, przebudowy lub
rozbudowy budynków wewnątrz budynków
przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi
inwestor zobowiązany jest do zapewnienia
klimatu akustycznego zgodnego z obowiązującymi
normami,
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g) dopuszcza się powiększenie terenu o część
przyległego terenu oznaczonego symbolem
7U/P;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) cały teren położony jest w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny
Toruńsko-Bydgoskiej,
obowiązują
wymogi
określone w § 4. 3,
b) zakaz lokalizacji funkcji mogących powodować
stałe bądź okresowe uciążliwości dla otoczenia,
w tym powstawanie odpadów niebezpiecznych,
ponadnormatywnych zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych oraz ponadnormatywnego hałasu;
ewentualna uciążliwość dla otoczenia wywołana
funkcjami usługowymi i produkcyjnymi nie
może wykraczać poza granice terenu;
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: obowiązują ustalenia
ogólne - § 4 ust. 5;
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy: od drogi
krajowej nr 25 oznaczonej symbolem 10KD-GP
obowiązuje odległość 25 m - liczona od
zewnętrznej krawędzi jezdni do lica budynków;
od drogi oznaczonej symbolem 13KD-D
obowiązuje odległość 15 m - liczona od
zewnętrznej krawędzi jezdni do lica budynków,
od granic działek wymaganą odległość ustala
rysunek planu, od pozostałych granic zgodnie
z odrębnymi przepisami szczególnymi,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni działki - do 60%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni całkowitej działki: co
najmniej 20%,
d) gabaryty i wysokość zabudowy: maksymalna
wysokość budynków do 12 m, wysokość
obiektów infrastruktury zgodnie z potrzebami,
e) geometria dachu: kształt dowolny,
f) wskaźnik miejsc postojowych: obowiązuje § 4
ust. 6, pkt 6;
szczegółowe zasady i warunki scalania oraz
podziału nieruchomości:
a) dopuszcza się podział istniejących działek pod
warunkiem zapewnienia dostępności do dróg
publicznych z wyłączeniem drogi krajowej nr 25,
b) dopuszcza się włączenie w granice terenu działki
o nr ewid. 436/4, lub jej części, objętej
ustaleniem 7U/P;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego użytkowaniu: obowiązują
ustalenia ogólne - § 4 ust. 7,
zasady modernizacji, rozbudowy infrastruktury
technicznej: dostępność komunikacyjna:
a) uzbrojenie terenu zgodnie z § 4. ust. 10,
b) obsługa komunikacyjna wyłącznie z przyległych
dróg: publicznej 13KD-D i wewnętrznej
16KDW, zakaz obsługi z drogi krajowej nr 25;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu: zakaz lokalizacji
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tymczasowych obiektów kubaturowych; do czasu
realizacji ustaleń planu obowiązuje utrzymanie
dotychczasowego zagospodarowania terenu;
10) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
30%.
§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie
symbolami 9KD–GP i 10KD–GP.
1) przeznaczenie: teren drogi publicznej – fragmenty
istniejącej drogi krajowej nr 25, klasa główna ruchu
przyspieszonego;
a) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą
ruchu,
a
także
urządzeń
związanych
z potrzebami zarządzania ruchem,
b) nie dopuszcza się lokalizacji urządzeń
infrastruktury technicznej nie związanych
z podstawową funkcją drogi,
c) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i urządzeń nie związanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu;
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających –
orientacyjna 38 m,
b) droga dwujezdniowa, czteropasowa z ciągami
pieszo-rowerowymi,
c) przekrój drogowy,
d) dopuszcza się odwodnienie rowami otwartymi
z podczyszczeniem wód deszczowych przed
wprowadzeniem do cieków wodnych zgodnie
z przepisami szczególnymi,
e) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych zjazdów
publicznych i indywidualnych,
f) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych
obiektów usługowo-handlowych tj. kiosków,
punktów sprzedaży, obiektów gastronomicznych
oraz reklam wielkoformatowych,
g) dopuszcza się podział terenu wyłącznie zgodnie
z liniami rozgraniczającymi;
3) zasady rozbudowy drogi: dopuszcza się etapową
przebudowę i rozbudowę drogi;
4) zasady rozbudowy i budowy systemu infrastruktury
technicznej: dopuszcza się zachowanie, remonty
i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej związanych z techniczną
obsługą drogi;
5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się
dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu
realizacji docelowego przekroju drogowego;
6) wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%.
§ 14. Ustalenia dla terenów oznaczone symbolem
11KD–D.
1) przeznaczenie terenu:
a) teren drogi publicznej – ulica gminna, klasa –
dojazdowa,
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b) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą
ruchu,
a
także
urządzeń
związanych
z potrzebami zarządzania ruchem,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanych z podstawową
funkcją drogi pod warunkiem podporządkowania
funkcji podstawowej,
d) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i
urządzeń
z
wyłączeniem
urządzeń
infrastruktury technicznej, nie związanych
z podstawowym przeznaczeniem terenu;
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających ok. 15 m,
b) ulica jednojezdniowa, dwupasowa z chodnikami
po stronie zabudowy, z elementami uspokojenia
ruchu
dopuszczonymi
do
stosowania
w przepisach technicznych dotyczącymi dróg
publicznych, z uwzględnieniem ruchu ciężkiego,
c) szerokość jezdni 7 m, szerokość chodników min.
2 m,
d) na zakończeniu ulicy plac do zawracania
o wymiarach min. 20×20 m,
e) dopuszcza się przekrój drogowy ze względu na
warunki odwodnienia,
f) dopuszcza się odwodnienie do rowami
otwartymi lub drenażem z podczyszczeniem wód
deszczowych
przed
wprowadzeniem
do
zbiorników wodnych lub gruntu zgodnie
z przepisami szczególnymi,
g) skrzyżowania z ulicami KD–D – skrzyżowania
zwykłe lub skanalizowane,
h) obowiązuje utrzymanie istniejących zjazdów,
dopuszcza się budowę nowych zjazdów
publicznych i indywidualnych,
i) obowiązuje
zakaz
lokalizacji
zjazdów
w sąsiedztwie skrzyżowań,
j) dopuszcza się lokalizację obiektów małej
architektury
oraz
wprowadzenie
zieleni
przyulicznej w przypadku braku kolizji z funkcją
podstawową, odwodnieniem i urządzeniami
infrastruktury technicznej,
k) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych
obiektów usługowo-handlowych tj. kiosków,
punktów sprzedaży, obiektów gastronomicznych
oraz reklam wielkoformatowych,
l) dopuszcza się podział terenu wyłącznie zgodnie
z liniami rozgraniczającymi;
3) zasady rozbudowy ulicy: dopuszcza się etapową
budowę i rozbudowę ulicy;
4) zasady rozbudowy i budowy systemu infrastruktury
technicznej:
a) dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej związanych z techniczną obsługą
drogi,
b) dopuszcza się zachowanie, remont i rozbudowę
istniejących oraz budowę nowych sieci
i
urządzeń
infrastruktury
technicznej

Poz. 2887

niezwiązanych z obsługą techniczną drogi, na
warunkach zarządcy drogi;
5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się
dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu
realizacji docelowego przekroju drogowego;
6) wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%.
§ 15. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami
11/1KD-D.
1) przeznaczenie terenu: droga publiczna, gminna
służąca ruchowi pieszemu i rowerowemu;
a) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą
ruchu drogowego, a także urządzeń związanych
z potrzebami zarządzania ruchem drogowym,
b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanych z podstawową
funkcją
terenu
pod
warunkiem
podporządkowania funkcji podstawowej,
c) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i
urządzeń
z
wyłączeniem
urządzeń
infrastruktury technicznej, nie związanych
z podstawowym przeznaczeniem terenu;
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m,
dopuszcza się zmniejszenie szerokości do
parametrów
wynikających
z
projektu
budowlanego drogi,
b) droga pieszo-rowerowa,
c) dopuszcza
się
dojazd
do
przyległych
nieruchomości,
d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej
architektury
oraz
wprowadzenie
zieleni
przyulicznej w przypadku braku kolizji z funkcją
podstawową i urządzeniami infrastruktury
technicznej;
3) zasady rozbudowy: dopuszcza się etapową budowę
i rozbudowę drogi;
4) zasady rozbudowy i budowy systemu infrastruktury
technicznej:
a) dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej związanych z techniczną obsługą
terenu i drogi krajowej nr 25,
b) dopuszcza się zachowanie, remont i rozbudowę
istniejących oraz budowę nowych sieci
i
urządzeń
infrastruktury
technicznej
niezwiązanych z obsługą techniczną terenu, na
warunkach zarządcy terenu;
5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych
obiektów usługowo-handlowych tj. kiosków,
punktów sprzedaży, obiektów gastronomicznych
oraz reklam wielkoformatowych,
b) dopuszcza się użytkowanie terenów na
dotychczasowych zasadach do czasu realizacji
docelowego zamierzenia;
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6) wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%.
§ 16. Ustalenia dla terenów oznaczone symbolem
12KD–D i 13KD-D.
1) przeznaczenie terenu:
a) teren drogi publicznej – ulica gminna, klasa –
dojazdowa,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą
ruchu,
a
także
urządzeń
związanych
z potrzebami zarządzania ruchem,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanych z podstawową
funkcją drogi pod warunkiem podporządkowania
funkcji podstawowej,
d) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i
urządzeń
z
wyłączeniem
urządzeń
infrastruktury technicznej, nie związanych
z podstawowym przeznaczeniem terenu;
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających ok. 10 m,
b) ulica jednojezdniowa, dwupasowa z chodnikami
po stronie zabudowy, z elementami uspokojenia
ruchu
dopuszczonymi
do
stosowania
w przepisach technicznych dotyczącymi dróg
publicznych, z uwzględnieniem ruchu ciężkiego,
c) szerokość jezdni 6-7 m, szerokość chodników
min. 2 m po stronie zabudowy,
d) dopuszcza się przekrój pieszojezdny na
fragmencie 12KD–D równoległym do drogi
krajowej nr 25,
e) szerokość ciągu pieszojezdnego min. 5 m,
f) dopuszcza się przekrój drogowy ze względu na
warunki odwodnienia,
g) dopuszcza się odwodnienie rowami otwartymi
lub drenażem z podczyszczeniem wód
deszczowych
przed
wprowadzeniem
do
zbiorników wodnych lub gruntu zgodnie
z przepisami szczególnymi,
h) skrzyżowania z ulicami KD–D – skrzyżowania
zwykłe lub skanalizowane,
i) obowiązuje utrzymanie istniejących zjazdów,
dopuszcza się budowę nowych zjazdów
publicznych i indywidualnych,
j) obowiązuje
zakaz
lokalizacji
zjazdów
w sąsiedztwie skrzyżowań,
k) obowiązuje zakaz włączenia do drogi krajowej
nr 25,
l) dopuszcza się lokalizację obiektów małej
architektury
oraz
wprowadzenie
zieleni
przyulicznej w przypadku braku kolizji z funkcją
podstawową, odwodnieniem i urządzeniami
infrastruktury technicznej,
m) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych
obiektów usługowo-handlowych tj. kiosków,
punktów sprzedaży, obiektów gastronomicznych
oraz reklam wielkoformatowych,
n) dopuszcza się podział terenu wyłącznie zgodnie
z liniami rozgraniczającymi;
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3) zasady rozbudowy ulicy: dopuszcza się etapową
budowę i rozbudowę ulicy;
4) zasady rozbudowy i budowy systemu infrastruktury
technicznej:
a) dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej związanych z techniczną obsługą
drogi,
b) dopuszcza się zachowanie, remont i rozbudowę
istniejących oraz budowę nowych sieci
i
urządzeń
infrastruktury
technicznej
niezwiązanych z obsługą techniczną drogi, na
warunkach zarządcy drogi,
5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się
dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu
realizacji docelowego przekroju drogowego;
6) wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%.
§ 17. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami
14KDX i 15KDX.
1) przeznaczenie terenu: droga publiczna, gminna
służąca ruchowi pieszemu i rowerowemu;
a) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą
ruchu drogowego, a także urządzeń związanych
z potrzebami zarządzania ruchem drogowym,
b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanych z podstawową
funkcją
terenu
pod
warunkiem
podporządkowania funkcji podstawowej,
c) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i
urządzeń
z
wyłączeniem
urządzeń
infrastruktury technicznej, nie związanych
z podstawowym przeznaczeniem terenu;
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających ok. 6 m,
b) droga pieszo-rowerowa,
c) obowiązuje
zakaz
ruchu
pojazdów
samochodowych,
d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej
architektury
oraz
wprowadzenie
zieleni
przyulicznej w przypadku braku kolizji z funkcją
podstawową i urządzeniami infrastruktury
technicznej;
3) zasady rozbudowy: dopuszcza się etapową budowę
i rozbudowę drogi;
4) zasady rozbudowy i budowy systemu infrastruktury
technicznej:
a) dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej związanych z techniczną obsługą
terenu i drogi krajowej nr 25,
b) dopuszcza się zachowanie, remont i rozbudowę
istniejących oraz budowę nowych sieci
i
urządzeń
infrastruktury
technicznej
niezwiązanych z obsługą techniczną terenu, na
warunkach zarządcy terenu;
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5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych
obiektów usługowo-handlowych tj. kiosków,
punktów sprzedaży, obiektów gastronomicznych
oraz reklam wielkoformatowych,
b) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie
terenów do czasu realizacji docelowego
zamierzenia;
6) wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%.
§ 18. Ustalenia dla terenów oznaczone symbolem
16KDW.
1) przeznaczenie terenu:
a) teren drogi wewnętrznej, klasa – droga
dojazdowa o charakterze serwisowym, do
obsługi terenu przyległego,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą
ruchu,
a
także
urządzeń
związanych
z potrzebami zarządzania ruchem,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanych z podstawową
funkcją drogi pod warunkiem podporządkowania
funkcji podstawowej,
d) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i
urządzeń
z
wyłączeniem
urządzeń
infrastruktury technicznej, nie związanych
z podstawowym przeznaczeniem terenu;
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających ok. 10 m,
b) droga jednojezdniowa, jednopasowa,
c) dopuszcza się połączenie drogi z DK25
wyłącznie na początku i końcu drogi na
warunkach zarządcy drogi krajowej,
d) dopuszcza się odwodnienie do rowami
otwartymi lub drenażem z podczyszczeniem wód
deszczowych
przed
wprowadzeniem
do
zbiorników wodnych lub gruntu zgodnie
z przepisami szczególnymi,
e) obowiązuje włączenie do drogi dotychczasowych
bezpośrednich zjazdów z drogi krajowej nr 25,
dopuszcza się budowę nowych zjazdów
publicznych i indywidualnych z drogi,
f) dopuszcza się lokalizację obiektów małej
architektury
oraz
wprowadzenie
zieleni
przyulicznej w przypadku braku kolizji z funkcją
podstawową, odwodnieniem i urządzeniami
infrastruktury technicznej,
g) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych
obiektów usługowo-handlowych tj. kiosków,
punktów sprzedaży, obiektów gastronomicznych
oraz reklam wielkoformatowych,
h) dopuszcza się podział terenu wyłącznie zgodnie
z liniami rozgraniczającymi;
3) zasady rozbudowy ulicy: dopuszcza się etapową
budowę i rozbudowę drogi;
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4) zasady rozbudowy i budowy systemu infrastruktury
technicznej:
a) dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej związanych z techniczną obsługą
drogi,
b) dopuszcza się zachowanie, remont i rozbudowę
istniejących oraz budowę nowych sieci
i
urządzeń
infrastruktury
technicznej
niezwiązanych z obsługą techniczną drogi, na
warunkach zarządców drogi;
5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się
dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu
realizacji docelowego przekroju drogowego;
6) wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Jędrusik
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załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/374/10
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 30 marca 2010 r.
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załącznik nr 1/1
do uchwały nr XXXVII/374/10
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 30 marca 2010 r.
Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwalonego uchwałą Nr XXXV/367/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

Granica opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Stryszek” w Gminie Nowa Wieś Wielka
załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/374/10
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 30 marca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji i zasadach finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego: „Stryszek” w gminie Nowa Wieś
Wielka.
Rada Gminy Nowa Wieś Wielka określa następujący
sposób realizacji i finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) należą do
zadań własnych gminy i służą zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,
przewidziane na podstawie planu stanowią:
1. budowa ulic gminnych - dróg dojazdowych,
usytuowanych
w
liniach
rozgraniczających
konturów oznaczonych symbolami: 11 KD-D;
12 KD-D; 13 KD-D,
2. budowa dróg publicznych - ciągów pieszo-jezdnych,
usytuowanych
w
liniach
rozgraniczających
konturów: 14 KD-X; 15 KD-X,
3. budowa sieci wodno – kanalizacyjnej,
4. budowa przepompowni ścieków komunalnych.
2. Sposób realizacji inwestycji:
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
odbywać się będzie zgodnie z założeniami określonymi
w następujących dokumentach:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka,
uchwalone Uchwałą Nr XXXV/367/2006 Rady
Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r.
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2. Strategia rozwoju gminy Nowa Wieś Wielka na lata
2008-2015 - Uchwała Nr XVIII/160/08 Rady Gminy
z dnia 25.03.2008 r.
3. Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2007 - 2013 Uchwała Nr XXXVI/382/06 Rady Gminy z dnia
28.06.2006 r.
Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym
zakresie, w tym ustawą z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240).
Sposób
realizacji
inwestycji
będzie
wynikał
z wykorzystania możliwych do zastosowania rozwiązań
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantujący
dobrą jakość wykonania.
Dopuszcza się etapową realizację inwestycji.
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej będzie wymagała wykupu gruntów na cele
publiczne, rozbiórek i wyburzeń budynków i budowli
usytuowanych w liniach rozgraniczających.
3. Zasady finansowania:
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Realizacja inwestycji drogowych i infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej będzie finansowana z budżetu
gminy Nowa Wieś Wielka, z dopuszczeniem
porozumień finansowych zawartych z innymi
podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). oraz
ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu
infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. Nr 267,
poz. 2251).
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, związanych z zaopatrzeniem terenu
objętego planem w paliwa gazowe, energię elektryczną
oraz ciepło będzie realizowane ze środków finansowych
poszczególnych
przedsiębiorstw
posiadających
wymaganą koncesję, z dopuszczeniem porozumień
finansowych zawartych z innymi podmiotami.
Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy
zostaną zapisane w uchwale budżetowej.
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UCHWAŁA Nr LV/848/10
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
art. 7 ust.2 w zw. z art.7 ust.1 ustawy z 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 2007 Nr 23, poz. 136,
Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218,
poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 z 2009 Nr 19, poz. 100
i 101, Nr 86. Poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010
Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018), po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu Nakielskiego, uchwala się co
następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych: części
ulicy Bydgoskiej dz. nr Ew. 469/10 oraz 472/8 w Nakle
nad Notecią.
§ 2. Szczegółowa lokalizacja i przebieg drogi
wymienionej w § 1 oznaczona jest na mapie stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak
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UCHWAŁA Nr XLIII/317/10
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146
i Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,
poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala
się, co następuje:
§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
gminie miasta Chełmży lub jej jednostkom podległym,
warunki
dopuszczalności
pomocy
publicznej
w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazuje organ lub osoby uprawnione
do udzielenia tych ulg.
2. Uchwały nie stosuje się do należności
cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.);
2) należności - oznacza to należność pieniężną główną
wraz z odsetkami za zwłokę i innymi należnościami
ubocznymi, mającą charakter cywiloprawny,
przypadającą gminie miasta Chełmży lub jej
jednostkom podległym;
3) dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną,
a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej;
4) Burmistrzu Miasta - oznacza to Burmistrza Miasta
Chełmży;
5) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot
prowadzący działalność gospodarczą, bez względu
na formę organizacyjno - prawną oraz sposób
finansowania;
6) działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć
działalność
gospodarczą,
do
której
mają

zastosowanie
reguły
konkurencji
określone
w przepisach rozdziału 1 tytułu VII Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
7) uprawnionej osobie bez bliższego określenia oznacza to Burmistrza Miasta Chełmży lub
kierownika jednostki podległej;
8) uldze bez bliższego określenia - oznacza to
umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty
należności.
§ 3.1. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charkter cywiloprawny:
1) w przypadkach wskazanych w art. 56 ust. 1 pkt 5
ustawy oraz § 5 niniejszej uchwały, stanowi pomoc
de minimis;
2) w przypadkach wskazanych w art. 56 ust. 1 pkt 1-4
ustawy nie stanowi pomocy de minimis,
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006 r.).
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 oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
2) innych informacji wskazanych w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.
Nr 53, poz. 311), w tym poprzez złożenie formularza
stanowiącego załącznik do rozporządzenia oraz
sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat
obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami
o rachunkowości.
§ 4.1. W przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy należności mogą
być umarzane w całości z urzędu.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika główngo są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone z urzędu tylko wtedy,
gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
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§ 5.1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym:
1) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub
części należności;
2) płatność całości lub części należności może zostać
rozłożona na raty;
3) należności mogą być umarzane w całości lub
w części.
2. Umorzenie należności głównej powoduje
również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub
w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.
3. Jeżli ulgą ma być objęta część należności,
udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu
przez dłużnika pozostałej części tej należności.
4. Ulgą mogą być objęte tylko odsetki za
opóźnienie w spłacie należności lub inne należności
uboczne.
§ 6. W razie niedotrzymania terminu płatności
odroczonej należności bądź terminu płatności
którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona
należność, pozostała do zapłaty należność staje się
natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami
liczonymi od dnia następnego po upływie terminu
płatności, obowiązującego przed odroczeniem terminu
płatności lub rozłożeniem na raty spłaty należności.
§ 7. Do stosowania ulg są uprawnieni:
1) Burmistrz Miasta - w odniesieniu do należności
gminy miasta Chełmży wpłacanych bezpośrednio na
jej rachunek, a także należności przypadających
jednostkom
lub
zakładom
budżetowym
przekraczających kwotę, o której mowa w pkt 2;
2) kierownicy
jednostek
organizacyjnych
w odniesieniu do należności przypadających
odpowiednio jednostce budżetowej lub zakładowi
budżetowemu, jeżeli wartość należności głównej nie
przekracza 2.000,00 zł.
§ 8.1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej,
na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1,
umorzenie
należności
następuje
w
formie
jednostronnego oświadczenia woli.
§ 9.1. Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1,
powinien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi
oraz jej adresu (miejsce zamieszkania lub pobytu,
siedziba albo miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej), a nadto treść żądania wraz ze
wskazaniem podstawy uprawniającej do zastosowania
ulgi, a także dowodów uzasadniających to żądanie.
2. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne,
w szczególności w zakresie nieudokumentowania
wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi,
uprawniony organ lub osoba wzywa dłużnika do
usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że
niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpatrzenia.
3. Uprawniona osoba zawiadamia dłużnika w formie
pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.
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§ 10. Przed udzieleniem ulgi uprawniona osoba
przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu
dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności
faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do
zastosowania ulgi.
§ 11.1. Kierownicy
jednostek
organizacyjnych
przedkładają
Burmistrzowi
Miasta
informację
z udzielonych ulg w spłacie należności według wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, którym
udzielono ulgi w roku budżetowym, ze wskazaniem
rodzaju zastosowanej ulgi oraz wysokość
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;
2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych
nieposiadających
osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
w ramach pomocy de minimis.
3. Wykazy, o których mowa w ust. 2 sporządzane
są na koniec każdego kwartału i przedstawiane
Burmistrzowi Miasta w terminie do 15 dnia miesiąca
następującego po zakończeniu kwartału.
§ 12.1. Burmistrz Miasta przedstawia Radzie
Miejskiej Chełmży:
1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych
nieposiadających
osobowości
prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym
w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, ze
wskazaniem rodzaju zastosowanej ulgi oraz
wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;
2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych
nieposiadających
osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
w ramach pomocy de minimis.
2. Wykazy, o których mowa w ust. 2, sporządzane
są według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku
kalendarzowego i przedstawiane Radzie Miejskiej
w terminie do 30 kwietnia następnego roku.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXII/258/06 Rady
Miejskiej Chełmży z dnia 12 września 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych
Gminy Miasta Chełmży oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów
do tego uprawnionych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 130,
poz. 1931).
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski
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UCHWAŁA Nr XXXVII/399/10
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy.
395/5, 1631/2, zapisane w księgach wieczystych KW
Nr 19852, KW Nr 20991, WL 1A/00021180/3, WL
1A/00022510/3.
2. Droga, o której mowa w ust. 1, przebiega na
odcinku od drogi nr 266 do skrzyżowania
z ul. Kolejową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 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 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173, 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 Nr 106,
poz. 675) Rada Miejska Ciechocinka uchwala, co
następuje:

§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Ciechocinka.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski

§ 1.1. Nadaje się nazwę imienia Jana Pawła II ulicy
stanowiącej drogę gminną, przebiegającą na odcinku od
drogi nr 266 do skrzyżowania z ulicą Kolejową, którą
stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów
i budynków nr 433/3, 389/1, 387/22, 387/20, 390/1,
2891
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UCHWAŁA Nr XXXVII/400/10
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie nadania nazwy skweru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art.40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 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 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173, 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 Nr 106,
poz. 675) Rada Miejska Ciechocinka uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Nadaje się nazwę imienia Zbigniewa
Skorwidera dla skweru, usytuowanego w obszarze
skrzyżowania ulic Widok - Zdrojowa, którego
powierzchnia zajmuje częściowo działki nr 758/6, 715/2
i 757/2, zapisane w księgach wieczystych Nr WL
1A/00007002/8 i Nr WL 1A/00000057/9.

2. Usytuowanie skweru przedstawia załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
się
Burmistrzowi Ciechocinka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski
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do uchwały nr XXXVII/400/10
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 października 2010 r.
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UCHWAŁA Nr XXXVII/401/10
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę miejską Ciechocinek.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 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, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857) Rada
Miejska Ciechocinka uchwala, co następuje:
§ 1.1. Gmina Miejska Ciechocinek wspiera sport
tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające
rozwojowi sportu.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników,
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez
zawodników,
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego
mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym
stylu życia,
4) promocję sportu i aktywnego stylu życia,
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Ciechocinka.
§ 2.1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1,
udzielane będzie w formie:
1) dotacji celowych na realizację celów publicznych
z zakresu sportu,
2) stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za
osiągnięte wyniki sportowe na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Ciechocinka.
2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu
zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej
Gminy Miejskiej Ciechocinka.
§ 3.1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby
sportowe działające na terenie Gminy Miejskiej
Ciechocinek, niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
realizujące cel publiczny z zakresu sportu.
2. Dotację, o której mowa w ust.1 może otrzymać
klub, jeżeli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2
niniejszej uchwały;
2) współpracuje z Gminą Miejską Ciechocinek przy
realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na
rzecz mieszkańców Ciechocinka;

3) promuje wizerunek Ciechocinka jako miasta
stwarzającego warunki dla rozwoju sportu;
4) zapewni udział środków własnych na realizację
zadania.
3. Kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej
Ciechocinek nie może przekroczyć 60% całkowitych
kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.
4. Dotacja będzie mogła zostać przeznaczona na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie
kosztów
organizowania
zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowania
stypendiów
sportowych
i wynagrodzeń kadry szkoleniowej.
5. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, w trybie indywidualnych
rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.
§ 4.1. Burmistrz Ciechocinka ogłasza otwarty
konkurs w terminie do 31. stycznia danego roku
budżetowego wskazując:
1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych
przeznaczonych na wsparcie zadania;
2) termin i warunki realizacji zadania;
3) termin składania ofert;
4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu
wyboru oferty.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
3. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze
środków Gminy Miejskiej Ciechocinek składa się
w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku.
4. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie
zastosowanie wzory dokumentów, tj.: oferty realizacji
zadania, umowy, sprawozdania określone w przepisach
wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
§ 5. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa
powołana przez Burmistrza Ciechocinka w składzie co
najmniej 3 osobowym.
§ 6. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji
na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia
w szczególności:
1) znaczenie zadania dla Gminy Miejskiej Ciechocinek;
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym
w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na
realizację danego zadania;
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3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się, za zgodą stron możliwość zmiany
w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków
realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w sposobie wykorzystania środków wstrzymuje się
przekazywanie kolejnych transz, a dotychczas
przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami
jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania wsparcia.
5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego
i nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania
umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.

§ 7.1. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi
Ciechocinka swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty
dokonuje Burmistrz Ciechocinka.

§ 12. Kontrola, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 3
jest przeprowadzona przez osoby upoważnione przez
Burmistrza i polega na:
1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji
zadania;
2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją
wspieranego zadania pod kątem ich zgodności
z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości;

§ 8. Oferta winna być rozpatrzona w terminie
nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.
§ 9. Wyniki
konkursu
zamieszczane
są
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechocinku.
§ 10. Oferenci przyjmując dotacje zobowiązują się
do wykonania zadania w zakresie i na zasadach
określonych w umowie.

§ 13.1. Klub sportowy, który otrzymał wsparcie
finansowe
składa
Burmistrzowi
sprawozdanie
z realizacji zadania objętego wsparciem finansowym
w sposób i w trybie określonym w umowie.
2. Sprawozdanie z realizacji zadania składane jest
najpóźniej do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono
wsparcia finansowego.

§ 11.1. Umowa o której mowa w § 10, powinna
zawierać w szczególności:
1) przeznaczenie wsparcia finansowego (opis);
2) wysokość udzielonego wsparcia finansowego oraz
tryb i harmonogram jego przekazywania;
3) sposób i termin rozliczenia udzielonego wsparcia
finansowego, zobowiązanie otrzymującego wsparcie
finansowe do poddania się pełnej kontroli w zakresie
należytego jego wykorzystania, w tym do
udostępnienia pełnej dokumentacji wydatkowania
środków finansowych (rozliczanie przyznanej dotacji
przez klub sportowy może obejmować wydatki
poniesione w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia);
4) zasady zwrotu niewykorzystanych środków lub
środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Umowę zawiera się na okres nie dłuższy niż do
dnia 15 grudnia roku budżetowego.

§ 14. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Ciechocinka.

powierza

się

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski
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UCHWAŁA Nr XXXIX/188/10
RADY MIEJSKIEJ w CHODCZU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr.142,
poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art.5 ust.5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r Nr. 96 poz. 873, z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135,
z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100,
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§ 7.1. Zebranie otwiera i prowadzi obrady
Przewodniczący Zebrania którym jest Burmistrz
Chodcza lub wskazana przez niego osoba.
2. Przewodniczący Zebrania prezentuje przedstawicielom
organizacji pozarządowych i podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projekt aktu prawa
miejscowego, będący przedmiotem konsultacji.
3. W trakcie dyskusji przedstawiciele organizacji
pozarządowych i podmioty wymienione w art. 3 ust 3
ustawy
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie winni uzyskać wszelkie wyjaśnienia i mogą
zgłosić wszelkie opinie dotyczące przedmiotu konsultacji.

Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146,
Nr 127, poz. 857) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, zwany dalej
„Konsultacjami”, zgodnie z niniejszą uchwałą.
§ 2.1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3.
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust.1, w sprawie
podanej konsultacji.
3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów
Miasta i Gminy Chodecz.

§ 8.1. Obsługę techniczną Zebrania zapewnia
wyznaczony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.
2. Do obowiązków osoby, o której mowa w ust. 1
należy w szczególności:
1) sporządzenie listy obecności
2) sprawdzenie, czy biorący udział w Zebraniu są
uprawnieni zgodnie z § 4 do wzięcia udziału
w konsultacjach
3) spisanie protokołu
3. Protokół powinien zawierać:
1) datę zebrania
2) listę obecności
3) stwierdzenie ważności zebrania
4) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji
5) opinie dotyczące projektu aktu prawa miejscowego
6) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.

§ 3. Konsultacje zarządza Burmistrz Chodcza.
§ 4. Konsultacje przeprowadza się na otwartych
zebraniach
z
przedstawicielami
organizacji
pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zwanych dalej „Zebraniami”.
§ 5.1. Ogłoszenie o Zebraniu powinno być dokonane
co najmniej 14 dni przed jego terminem poprzez:
1) umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.
2) umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy Chodecz i w Biuletynie
Informacji Publicznej.
2. Obwieszczenie o Zebraniu powinno zawierać:
1) nazwę projektu aktu prawa miejscowego będącego
przedmiotem konsultacji.
2) sposób udostępnienia dokumentu.
3) miejsce dzień i godzinę rozpoczęcia Zebrania.

§ 9. Informacja z przeprowadzonych konsultacji
przekazywana jest Radzie Miejskiej w Chodczu.
§ 10. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Chodcza.

powierza

się

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

§ 6. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę
uczestniczących w nim przedstawicieli organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie uprawnionych do udziału w Zebraniu.
2894
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UCHWAŁA Nr LV/442/2010
RADY MIEJSKIEJ w LIPNIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom
nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 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,
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Nr 106, poz. 675), art. 221 ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,
poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz
art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Uchwała określa cel publiczny w odniesieniu
do realizacji zadania własnego przewidzianego w art. 27
ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
(zwanej dalej ustawą o sporcie), polegającego na
tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Uchwała określa warunki i tryb finansowania
realizacji zadania własnego, określonego w art. 27 ust. 1
ustawy o sporcie.
§ 2.1. W rozumieniu niniejszej uchwały, sportem są
wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej
i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub
osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich
poziomach.
2. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadania własne
gminy miasta Lipna.
3. Zadanie własne, o którym mowa § 2 ust. 2, jest
realizowane poprzez
1) przyznawanie dotacji celowych dla klubów
sportowych
2) przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień
na zasadach i trybie określonym w przedmiotowej
uchwale.
4. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu
zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej.
§ 3. Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej
uchwały należy rozumieć:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego
mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji
i aktywnego stylu życia;
4) umożliwienia dostępu do różnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców miasta Lipna.
§ 4.1. Kluby sportowe, działające na obszarze
gminy miasta Lipna, niedziałające w celu osiągnięcia
zysku, mogą otrzymywać dotację celową.
2. Dotacja, o której mowa w § 4 ust. 1 jest
przyznawana w oparciu o procedury wynikające
z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835)
w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów
niezaliczonych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
w szczególności na podstawie ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie
24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873).
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§ 5. Dotacja, o której mowa w § 4 ust. 1 ma służyć
realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27
ust. 2 ustawy o sporcie i § 3 przedmiotowej uchwały
i może być przeznaczona na:
1) realizacja programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego;
3) pokrycie
kosztów
organizowania
zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) sfinansowanie
stypendiów
sportowych
i wynagradzania kadry szkoleniowej.
- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania
sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma
dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej
do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.
§ 6.1. Dla realizacji celu publicznego określonego
w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i § 3 przedmiotowej uchwały
rada miejska w Lipnie może ustanawiać i finansować
okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2. Dla realizacji celu publicznego określonego
w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i § 3 przedmiotowej
uchwały rada miejska w Lipnie może przyznawać
i finansować stypendia lub nagrody dla trenerów
prowadzących szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie
sportowym
lub
krajowym
współzawodnictwie sportowym.
3. Tryb przyznawania świadczeń, o których mowa
w ust. 1 i 2 szczegółowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa
w ust. 1 i 2, określi w drodze uchwały, rada miejska
w Lipnie biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla
tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty
wynik sportowy.
§ 7.1. Dotacje
mogą
otrzymać
beneficjenci
statutowo prowadzący działalność w zakresie sportu
wśród mieszkańców miasta oraz uczestniczący we
współzawodnictwie sportowych w dyscyplinach
indywidualnych i zespołowych.
2. W przypadku dotacji do zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży dofinansowuje się sportowców
będących jednocześnie zawodnikami beneficjentów
realizujących zadanie na terenie gminy i jednocześnie
uczęszczających do jednej z gminnych szkół lub
będących mieszkańcami tej gminy.
§ 8.1. Zlecenie realizacji zadania publicznego może
mieć postać jego wsparcia lub powierzenia.
2. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu
gminy może być przekazanie beneficjentowi środków
na poczet poniesienia kosztów.
§ 9. Organem przyznającym dotacje służącą
rozwojowi sportu jest Burmistrz, w oparciu o oferty
złożone przez wnioskodawców.
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§ 10.1. Udzielenie dotacji odbywa się w drodze
konkursu ofert, ogłaszanego przez Burmistrza, z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
2. Ogłoszenie
konkursu
ofert
powinno
w szczególności zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na
realizację tego zadania;
3) zasadach przyznawania dotacji;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie i miejscu składania ofert;
6) terminie i miejscu otwarcia ofert;
7) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy
dokonywaniu wyboru oferty.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zamieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie
może nastąpić również w inny sposób zapewniający
dostęp do informacji potencjalnym beneficjentom.
§ 11. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę
potrzeb i możliwości finansowych budżetu miasta
Lipna, w ciągu roku budżetowego.
§ 12.1. Oferta
złożona
przez
beneficjenta
ubiegającego się o przyznanie dotacji powinna zawierać
w szczególności:
1) określenie wnioskodawcy przez podanie jego
nazwy, adresu (ewentualnie z wyodrębnieniem
adresu do korespondencji), numerów telefonów,
adresu e-mail, NIP-u, REGONU, wskazanie osób
bądź osoby do reprezentowania w imieniu
wnioskodawcy
wyjaśnień
w
zakresie
proponowanego do realizacji zadania;
2) wskazanie osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli, podpisywania umów i zaciągania
zobowiązań w imieniu wnioskodawcy;
3) szczegółowy
zakres
rzeczowy
zadania
proponowanego do realizacji, jego cel i rodzaj;
4) termin i miejsce realizacji zadania;
5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
zadania wraz ze wskazaniem udziału środków
własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości
planowanej do uzyskania z budżetu gminy;
6) informację
o
wcześniejszej
działalności
wnioskodawcy, jego doświadczeniu w zakresie,
którego dotyczy zadanie;
7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania;
8) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego
wykonywania zadania;
9) oświadczenie o zgodności oferowanego zadania ze
statutem wnioskodawcy;
10) podpisy osób upoważnionych do działania
w imieniu wnioskodawcy.
2. Do oferty, o której mowa w ust. 1 wnioskodawcy
musi dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
lub z innego rejestru wraz z oświadczeniem o jego
ważności.
3. Podstawą rozpatrzenia oferty jest jej złożenie
w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.
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§ 13.1. Oferty złożone w konkursie rozpatruje
komisja konkursowa powołana przez Burmistrza
w drodze zarządzenia, która dokonuje oceny formalnej
i merytorycznej złożonych ofert oraz przedkłada wyniki
konkursu Burmistrzowi.
2. Przepis ust. 1 mają zastosowanie także
w przypadku złożenia jednej oferty w odpowiedzi na
ogłoszony konkursu ofert.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad oferty Burmistrz, na wniosek
komisji konkursowej, wzywa wnioskodawcę do ich
usunięcia lub uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od
dnia doręczenia wezwania i powiadamia o terminie
przesunięcia rozstrzygnięcia konkursu pozostałych
wnioskodawców. Oferta, której wad nie usunięto lub
która nie została uzupełniona nie jest rozpatrywana.
Oferta złożona po terminie nie może być uzupełniona.
§ 14. Przy ocenie merytorycznej ofert uwzględnia się
w szczególności:
1) możliwość realizacji zadania przez beneficjentów;
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania;
3) wysokość
wkładu
własnego
beneficjenta,
przeznaczonego na realizację zadania;
4) dotychczasowe doświadczenie we współpracy
(w tym rozliczalności) z gminą.
§ 15.1. Komisja konkursowa dokonuje oceny
wszystkich ofert złożonych
w postępowaniu
o udzielenie dotacji.
2. Komisja konkursowa może dokonać wyboru
więcej niż jednej oferty.
§ 16. Komisja konkursowa sporządza protokół
z przebiegu prac i przekazuje go Burmistrzowi.
§ 17. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert
bądź oferty wraz z
ustaleniem
wysokości
dofinansowania dokonuje Burmistrz.
§ 18.1. Konkurs winien być rozstrzygnięty w ciągu
30 dni od dnia otwarcia ofert.
2. O
wynikach
konkursu
informuje
się
wnioskodawców oraz umieszcza się je w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 19.1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie
umowy
zawartej
pomiędzy
miastem
Lipno
a wnioskodawcą, którego oferta została wybrana.
2. Umowę sporządza się na czas realizacji zadania
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zadanie, na realizację którego zostanie
podpisana umowa, nie może być realizowane przez
podmiot niebędący stroną umowy, chyba że umowa
zezwala na wykonanie określonej części zadania przez
taki podmiot.
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4. Beneficjent jest zobowiązany do wyodrębnienia
w ewidencji księgowej środków otrzymanych na
realizację umowy, o której mowa w ust. 1.
5. Integralna częścią umowy jest oferta oraz
uaktualniony kosztorys ze względu na rodzaj kosztów.
6. Umowa w szczególności powinna zawierać:
1) oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego
zadania;
3) termin i miejsce realizacji zadania;
4) określenie wysokości dotacji, jakie gmina przekaże
zleceniobiorcy oraz warunki i terminy jej
przekazania;
5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania
dotacji oraz zasady i termin jej rozliczenia;
6) określenie sankcji i terminu zwrotu dotacji z tytułu
nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania
dotacji na inne cele niż określone w umowie;
7) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku jej
niewykorzystania całości bądź części lub
częściowego niewykonania zadania;
8) okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy.
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§ 21.1. W trakcie realizacji zadania beneficjent może
składać sprawozdania częściowe zgodnie z terminami
zapisanymi w umowie.
2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania
określonego w umowie beneficjent jest zobowiązany
sporządzić w terminie zapisanym w umowie.
§ 22. Sprawozdanie, o którym mowa w § 21
powinno zawierać w szczególności:
1) informacje o przebiegu realizacji zadania;
2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane
w oparciu o kosztorys dołączony do umowy;
3) inne istotne informacje o realizacji zadania;
4) zestawienie wszystkich rachunków związanych
z realizacja zadania ze wskazaniem kwot
wydatkowanych ze środków dotacji.
§ 23. Niewykorzystane przez beneficjenta środki
finansowe podlegają zwrotowi do budżetu miasta Lipna
w terminie ustalonym w umowie.
§ 24. Traci moc uchwała nr XVII/126/08 Rady
Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania finansowego
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta
Lipna.

§ 20.1. W trakcie realizacji zadania Burmistrz może
wyznaczyć pracownika urzędu do kontroli realizacji
zadania.
2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Burmistrz
zawiadamia beneficjenta co najmniej 3 dni przed
terminem planowanej kontroli.
3. Kontrole można przeprowadzać w siedzibie
beneficjenta lub w urzędzie.
4. Kontrolujący ma prawo żądać m.in.:
1) udzielenia informacji o przebiegu realizacji zadania;
2) wszelkich dokumentów związanych z realizacją
zadania i wydatkowaniem dotacji;
3) wglądu do dokumentacji księgowej.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się
protokół.

§ 25. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Lipna.

powierza

się

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Maria Turska

2895
2895

UCHWAŁA Nr XXXVI/236/10
RADY GMINY w GĄSAWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Gąsawa lub jej jednostkom
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz art. 59
ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zm.)2 uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności
pieniężnych
mających
charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Gąsawa i jej
jednostkom podległym, warunki dopuszczalności

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się
organ i osoby uprawnione do udzielenia tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach pieniężnych - rozumie się przez to
kwotę główną należności mających charakter
cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty
postępowania sądowego i egzekucyjnego, według
stanu na dzień złożenia wniosku;
2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej;
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3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Gąsawa
oraz jej jednostki podległe, w tym Urząd Gminy
w Gąsawie;
4) przedsiębiorcy - rozumie się przez to każdy podmiot
prowadzący działalność gospodarczą, rozumianą
jako oferowanie towarów i usług na rynku, bez
względu
na
formę
organizacyjno-prawną
prowadzenia tej działalności, jej charakter
(zarobkowy, czy non profit), czy sposób
finansowania - ujęcie funkcjonalne przedsiębiorcy
w prawie konkurencji Unii Europejskiej;
5) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie
lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych
lub ich części, przypadających wierzycielowi.
§ 3.1. Należności pieniężne mogą być umarzane
z urzędu w całości, w przypadku wystąpienia
okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 pkt 1-4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych.
2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje
w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy
wymienionej w ust. 1.
3. Umorzenie należności pieniężnych, za które
odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić
w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione
wobec wszystkich dłużników.
§ 4.1. Należności pieniężne mogą być na wniosek
dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata
może być odraczana lub rozkładana na raty
w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem
dłużnika lub interesem publicznym w szczególności
jeżeli:
1) dłużnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić
należności ze względu na wysokość dochodów oraz
zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących
na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem,
bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub
ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny,
sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub
wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, gdy
w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową
lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją
kryzysową;
2) dłużnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, która znalazła
się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.
2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1
następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie
porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem.
3. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa
w ust. 1 następuje w formie jednostronnego
oświadczenia woli złożonego przez wierzyciela.
§ 5.1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa
wierzycielowi.
2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać
informacje dotyczące wystąpienia okoliczności,
o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały, opis aktualnej
sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności
uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek
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składa osoba fizyczna - oświadczenie o stanie
majątkowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
uchwały.
3. Do wniosku powinny zostać dołączone
dokumenty potwierdzające okoliczności w nim
wymienione.
4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione
dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi,
wierzyciel wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika
w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
§ 6.1. Na wniosek zobowiązanego przedsiębiorcy,
można udzielać określonych w §2 pkt 5 ulg w spłacie
zobowiązań należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Gąsawa i jej
jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej - dotyczy
przypadków określonych w art. 56 ust. 1 pkt 1-4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych;
2) stanowią pomoc de minimis - dotyczy sytuacji,
o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
27
sierpnia
o
finansach
publicznych
z uwzględnieniem § 4 ust. 1 niniejszej uchwały w
zakresie
i
na
zasadach
określonych
w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L Nr 379 z 28.12.2006);
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie - dotyczy sytuacji, o której mowa
w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia
o finansach publicznych z uwzględnieniem § 4 ust. 1
niniejszej uchwały – w zakresie i na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do
pomocy w ramach zasady de minimis w sektorze
produkcji rolnej, bądź Rozporządzenie Komisji
(WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie
stosowania art.87 i 88 Traktatu w odniesieniu do
pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora
rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1860/2004.
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis, jest zobowiązany do przedstawienia
podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem
o udzielenie pomocy:
1) zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa
w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404,
z 2008 r. Nr 93 poz. 585, z 2010 r. Nr 18 poz. 99);
2) informacji, które określa Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawionych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53
poz. 311).
3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany
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jest do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie
pomocy:
1) zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa
w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404,
z 2008 r. Nr 93 poz. 585, z 2010 r. Nr 18 poz. 99);
2) informacji, które określa Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz.U. Nr 121 poz. 810).
4. Przy udzielaniu pomocy publicznej, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, należy przestrzegać limitów
indywidualnych dla beneficjentów pomocy oraz
łącznych limitów krajowych ustalonych dla Polski.
5. Udzielenie pomocy de minimis potwierdza się
wydaniem stosownego zaświadczenia o pomocy de
minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń
o pomocy de minimis i pomocy de minimis
w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. Nr 53 poz. 354).
§ 7.1. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) Wójt Gminy Gąsawa bez względu na wysokość
kwoty należności pieniężnych;
2) kierownik jednostki podległej, jeżeli kwota
należności pieniężnych nie przekracza 2500,00 zł.
2. W przypadku, gdy kwota należności pieniężnej,
przypadającej
jednostce
podległej
przekracza
2500,00 zł, kierownik danej jednostki podejmuje
decyzję w sprawie udzielenia ulgi po uzyskaniu
wiążącej opinii w tej sprawie Wójta Gminy Gąsawa.
§ 8.1. Należność pieniężna staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami należnymi od
pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty,
w przypadku gdy zostanie ustalone, że:
1) dowody, na podstawie których organ lub osoba
uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;
2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną
w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielnie
ulgi;
3) dłużnik
nie
spłacił
należności
pieniężnej
w odroczonym terminie.
2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił
którejkolwiek z rat - niespłacona należność pieniężna
staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami
należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do
dnia zapłaty.
§ 9. Dopuszcza się możliwość niedochodzenia
cywilnoprawnej należności pieniężnej, której kwota nie
przekracza 10 zł.
§ 10. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących
należności mających charakter cywilnoprawny,
nierozpoznanych do wejścia w życie uchwały stosuje
się przepisy niniejszej uchwały.
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§ 11.1. Wójt Gminy Gąsawa w terminie do 31 maja
roku następnego podaje do publicznej wiadomości
informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych
umorzeń w danym roku budżetowym.
2. Kierownicy jednostek podległych składają
Wójtowi Gminy Gąsawa informacje o łącznej liczbie
i kwocie dokonanych umorzeń do 15 maja roku
następnego.
§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXIX/199/06 Rady
Gminy w Gąsawie z dnia 27 września 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
umarzania
należności
gminnych
jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa i udzieleniu ulg w spłacaniu tych należności
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gąsawa.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Maciejewski
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały
w Dz U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. 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 106 poz. 675.
2. Zmiany tekstu wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U.
z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96
poz. 620.
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UCHWAŁA Nr LXIII/411/2010
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na
terenie gminy Pruszcz.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857)
oraz 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 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 roku Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku
Nr 172, poz. 1441 z 2006 roku Nr 17, poz. 128 Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.
142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co
następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się warunki, w tym organizacyjne
i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu na
obszarze gminy Pruszcz.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Pruszcz;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy
Pruszcz;
3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć
Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz;
4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Pruszcz;
5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy
w Pruszczu;
6) dotacji – należy przez to rozumieć środki finansowe
z budżetu gminy przeznaczone na dofinansowanie
rozwoju sportu na terenie gminy Pruszcz,
przyznawane z zachowaniem przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020);
7) klubie sportowym – należy przez to rozumieć klub
sportowy, będący osobą prawną, mający siedzibę
i prowadzący działalność sportową na terenie gminy
Pruszcz, będący podmiotem nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych i nie działającym
w celu osiągnięcia zysku, którego działalność
sportowa zwiększa dostępność społeczności lokalnej
do uprawiania sportu.

Rozdział II
Warunki wspierania rozwoju sportu.
§ 3.1. Gmina wspiera sport tworząc warunki, w tym
organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego
mieszkańców
gminy
poprzez
uczestnictwo
w aktywnym stylu życia;
4) promocje sportu i aktywnego stylu życia;
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców gminy.
§ 4.1. Wsparcie, o którym mowa w § 3 ust. 1,
udzielane będzie w formie:
1) dotacji celowych na prowadzenie statutowej
działalności sportowej;
2) stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za
osiągnięte wyniki sportowe na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych
na wspieranie rozwoju sportu określa corocznie Rada
w uchwale budżetowej.
§ 5.1. Dotację na realizację projektu w zakresie
rozwoju sportu może otrzymać klub sportowy, który:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 3 ust. 2
niniejszej uchwały;
2) zapewni udział środków własnych na realizację
zadania z zakresu rozwoju sportu.
2. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, w trybie indywidualnych
rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.
§ 6.1. Wsparcie finansowe w ramach udzielanych
dotacji odbywa się poprzez pokrycie kosztów z tytułu
poniesionych przez dany klub sportowy następujących
wydatków:
a) wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
b) organizowania zawodów sportowych na terenie
gminy;
c) finansowania opłat startowych i wpisowych
związanych z udziałem w zawodach sportowych;
d) ubezpieczenia
zawodników
i
zapewnienia
odpowiedniej opieki medycznej;
e) pokrycia
kosztów
transportu
związanych
z uczestnictwem w zawodach i obozach sportowych;
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f) pokrycia kosztów dojazdów zawodników na treningi
i mecze;
g) pokrycia kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego;
h) pokrycia kosztów szkoleń podwyższających
kwalifikacje kadry szkoleniowej;
i) zakupu sprzętu sportowego;
j) zakupu wody mineralnej i artykułów spożywczych
dla zawodników klubu sportowego.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub
dofinansowane:
a) remonty budynków;
b) zadania i zakupy inwestycyjne;
c) zakup nieruchomości;
d) działalność gospodarcza;
e) koszty promocji;
f) premie dla członków klubu sportowego;
g) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
h) zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na
klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
i) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej
pożyczki,
kredytu
lub
wykupu
papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
j) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację
przedsięwzięcia
przed
zawarciem
umowy
o udzielenie dotacji.
Rozdział III
Ogłoszenie o konkursie i oferta konkursowa.
§ 7.1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się
w prasie o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
2. W ogłoszeniu o konkursie powinny być zawarte
następujące informacje:
a) nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs;
b) zasady przyznawania dotacji;
c) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych
przeznaczonych na wsparcie zadania;
d) termin i warunki realizacji zadania;
e) miejsce i termin składania ofert;
f) miejsce i termin otwarcia ofert;
g) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu
wyboru oferty;
h) zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz
przesunięcia terminu składania ofert.
§ 8.1. Oferta złożona przez klub sportowy
ubiegający się o przyznanie dotacji powinna zawierać:
a) nazwę i siedzibę oferenta;
b) dokładny adres oferenta, numer telefonu i fax-u oraz
adres e-mail;
c) formę prawna i numer rejestru, w którym wpisany
jest klub sportowy;
d) numer NIP i REGON;
e) nazwę banku i numer rachunku bankowego;
f) rodzaj i cel zadania;
g) szczegółowy, spójny z kosztorysem opis i zakres
rzeczowy realizacji zadania;
h) kosztorys zawierający kalkulacje przewidywanych
kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału
środków własnych, środków z innych źródeł oraz
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wysokości planowanej do uzyskania dotacji
z budżetu gminy;
i) wysokość wnioskowanej dotacji;
j) termin i miejsce realizacji zadania;
k) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie
i załącznikach do oferty informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
l) podpisy osób umocowanych do działania w imieniu
oferenta.
2. Do oferty, o której mowa w ust. 1 dołączyć
należy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji
potwierdzający
status
prawny
oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących lub
potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu,
wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed
terminem składania ofert;
b) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopie
statutu klubu sportowego, z którego wynika zakres
jego działalności;
c) informacje o posiadanych zasobach kadrowych
i rzeczowych, wskazujących możliwość realizacji
zadania;
d) merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności.
3. W ofercie można zawrzeć informacje lub
dołączyć do oferty oryginalne lub potwierdzone za
zgodność z oryginałem dokumenty zawierające
referencje,
czy
potwierdzające
wyniki
we
współzawodnictwie
sportowym,
osiągnięcia,
doświadczenie oferenta.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie
opatrzonej opisem „Konkurs na realizacje zadania
w zakresie rozwoju sportu w gminie Pruszcz”.
Rozdział IV
Konkurs i rozpatrywanie ofert.
§ 9.1. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt
powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursowa.
2. Komisja składa się co najmniej z 3 osób.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą
merytoryczni pracownicy Urzędu oraz co najmniej
jeden przedstawiciel Rady.
4. Do zadań komisji konkursowej należy
w szczególności:
a) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny ofert;
b) przedłożenie wyników konkursu Wójtowi.
§ 10.1. Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się
nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu
składania ofert wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.
2. O terminie i miejscu posiedzenia komisji
konkursowej jej członkowie zostają powiadomieni nie
później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.
3. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeśli
w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej
członków.
§ 11.1. Komisja konkursowa w pierwszej kolejności
sprawdza wymogi formalne, czy oferta została złożona
przez uprawniony podmiot, czy została złożona
w terminie, czy podpisana została przez osoby
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umocowane do reprezentacji oraz czy z oferty
i załączonych do niej dokumentów wynika, że zawiera
wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu
o konkursie.
2. Komisja
konkursowa
może
wyznaczyć
dodatkowy termin dla uzupełnienia braków formalnych
oferty. Komisja konkursowa wzywa oferenta do
uzupełnienia oferty w terminie nie dłuższym niż 5 dni.
W takim przypadku komisja konkursowa zawiadamia
wszystkich oferentów o terminie merytorycznego
rozpatrzenia ofert, który nie może być wyznaczony
później niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Wniosek, którego wad w wskazanych przez
komisje konkursową terminie nie usunięto lub który nie
został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Do dalszego etapu konkursu - oceny
merytorycznej - dopuszczone zostają oferty spełniające
wymogi formalne.
§ 12.1. Dokonując oceny merytorycznej oferty
komisja konkursowa bierze pod uwagę:
a) rodzaj i cel zadania;
b) sposób realizacji zadania;
c) zgodność oferty z celem publicznym określonym
w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały;
d) kosztorys, w szczególności ze względu na rodzaj
kosztów;
e) udział środków własnych i posiadanych z innych
źródeł;
f) zasoby kadrowe;
g) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań
z zakresu rozwoju sportu;
h) wyniki
we
współzawodnictwie
sportowym,
osiągnięcia, doświadczenie, referencje;
i) dotychczasową współprace z gminą, w tym rzetelne
i terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu
ostatnich 2 lat umów i porozumień;
j) wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania
sportu na terenie gminy;
k) możliwość realizacja zadania przez wnioskodawcę;
l) oddziaływanie
przedsięwzięcia
na
sferę
organizacyjną sportu lub współzawodnictwo
sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;
2. Oceny merytorycznej oferty członkowie komisji
konkursowej dokonują indywidualnie przyznając
odpowiednio punkty od 1 do 5 oceniając poszczególne
kryteria wymienione w ust. 1. Ocenę końcowa oferty
stanowi suma punktów wszystkich członków komisji
konkursowej.
3. Podstawa do wyboru przez komisję konkursową
oferty jest uzyskanie przez nią co najmniej połowy
możliwych do uzyskania punktów.
§ 13.1. Z przebiegu pracy komisji konkursowej
sporządza się protokół, który powinien zawierać:
a) termin i miejsce rozpatrzenia ofert;
b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
c) liczbę zgłoszonych ofert;
d) wskazanie ofert spełniających warunki formalne
i uzasadnienie odrzucenia ofert nie spełniających
warunków formalnych;

Poz. 2896

e) wykaz ofert wybranych przez komisję z podaniem
uzyskanych ocen;
f) propozycję wysokości dotacji dla wybranych
oferentów w oparciu o liczbę uzyskanych punktów,
wysokość wnioskowanej przez oferenta dotacji oraz
wielkość środków finansowych przewidzianych do
rozdysponowania w konkursie;
g) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej;
h) podpisy członków komisji konkursowej.
2. Oferty oraz inne dokumenty sporządzone przez
komisje konkursowa stanowią załączniki do protokołu.
3. Komisja
konkursowa
przekazuje
swoją
propozycję rozstrzygnięcia konkursu Wójtowi w postaci
stosownego protokołu.
§ 14.1. Ostatecznego
rozstrzygnięcia
konkursu
w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje
Wójt w formie zarządzenia.
2. Konkurs winien być rozstrzygnięty najpóźniej
w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Wyniki konkursu doręcza się wnioskodawcom
i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń urzędu.
4. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja
konkursowa ulega rozwiązaniu.
Rozdział V
Umowa
§ 15.1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie
umowy zawartej pomiędzy gmina a klubem sportowym,
którego oferta została wybrana.
2. Oferenci przyjmując dotację zobowiązują się do
wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na
warunkach i zasadach określonych w tej umowie.
3. Dotacja powinna być wykorzystana w trakcie
roku budżetowego, na który została przyznana
4. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy
niż rok budżetowy.
5. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Umowa winna zawierać w szczególności:
a) oznaczenie stron umowy;
b) rodzaj zadania podlegającego dotacji i cel na jaki
dotacja została przyznana;
c) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu
na realizację zadania;
d) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;
e) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania
dotacji;
f) sposób i termin rozliczenia dotacji;
g) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających
rozwiązanie umowy;
h) zobowiązanie
podmiotu
do
prowadzenia
wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej
środków finansowych otrzymanych na realizację
zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji
umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod
względem rzeczowym i finansowym;
i) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części
dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji;
j) podpisy stron.
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6. Załącznikiem (integralnym elementem) do
umowy jest zawarty w ofercie szczegółowy opis
zadania i ostateczny kosztorys.
7. W treści umowy zamieszcza się postanowienia
dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego
aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy
nie może powodować zwiększenia przyznanej kwoty
dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń
zaakceptowanego projektu przedsięwzięcia.
8. Dotację na realizację zadania w zakresie rozwoju
sportu przekazuje się na rachunek bankowy klubu, na
warunkach określonych w umowie.
9. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub
nienależytego jej wykonania.
Rozdział VI
Kontrola wykonania i rozliczenie zadania.
§ 16.1. W trakcie realizacji zadania gmina może
dokonywać kontroli realizacji zadania.
2. Kontroli mogą dokonywać pracownicy Urzędu
wyznaczeni przez Wójta.
3. O możliwości przeprowadzenia kontroli Wójt
zawiadamia klub sportowy co najmniej 3 dni przed
terminem planowanej kontroli.
4. Kontrolę można przeprowadzić w siedzibie
klubu sportowego lub w Urzędzie.
5. W przypadku kontroli, kontrolujący mają prawo
żądania udzielania informacji o przebiegu wykonania
zadania.
Wszelkich
dokumentów
związanych
z realizacją zadania i wydatkowaniem dotacji, wgląd do
dokumentacji księgowej.
6. W
przypadku
przeprowadzonej
kontroli
sporządza się z niej protokół.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się
przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas
przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
liczonych od dnia przekazania podmiotowi dotowanemu
dotacji.
§ 17.1. Po zakończeniu realizacji zadania, klub
sportowy
jest
zobowiązany
do
sporządzenia
sprawozdania z jego wykonania w terminie 30 dni od
dnia upływu okresu, na który została zawarta umowa.
2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
a) informację o przebiegu realizacji zadania;
b) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane
w oparciu o kosztorys załączony do ofert i umowy;
c) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania;
d) zestawienie
kserokopii
dokumentów,
faktur
(rachunków)
potwierdzających
wydatkowanie
środków.
4. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania
tylko
części
przekazanej
dotacji,
niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji.

Poz. 2896

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.
§ 18.1. Wójt lub upoważniony przez niego
pracownik Urzędu w terminie do 30 kwietnia roku
następującego po roku, w którym realizowane jest
zadanie, przedstawia podczas Sesji Rady informację
o wykorzystaniu środków i realizacji zadań z zakresu
rozwoju sportu przez kluby sportowe.
2. Wójt
wyznacza
pracownika
Urzędu
odpowiedzialnego za koordynację i wykonanie zadań
z zakresu realizacji zadań objętych niniejsza uchwałą.
§ 19. Traci moc uchwała Nr XX/139/08 Rady Gminy
Pruszcz z dnia 29 lutego 2008 roku, w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
kwalifikowanego
na
terenie
gminy
Pruszcz
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2 czerwca 2008 r. Nr 80,
poz. 1312).
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pruszcz.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Jagła
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 2 listopada 2010 r.
pomiędzy
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Panem Rafałem
Bruskim, zwanym dalej „Wojewodą”,
a Prezydentem Miasta Torunia, Panem Michałem
Zaleskim, zwanym dalej „Miastem”
Na podstawie art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), w związku
z art. 14c ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 178 z 2009 r.
poz. 1380) zostaje zawarte Porozumienie o treści:
§ 1.1. Strony zgodnie oświadczają, że w dniu 3
sierpnia 2010 r. zawarły porozumienie w sprawie
zabezpieczenia niezbędnych warunków organizacyjnotechnicznych do zorganizowania i docelowego
uruchomienia centrum powiadamiania ratunkowego
w Toruniu poprzez wykonanie adaptacji pomieszczeń
i systemów technicznych w obiekcie Urzędu Miasta
w Toruniu przy ul. Legionów 70-76 w zakresie
wymaganym dla centrum powiadamia ratunkowego.
W ramach realizacji pierwszego etapu zadania
wskazanego w § 2. pkt 1 porozumienia z dnia 3 sierpnia
2010 r. Miasto przygotowało projekt budowlanowykonawczy pn. „Modernizacja obiektu Urzędu Miasta
Torunia przy ul. Legionów 70/76 w celu zapewnienia
warunków
organizacyjno-technicznych
do
zorganizowania i docelowego uruchomienia centrum
powiadamiania ratunkowego w Toruniu", opracowany
przez Zespoły Inżynierskie „HANIRO” Roman
Pietrzak, ul. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń,
którego koszt opracowania wynosi 57.706 zł (słownie:
pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześć złotych).
2. Przewidywany
koszt
realizacji
zadania
określonego w § 1 ust. 1 porozumienia z dnia 3 sierpnia
2010 r. wynosi 1.186.530,95 zł (słownie: jeden milion
sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści
złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) brutto, w tym:
- koszt dokumentacji projektowej - 57.706 zł brutto
(słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset
sześć złotych);
- koszt prac adaptacyjnych wynikający z kosztorysu 1.128.824,95 zł brutto (słownie: jeden milion sto
dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia
cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć złotych).
Kwota dotacji dla Miasta przewidziana przez Wojewodę
na realizację tego zadania wynosi 500.000 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych).
3. W związku z tym, że koszt realizacji zadania
przez Miasto przewyższa kwotę dotacji Wojewody
wskazaną w § 4 ust. 1 porozumienia z dnia 3 sierpnia
2010 r., strony zgodnie oświadczają, że odstępują od
realizacji ww. porozumienia.
§ 2.1. W celu rozliczenia pierwszego etapu zadania
określonego w § 2 pkt 1 porozumienia z dnia 3 sierpnia

2010 r. Wojewoda udzieli Miastu dotacji w kwocie
57.706 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy
siedemset sześć złotych) odpowiadającej kwocie
kosztów
opracowania
projektu
budowlanowykonawczego pn. „Modernizacja obiektu Urzędu
Miasta Torunia przy ul. Legionów 70/76 w celu
zapewnienia warunków organizacyjno-technicznych do
zorganizowania i docelowego uruchomienia centrum
powiadamiania ratunkowego w Toruniu”, opracowany
przez Zespoły Inżynierskie „HANIRO” Roman
Pietrzak, ul. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, na
podstawie przedłożonej przez Miasto faktury.
2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek
bankowy Miasta, tj. Bank Millenium S.A. o numerze
konta: 81 1160 2202 0000 0000 6171 9088 w terminie
7 dni od daty przedłożenia Wojewodzie przez Miasto
faktury.
3. Opracowany w ramach pierwszego etapu
realizacji zadania projekt budowlano-wykonawczy pn.
„Modernizacja obiektu Urzędu Miasta Torunia przy
ul. Legionów 70/76 w celu zapewnienia warunków
organizacyjno-technicznych
do
zorganizowania
i docelowego uruchomienia centrum powiadamiania
ratunkowego w Toruniu” opracowany przez Zespoły
Inżynierskie
„HANIRO”
Roman
Pietrzak,
ul. Skłodowskiej Curie 41, 87-100 Toruń staje się
z chwilą przekazania dotacji własnością KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
4. Miasto zobowiązuje się uzgadniać z Wojewodą
do dnia 1 września 2012 r. wszelkie przedsięwzięcia
i działania skutkujące zmianą stanu, organizacji
i funkcjonalności obiektu Urzędu Miasta w Toruniu,
przy ul. Legionów 70-76.
§ 3. Strony deklarują podtrzymanie dalszej woli
współpracy w zakresie uruchomienia w Toruniu
centrum powiadamiania ratunkowego.
§ 4. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron oraz dwóch celem ogłoszenia.
§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 6. Traci moc Porozumienie z dnia 3 sierpnia
2010 r., zawarte pomiędzy Wojewodą KujawskoPomorskim i Prezydentem Miasta Torunia w sprawie
zabezpieczenia niezbędnych warunków organizacyjnotechnicznych do zorganizowania i docelowego
uruchomienia centrum powiadamiania ratunkowego
w Toruniu poprzez wykonanie adaptacji pomieszczeń
i systemów technicznych w obiekcie Urzędu Miasta
w Toruniu przy ul. Legionów 70-76 w zakresie
wymaganym dla centrum powiadamia ratunkowego.
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§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania.
WOJEWODA

MIASTO

w z. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Dariusz Kurzawa
Wicewojewoda

Prezydent Miasta
Michał Zaleski
Skarbnik Miasta
Bolesław Tymolewski

2898
2898

OBWIESZCZENIE
DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ w BYDGOSZCZY
z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie
przewyższającej 5.000 zł.
Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240, ze zm.) oraz § 5a ust. 2 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie
wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za
zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie
przewyższającej 5.000zł (Dz.U. Nr 22, poz. 112, ze
zm.) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym umorzono zaległości
podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne
w kwocie przewyższającej 5.000zł w okresie od dnia
1 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.,
stanowiący załącznik do obwieszczenia.
p.o. Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy
Marcin Łoboda
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załącznik
do obwieszczenia
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
z dnia 2 grudnia 2010 r.
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Sprzedaż Dziennika odbywa się w stałych punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy i w Delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku
Cena brutto prenumeraty na okres jednego półrocza wynosi 741 zł, a prenumeraty rocznej 1482 zł
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 pok. 28 oraz 139 w godzinach pracy Urzędu
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