DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 24 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁY
nr LI/286/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 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 organu
lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
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nr XLIII/240/10 Rady Gminy Sośno z dnia 16 września 2010 r. w sprawie opłat za
świadczenia przedszkola samorządowego

10873

2926

–

nr LI/1362/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października
2010 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010
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–

nr 901/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Winnica
i Ścieżka Szkolna w Toruniu

10876

nr XL/324/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 października 2010 r. w sprawie
utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Sarnowo” w Sarnowie, gmina
Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie

10881

nr XL/326/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 października 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 w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

10883

nr XL/329/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 października 2010 r. w sprawie
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

10884

nr LIV/378/2010 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Aleksandrowie Kujawskim oraz warunków jego funkcjonowania

10886

nr XLII/256/2010 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Marianki

10888

nr XLII/262/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Brześć Kujawski

10890

nr XLVIII/335/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Włocławek
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nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu
i sposobu
powoływania
i
odwoływania
członków
Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego w gminie Włocławek oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania
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nr LVIII/616/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych
zadań publicznych

10894

nr XL/232/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz
wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg
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POROZUMIENIE
2938

–

aneks nr 18 z dnia 13 grudnia 2010 r. do Porozumienia podpisanego dnia 6 listopada
2006 r. zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą KujawskoPomorskim w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu
przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania
umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.)
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INFORMACJE
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zarządzenie nr 30/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Wielka Kępa”

10905

Starosty Lipnowskiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów
i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kikół

10907

2941

–

Starosty Lipnowskiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów
i budynków dla miasta Lipna
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Starosty Radziejowskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie operatu opisowokartograficznego związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków –
uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Bytoń
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decyzja nr OPO-4210-95(5)/2010/433/IX/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
16 grudnia 2010 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie, na wytwarzanie, przesyłanie
i dystrybucję ciepła

10908

decyzja nr OPO-4210-96(6)/2010/348/VIII/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
17 grudnia 2010 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej
„ZEC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie, na wytwarzanie,
przesyłanie i dystrybucję ciepła

10910

decyzja nr OPO-4210-100(5)/2010/1333/IX/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
21 grudnia 2010 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia
Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
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UCHWAŁA Nr LI/286/2010
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 31 sierpnia 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 organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.)) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. poz. 146), 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 Chełmna lub jego jednostkom
podległym,
warunki
dopuszczalności
pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje organ lub osoby
uprawnione do udzielania 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);
2) należności – oznacza to należność pieniężną główną
wraz z odsetkami za zwłokę i innymi należnościami
ubocznymi, mającą charakter cywilnoprawny,
przypadającą Gminie Miasta Chełmna lub jego
jednostkom podległym;
3) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną,
a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej;
4) o Burmistrzu Miasta – oznacza to Burmistrza Miasta
Chełmna;
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 części trzeciej tytułu VII rozdziału I
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
7) organie uprawnionym– oznacza to Burmistrza
Miasta lub kierownika jednostki lub zakładu
budżetowego;
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 charakter cywilnoprawny,
o których mowa w § 5 stanowi pomoc 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 informacji dotyczących:
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 oświadczeń
o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
2) wnioskodawcy obejmujących:
- imię, nazwisko albo nazwę,
- adres i miejsce zamieszkania albo adres siedziby,
- identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma
miejsce zamieszkania albo siedzibę,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- formę prawną,
- wielkość,
- klasę działalności, w związku z którą
wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251,
poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489),
- datę utworzenia
3) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym
sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat
obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami
o rachunkowości;
4) prowadzonej działalności gospodarczej, w związku
z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc
de minimis;
5) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na
pokrycie których ma być przeznaczona pomoc
de minimis.
§ 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 głównego 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. Jeżeli 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 zapłacie 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.
§ 7.1. Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1,
powinien zawierać co najmniej: 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. Uprawniony organ lub osoba zawiadamia
dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego
wniosku bez rozpatrzenia.
§ 8. Przed udzieleniem ulgi uprawniony organ lub
osoba przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu
dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności
faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do
zastosowania ulgi.

2924

Poz. 2924

§ 9. Do stosowania ulg są uprawnieni:
1) Burmistrz Miasta – w odniesieniu do należności
Miasta Chełmna wpłacanych bezpośrednio na jego
rachunek, a także należności przypadających
jednostkom
lub
zakładom
budżetowym
przekraczających kwotę, o której mowa w pkt. 2;
2) kierownik
jednostki
budżetowej
(zakładu
budżetowego) – w odniesieniu do należności
przypadających odpowiednio jednostce budżetowej
lub zakładowi budżetowemu, jeżeli wartość
należności głównej nie przekracza kwoty 2 000 zł.
§ 10.1. 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.
§ 11. Traci moc uchwała nr L/320/2006 Rady Miasta
Chełmna z dnia 24 października 2006r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa;
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Piotrowski
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UCHWAŁA Nr XLIII/240/10
RADY GMINY SOŚNO
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.1)), uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi
świadczone
przez
publiczne
przedszkole prowadzone przez Gminę Sośno w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego są
realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin
dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do
piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.
§ 2.1. Świadczenia przedszkola przekraczające
5 godzinną podstawę programową są odpłatne
i obejmują:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające
zainteresowania otaczającym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz
zaspakajające
ich
potrzebę
aktywności
i zainteresowania;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka.
2. Wysokość opłaty miesięcznej wynosi 70,00 zł
dla dziecka przebywającego 6 godzin dziennie oraz
80,00 zł dla dziecka przebywającego w przedszkolu
powyżej 6 godzin dziennie.
3. Rodzice dzieci korzystających z jednego posiłku
refundowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sośnie oraz dzieci uczęszczajęce do
oddziału zerowego przebywające w przedszkolu
powyżej 5-ciu godzin w oczekiwaniu na autobus
szkolny są zwolnieni z opłaty, o której mowa w ust. 2.
§ 3. Opłata o której mowa w § 2 nie obejmuje
kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za
wyżywienie
ustala
dyrektor
przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie
kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych
do przygotowania posiłku.
§ 4. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat
miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania
umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa
cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem
a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
2925

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/27/03 Rady Gminy
Sośno z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia
odpłatności rodziców za usługi świadczone na rzecz
dziecka w Samorządowym Przedszkolu w Sośnie oraz
uchwała Nr X/57/03 Rady Gminy Sośno z dnia
11 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały
ustalającej odpłatność rodziców za usługi świadczone
na rzecz dziecka w Samorządowym Przedszkolu
w Sośnie.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Sośno.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło
14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Paszylk
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320.
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UCHWAŁA Nr LI/1362/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010
Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1)
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) oraz art. 166
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.3)
w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. 4),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ogółem o kwotę 95.865.835 zł,
tj. do wysokości 884.197.630 zł, zgodnie z załącznikami
nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, z tytułu zmniejszenia:
1) dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem
środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł
zagranicznych o kwotę 94.569.450 zł;
2) dotacji i środków na finansowanie zadań
pozostałych o kwotę 1.296.385 zł;
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ogółem o kwotę 95.865.835 zł,
tj. do wysokości 944.197.630 zł, z tytułu:
1) zmniejszenia wydatków na:
- działania i projekty realizowane w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego o kwotę
65.075.027 zł,
- działania i projekty realizowane w ramach
komponentu
regionalnego
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę
653.764 zł,
- działania i projekty realizowane w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
o kwotę 19.016.297 zł,
- pozostałe programy realizowane ze środków
zagranicznych o kwotę 8.412.533 zł,
- wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę
821.256 zł,
- pozostałe zadania o kwotę 2.056.496 zł;
2) zwiększenia wydatków na jednoroczne zadania
inwestycyjne o kwotę 169.538 zł.

-

§ 3. Dokonuje się zmiany planów finansowych:
rachunków
dochodów
własnych
jednostek
budżetowych,
Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 4. W uchwale nr XLI/1003/09 Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
dnia

21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu województwa na
rok 2010, zmienionej uchwałami:
- nr 6/68/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 21 stycznia 2010 r.,
- nr
XLII/1071/10
Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2010 r.,
- nr 10/122/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 4 lutego 2010 r.,
- nr 12/154/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 11 lutego 2010 r.,
- nr
XLIII/1079/10
Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r.,
- nr 25/349/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 30 marca 2010 r.,
- nr 26/353/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 31 marca 2010 r.,
- nr 34/476/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r.,
- nr XLVI/1210/10 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 24 maja 2010 r.,
- nr 46/742/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 10 czerwca 2010 r.,
- nr
XLVIII/1254/10
Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r.,
- nr 54/908/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 8 lipca 2010 r.,
- nr 66/1125/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r.,
- nr L/1342/10 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 20 września 2010 r.,
- nr 78/1277/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 30 września 2010 r.,
- nr 79/1286/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 5 października 2010 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 kwotę „980.063.465 zł” zastępuje się
kwotą „884.197.630 zł”;
2) w § 1 ust. 1 pkt 1 kwotę „597.756.373 zł” zastępuje
się kwotą „582.761.280 zł”;
3) w § 1 ust. 1 pkt 2 kwotę „382.307.092 zł” zastępuje
się kwotą „301.436.350 zł”;
4) w § 2 ust. 1 kwotę „1.040.063.465 zł” zastępuje się
kwotą „944.197.630 zł”;
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę „586.868.623 zł” zastępuje
się kwotą „572.230.750 zł”;
6) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę „453.194.842 zł” zastępuje
się kwotą „371.966.880 zł”;
7) w § 5 pkt 2 kwotę „3.130.000 zł” zastępuje się
kwotą „2.489.825 zł”;
8) w § 5 pkt 2 lit. a kwotę „1.130.000 zł” zastępuje się
kwotą „489.825 zł”;
9) w § 7 ust. 1 kwotę „315.781.864 zł” zastępuje się
kwotą „299.946.602 zł”;
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10) w § 7 ust. 1 pkt 1 kwotę „171.155.123 zł”
się kwotą „169.596.197 zł”;
11) w § 7 ust. 1 pkt 2 kwotę „144.626.741 zł”
się kwotą „130.350.405 zł”;
12) w § 12 ust. 2 pkt 1 kwotę „4.796.809 zł”
się kwotą „5.095.274 zł”;
13) w § 12 ust. 2 pkt 2 kwotę „5.992.384 zł”
się kwotą „6.287.038 zł”;
14) w § 13 ust. 2 pkt 2 kwotę „3.986.219 zł”
się kwotą „1.878.000 zł”.
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zastępuje
zastępuje
zastępuje
zastępuje
zastępuje

§ 5. Dokonuje się zmian w następujących
załącznikach do uchwały nr XLI/1003/09 Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
dnia
21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu województwa na
rok 2010 (z późn. zm.):
1) nr 1 – Dochody budżetu Województwa KujawskoPomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na
2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały;
2) nr 2 – Dochody budżetu Województwa KujawskoPomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na
2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) nr 3 – Wydatki budżetu Województwa KujawskoPomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2010 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) nr 4 – Wydatki budżetu Województwa KujawskoPomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na
2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały;
5) nr 5 – Wynik budżetowy i finansowy. Plan na
2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej
uchwały;
6) nr 6 – Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7) nr 7 – Limity wydatków na działania i projekty
realizowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
KujawskoPomorskiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do
niniejszej uchwały;
8) nr 8 – Limity wydatków na działania i projekty
realizowane w ramach komponentu regionalnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie
z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
9) nr 9 – Limity wydatków na działania i projekty
realizowane w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, zgodnie z załącznikiem
nr 9 do niniejszej uchwały;
10) nr 10 – Limity wydatków na pozostałe programy
realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie
z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
11) nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na
2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej
uchwały;
12) nr 12 – Dotacje udzielane z budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2010 r., zgodnie
z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
2926
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13) nr 13 – Zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Samorządowi Województwa.
Plan na 2010 r.", zgodnie z załącznikiem nr 13 do
niniejszej uchwały;
14) nr 14 – Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji
rządowej. Plan na 2010 r., zgodnie z załącznikiem
nr 14 do niniejszej uchwały;
15) nr 15 – Dochody i wydatki na zadania realizowane
w drodze umów i porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego. Plan na 2010 r., zgodnie
z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały;
16) nr 17 – Dochody i wydatki rachunków dochodów
własnych jednostek budżetowych. Plan na 2010 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały;
17) nr 19 – Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym. Plan na 2010 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa.
§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Sikora
1

2

3

4

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167,
poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152,
poz. 1020.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r.
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249,
poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,
poz. 791 i Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79,
poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r.
Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108,
poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.
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UCHWAŁA Nr 901/10
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Winnica
i Ścieżka Szkolna w Toruniu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami1))
oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami2)), po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia”
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala
się
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenu
położonego w rejonie ulic Winnica i Ścieżka Szkolna
w Toruniu, będący zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla
terenów położonych w rejonie ulic: Lubicka, Szosa
Lubicka, Antczaka i Winnica (uchwała Nr 1159/06
Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2006 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 149 poz. 2172 z dnia
30 listopada 2006 r.), zwany dalej planem.
§ 2. Integralną częścią planu, o którym mowa
w
§ 1,
jest
rysunek
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
zwany
dalej
rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały, przedstawiający graficznie ustalenia
planu, w tym granice obszaru objętego planem.
§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno
dominować na terenie wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi;
2) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenia podstawowe
i nie jest z nim sprzeczne;
3) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru o
określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego,
wyznaczonego
na
rysunku
planu
liniami
rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem;
4) symbolu terenu - należy przez to rozumieć
oznaczenie
terenu
wydzielonego
liniami
rozgraniczającymi, składające się z:
a) poz. 1 - liczba 44 - oznacza numer planu
miejscowego,
b) poz. 2 - liczba 08 - oznacza numer jednostki
przestrzennej ustaleń studium,
c) poz. 3 - oznacza symbol przeznaczenia
podstawowego terenu,
d) poz. 4 - oznacza numer kolejny terenu;

5) rozwiązaniach
o
wysokim
standardzie
architektonicznym - należy przez to rozumieć
rozwiązania
architektoniczno-budowlane
charakteryzujące
się
indywidualną
formą
stylistyczną bryły budynku i wysoką jakością
materiałów wykończeniowych;
6) usługach towarzyszących zabudowie mieszkaniowej
- należy przez to rozumieć lokal znajdujący się
w budynku mieszkalnym, służący szeroko
rozumianym usługom dla ludności, nie powodujący
pogorszenia standardów warunków mieszkaniowych
i nie przekroczenia dopuszczalnych norm
zanieczyszczeń środowiska, hałasu i wibracji
wymaganych dla funkcji mieszkaniowej;
7) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć
linię
wyznaczoną
na
rysunku
i w ustaleniach planu, na której należy zlokalizować
co najmniej 70% powierzchni i długości ściany
budynku z zakazem jej przekraczania w kierunku
linii rozgraniczającej terenu (z wyjątkiem elementów
architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu,
pilaster, zadaszenie nad wejściem, balkon, wykusz,
schody zewnętrzne, pochylnia itp. oraz części
podziemnej budynku poniżej poziomu terenu);
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć
linię
wyznaczoną
na
rysunku
i w ustaleniach planu, której nie może przekraczać
bryła budynku w kierunku linii rozgraniczającej
terenu (z wyjątkiem elementów architektonicznych
takich jak: gzyms, okap dachu, pilaster, zadaszenie
nad wejściem, balkon, wykusz, schody zewnętrzne,
pochylnia itp. oraz części podziemnej budynku
poniżej poziomu terenu);
9) wymianie zabudowy o wartościach historycznokulturowych - należy przez to rozumieć rozbiórkę
zabudowy o wartościach historyczno-kulturowych,
oznaczonej na rysunku planu i realizację w jej
miejscu nowego budynku – po uprzednim
uzgodnieniu z właściwym urzędem ochrony
zabytków konieczności wykonania inwentaryzacji
budynku;
10) wskaźniku miejsc postojowych - należy przez to
rozumieć obowiązek realizacji minimalnej ilości
miejsc postojowych lokalizowanych w granicach
działki budowlanej dla potrzeb przeznaczenia
podstawowego i dopuszczalnego (w przypadkach
realizacji obiektu z jego zakresu) obliczanej
wg wskaźnika określonego w ustaleniach niniejszej
uchwały, przy uwzględnieniu zasady równania
w górę w przypadku ułamkowego przelicznika;
11) podziałach działek wynikających z regulacji
prawnych - należy przez to rozumieć wszelkie
podziały, których celem nie jest wydzielenie nowych
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działek budowlanych, lecz poprawa geometrycznego
kształtu działek istniejących;
12) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć
takie ogrodzenie, w którym powierzchnia
prześwitów widocznych z kierunku prostopadłego
do elewacji przekracza 30% powierzchni
poszczególnych segmentów ogrodzenia pomiędzy
osiami podpór;
13) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć
zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską
ukształtowaną funkcjonalnie i plastycznie;
14) postuluje się - należy przez to rozumieć sugestię
zastosowania się do ustaleń niniejszej uchwały,
które
należy
traktować
jako
niewiążące,
wprowadzonych w celu podniesienia walorów
funkcjonalnych, estetycznych itp. terenów.
2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie
wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie
z definicjami przyjętymi w ustawie z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm
i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu
podjęcia niniejszej uchwały.
Rozdział 2
Przepisy szczegółowe
§ 4. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 44.08-MW 1 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe
zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna,
b) dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
wolno
stojąca,
usługi
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, zieleń
urządzona, obiekty małej architektury, parkingi
i drogi wewnętrzne oraz obiekty i urządzenia
infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nakaz stosowania rozwiązań o wysokim
standardzie architektonicznym,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lokalizacja na działce wyłącznie jednego
budynku
mieszkalnego
i
ewentualnie
dodatkowego budynku gospodarczego lub
garażu,
c) obowiązek rozbiórki budynków mieszkalnych
kolidujących z pasem drogowym ul. Lubickiej,
d) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
wolnostojących nośników reklamowych oraz
zmiany sposobu użytkowania budynków
gospodarczych na cele mieszkalne,
e) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych wzdłuż
linii rozgraniczającej od strony ulic Winnica
i Ścieżka Szkolna;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) maksymalna ochrona istniejącego ukształtowania
terenu i drzewostanu,
b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących
zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko
z
wyłączeniem
inwestycji
infrastruktury technicznej;
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej
ogólnych cech rozplanowania zespołu budynków
szkieletowych i murowanych w otoczeniu zieleni
z XIX w. i początku XX w. przy ul. Winnica, dla
której ustala się:
- ochronę
walorów
krajobrazowych
w szczególności kompozycję zabudowy oraz
typ i formę budynków,
- dążenie
do
zachowania
istniejącej
historycznej zabudowy,
- dla nowej zabudowy – dążenie do utrzymania
charakterystycznego klimatu poszczególnych
zespołów poprzez nawiązanie do historycznej
kompozycji
zespołu
rozplanowania
zasadniczych elementów, charakteru elewacji
i brył z jednoczesnym wprowadzeniem
elementów zabudowy i zagospodarowania
podnoszących
standardy
użytkowania
i wartości estetyczne miejsca,
b) przedmiotem ochrony konserwatorskiej jest
zabudowa
o
wartościach
historycznokulturowych oznaczona na rysunku planu,
c) nakaz uzgodnienia z właściwym urzędem
ochrony zabytków:
- robót budowlanych związanych z zabudową
o
wartościach
historyczno-kulturowych
(w tym w szczególności przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu
użytkowania, remontów, wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, kolorystyki elewacji),
- rozbiórki i wymiany zabudowy o wartościach
historyczno-kulturowych,
- zmian zagospodarowania terenu, w tym
w szczególności w zakresie drzewostanu i
napowietrznych
sieci
infrastruktury
technicznej),
- nowej zabudowy w zakresie formy
architektonicznej i wystroju elewacji –
nawiązującej do istniejącej zabudowy
o wartościach historyczno-kulturowych,
- zakresu dokumentacji inwentaryzacyjnej
budynków (przeciętych pasem drogowym
ul. Lubickiej) poprzedzającej ich rozbiórkę –
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych – nie występuje potrzeba
określania;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) obowiązujące i nieprzekraczalna linie zabudowy
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy
działki lub działek budowlanych pod nową
zabudowę - 40%,
c) obowiązek uwzględnienia dla nowej zabudowy
wzdłuż ul. Winnica:
- usytuowania dłuższej elewacji budynku
zgodnie z obowiązującą linią zabudowy
i kalenicy dachu - równolegle do ulicy,
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maksymalnej długości elewacji budynków
usytuowanych zgodnie z obowiązującą linią
zabudowy - 20 m,
d) dopuszcza się - lokalizację zabudowy
o maksymalnej długości elewacji – 32 m, w głębi
terenu od strony ul. Winnica, zgodnie
z nieprzekraczalnymi liniami dla tej zabudowy –
oznaczonymi na rysunku planu,
e) nieprzekraczalna
wysokość
zabudowy
III kondygnacje nadziemne i 12 m ponad
poziomem terenu,
f) dopuszcza się istniejącą zabudowę o wysokości
IV kondygnacji nadziemnych,
g) forma zadaszenia budynku:
- dachy o minimalnym nachyleniu połaci 15o,
- dopuszcza się dachy w formie mansardowej
nawiązujące do istniejącej zabudowy przy
ul. Winnica 23 i 35-39;
h) minimalny wskaźnik miejsc postojowych:
- dla nowej zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie,
- dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej 0,8 miejsca postojowego na jedno
mieszkanie,
- dla usług - 3 miejsca postojowe na 100 m2
powierzchni użytkowej;
i) obowiązek zagospodarowania minimum 40%
powierzchni działki lub działek pod nową
zabudowę - jako powierzchni biologicznie
czynnej;
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów – dla terenów
narażonych na osuwanie się mas ziemnych –
w ramach prac ziemnych związanych z realizacją
zabudowy,
infrastruktury
technicznej,
dróg
wewnętrznych i zagospodarowania terenu obowiązek zastosowania rozwiązań zapobiegających
zagrożeniu osuwania się mas ziemnych;
szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych
działek budowlanych - 0,05 ha z zastrzeżeniem
lit. c,
b) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń
infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych
o wielkości niezbędnej do ich prawidłowego
funkcjonowania na warunkach wynikających
z przepisów odrębnych,
c) dopuszcza się podziały wynikające z regulacji
stanu prawnego oraz scalenie wydzielonych
nieruchomości celem wydzielenia większej
działki budowlanej;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenie w jego użytkowaniu:
a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg
publicznych – ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna
na warunkach zarządcy drogi,
b) zakaz obsługi komunikacyjnej z ul. Lubickiej;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej:
-

7)

8)

9)

10)
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a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci na
warunkach wydanych przez gestora sieci,
b) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci na
warunkach wydanych przez gestora sieci,
c) dopuszcza
się
odprowadzenie
ścieków
deszczowych i roztopowych do gruntu,
d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci
ciepłowniczej lub urządzeń indywidualnych
z
zastosowaniem
paliw
i
technologii
gwarantujących
nie
przekroczenie
dopuszczalnych norm zanieczyszczeń zgodnie
z przepisami szczególnymi,
e) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących
lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych
na warunkach wydanych przez gestora sieci,
f) zaopatrzenie
w
gaz
z
istniejących
i projektowanych sieci na warunkach wydanych
przez gestora sieci,
g) postuluje się przebudowę istniejących sieci
napowietrznych na skablowane podziemne;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów - do czasu
realizacji ustaleń niniejszej uchwały dopuszcza się
dotychczasowe użytkowanie obiektów budowlanych
i terenów, w tym budynków mieszkalnych
ustalonych do rozbiórki położonych przy
ul. Lubickiej 26 i 28;
12) stawkę procentową, na podstawie której ustala się
jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysokości 0% dla gruntów
gminnych i gruntów nabywanych przez gminę na
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 5. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłożenia
do publicznego wglądu - stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Rozstrzygnięcie
o
sposobie
realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania - stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega
publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta
Torunia.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
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Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2004 r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, z 2007 r.
Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,
nr 106, poz.675, nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996
i Nr 155, poz. 1043.

2)

Poz. 2927

Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. 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).
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 901/10
Rady Miasta Toruń
z dnia 21 października 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.),
w związku z art. 17 pkt 14, przedstawia się listę
nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna
w Toruniu, wraz z rozstrzygnięciem o sposobie ich
rozpatrzenia.
Rada Miasta Torunia przyjmuje następujący sposób
rozpatrzenia uwagi wniesionej przez Panią Joannę
Jaroszyńską ze Stowarzyszenia Rowerowy Toruń,
ul. Klonowica 33/2, 87-100 Toruń

Uwaga dotycząca:
braku zapisów zalecających zapewnienie miejsc
postojowych dla osób poruszających się na rowerze
tj. stojaków, przechowalni czy wiat rowerowych na
terenach
przeznaczonych
pod
zabudowę
mieszkaniową
wielorodzinną
nie
została
uwzględniona.
Uzasadnienie:
Miejsca postojowe dla rowerów – w formie stojaków,
przechowalni i wiat rowerowych nie kolidują
z
przeznaczeniem
podstawowym
(zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna) i dopuszczalnym
(m.in. parkingi, obiekty małej architektury) – dla terenu
oznaczonego symbolem 44.08-MW 1.
Ustalane w projekcie planu wskaźniki parkingowe dla
samochodów (przywołane w uwadze) - nie ograniczają
możliwości realizowania miejsc parkingowych dla
rowerów. Obowiązujące przepisy dotyczące planowania
i zagospodarowania przestrzennego, nie wymagają
określania w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego - zasad i warunków dla zapewnienia
miejsc postojowych dla rowerów. Proponowane
w uwadze, wprowadzenie w/w miejsc postojowych dla
rowerów,
jest
bezprzedmiotowe
w
świetle
w/w uwarunkowań.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 901/10
Rady Miasta Toruń
z dnia 21 października 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania
Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic:
Winnica i Ścieżka Szkolna w Toruniu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
Rada Miasta rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na obszarze objętym planem, nie wydzielono terenów
pod drogi publiczne oraz sieci i urządzenia
infrastruktury
technicznej,
będących
celami
publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004,
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
W związku z powyższym, nie występuje potrzeba
rozstrzygnięcia o sposobie realizacji oraz zasadach
finansowania w/w inwestycji.
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UCHWAŁA Nr XL/324/2010
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie ,,Park Kulturowy Sarnowo” w Sarnowie, gmina Lubraniec,
powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1), art. 16
ust. 1, 2, 3, 4 i 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1, 3 i 4,
art. 19 ust. 1 pkt 3, ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. 2) oraz po
zasięgnięciu
opinii
Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, RADA
MIEJSKA uchwala, co następuje:
§ 1. Na obszarze Gminy Lubraniec, we wsi
Sarnowo, tworzy się park kulturowy o nazwie „Park
Kulturowy Sarnowo”, dalej nazywany park kulturowy.
§ 2. Na cele parku kulturowego przeznacza się
działki nr 223 i 225, obręb 0030 - Sarnowo, o łącznej
powierzchni 48,31 ha, będące częścią kompleksu
leśnego w miejscowości Sarnowo, gmina Lubraniec.
§ 3. Granice parku kulturowego stanowią: granice
wschodnia, północna i zachodnia działki nr 223 oraz
granice wschodnia, południowa i zachodnia działki
nr 225.
§ 4. Integralną częścią tekstu uchwały jest załącznik
graficzny zawierający granicę parku kulturowego
narysowaną na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000 oraz
obiekty dziedzictwa kulturowego objęte niniejszą
uchwałą, ochroną konserwatorską.
§ 5. W skład parku kulturowego wchodzą
następujące obiekty dziedzictwa kulturowego:
1) dziewięć megalitycznych grobowców neolitycznej
kultury pucharów lejkowatych wpisanych do rejestru
zabytków województwa kujawsko-pomorskiego
27 maja 1968 roku pod nr C/68 ( dawny nr rejestru
zabytków 126/77/C),
2) nawarstwienia kulturowe wraz z materiałem
ruchomym
stanowiska
archeologicznego
znajdującego się na
obszarze AZP 51-45
(nr stanowiska w miejscowości 1A, nr stanowiska na
obszarze 122), będące pozostałościami neolitycznej
osady kultury pucharów lejkowatych oraz
cmentarzyska. Wymienione obiekty znajdują się na
pograniczu działek 223 i 225.
§ 6. W granicach parku kulturowego obowiązuje
zakaz prowadzenia robót budowlanych, działalności
rolniczej, hodowlanej, przemysłowej, handlowej lub
usługowej, niezwiązanych z działalnością merytoryczną
parku oraz składowanie lub magazynowanie odpadów.
Zakaz dotyczy również umieszczania tablic, napisów
2928

i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku
kulturowego, poza znakami drogowymi, leśnymi oraz
związanymi z porządkiem i bezpieczeństwem
publicznym.
§ 7. Na obszarze parku kulturowego dopuszcza się
działania
związane
z
niezbędnymi
pracami
wynikającymi z gospodarki leśnej.
§ 8. Sposób ochrony parku kulturowego:
1) rewaloryzacja i utrzymanie historycznego układu
megalitycznych grobowców zgodnie z warunkami
planu ochrony parku kulturowego.
2) utrzymanie pozostałości osady kultury pucharów
lejkowatych i cmentarzyska, m.in. poprzez
ograniczenie do niezbędnego minimum ingerencji
w
nawarstwienia
archeologiczne,
zgodnie
z warunkami planu ochrony parku kulturowego.
§ 9. Szczegółowe warunki sposobu ochrony
wartości kulturowych parku określi plan ochrony
sporządzony przez Burmistrza Gminy i Miasta
Lubraniec
w
uzgodnieniu
z
Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
§ 10. W celu realizacji zadań związanych z ochroną
parku kulturowego zostanie utworzona jednostka
organizacyjna do zarządzania parkiem.
§ 11. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

się

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
opublikowania.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Czynszak
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
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 i 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 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126,
poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206,
Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871.
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UCHWAŁA Nr XL/326/2010
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 22 października 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 w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. 2)
RADA MIEJSKA uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała
określa
szczegółowy
sposób
konsultowania z radą działalności pożytku Publicznego
- w przypadku jej powołania, organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gminie - rozumie się przez to Gminę i Miasto
Lubraniec,
2) radzie - rozumie się przez to Radę Miejską
w Lubrańcu,
3) burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Gminy
i Miasta Lubraniec,
4) urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy
i Miasta w Lubrańcu.
§ 3.1. Przeprowadzanie
konsultacji
projektów
aktów
prawa
miejscowego
z
organizacjami
pozarządowymi zarządza burmistrz, w tym również
konsultacje określone w § 4 niniejszej uchwały.
2. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem
projektów
aktów
prawa
miejscowego
i przeprowadzeniem poszczególnych konsultacji
wykonuje pracownik właściwego merytorycznie
referatu lub samodzielnego stanowiska urzędu.
3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich
wyniki nie są wiążące dla organów gminy.
§ 4. Obowiązkowym konsultacjom z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami podlegają następujące
projekty uchwał w sprawach:
1) rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi
oraz
innymi
podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
2) strategii rozwiązywania problemów społecznych,
3) trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,
4) ustalenia ekwiwalentu za każdą godzinę udziału
w
działaniu
ratowniczym
lub
szkoleniu
pożarniczym.

§ 5.1. Konsultacje o których mowa w § 3 i § 4
mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych
form:
1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji
i podmiotów, na którym przedstawiany jest projekt
aktu prawnego,
2) pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania
opinii, umieszczonego na stronie internetowej
urzędu wraz z projektem aktu.
2. Z przebiegu konsultacji, o których mowa w ust. 1
pkt 1 sporządza się protokół zawierający:
1) informacje o formie zawiadomienia i terminie
konsultacji,
2) temat i wyniki konsultacji,
3) liczbę uczestników konsultacji.
3. Z przebiegu konsultacji, o których mowa w ust. 1
sporządza się zbiorcze zestawienie wszystkich uwag
i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez burmistrza
i komisje rady miejskiej.
4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag
będzie udzielana organizacjom i podmiotom tylko
w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy
pisemnej tj. formularza, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie
wypełniony i podpisany.
§ 6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na ilość uczestniczących w nich organizacji
i podmiotów.
§ 7. Do konsultacji z Gminną Radą Działalności
Pożytku Publicznego, jeżeli zostanie powołana,
przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.
§ 8. Konsultacje określone w niniejszej uchwale nie
naruszają postanowień innych trybów konsultacji
wynikających z przepisów odrębnych.
§ 9. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

się

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Czynszak
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2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 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 , Nr 223, poz. 1458, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 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, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857.

2929
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UCHWAŁA Nr XL/329/2010
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.2) RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Lubrańcu oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Czynszak
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
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, Nr 223, poz. 1458, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r.
Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842.
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Załącznik
do uchwały nr XL/329/2010
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 22 października 2010 r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie
Gminy i Miasta Lubraniec, uchwala się tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego
zajmującego
się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gminie – rozumie się przez to Gminę i Miasto
Lubraniec,
2) radzie - rozumie się przez to Radę Miejską
w Lubrańcu,
3) burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Gminy
i Miasta Lubraniec,
4) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy
i Miasta w Lubrańcu,
5) zespole – rozumie się przez to zespół
interdyscyplinarny powołany w trybie art. 9a ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
§ 3.1. Zespół interdyscyplinarny powinien składać
się z minimum 12 osób.
2. W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący zespołu,
2) zastępca przewodniczącego,
3) sekretarz zespołu,
4) członkowie zespołu.
3. W skład zespołu mogą wchodzić Prokuratorzy
z Prokuratury Rejonowej we Włocławku.
4. Do prac zespołu interdyscyplinarnego powołani
zostaną przedstawiciele następujących instytucji
i organizacji działających na obszarze Gminy i Miasta
Lubraniec, w szczególności:
1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubrańcu - minimum 3 przedstawicieli,
2) Miejsko-Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lubrańcu 2 przedstawicieli,
3) Komendy Miejskiej Policji we Włocławku,
Posterunek w Lubrańcu - minimum 1 przedstawiciel,
4) szkół - minimum 4 przedstawicieli,
5) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu –
1 przedstawiciel,
6) organizacji
pozarządowych
minimum
2 przedstawicieli,
7) Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu 1 przedstawiciel,
8) Kuratorskiej Służby Sądowej - kuratorzy zawodowi
lub społeczni - minimum 1 przedstawiciel.
5. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Gminy
i Miasta Lubraniec może poszerzyć skład zespołu

interdyscyplinarnego o podmioty, o których mowa
w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy z dnia o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
6. Zespół działa na podstawie porozumień
zawartych pomiędzy burmistrzem, a podmiotami,
których przedstawiciele zostaną wskazani imiennie do
prac zespołu.
§ 4. Przedstawicieli poszczególnych instytucji do
pracy w zespole interdyscyplinarnym powołuje
burmistrz w drodze zarządzenia.
§ 5. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest na
okres 4 lat licząc od dnia podjęcia zarządzenia
określonego w § 4.
§ 6.1. Siedziba zespołu interdyscyplinarnego mieści
się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lubrańcu.
2. Obsługę
organizacyjno-techniczną
zespołu
interdyscyplinarnego
zapewnia
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu.
3. Posiedzenia zespołu organizowane są głównie
w siedzibie ośrodka pomocy społecznej lub urzędu.
Mogą być również organizowane w siedzibach
poszczególnych instytucji lub organizacji wchodzących
w skład zespołu.
§ 7.1. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego
jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu
spośród jego członków zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym.
2. Na wniosek przewodniczącego zespołu, podczas
pierwszego posiedzenia zespołu dokonuje się wyboru
zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza zespołu
spośród pozostałych członków zespołu zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 8.1. Burmistrz może odwołać członka zespołu
interdyscyplinarnego
przed
upływem
kadencji
|w następujących sytuacjach:
1) na wniosek członka,
2) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy
w zespole interdyscyplinarnym,
3) na wniosek przewodniczącego w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
2. Odwołanie członka zespołu interdyscyplinarnego
przez burmistrza następuje w formie pisemnej w drodze
zarządzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
o odwołanie.
3. Tryb odwoływania z funkcji przewodniczącego
zespołu, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza
odbywa się na zasadach określonych w ust. 1 i 2.
§ 9.1. Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje
przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępca
przewodniczącego lub sekretarz.
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2. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący,
a
podczas
jego
nieobecności
zastępca
przewodniczącego lub sekretarz:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej 2 członków zespołu,
3) na wniosek burmistrza.
3. W przypadkach o których mowa w ust. 2 pkt 2
i 3 przewodniczący zespołu wyznacza termin
posiedzenia zespołu w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia
wniosku.
4. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup
roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków
służbowych lub zawodowych, bądź społecznie.
5. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy
robocze w celu rozwiązywania indywidualnych
problemów z występowaniem przemocy w rodzinie.
6. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół,
zawierający w szczególności:
1) informację o składzie zespołu uczestniczącym
w posiedzeniu,
2) opis przebiegu posiedzenia,
3) wykaz podjętych uchwał,
4) opis podjętych ustaleń.

Poz. 2930,2931

7. Prace
zespołu
są
prowadzone,
jeżeli
w posiedzeniu zespołu bierze udział co najmniej połowa
jego członków.
§ 10. Każdy członek zespołu interdyscyplinarnego
przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa
pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności
wszelkich informacji i danych uzyskanych przy
realizacji zadań w ramach prac w zespole.
§ 11. Pierwsze
posiedzenie
zespołu
interdyscyplinarnego zwołuje burmistrz w terminie
30 dni od dnia powołania zespołu.
§ 12.1. Przewodniczący
zespołu
interdyscyplinarnego
zobowiązany
jest
do
przedkładania burmistrzowi sprawozdań z pracy
zespołu w terminach:
1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy sprawozdanie półroczne,
2) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego
sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie roczne.

2930
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UCHWAŁA Nr LIV/378/2010
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
w Aleksandrowie Kujawskim oraz warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.)1 w związku z art. 9a ust. 15 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)2 w sprawie
przyjęcia
do
realizacji
gminnego
Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miasta
Aleksandrowa Kujawskiego, uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Aleksandrowie Kujawskim oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Eugeniusz Krawiec

1

2

Zespołu

Interdyscyplinarnego

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180,
poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2009 r.
Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125,
poz. 842
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załącznik
do uchwały nr LIV/378/10
z dnia 3 listopada 2010 r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Rozdział I
Przepisy ogólne
1. Gmina
podejmuje
działania
na
rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie między innymi
organizując pracę zespołu interdyscyplinarnego.
2. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania
określone w gminnym programie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń
krajowego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
3. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest
integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli
różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy
w szczególności:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie, mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie.
4. Zespół interdyscyplinarny powołuje Burmistrz
Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.
5. W celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta
a instytucjami/jednostkami wymienionymi w rozdz. II
pkt 1 mogą być powoływane grupy robocze.
Rozdział II
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego
1. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele:
a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
b) Komendy Powiatowej Policji
c) Oświaty: szkół podstawowych (3) i gimnazjalnych
(3)
d) Służby zdrowia: przychodnie rodzinne (3)
e) Miejskiej Komisji do Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
f) Sądu
Rejonowego
(Wydziału
Rodzinnego
i Nieletnich, Wydziałów Karnych i Kuratorskiej
Służby Sądowej)

Poz. 2931

2. Powoływanie i odwoływanie członków zespołu
interdyscyplinarnego:
1) przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek
zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące
instytucjami/jednostkami;
2) skład zespołu interdyscyplinarnego zostanie
ustalony
zarządzeniem
Burmistrza
Miasta
Aleksandrowa Kujawskiego powołującym zespół
interdyscyplinarny;
3) każdy członek zespołu interdyscyplinarnego, przed
udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne
oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich
informacji i danych uzyskanych przy realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie, oraz o znajomości przepisów
o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych
osobowych lub umożliwienia do nich dostępu
osobom nieuprawnionym;
4) członek zespołu interdyscyplinarnego i grupy
roboczej może zostać odwołany w trybie
natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego
podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych
i informacji uzyskanych w ramach działania w
zespole interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.
3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego
zespołu interdyscyplinarnego.
1) przewodniczący
zespołu
interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na posiedzeniu zespołu spośród
jego członków w głosowaniu jawnym, zwykła
większością głosów;
2) o
wyborze
Przewodniczącego
zespołu
interdyscyplinarnego
zostaje
pisemnie
powiadomiony Burmistrz Miasta Aleksandrowa
Kujawskiego;
3) przewodniczący może zostać odwołany na
podstawie:
a) uzasadnionego
pisemnego
wniosku
któregokolwiek
z
członków
zespołu
interdyscyplinarnego. Odwołanie
następuje
w wyniku głosowania jawnego, zwykłą
większością głosów,
b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza
Miasta Aleksandrowa Kujawskiego;
4) odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością
powołania nowego przewodniczącego, zgodnie
z zapisami pkt 1).
Rozdział III
Warunki funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego
1. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta
Aleksandrowa Kujawskiego, a podmiotami, których
przedstawiciele wchodzą w jego skład.
2. Członkowie
zespołu
interdyscyplinarnego
wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych
lub zawodowych.
3. Zakres zadań realizowanych przez członków
ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy
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omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne,
opis działań do podjęcia.
7. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Mogą być również organizowane w siedzibach
poszczególnych instytucji/organizacji wchodzących w
skład zespołu interdyscyplinarnego.
8. Uczestnictwo
w
spotkaniach
zespołu
interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

Burmistrzem Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
a instytucjami.
4. Za obsługę techniczno-organizacyjną zespołu
interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. Spotkania
zespołu
interdyscyplinarnego,
odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
6. Z każdego ww. spotkania zostaje sporządzony
protokół zawierający: listę obecności, tematykę
2931
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UCHWAŁA Nr XLII/256/2010
RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Marianki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn.:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W miejscowości Marianki nadaje się nazwy
ulicom stanowiącym działki obrębu geodezyjnego
Machnacz:
1) ulica Leśny Zakątek – działka nr 297/1
2) ulica Wrzosowa – działka nr 298/2
§ 2. Położenie ulic obrazuje mapa stanowiąca
załącznik niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w BIP.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Golasiński

Poz. 2931,2932

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 210

2932

– 10889 –

Poz. 2932

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 210

– 10890 –

Poz. 2933

2933
2933

UCHWAŁA Nr XLII/262/10
RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Brześć Kujawski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) RADA MIEJSKA
uchwala, następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy
działalności
w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych zobowiązany jest:
1. Posiadać odpowiednie zaplecze techniczne
i sprzęt specjalistyczny; jak:
a) pojazdy do odbierania odpadów,
których
konstrukcja
i
zabudowa
chroni
przed
zanieczyszczeniem
środowiska
poprzez
niekontrolowane wysypywanie, bądź rozwiewanie
przewożonych odpadów, a także przed odorem
odpadów. Ilość pojazdów powinna gwarantować
odbiór odpadów z częstotliwością określoną prawem
miejscowym,
b) sprzęt specjalistyczny (np. do mycia pojemników/
kontenerów, samochody i maszyny specjalne),
c) dysponować
zapleczem
dla
garażowania,
serwisowania i utrzymania w czystości pojazdów,
pojemników i innego sprzętu w sposób zgodny
z wymogami ochrony środowiska. W przypadku
braku zaplecza przedsiębiorca zobowiązany jest
przedstawić umowę na świadczenie takich usług
przez osoby trzecie.
2. Posiadać pojemniki do gromadzenie odpadów
niesegregowanych oraz segregowanych.
3. Przekazywać odpady wytworzone na terenie
gminy do miejsc, w których zostaną poddane odzyskowi
lub unieszkodliwieniu, zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami Gminy na lata 2009-2013 tj. na wysypisko
odpadów komunalnych w Starym Brześciu lub
Regionalnego Zakładu Odpadów Komunalnych
w Machnaczu.
4. Posiadać zezwolenie na transport odpadów
komunalnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628
z późn. zm.), obejmujące te rodzaje odpadów
komunalnych, o których odbieranie się ubiega”.
5. Gwarantować odbiór domowych odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych
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i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów
z remontów.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy
działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobowiązany jest:
1. Posiadać bazę techniczną, zaplecze i sprzęt
specjalistyczny do obsługi pojazdów asenizacyjnych
albo umowę na świadczenie takich usług przez osoby
trzecie.
2. Zapewnić gotowość zawarcia umowy na
opróżnianie
zbiorników
bezodpływowych
z właścicielem każdej nieruchomości położonej na
obszarze gminy.
3. Przedłożyć umowę lub pisemne zapewnienie
stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych
przez stację zlewną.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy
działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych
lub
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest
przedłożyć zaświadczenie potwierdzające wykonywanie
przewozów na potrzeby własne w trybie przepisów
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874 ze zm.) oraz zaświadczenia o braku zaległości
podatkowych
i
w
opłacaniu
składek
ubezpieczeniowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w BIP.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Golasiński
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UCHWAŁA Nr XLVIII/335/10
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Włocławek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany:
w 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62,
poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153,
poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, w 2003 roku Dz.U.
Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568, w 2004 roku
Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz. 1203,
w 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. Nr 175,
poz. 1457, w 2006 roku Dz.U. Nr 17, poz. 128, Dz.U.
Nr 181, poz. 1337, w 2007 roku Dz.U. Nr 48, poz. 327,
Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218,
w 2008 roku Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Dz.U. Nr 223,
poz. 1458, w 2009 roku Dz.U. Nr 52, poz. 420, Dz.U.
Nr 157, poz. 1241, w 2010 roku Dz.U. Nr 28, poz. 142,
Dz.U. Nr 28, poz. 146, Dz.U. Nr 106, poz. 675) oraz
art. 2 ust. 1 i 2, art. 3, art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U.
z 2010 r. Nr 127, poz. 857, zmiany w 2010 r. Dz.U.
Nr 151, poz. 1014), art. 221 ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiany
w 2010 roku: Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Włocławek
uchwala, 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).
2. Uchwała określa warunki i tryb finansowania
realizacji zadania własnego, określonego w art. 27 ust. 1
ustawy o sporcie.
§ 2.1. Sportem, w rozumieniu niniejszej uchwały,
zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie są wszelkie
formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo
doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie
lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
rozwoju stosunków społecznych lub osiągnięcie
wyników sportowych na wszelkich poziomach.
2. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne
Gminy Włocławek.
3. Zadanie własne, którym mowa § 2.2 jest
realizowane poprzez przyznawanie dotacji celowych dla
klubów sportowych działających na terenie Gminy
Włocławek.
§ 3.1. Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej
uchwały należy rozumieć:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych;
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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) umożliwianie dostępu do różnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Włocławek.
§ 4.1. Kluby sportowe działające na obszarze
Gminy Włocławek, 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź.
zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
w szczególności na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz.U z 2003 r.
Nr 96, poz. 873, z póź. zm.).
§ 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) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie
kosztów
organizowania
zawodów
sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XV/103/08 Rady
Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
kwalifikowanego na terenie Gminy Włocławek
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 59, poz. 946).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Włocławek.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Sadowska
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UCHWAŁA Nr XLVIII/336/10
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Włocławek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
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,
z Nr 62, poz. 558, z Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 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 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), art. 6 ust. 2 pkt. 1
i 2, art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Nr 180,
poz. 1493; z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 r., Nr 28,
poz. 146, Nr 125, poz. 842), art. 17 ust. 1 pkt .13, ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362; Nr 202,
poz. 1551, Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Dz.U. z 2010 Nr 28,
poz. 146, Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 229, Nr 81,
poz. 527, Nr 125 poz. 842) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

§ 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołuje
i odwołuje Wójt na podstawie zarządzenia
§ 2. Odwołanie
członka
zespołu
w wyniku:
1) utrata pracy;
2) braku wywiązywania się z obowiązków;
3) długotrwałej choroby.

następuje

§ 3. Organizację pracy Zespołu, oraz sposób
i warunki funkcjonowania określa Regulamin Zespołu
Interdyscyplinarnego stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Włocławek.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLVII/331/10 Rady
Gminy Włocławek z dnia 28.10.2010 r., w sprawie:
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie
Włocławek oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Sadowska
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Załącznik
do uchwały nr XLVIII/336/10
Rady Gminy Włocławek
z dnia 9 listopada 2010 r.
REGULAMIN
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
w RODZINIE
§ 1. Postanowienia ogólne
1) regulamin
ustala
tryb
działania
Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
2) w skład Zespołu wchodzą powołani przez Wójta
Gminy Włocławek przedstawiciele instytucji
związanych z realizacją zadań wynikających
z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie;
3) osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze
sobą w sposób skoordynowany, zapewniający
skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe;
4) kadencja Zespołu trwa trzy lata;
5) Zespół może tworzyć grupy robocze w celu
rozwiązywania
problemów
związanych
z
wystąpieniem
przemocy
w
rodzinie
w indywidualnych przypadkach;
6) w skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele
instytucji
związanych
z
realizacją
zadań
wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie oraz
niektórych innych ustaw;

§ 2. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
1) Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej we Włocławku;
2) przewodniczący Zespołu jest wybierany na
pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego
członków;
3) posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
4) podejmowanie interwencji w środowisku wobec
rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu
o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga
zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
5) Zespół działa na podstawie porozumień zawartych
między
Wójtem
Gminy
Włocławek
a
przedstawicielami
instytucji
związanych
z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie;
6) obsługę
organizacyjno-techniczną
Zespołu
zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
we Włocławku;
7) członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują
zadania w ramach obowiązków służbowych lub
zawodowych;
8) członkowie Zespołu oraz grup roboczych
zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich
informacji i danych, które uzyskali przy realizacji
zadań w ramach pracy Zespołu;
9) obowiązek, o którym mowa w pkt 8 rozciąga się
także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole
oraz grupach roboczych, mają tu również
zastosowanie przepisy o przetwarzaniu danych
wrażliwych;
10) ze spotkań Zespołu sporządza się protokół i listę
obecności, które stanowią dokumentację Zespołu.
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UCHWAŁA Nr LVIII/616/10
RADY MIEJSKIEJ w KORONOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 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 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 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 poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 27 ust. 1 i 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 zadanie własne
Gminy Koronowo.
3) Zadanie własne, o którym mowa w § 2 ust. 2,
realizowane jest poprzez przyznawanie dotacji
celowych dla klubów sportowych, na zasadach i trybie
określonym w przedmiotowej uchwale.
4) Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu
zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej.
§ 3.1) 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) umożliwienie dostępu do różnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Koronowo.
§ 4.1) Kluby sportowe, działające na obszarze
Gminy Koronowo, niedziałające w celu osiągnięcia
zysku, mogą otrzymać 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, Nr 123, poz. 835)
w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
w szczególności na podstawie znowelizowanej ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873).
§ 5.1) 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) realizację 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 wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
§ 6.1) Dla realizacji celu publicznego określonego
w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i § 3 przedmiotowej
uchwały Gmina Koronowo 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 Gmina Koronowo może przyznawać
i finansować stypendia lub nagrody dla trenerów
prowadzących szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym.
3) Tryb przyznawania świadczeń, o których mowa
w ust. 1 i 2, szczegółowe zasady przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień, określi w drodze
uchwały Rada Miejska w Koronowie, biorąc pod uwagę
znaczenie danego sportu dla Gminy Koronowo oraz
osiągnięty wynik sportowy.
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§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIX/230/08 Rady
Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy
Koronowo.
§ 8. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Koronowa.

powierza

się

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Myk
2936
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UCHWAŁA Nr XL/232/10
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu
uprawnionego do udzielania ulg
podst. art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142. poz. 1591 z poźn. zm.), art. 59 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Waganiec lub jej jednostkom podległym, wobec osób
fizycznych,
osób
prawnych
oraz
jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
zwanych dalej „dłużnikami”.
§ 2. Należność
pieniężna
mająca
charakter
cywilnoprawny może zostać z urzędu umorzona
w całości lub w części, jeżeli:
1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności,
4) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
5) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,

6) zachodzi ważny
publiczny.

interes

dłużnika

lub

interes

§ 3.1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, na wniosek dłużnika:
1) mogą być umarzane w całości lub w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub
części należności,
3) płatność całości lub części należności może zostać
rozłożona na raty.
2. Ulgi wymienione w pkt. 1 mogą zostać
udzielone, jeżeli:
1) wystąpią uzasadnione względy społeczne lub
gospodarcze,
2) wystąpi uzasadniony interes gminy,
3) ściągnięcie należności pieniężnej zagraża ważnym
interesom dłużnika, a w szczególności jego
egzystencji,
4) nie grozi zakłóceniom konkurencji oraz nie wpływa
na wymianę handlową między państwami UE.
3. Dłużnik składa do wniosku informację o:
1) sytuacji majątkowej i wysokości dochodów dłużnika
oraz osób prowadzących z nim wspólne
gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających
na jego wyłącznym utrzymaniu,
2) o istniejących innych zobowiązaniach dłużnika,
3) uzasadnienie o ubieganie się o ulgę w spłacie oraz
proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia.
§ 4.1. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami, ubiegających się o udzielenie ulgi
w spłacie należności pieniężnych na podstawie § 2
pkt. 6 i § 3 uchwały, stosowanie umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłaty należności stanowi pomoc
publiczną, a jej udzielenie następuje w ramach pomocy
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de minimis, z uwzględnieniem warunków określonych
w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. WE L 379
z 28.12.2006 r.).
2. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę
z ulg, o których mowa w pkt. 1 jest przedłożenie przez
przedsiębiorcę wraz z wnioskiem, następujących
dokumentów:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo
oświadczeń o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń
o niedotrzymywaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) Sprawozdań finansowych za okres trzech lat
obrotowych, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 2
rozporządzenia 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) w zakresie pozostałych informacji zgodnie
z Formularzem zawartym w załączniku do
rozporządzenia 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).
§ 5. Do umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty
należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym
uprawnieni są:
1) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Waganiec, z której działalnością wiąże się należność
– jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza
2-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia
w
sektorze
przedsiębiorstw,
w
miesiącu
poprzedzającym podjęcie decyzji o udzieleniu ulgi,
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Głównego
Urzędu Statystycznego,
2) Wójt Gminy Waganiec - jeżeli wartość należności
pieniężnej jest wyższa niż 2-krotność kwoty
przeciętnego
wynagrodzenia
w
sektorze
przedsiębiorstw, o którym mowa w pkt. 1.
§ 6.1. Przez wartość należności pieniężnej, o której
mowa w § 5 rozumie się należność główną bez odsetek.
2. Organ właściwy do umorzenia należności
pieniężnej jest również uprawniony do umorzenia
odsetek oraz innych należności, takich jak koszty
wynikające z powstania zaległości, koszty dochodzenia
roszczeń, bez względu na ich wysokość.
3. Jeżeli w ustalonych terminach dłużnik nie
dokonał spłaty odroczonej lub rozłożonej na raty
należności, cała należność staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami, naliczonymi od
pierwotnego terminu płatności.
4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie
odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki naliczane są
w pełnej wysokości od dnia wymagalności do dnia
dokonania zapłaty.
2937
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5. Od należności, których termin zapłaty odroczono
lub których spłatę rozłożono na raty pobiera się 50%
zastrzeżonych w umowie odsetek umownych,
a w przypadku braku ich zastrzeżenia 50% odsetek
ustawowych.
5. Odsetki o których mowa w ust. 5 wpłacane są
w terminach płatności odroczonych lub rozłożonych na
raty należności. Odsetki są naliczane za okres od dnia
następującego po upływie terminu płatności należności
do dnia upływu odroczonego terminu płatności
należności albo terminu zapłaty poszczególnych rat na
jakie należność została rozłożona. Odsetki te naliczane
są odrębnie od każdej raty przypadającej do zapłaty.
Zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności
przed upływem terminu płatności nie stanowi podstawy
do obniżenia wysokości odsetek, o których mowa
w ust. 5. Podstawy takiej nie stanowi również zapłata
powyższych odsetek przed upływem terminu płatności.
§ 7. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu
spłaty całości lub części należności albo rozłożenie
płatności całości lub części należności na raty następuje:
1) w odniesieniu do należności o charakterze
administracyjno-prawnym na podstawie decyzji
uprawnionego organu,
2) w odniesieniu do należności o charakterze
cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa
cywilnego, w formie pisemnej.
§ 8.1. Kierownicy
jednostek
organizacyjnych
przedkładają
Wójtowi
Gminy
sprawozdanie
z dokonanych umorzeń oraz udzielonych odroczeń
terminu spłaty całości lub części należności albo
rozłożenia płatności całości lub części należności na
raty w roku budżetowym w terminie do dnia 31 stycznia
roku następnego.
2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w formie
pisemnej sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz
udzielonych odroczeń terminu spłaty całości lub części
należności albo rozłożenia płatności całości lub części
należności na raty w roku budżetowym w terminie do
dnia 31 marca roku następnego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXIX/181/06 Rady
Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz
udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także
wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Monika Szejner
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ANEKS Nr 18
z dnia 13 grudnia 2010 r.
do Porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r.
w Bydgoszczy, w sprawie przekazania Dyrektorowi
OW NFZ
zadań
z
zakresu
przeprowadzania
postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę
wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.)
zawarty pomiędzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym
przez Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Bydgoszczy, Pana Wiesława Kiełbasińskiego,
zwanym w dalszej części Porozumienia „Dyrektorem
OWNFZ”
a
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Panem Rafałem
Bruskim, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą”.
§ 1. Strony zgodnie postanawiają, że § 4 ust. 2
Porozumienia z dnia 6 listopada 2006 r. otrzymuje
brzmienie:
„2. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia
2011 r. dotacja w wysokości 106.458.000,00 zł słownie
sto sześć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy
00/100 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań
zespołów ratownictwa medycznego, przy czym
w pierwszym półroczu 2011 r. w wysokości
52.788.469,00 zł słownie pięćdziesiąt dwa miliony
siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta
sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 i w drugim
półroczu 2011 r. w wysokości 53.669.531,00 złotych
słownie pięćdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden zł 00/100;
będzie przekazywana w miesięcznych transzach,
zgodnie z wcześniej dostarczonym przez KujawskoPomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy
harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do
Porozumienia, w terminach:
1) za miesiąc styczeń – listopad 2011 r. do ostatniego
dnia miesiąca, którego płatność dotyczy;
2) za miesiąc grudzień 2011 r. do 20 grudnia 2011 r.
Kwota dotacji, o której mowa w zdaniu pierwszym
określona w załączniku nr 1 do porozumienia,
uwzględnia środki finansowe na pokrycie kosztów
świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom
uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji
(art. 97 ust. 3a pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Wykaz zespołów ratownictwa medycznego za pierwsze
półrocze 2011 r. stanowi załącznik nr 2 do
Porozumienia.
W
wypadku
nieterminowego
przekazania dotacji Dyrektorowi OW NFZ przysługuje
roszczenie o odsetki ustawowe. Środki finansowe
niewykorzystane do końca 2011 r. podlegają zwrotowi
Wojewodzie w terminie do 15 stycznia 2012 r.”

§ 2. W Porozumieniu z dnia 6 listopada 2006 r.
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszego aneksu.
§ 3. Pozostałe
pozostają bez zmian.

postanowienia

Porozumienia

§ 4. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie
z dniem podpisania i podlega ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 5. Aneks
do
Porozumienia
sporządzono
w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej Strony.
WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI
Rafał Bruski

DYREKTOR OW NFZ
Wiesław Kiełbasiński
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ZARZĄDZENIE Nr 30/2010
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wielka Kępa”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220; Dz.U. Nr 157, poz. 1241;
M.P. Nr 69, poz. 894, Dz.U. z 2009 r. Nr 215,
poz. 1664, Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Dz.U.
Nr 119, poz. 804) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu
przyrody „Wielka Kępa” zwanego dalej „rezerwatem”
na okres 20 lat od dnia wejścia zarządzenia w życie.
§ 2.1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie
ze względów naukowych, dydaktycznych fragmentu
nadwiślańskiego lasu łęgowego z udziałem topoli, dębu,
wiązu, jesionu i olszy oraz licznymi drzewami
pomnikowymi.
2. Przyrodniczymi
i
społecznymi
uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym
mowa w ust. 1, są:
1) zachowanie istniejącego ekosystemu leśnego
tworzonego przez płaty leśnych zbiorowisk
roślinnych, w tym głównie lasów łęgowych QuercoFagetea (91F0) wymienionych w załączniku
I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1;
2) zachowanie ekosystemu lasu (zbiorowisk łęgowych)
oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt;
3) położenie rezerwatu na terenie obszaru specjalnej
ochrony
ptaków
„Dolina
Dolnej
Wisły”
(PLB040003), w granicach obszaru o szczególnym
znaczeniu dla Wspólnoty2 „Solecka Dolina Wisły”
(PLH040003) oraz w granicach Zespołu Parków
Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego;
4) kształtowanie zbiorowiska leśnego zgodnego
z siedliskiem;
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów
eliminacji i ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków zawiera załącznik nr 1, do zarządzenia.
§ 4. Ochronie
rezerwatu.

czynnej

podlega

cały

obszar

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze
rezerwatu, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji
zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych
dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych

oraz określenie sposobów ich udostępniania zawiera
załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 7. Wprowadza się następujące ustalenia do
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, na terenie której znajduje się
rezerwat, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
planów
zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
zewnętrznych:
1) w celu ochrony walorów przyrodniczych należy na
terenie rezerwatu i na terenach przyległych3
zachować dotychczasowy sposób użytkowania
gruntów;
2) wszelkie planowane przedsięwzięcia na obszarach
przylegających do rezerwatu, mogące pogorszyć
stan
środowiska
wymagają
uzgodnienia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy;
3) na terenach przyległych do rezerwatu nie prowadzić
działań mogących przyczynić się do obniżenia
poziomu wód w rezerwacie.
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
Włodzimierz Ciepły
1

według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia
2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77 poz. 510)
2
obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – zatwierdzony decyzją
Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 roku.
3
„Tereny przyległe”, o których mowa wyżej, to działki ewidencyjne
bezpośrednio sąsiadujące z granicami rezerwatu „Wielka Kępa”
tj: 140LP, 141LP, 142LP, 21, 24/1, 167;
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 30/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 3 listopada 2010 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.
Lp.

Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych

1.

Ekspansja obcych geograficznie gatunków
roślin.
Synantropizacja,
zaśmiecanie,
niekontrolowane wykorzystanie turystycznorekreacyjne.

2.

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz
ich skutków
Usuwanie z terenu rezerwatu obcych geograficznie gatunków
roślin.
Umieszczenie tablic informacyjnych. Nadzór Służb Leśnych
Zarządcy terenu na obszarze rezerwatu.

Rezerwat „Wielka Kępa” położony jest na obszarze Natura 2000 pn. „Dolina Dolnej Wisły” (PLB040003) oraz
w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty „Solecka Dolina Wisły” (PLH040003).

Lp.

1.

2.

Identyfikacja
istniejących i
potencjalnych zagrożeń
siedlisk, gatunków roślin
i zwierząt
Ekspansja gatunków
obcych geograficznie.

Zasypywanie starorzeczy
w rejonie rezerwatu.

Kod
zagrożenia

Cele działań ochronnych

954

Ograniczanie występowania
obcych gatunków roślin
zagrażających utrzymaniu we
właściwym stanie celu ochrony
rezerwatu.

800

Utrzymywanie istniejących
starorzeczy na terenie rezerwatu.

Działania ochronne, obszar
wdrożenia, podmiot
odpowiedzialny za wykonanie
Mechaniczne usuwanie
gatunków roślin obcych
geograficznie.
Realizacja prac poza okresem
lęgowym w porozumieniu
z Zarządcą terenu w trakcie
obowiązywania planu ochrony.
Nadzór Służb Leśnych
Zarządcy terenu na obszarze
rezerwatu.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 30/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 3 listopada 2010 r.
Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji.
Lp.
1.

2.

Rodzaj działań ochronnych
Mechaniczne usuwanie gatunków
obcych geograficznie, w tym m. in.
klonu jesionolistnego Acer negundo.
Oznakowanie rezerwatu.

Zakres działań ochronnych
Usuwanie gatunków niezgodnych
z siedliskiem leśnym. Działanie
realizowane stopniowo według
potrzeb.
Umieszczenie tablic
informacyjnych i edukacyjnych.

Lokalizacja działań ochronnych
Stanowiska klonu jesionolistnego
Acer negundo na terenie
rezerwatu.
Wzdłuż granic rezerwatu i drogi
pomiędzy oddziałem 142h i 141l.
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Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 30/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 3 listopada 2010 r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnionych dla celów naukowych i edukacyjnych.
Lp.
1.
2.

Cel
udostępniania
Badania
naukowe
Edukacja

Obszary lub miejsca
udostępniania
Cały obszar rezerwatu.

Sposób udostępniania
Za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy i po poinformowaniu Zarządcy obszaru.
Po poinformowaniu Zarządcy obszaru.

Droga pomiędzy oddz. 142h
i 141l.

2939
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INFORMACJA
STAROSTY LIPNOWSKIEGO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kikół
Zgodnie z art. 24a ust. 9 cytowanej na wstępie
ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione
w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie
30 dni od daty ogłoszenia tej informacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zgłaszać zarzuty do tych danych, kierując je do Starosty
Lipnowskiego na adres: Starostwo Powiatowe w Lipnie,
ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno.

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dania 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) informuję,
iż
projekt
operatu
opisowo-kartograficznego
modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji
budynków oraz lokali w obrębie ewidencyjnym Kikół,
położonego w jednostce ewidencyjnej Kikół, był
wyłożony do wglądu zainteresowanych osób w terminie
od 11 października 2010 r. do dnia 29 października
2010 r. i po upływie tego terminu stał się operatem
ewidencji gruntów i budynków.

Starosta
Krzysztof Baranowski

2940
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INFORMACJA
STAROSTY LIPNOWSKIEGO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Lipna
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dania 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) informuję,
iż
projekt
operatu
opisowo-kartograficznego
modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji
budynków oraz lokali w jednostce ewidencyjnej miasto
Lipno, w obrębach ewidencyjnych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, był wyłożony do wglądu
zainteresowanych osób w terminie od 20 lutego 2006 r.
do 10 marca 2006 r. i po upływie tego terminu stał się
operatem ewidencji gruntów i budynków.
2941

Zgodnie z art. 24a ust. 9 cytowanej na wstępie
ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione
w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie
30 dni od daty ogłoszenia tej informacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zgłaszać zarzuty do tych danych, kierując je do Starosty
Lipnowskiego na adres: Starostwo Powiatowe w Lipnie,
ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno.
Starosta
Krzysztof Baranowski
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INFORMACJA
STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
z dnia 23 listopada 2010 r.
w sprawie operatu opisowo-kartograficznego związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków –
uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Bytoń
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) Starosta Radziejowski
informuje, że w związku z upływem w dniu 8 listopada
2010 r. terminu wyłożenia do wglądu zainteresowanych
osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych
projektu
operatu
opisowokartograficznego związanego z modernizacją ewidencji
gruntów i budynków - uzupełnienie danych
ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla
gminy Bytoń, powiat radziejowski, województwo
kujawsko-pomorskie operat ten stał się operatem
ewidencji gruntów i budynków.
Pouczenie
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w operacie ewidencji budynków i lokali
ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa niniejszej informacji
zgłaszać zarzuty do tych danych.
Starosta
Marian Zieliński
2942
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DECYZJA Nr OPO-4210-95(5)/2010/433/IX/JP
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216,
poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167,
poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228) w związku z art. 30
ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz.790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69,
poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz
z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) po
rozpatrzeniu wniosku z 10 grudnia 2010 r. Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
z siedzibą w Rypinie posiadającego numer identyfikacji

podatkowej (NIP): 892-000-11-43 zwanego w dalszej
części decyzji „Przedsiębiorstwem
Postanawiam
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo
zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie
wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, która
to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Decyzją z 17 marca 2010 r. nr OPO-42104(3)/2010/433/IX/AS Prezes URE zatwierdził, na okres
do 30 kwietnia 2011 r., ustaloną przez Przedsiębiorstwo
taryfę dla ciepła, która 2 kwietnia 2010 r. została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 66(745). Taryfa została
wprowadzona do stosowania 1 maja 2010 r. Pismem
z 10 grudnia 2010 r., które wpłynęło do Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu 14 grudnia 2010 r.,
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Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę
taryfy dla ciepła, polegającą na usunięciu z tekstu taryfy
cen i stawek opłat brutto. Przedsiębiorstwo uzasadniło
zmianę pracami toczącymi się nad nowelizacją ustawy
o podatku od towarów i usług, polegającą m.in. na
zmianie obowiązujących stawek podatku. Zgodnie
z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego,
decyzja ostateczna, na mocy której, strona nabyła
prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego
stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym
interes społeczny lub słuszny interes strony.

Poz. 2943

Za uwzględnieniem wniosku Przedsiębiorstwa
przemawia interes strony, a zmianie decyzji
nr OPO-4210-4(3)/2010/433/IX/AS nie sprzeciwiają się
żadne przepisy szczególne.
Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że
zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę
decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.*
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
* Pouczenie pominięto

Załącznik
do decyzji nr OPO-4210-95(5)/2010/433/IX/JP
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Zmiana taryfy dla ciepła
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.
w RYPINIE
W „Taryfie dla ciepła” ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Rypinie
stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 17 marca 2010 r. Nr OPO-42104(3)/2010/433/IX/AS wprowadza się następujące zmiany:
Część IV „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” otrzymuje brzmienie:
1. Ceny i stawki opłat dla grup odbiorców: C1, C2, C3
1.1. Wysokość cen w zakresie wytwarzania ciepła
l.p.
1.

2.
3.

rodzaje cen
cena za zamówioną moc
cieplną
- roczna
- rata miesięczna
cena ciepła
cena nośnika ciepła

jednostka miary

netto

zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3

59 952,36
4 996,03
27,17
14,70

1.2. Wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

l.p.

grupa
odbiorców

stawka opłaty stałej
roczna
rata miesięczna
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
netto
netto

stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
netto

1.

C1

17 443,32

1 453,61

6,83

2.

C2

30 045,36

2 503,78

10,15

3.

C3

29 472,96

2 456,08

10,10
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2. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat dla grup odbiorców: K1, K2

l.p.

grupa
odbiorców

1.
2.

K1
K2

stawka opłaty miesięcznej
zł/MW/m-c
netto
15 291,25
12 033,06

stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
netto
49,02
58,26

3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
średnica przyłącza
[mm]
25
32
40
65
100

l.p.
1.
2.
3.
2.
3.

stawka netto
zł/m
97,87
104,94
134,91
170,67
230,77

4. Ustalone w części IV taryfy ceny i stawki opłat (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.
Prezes Zarządu
Grzegorz Malinowski-Posta
2943

2944
2944

DECYZJA Nr OPO-4210-96(6)/2010/348/VIII/ASZ
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216,
poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167,
poz. 1131 i Nr 182 poz. 1228) w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r.
Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) po rozpatrzeniu
wniosku z 10 grudnia 2010 r. uzupełnionego pismem
z 16 grudnia 2010 r. Zakładu Energetyki Cieplnej
„ZEC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Żninie, posiadającego numer identyfikacji
podatkowej (NIP): 5560800796 zwanego w dalszej
części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę
taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie

wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji
ciepła, polegającą na:
1. wykreśleniu w załączniku do decyzji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-42108(10)/2010/348/VIII/ASz z 7 maja 2010 r. cen
i stawek opłat brutto,
2. zmianie zapisu ostatniego zdania części IV pkt. 1
ww. załącznika;
dotychczasowy zapis brzmiał: „Przedstawione w pkt 1
ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów
i usług (VAT) w wysokości 22%”,
nowy zapis brzmi: „Do przedstawionych w części IV
pkt 1 cen i stawek opłat netto zostanie doliczony
podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami”.
UZASADNIENIE
Decyzją z 7 maja 2010 r. nr OPO-42108(10)/2010/348/VIII/ASz Prezes URE zatwierdził, na
okres do 30 czerwca 2011 r., ustaloną przez
Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 14 maja 2010 r.
została
ogłoszona
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Nr 89,
poz. 1090. Taryfa została wprowadzona do stosowania
1 czerwca 2010 r.
Pismem z 10 grudnia 2010 r., które wpłynęło do
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki
z
siedzibą
w
Poznaniu
14 grudnia 2010 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło
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z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła, polegającą na
usunięciu z tekstu taryfy cen i stawek opłat brutto oraz
zmianie zapisu mówiącego o VAT.
Przedsiębiorstwo
uzasadniło
zmianę
wprowadzanymi od 1 stycznia 2011 r. zmianami stawki
podatku VAT.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania
administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której,
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ
wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes
strony.
Za
uwzględnieniem
wniosku
Przedsiębiorstwa przemawia interes strony, a zmianie

Poz. 2944,2945

decyzji nr OPO-4210-8(10)/2010/348/VIII/ASz nie
sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne.
Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że
zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę
decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.*
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
* Pouczenie pominięto

2944

2945
2945

DECYZJA Nr OPO-4210-100(5)/2010/1333/IX/MJ
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216,
poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167,
poz. 1131 i Nr 182 poz. 1228) w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r.
Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) po rozpatrzeniu
wniosku z 14 grudnia 2010 r. l.dz. CS.12-06.11263/7649/2010 oraz z 20 grudnia 2010 r. l.dz.
C.S.1-06.1-438/1269/2010/7727 Toruńskiej Energetyki
Cergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu,
posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP):
879-017-06-62 zwanej w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę
taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie
wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,
polegającą na:
1. wykreśleniu w załączniku do decyzji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-421010(7)/2010/1333/IX/JP z 7 czerwca 2009 r. cen
i stawek opłat brutto,
2. zmianie zapisu zdania w CZĘŚCI IV ww.
załącznika:
dotychczasowy zapis brzmiał:

„Przedstawione w pkt 1 – 4 ceny i stawki opłat brutto
zawierają podatek od towarów i usług (VAT)
w wysokości 22%”,
nowy zapis brzmi:
„Do przedstawionych w CZĘŚCI IV cen i stawek opłat
netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług
(VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami”.
UZASADNIENIE
Decyzją z 7 czerwca 2009 r. nr OPO-421010(7)/2010/1333/IX/JP Prezes URE zatwierdził, na
okres do 30 czerwca 2011 r., ustaloną przez
Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 11 czerwca
2010 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 102, poz. 1325.
Pismem z 14 grudnia 2010 r., które wpłynęło do
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Poznaniu 16 grudnia 2010 r.,
Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę
taryfy dla ciepła, polegającą na usunięciu z tekstu taryfy
cen i stawek opłat brutto oraz zmianie zapisu
mówiącego o VAT.
Przedsiębiorstwo uzasadniło zmianę pracami
toczącymi się nad nowelizacją ustawy o podatku od
towarów i usług, polegającą m.in. na zmianie
obowiązujących stawek podatku.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania
administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której,
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ
wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes
strony.
Za
uwzględnieniem
wniosku
Przedsiębiorstwa przemawia interes strony, a zmianie
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decyzji nr OPO-4210-10(7)/2010/1333/IX/JP nie
sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne.
Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że
zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę
decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.*
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
* Pouczenie pominięto
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