DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 13 października 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

–

–

–

–

–

–

–

Nr 230

UCHWAŁY
nr VI/30/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

13079

nr VII/40/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Prądocin X”

13080

nr IX/65/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania
nazw ulic w miejscowości Dziemionna

13086

nr X/81/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
zarządzenia nr 29/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie
udostępnienia boisk szkolnych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie oraz wprowadzenia
regulaminu korzystania z boisk szkolnych

13086

nr VIII/59/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji

13087

nr IX/65/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

13088

nr IX/66/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

13103
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nr IX/85/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
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–

nr IX/69/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Świeckiemu i jego
jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

13105

nr IX/57/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie
gminy Chełmno

13107

nr IX/58/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Chełmno podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele
publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonywania zleconego zadania
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nr XIII/106/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmieniająca
uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy i miasta Kcynia wzorów
formularzy informacji, deklaracji i danych w sprawach podatkowych

13116

nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
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INFORMACJA
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–

zarządzenie nr 29/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie
udostępnienia boisk szkolnych w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie oraz wprowadzenia
Regulaminu korzystania z boisk szkolnych
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UCHWAŁA Nr VI/30/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, oraz 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 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493,
z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146,
Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie
Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwala się tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
zajmującego
się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2.1. Zespół interdyscyplinarny zwany dalej
„Zespołem”, w składzie co najmniej 15 osobowym,
powołuje Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka w drodze
zarządzenia.
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele
następujących instytucji, organizacji i jednostek
organizacyjnych działających na terenie Gminy Nowa
Wieś Wielka:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
Wielkiej;
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Nowej Wsi Wielkiej;
3) Posterunek Policji w Nowej Wsi Wielkiej;
4) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej;
5) Szkoła Podstawowa w Brzozie;
6) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej;
7) Gimnazjum w Brzozie;
8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej;
9) organizacje
pozarządowe,
w
szczególności
działające na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
10) kuratorzy sądowi.
3. Zespół działa na podstawie porozumień
zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Nowa Wieś
Wielka a podmiotami, o których mowa w ust. 2 pkt 3-8.

§ 3.1. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka odwołuje
członka Zespołu:
1) na jego wniosek;
2) na
wniosek podmiotu,
którego jest on
przedstawicielem;
3) na
wniosek
przewodniczącego
Zespołu
w uzasadnionych przypadkach.
2. Członek Zespołu może zostać odwołany w trybie
natychmiastowym mocą zarządzenia Wójta Gminy
Nowa Wieś Wielka w przypadku uzasadnionego
podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych
i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole.
§ 4.1. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Wsi Wielkiej w terminie do 30 dni od daty
zawarcia porozumień z podmiotami o których mowa
w § 2 ust. 3.
2. Każdy członek Zespołu, przed udziałem
w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie
o zachowaniu poufności co do wszelkich informacji
i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach
pracy w Zespole.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, spośród
jego członków wybierany jest przewodniczący Zespołu
oraz jego zastępca, zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 2/3
składu Zespołu.
4. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący
z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe zastępca
przewodniczącego, w formie pisemnej, w drodze
e-maila lub telefonicznej, wskazując termin, miejsce
i cel posiedzenia.
5. Prace
Zespołu
są
prowadzone
jeżeli
w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej 1/3
jego członków.
6. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół,
zawierający w szczególności informację o składzie
zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu
posiedzenia oraz o dokonanych ustaleniach i podjętych
wnioskach.
7. Zespół może powoływać grupy robocze na
zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. Grupy robocze składają
informacje Zespołowi o wynikach swojej pracy.
8. Specjalistom pracującym w Zespole może być
udzielane profesjonalne wsparcie merytoryczne
prowadzone przez superwizora zatrudnionego przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub inną
instytucję działającą na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Gminie Nowa Wieś Wielka.
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9. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej
przy ul. Ogrodowej 2A.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Kruszyna
2100

2101
2101

UCHWAŁA Nr VII/40/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Prądocin X”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, 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 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 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, Nr 155, poz. 1043)
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. W związku z uchwałą nr XXIX/290/09 Rady
Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 kwietnia
2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pn. „Prądocin X”, po stwierdzeniu zgodności
ze
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś
Wielka uchwalonego uchwałą XLI/418/10 Rady Gminy
Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowa Wieś Wielka, uchwala się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego pn. „Prądocin X”,
zwany dalej „planem”.
2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej
uchwały.

§ 2.1. Granice
planu
określa
uchwała
Nr XXIX/290/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn. „Prądocin X”.
2. Rysunek planu stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.
3. Załącznik Nr 1 do uchwały, sporządzony na
mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000,
obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:
a) granicy planu,
b) linii
rozgraniczających
tereny
o
różnym
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
d) strefy ochronnej wzdłuż linii SN 15kV,
e) lokalizacji obiektu wpisanego do ewidencji
zabytków,
f) strefy „W” ochrony archeologicznej,
g) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele:
MN zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
ZP - zieleni urządzonej, WS - wód powierzchniowych
śródlądowych, KD - dróg publicznych, KDW dróg
wewnętrznych, KDJ - ciągów pieszo-jezdnych.
4. Rysunek planu zawiera treść informacyjną:
a) elementy
infrastruktury
technicznej
(linie
elektroenergetyczne SN 15kV),
b) zasady cech geometrycznych podziału terenu na
działki budowlane.
5. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. W planie nie wyznacza się:
a) terenów przestrzeni publicznych i nie określa
wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
b) obszarów objętych scalaniem i podziałem
nieruchomości i nie określa szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości;
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c) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych,
a
także
narażonych
na

Poz. 2101

niebezpieczeństwo powodzi
osuwaniem się mas ziemnych.

oraz

zagrożonych

§ 4. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.
1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.
Oznaczenie terenu
Przeznaczenie terenu na cele
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN,
zabudowy mieszkaniowej
12MN, 13MN, 14MN
jednorodzinnej
1ZP
zieleni urządzonej ogólnodostępnej
1WS, 2WS, 3WS
wód powierzchniowych
śródlądowych
1KD(L), 2KD(D), 3KD(D)
dróg publicznych
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW
dróg wewnętrznych
1KDJ, 2KDJ, 3KDJ, 4KDJ, 5KDJ, 6KDJ, 7KDJ
ciągów pieszo-jezdnych

2. W granicach planu ustala się następujące
lokalizacje inwestycji celu publicznego, o których
mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujących
roboty
budowlane
w
rozumieniu
przepisów
budowlanych:
a) dróg publicznych gminnych – na terenach
oznaczonych symbolami: 1KD(L), 2KD(D),
3KD(D)
b) głównych sieci wodociągowych, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, na zasadach lokalizacji,
określonych w § 10 pkt. 4 lit. c), d), e) oraz pkt 6
i pkt 7,
c) roboty budowlane sieci rozdzielczych SN i NN na
zasadach lokalizacji, określonych w § 10 pkt. 4
lit. g), h) oraz pkt. 5.
§ 5. W
granicach
planu
zasady
ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego określone są
ustaleniami:
a) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) zasad kształtowania zabudowy.
§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Na terenie oznaczonym symbolem: 1ZP
obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych
w rozumieniu przepisów budowlanych, za wyjątkiem:
a) zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń
infrastruktury technicznej,
b) ciągów spacerowych i tras rowerowych,
c) małych zbiorników wodnych służących rekreacji,
d) obiektów małej architektury i innych elementów
urządzenia terenu wynikających z funkcji
rekreacyjno-wypoczynkowych,
e) dojazdów do nieruchomości,
f) obiektów inżynierskich – mostów.
2. W granicach planu wskazuje się tereny wód
powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolami
1 3WS, dla których mają zastosowanie przepisy prawa
wodnego.
3. W granicach planu wskazuje się w odniesieniu
do dopuszczalnego poziomu hałasu następujące rodzaje
terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony
środowiska:

a) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - tereny
oznaczone w rysunku planu symbolem 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN,
11MN, 12MN, 13MN, 14MN;
4. W granicach planu obowiązuje zakaz lokalizacji
inwestycji:
a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu przepisów ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko,
b) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu przepisów ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko – za wyjątkiem terenów dróg
publicznych oznaczonych symbolem 1KD(L),
2KD(D), 3KD(D), terenów dróg wewnętrznych
oznaczonych symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW,
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, sieci i urządzeń
wodno-kanalizacyjnych,
infrastruktury
telekomunikacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej.
§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego.
1. W granicach planu znajduje się obiekt wpisany
do wojewódzkiej ewidencji zabytków - budynek
mieszkalny nr 99 – oznaczony odpowiednio na rysunku
planu. Dla w/w budynku ustala się następujące zasady
ochrony:
- zachowanie zabudowy historycznej z obowiązkiem
jej konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji,
realizowane poprzez remonty konserwatorskie
z zachowaniem lub odtworzeniem pierwotnego
pokrycia dachów, detali architektonicznych, stolarki,
tynków i kolorystyki,
- zakaz ocieplania ścian frontowych i pozostałych
posiadających detal architektoniczny, stosowania
żaluzji zewnętrznych zasłaniających obramienia
okienne,
- zachowanie i konserwacja elewacji ceglanych (zakaz
ich tynkowania, malowania i ocieplania),
- przywrócenie stolarki z materiałów i w formie
historycznej, wymiana stolarki dopuszczalna jedynie
na
stolarkę
z
materiałów
historycznych
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z zachowaniem podziałów i kształtu. Prace
remontowe i adaptacyjne wymagają uzgodnienia
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2. Inwestycje budowlane oraz działania mogące
prowadzić do zmiany wyglądu budynków historycznych
lub mogące naruszać ich ekspozycję (w tym montaż
urządzeń technicznych, tablic i reklam) wymagają
uzgodnienia
z
Wojewódzkim
Konserwatorem
Zabytków.
3. Na obszarze działki o nr ewid. 174/17, na której
występuje budynek mieszkalny nr 99 wpisany do
wojewódzkiej ewidencji zabytków, nowe inwestycje
wymagają
uzgodnienia
z
Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
Oznaczenie terenu
1MN, 2MN, 3MN, 4MN,
5MN, 6MN, 7MN, 8MN,
9MN, 10MN, 11MN, 12MN,
13MN, 14MN

Poz. 2101

4. Plan
wskazuje
strefę
„W”
ochrony
archeologicznej. W wyznaczonej strefie wszelka
działalność inwestycyjna musi być poprzedzona
badaniami
archeologicznymi.
Zakres
prac
archeologicznych określony zostanie na etapie
uzgodnienia projektu budowlanego. Na obszarze strefy
„W” ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne
można wykonywać po uzgodnieniu i za pozwoleniem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy:
1. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
1. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego wolno stojącego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego do wysokości dwóch kondygnacji, z drugą
kondygnacją jako poddaszem użytkowym. Ustala się możliwość podpiwniczania
budynków na podstawie wyników badań geotechnicznych.
2. Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju
poziomego budynku w przedziale 35o-45o.
3. Na każdej z działek budowlanych ustala się możliwość lokalizacji jednego wolno
stojącego budynku gospodarczo-garażowego o wysokości jednej kondygnacji.
Zadaszenia należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych
o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku
w przedziale 25o-45o.
4. Na każdej z działek budowlanych dopuszcza się na lokalizację obiektów małej
architektury.
5. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się
w wielkości 25%.
6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
działki ustala się w wielkości 50%.
7. Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg publicznych i wewnętrznych należy
kształtować do maksymalnej wysokości 1,5 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji
ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach przęseł ogrodzenia
materiałów betonowych i żelbetowych.
8. Dla istniejących budynków jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej
i gospodarczych zezwala się na: remont, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę oraz
rozbiórkę i odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych, zgodnie z warunkami
ustalonymi w planie dla nowej zabudowy.
9. Warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam:
1) układ nośników prostopadle do osi drogi w pasach terenu pomiędzy liniami
rozgraniczającymi drogi publiczne i wewnętrzne, a linią zabudowy:
2) przy lokalizowaniu reklam obowiązuje zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach,
10. Ustala się wskaźnik wyposażenia w miejsca postojowe dla działek budowlanych:
min 2 na jeden lokal mieszkalny.
11. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych należy lokalizować na
nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny.

2. Nieustalone w planie warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu regulują (odpowiednio)
właściwe przepisy budowlane.
3. W
granicach
planu,
wzdłuż
rowów
melioracyjnych ustala się nieprzekraczalną linię
zabudowy, w odległości 5 m od linii rozgraniczających
oraz ustala się obowiązek udostępniania rowów
właściwym służbom w celach eksploatacyjnych.

4. W granicach planu, wzdłuż linii napowietrznych
średniego napięcia 15kV, wyznacza się strefę ochronną
o szerokości 5,5 m w obie strony od osi linii
elektroenergetycznych. W w/w strefie oznaczonej
w załączniku Nr 1 do uchwały obowiązuje zakaz:
a) zabudowy budynkami i budowlami,
b) nasadzeń i zadrzewień.
5. W w/w strefie ustala się obowiązek
udostępnienia linii elektroenergetycznych gestorowi
sieci w celach eksploatacyjnych i remontowych
w rozumieniu przepisów budowlanych.
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§ 9. Ustalenia
dotyczące
zasad
podziału
nieruchomości na działki budowlane.
1. W granicach planu w podziałach terenu na
działki budowlane wielkość, cechy geometryczne,
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie
w urządzenia infrastruktury technicznej działki
budowlanej powinny spełniać wymogi realizacji
obiektów budowlanych wynikające z przepisów
odrębnych i ustaleń planu.

Poz. 2101

2. Minimalną powierzchnię dla nowo wydzielanej
działki budowlanej przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną na terenach oznaczonych
na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN,
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN,
13MN, 14MN ustala się w wielkości 1000 m2.
3. Minimalna
szerokość
frontu
działki
przeznaczonej
pod
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną powinna wynosić 15 m.
4. Zapisów § 9 pkt. 2 i 3 nie stosuje się
w przypadku wydzielania części działek na poprawę
warunków zagospodarowania terenu.
§ 10. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.
1. Drogi i ciągi komunikacyjne.

Oznaczenie terenu
1KD(L)
2KD(D), 3KD(D)
1KDW, 2KDW, 3KDW,
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW
1KDJ, 2KDJ, 3KDJ, 4KDJ,
5KDJ, 6KDJ, 7KDJ,

Funkcja
komunikacyjna
droga publiczna
droga publiczna
droga wewnętrzna
ciąg pieszo-jezdny

2. Właściciele
działek
budowlanych
nie
posiadających bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej muszą posiadać udział w prawie do działek
gruntu
stanowiących
drogę
wewnętrzną
lub
ustanowioną służebność w celu zapewnienia dostępu do
drogi publicznej. Na terenie oznaczonym na rysunku
planu jako 9MN ustala się możliwość wydzielania drogi
wewnętrznej, o parametrach jak dla ciągu pieszojezdnego. Zjazd nowo wydzielonej drogi z ciągu pieszojezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem
4KDJ.
3. W przypadku budowy sieci gazowych należy
wykonać je na warunkach określonych właściwymi
przepisami odrębnymi.
4. W granicach planu:
a) każda z działek budowlanych przeznaczonych pod
zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt
ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość
przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio
budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej,
b) zaopatrzenie w ciepło każdej z działek budowlanych
przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić
z indywidualnych źródeł ciepła lub przez
przyłączenie do sieci gazowej, o której mowa
w punkcie 3,
c) zaopatrzenie w wodę należy realizować z wiejskiej
sieci wodociągowej. Do czasu jej wybudowania
zezwala się na indywidualne ujęcia wody,
d) odprowadzanie ścieków należy zapewnić przez
przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej,
e) odprowadzenie wód opadowych z dróg i działek
budowlanych należy zapewnić przez przyłączenie do
sieci kanalizacji deszczowej, z zachowaniem
wymaganych przepisami prawa wodnego i ochrony

Klasa
techniczna
L1x2
D1x2
ciąg pieszojezdny
-

Szerokość pasa drogowego w liniach
rozgraniczających
12 m
10 m
8m
Jak w liniach rozgraniczających, min.
5m

środowiska piaskowników i separatorów. Do czasu
wybudowania w/w sieci zezwala się odprowadzać
wody opadowe na teren nieutwardzony działek
budowlanych (alternatywnie zezwala się na inne
rozwiązania zgodne z warunkami określonymi
przepisami prawa wodnego i budowlanego). Wody
opadowe
z
placów
utwardzonych
należy
podczyszczać
w
urządzeniach
przed
wprowadzeniem ich do rowu melioracyjnego,
f) w granicach planu linie telekomunikacyjne należy
projektować jako podziemne z rozprowadzeniem
w
terenach
przeznaczonych
pod
ciągi
komunikacyjne. Dopuszcza się lokalizację sieci
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na
terenach przeznaczonych pod zabudowę i zieleń
urządzoną. W przypadku kolizji projektowanych
obiektów
z
istniejącymi
urządzeniami
telekomunikacyjnymi należy je przebudować
i dostosować do projektowanego zagospodarowania
zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami,
normami i warunkami przebudowy uzyskanymi od
odpowiedniego operatora,
g) w
robotach
budowlanych
sieci
elektroenergetycznych SN i nn należy stosować linie
napowietrzne
lub
kablowe,
a
przyłączeń
elektroenergetycznych – linie kablowe; zezwala się
na lokalizację w/w sieci elektroenergetycznych oraz
stacji transformatorowych SN/nn w pasach
drogowych dróg publicznych, wewnętrznych
i
ciągach
pieszo-jezdnych.
Zezwala
się
dostosowanie istniejących stacji transformatorowych
do zwiększonego poboru mocy. Dopuszcza się
w przypadku konieczności technicznych realizację
w/w sieci i urządzeń w granicach działek
budowlanych i terenów zieleni,
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h) zezwala się na skablowanie istniejących linii
napowietrznych średniego napięcia 15kV na
podstawie właściwych przepisów odrębnych
i warunkach uzyskanych od właściwego operatora
sieci. W przypadku skablowania w/w linii
i poprowadzenia ich w terenach oznaczonych na
rysunku planu symbolami 1KD(L), 2KD(D),
3KD(D), 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW,
6KDW, 7KDW, 1KDJ, 2KDJ, 3KDJ, 4KDJ, 5KDJ,
6KDJ, 7KDJ przestają obowiązywać ustalenia planu
z § 8 pkt. 4 i 5;
i) w przypadku budowy sieci gazowych należy
wykonać je na warunkach określonych właściwymi
przepisami jakim powinny odpowiadać sieci
gazowe. Należy zachować normatywne odległości
projektowanych urządzeń i obiektów od istniejącej
sieci gazowej na podstawie właściwych przepisów.
Dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci gazowej
z
kolidującymi
projektowanymi
obiektami.
Zaopatrzenie działek budowlanych w gaz
przewodowy można realizować stosownie do
możliwości zasilenia, na warunkach ekonomicznych
i technicznych określonych przez operatora sieci
gazowej. Sieci gazowe należy projektować jako
podziemne z rozprowadzeniem w terenach
przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne.

Poz. 2101

5. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących
urządzeń elektroenergetycznych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu należy je przebudować po
nowej trasie lub dostosować do wymogów określonych
przepisami odrębnymi. O określenie warunków
przebudowy kolizji należy wystąpić do właściwego
operatora sieci.
6. W granicach planu ustala się następujące
inwestycje należące do zadań własnych gminy z zakresu
infrastruktury
technicznej,
o
których
mowa
w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) sieci wodociągowe,
b) sieci kanalizacji sanitarnej,
c) sieci kanalizacji deszczowej.
7. Roboty budowlane oraz lokalizacje w/w sieci
należy realizować w liniach rozgraniczających pasów
drogowych dróg: 1KD(L), 2KD(D), 3KD(D), 1KDW,
2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW
i ciągów pieszo-jezdnych: 1KDJ, 2KDJ, 3KDJ, 4KDJ,
5KDJ, 6KDJ, 7KDJ,, a w przypadkach konieczności
technicznych – na terenach oznaczonych symbolem 1ZP
oraz w granicach działek budowlanych z zachowaniem
odpowiednich odległości od obiektów budowlanych
i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 11. W graniach planu zakazuje się lokalizowania
tymczasowych obiektów budowlanych, w tym
przyłączeń takich obiektów do sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej, z wyjątkiem lokalizacji
zapleczy budowy w rozumieniu właściwych przepisów
budowlanych.
§ 12. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:

Oznaczenie terenu
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN,
8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN,
14MN

Stawka w %
30

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 14.1. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady
Jacek Kruszyna
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/40/11
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 30 marca 2011 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/40/11
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 30 marca 2011 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,
poz. 1413, 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, Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy
Nowa Wieś Wielka postanawia, co następuje:

2101

1. W związku z treścią § 10 pkt 7 uchwały
w granicach planu zadania
własne
gminy
z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa
w
art. 20
ust. 1
ustawy
o
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, będą finansowane
w trybie przepisów o finansach publicznych stosownie
do możliwości budżetowych gminy.
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UCHWAŁA Nr IX/65/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dziemionna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241
i z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Zaznaczonym w załączniku graficznym ulicom
bez nazw, położonym w miejscowości Dziemionna,
nadaje się nazwy:
1) Huberta Wagnera,
2) Kazimierza Górskiego,
3) Sportowa,
4) Rekreacyjna,
5) Turystyczna,
6) Rowerowa,
7) Jerzego Kukuczki,
8) Wandy Rutkiewicz,
9) Agaty Mróz,
10) Kamili Skolimowskiej,
11) Bronisława Malinowskiego,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Kruszyna

2102

2103
2103

UCHWAŁA Nr X/81/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 29/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie
udostępnienia boisk szkolnych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie oraz wprowadzenia regulaminu korzystania
z boisk szkolnych.
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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,
Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, Nr 117, poz. 679.),
uchwala się, co następuje:
2103

§ 1. Zatwierdza się zarządzenie porządkowe
Nr 29/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia
7 lipca 2011 r. w sprawie udostępnienia boisk szkolnych
w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie oraz wprowadzenia
regulaminu korzystania z boisk szkolnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Kruszyna
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UCHWAŁA Nr VIII/59/11
RADY GMINY i MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych 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.)
oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536
z póżn. zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala, co
następuje:
§ 1. Niniejszym określa się szczegółowy sposób
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym
i o wolontariacie, rocznych projektów aktów prawa
miejscowego stanowionych przez Radę Gminy i Miasta
Izbica Kujawska w formie uchwały w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania
od uprawnionych organizacji z terenu gminy Izbica
Kujawska opinii i uwag do projektów uchwał Rady
Gminy i Miasta Izbica Kujawska przygotowywanych
w trybie i na zasadach określonych w Statucie Gminy.
§ 3.1. W sprawie przeprowadzenia konsultacji,
decyzję w drodze zarządzenia podejmuje Burmistrz
Gminy i Miasta Izbica Kujawska.
2. Zarządzenie o którym mowa w ust. 1 powinno
określać:
1) przedmiot i cel konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, który nie
może być krótszy niż 14 dni,
3) tryb przeprowadzenia konsultacji,
4) komórkę
lub
jednostkę
organizacyjną
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§ 4.1. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie
na piśmie przez uprawnione organizacje opinii i uwag
w sprawie poddanej konsultacjom drogą pocztową lub
elektroniczną na adres wskazany w ogłoszeniu, albo
bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy
Kujawskiej.
2. Konsultacje, w razie potrzeby mogą odbyć się
w formie bezpośredniego spotkania przedstawicieli
Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
z zainteresowanymi organizacjami. Z tegoż spotkania
sporządza się protokół zawierający w szczególności:
datę
spotkania,
listę
obecności-wykaz
osób
uczestniczących, przedmiot konsultacji oraz ich wyniki.
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3. Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska
decyduje o wyborze trybu przeprowadzenia konsultacji.
§ 5.1. W Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy
Kujawskiej zamieszcza się informację o poddaniu
projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Izbica
Kujawska pod konsultacje – a także o trybie i terminie
ich przeprowadzenia.
2. Projekt
uchwały poddanej
konsultacjom
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
udostępnia w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy
Kujawskiej.
§ 6.1. Organizacjom uprawnionym przysługuje na piśmie w terminie wskazanym w ogłoszeniu - prawo
zgłoszenia opinii i uwag do projektu uchwały.
2. Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie
opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych
w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji albo
rezygnację z przysługującego organizacji prawa do
przedstawienia swojego stanowiska.
§ 7.1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza
się informację wraz z wynikami.
2. Informację zatwierdzoną przez Burmistrza
Gminy i Miasta Izbica Kujawska dołącza się do
projektu uchwały w celu przedłożenia Radzie Gminy
i Miasta Izbica Kujawska.
3. Informację o wynikach konsultacji podaje się
niezwłocznie po jej sporządzeniu do publicznej
wiadomości w sposób określony w § 5 ust. 1.
§ 8.1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na liczbę uczestniczących w nich organizacji, jeżeli
zostały przeprowadzone w sposób określony niniejszą
uchwałą.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.
3. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów
gminy.
§ 9. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

się

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Lewandowski
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UCHWAŁA Nr IX/65/11
RADY GMINY i MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków
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.)
oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.1. Dotacje celowe z budżetu gminy na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku mogą być
udzielone osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym
będącym
właścicielem
lub
posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo
posiadającym taki zabytek w zarządzie:
1) usytuowanego na terenie gminy Izbica Kujawska,
2) wpisanego do rejestru zabytków,
3) ogólnie dostępnego dla mieszkańców gminy Izbica
Kujawska.
2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnienie
działań właścicieli i zarządców zabytków dla
zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowym
elementom substancji zabytkowej.
§ 2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie
nakładów
koniecznych
na
wykonanie
prac
konserwatorskich,
restauratorskich
lub
robót
budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie
kosztorysu zatwierdzonego
przez konserwatora
zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku
złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie
dotacji.
§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do
30% nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich,
restauratorskich
lub
robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 4. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu
przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku w tej
sprawie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
w terminie do 15 października roku poprzedzającego
rok budżetowy, w którym dotacja ma być udzielona.
§ 5.1. Wysokość środków przeznaczonych na
dotacje ustalana jest corocznie w budżecie gminy Izbica
Kujawska.

2. Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska
przedkłada Radzie Gminy i Miasta Izbica Kujawska
w ciągu 30 dni od terminu wskazanego w § 4
propozycję przyznania dotacji.
3. Dotacje przyznaje Rada Gminy i Miasta
w drodze uchwały.
§ 6. Zakres prac objętych dotacją oraz jej wysokość
są ustalane odrębnie dla każdego wniosku.
§ 7.1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Izbica
Kujawska a wnioskodawcą, któremu została przyznana
dotacja.
2. Umowa powinna zawierać:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej
płatności,
3) tryb kontroli wykonania umowy,
4) sposób rozliczenia dotacji,
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji
albo
dotacji
wykorzystanej
niezgodnie
z przeznaczeniem na zasadach zgodnych
z obowiązującym prawem.
3. Po przeprowadzeniu prac objętych umową,
wnioskodawca przekazuje do Urzędu Gminy i Miasta
sprawozdanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
§ 8.1. W roku budżetowym 2011 dotację mogą
otrzymać podmioty określone w § 1 ust. 1, które złożyły
wnioski w tej sprawie do Burmistrza Gminy i Miasta
Izbica Kujawska przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska przedkłada
Radzie Gminy i Miasta Izbica Kujawska propozycję
przyznania dotacji.
§ 9. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Z-ca Przewodniczącego Rady
Stanisław Kropidłowski
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UCHWAŁA Nr IX/66/11
RADY GMINY i MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 9 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
1) 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Niniejszym określa się szczegółowy sposób
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego stanowionych przez Radę
Gminy i Miasta Izbica Kujawska w formie uchwały
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.)
oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536
z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VIII/59/11 Rady Gminy
i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów
prawnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, wprowadza się następującą
zmianę:

§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Z-ca Przewodniczącego Rady
Stanisław Kropidłowski
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UCHWAŁA Nr IX/85/11
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r
Nr 151, poz. 1220) Rada Miejska w Aleksandrowie
Kujawskim,
po
uzgodnieniu
z
Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
uchwala się, co następuje
§ 1.1. Ustanawia się pomnikiem przyrody lipę (tillia
cordata) – o obwodzie 320 cm, rosnącą przy
ul. Kochanowskiego na działce nr 231 w obrębie 28
będącej własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kuj.
nadając jej nazwę „Urszulka”
2. Lokalizację pomnika przyrody, o której mowa
w ust. 1 określa załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Ustanowienie niniejszego drzewa pomnikiem
przyrody ma na celu ochronę tworu przyrody
charakteryzującego
się
wyjątkowymi
walorami
przyrodniczymi, a także szczególnymi cechami
osobniczymi, rozmiarami i wiekiem.

§ 3. W
stosunku
do
pomnika
przyrody
ustanowionego w § 1 ust.1 niniejszej uchwały, zabrania
się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) wykonywania
prac
ziemnych
trwale
zniekształcających rzeźbę terenu,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Wykonanie uchwały oraz nadzór nad
ustanowionymi niniejszą uchwałą pomnikiem przyrody
powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa
Kujawskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Urszula Paprocka

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 230

2107

– 13104 –

Poz. 2107

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 230

– 13105 –

Poz. 2108

2108
2108

UCHWAŁA Nr IX/69/11
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Świeckiemu i jego jednostkom podległym oraz
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 1)) Rada Powiatu uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Powiatowi Świeckiemu i jego jednostkom podległym,
warunki
dopuszczalności
pomocy
publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do
udzielania tych ulg.
§ 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym
należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Powiatowi Świeckiemu i jego jednostkom
podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być
umarzane albo ich spłata może być odraczana lub
rozkładana na raty, na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.
2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz
dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może
nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą
wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono
lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa
w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez
organ przyznający ulgę.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę,
pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast
wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę
liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.
§ 3.1. Organ na wniosek zobowiązanego może
udzielać określonych w § 2 ust. 1 ulg w spłacie
zobowiązań należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny,
przypadających
Powiatowi
Świeckiemu i jego jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie
z rozporządzeniem 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 Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.), w szczególności
w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 i § 6 ust. 1
pkt 5 i 6 uchwały;
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007

z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz.
UE L Nr 337 z 21 grudnia 2007 r.);
4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do
pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora
rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L Nr 193 z 25 lipca 2007 r.)
2. Podmiot nie będący przedsiębiorcą, który chce
skorzystać z ulg określonych w § 2 ust. 1 zobowiązany
jest do dostarczenia:
1) wniosku, w którym zawarte będą szczegółowe
informacje dotyczące wystąpienia przesłanek
uzasadniających
udzielenie
ulgi
wraz
z odpowiednimi dowodami;
2) opisu aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłużnika.
3. Podmiot będący przedsiębiorcą, który chce
skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do
dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy
de minimis, których zakres określany jest
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis.
4. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de mini mis
w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu danego roku
oraz w dwóch poprzedzających lat podatkowych lub
pomocy de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał
w okresie trzech lat podatkowych albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy
de minimis, których zakres określany jest
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie.
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5. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione
dokumenty nie wystarczają do ustalenia istnienia lub
braku przesłanek do udzielenia ulgi, organ uprawniony
wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
6. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
§ 4.1. Przepisy § 2 - § 3 stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny,
przypadających
Powiatowi
Świeckiemu i jego jednostkom podległym oraz do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
innych należności ubocznych.
2. Umorzenie
należności
głównej
skutkuje
umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części należności może nastąpić po
uregulowaniu pozostałej kwoty.
§ 5. Przepisów § 2 - § 3 nie stosuje się do
należności, których umarzanie, odraczanie terminów
spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne
przepisy.
§ 6.1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Powiatowi Świeckiemu
i jego jednostkom podległym, z urzędu mogą być
umarzane w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo
pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6.000,00 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny;
6) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego
postępowania upadłościowego.

2108

Poz. 2108

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
3. Przepisy § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio do
umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Powiatowi Świeckiemu i jego jednostkom podległym
oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności
ubocznych.
§ 7. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat należności, o których mowa
w niniejszej uchwale, uprawniony jest Zarząd Powiatu
Świeckiego.
§ 8.1. Umorzenie
należności
lub
odmowa
udzielenia ulgi następuje w formie jednostronnego
oświadczenia woli Zarządu Powiatu Świeckiego.
2. Odroczenie terminu zapłaty należności lub
rozłożenie płatności należności na raty, następuje
w formie pisemnej poprzez zawarcie ugody, na
podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świeckiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Grzegorz Chmielewski
1)

Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726.
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UCHWAŁA Nr IX/57/11
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Chełmno
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.)
w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki i tryb
udzielania dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją” na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku
nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru
zabytków, zwanym dalej „zabytkiem”.
§ 2.1. Z budżetu Gminy Chełmno mogą być
udzielane dotacje na dofinansowanie prac przy
zabytkach,
wpisanych do rejestru zabytków,
znajdujących się na terenie Gminy Chełmno i nie
stanowiących jej własności.
2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie
działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla
zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych
elementów substancji zabytkowej, tworzących ramy
przestrzeni publicznej, mających istotne znaczenie
w kreowaniu wizerunku Gminy oraz renowacji wystroju
i wyposażenia zabytkowych obiektów.
§ 3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie
prac przy zabytkach, określonych w § 2 ust. 1, na
podstawie kosztorysu całkowitego prac, które zostaną
przeprowadzone przez wnioskodawcę w terminie
od 1 stycznia do 31 grudnia w roku złożenia wniosku.
§ 4.. Dotacja na wykonanie prac przy zabytku,
znajdującym się na terenie Gminy Chełmno może być
udzielona w wysokości nieprzekraczającej 50%
nakładów koniecznych, wyszczególnionych w art. 77
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
w zależności od środków zaplanowanych na dany rok
budżetowy w budżecie gminy.
§ 5. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu
przez wnioskodawcę wniosku do Wójta Gminy
Chełmno.
§ 6.1. Wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres wnioskodawcy lub dane
rejestrowe wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna
2) dokładne określenie zabytku, z uwzględnieniem
miejsca jego położenia,
3) wskazanie tytułu prawnego do zabytku lub stosowne
upoważnienie podmiotu posiadającego taki tytuł,

4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się
wnioskodawca,
5) określenie zakresu prac, na które ma być przyznana
dotacja,
6) kosztorys
całkowitych
kosztów
prac,
z wyszczególnieniem źródeł finansowania,
7) informację
o
pozwoleniu
odpowiedniego
konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac,
które mają być przedmiotem dotacji
8) informację o pozwoleniu na budowę lub
potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych,
których dotyczy wniosek, o ile prace wymagają
takiego postępowania na podstawie Prawa
budowlanego,
9) wykaz prac wykonanych przy zabytku w okresie
ostatnich 3 lat, z podaniem wysokości poniesionych
wydatków wraz z informacją o uzyskanych środkach
publicznych, przeznaczonych na ich wykonanie,
10) oświadczenie wnioskodawcy o pokryciu pozostałej
części kosztów zadania objętego dotacją lub
o zapewnieniu innego źródła finansowania
pozostałej kwoty.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.
3.. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) aktualny dokument potwierdzający posiadanie tytułu
prawnego do zabytku, wynikającego z prawa
własności, użytkowania wieczystego, trwałego
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy tym zabytku,
2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
3) fotograficzną dokumentację stanu zachowania
zabytku,
4) pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na
wykonanie prac, które mają być przedmiotem
dotacji,
5) pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia
robót budowlanych, jeśli prowadzone prace
wymagają takiego postępowania na podstawie
Prawa budowlanego,
6) projekt prac, jeśli wniosek dotyczy prac lub robót
przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy
wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
7) całkowity kosztorys prac,
8) zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku na
przeprowadzenie
prac
objętych
wnioskiem
w sytuacji wystąpienia z wnioskiem o dotację przez
osobę niebędącą właścicielem zabytku lub
wystąpienia
z
wnioskiem
przez
jednego
ze współwłaścicieli.
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§ 7. Przekazanie dotacji na wykonanie prac, na
wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy, następuje
w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań
wynikających z realizacji zadania.
§ 8.1. Wnioskodawca
otrzymujący
dotację
zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania
merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji
w terminie określonym w umowie.
2. Sprawozdanie z prac objętych dotacją powinno
zawierać:
1) szczegółowy opis wykonanych prac objętych
dotacją,
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego
położenia,
3) zakres prac, na które dotacja została udzielona,
4) wysokość przekazanej dotacji,
5) datę zawarcia umowy i informację o dokonanym
rozliczeniu.
3. o zatwierdzeniu sprawozdania i rozliczeniu
dotacji
Wójt
Gminy
pisemnie
zawiadamia
wnioskodawcę.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Krzywdziński
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UCHWAŁA Nr IX/58/11
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Chełmno podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją
zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
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. 221
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) Rada Gminy Chełmno uchwala, co następuje:
§ 1.1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane
dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy
innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r.
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie, a także na dofinansowanie inwestycji
związanych z realizacją tych zadań.
2. Cel publiczny dofinansowywanego zadania
powinien być zgodny ze statutem podmiotu, który
ubiega się o dotację.
§ 2. Zlecenie
realizacji
zadań
publicznych,
o których mowa w § 1 może mieć formę:
1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
2) wspierania wykonania zadań publicznych wraz
z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
§ 3.1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków na
realizację zadań, o których mowa w § 1 określa Rada
Gminy w uchwale budżetowej na dany rok po
przeprowadzeniu postępowania ofertowego przez
Wójta.
2. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, nie
później niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawą
finansowania realizacji zadań publicznych w formie
dotacji jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony
Radzie Gminy.
§ 4. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok
Wójt/ podaje do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej zadania i kwoty dotacji ustalone
w budżecie gminy.
§ 5. Gmina/ udziela dotacji i zleca realizację
określonych swoich zadań dla podmiotów wyłonionych
w drodze otwartego konkursu ofert.
§ 6.1. Otwarty konkurs ofert organizuje Wójt
podając do publicznej wiadomości ogłoszenie
o organizacji konkursu poprzez jego wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz umieszczenie

na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
i stronie internetowej Urzędu.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawierać informację o:
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadania;
3) zasadach przyznawania dotacji;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) warunkach jakie powinien spełniać podmiot
występujący z ofertą realizacji zadania;
6) terminie składania ofert na realizację zadania;
7) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy
wyborze ofert;
8) wymaganych załącznikach składanych wraz z ofertą.
§ 7. Termin składania ofert powinien wynosić
co najmniej 14 dni licząc od dnia podania do publicznej
wiadomości ogłoszenia o konkursie.
§ 8.1. Oferta podmiotu ubiegającego się o realizację
zadania i otrzymanie dotacji na powyższy cel powinna
zawierać w szczególności:
1) określenie podmiotu występującego z ofertą:
a) nazwa podmiotu i adres siedziby,
b) status prawny,
c) nazwiska i imiona osób upoważnionych do
reprezentowania podmiotu,
d) NIP, REGON i numer rachunku bankowego
podmiotu.
2) informację o terminie, miejscu i sposobie realizacji
zadania;
3) przewidywany koszt realizacji zadania oraz
wysokość oczekiwanej dotacji;
4) informację o wysokości środków finansowych
własnych oraz pozyskanych z innych źródeł na
realizację zadania;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniających realizację za-dania.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
podmiotu składającego ofertę.
3. Rozpatrzenie oferty można uzależnić od złożenia
przez podmioty w określonym terminie dodatkowych
informacji lub dokumentów.
§ 9.1. Oferty rozpatruje i dotacje przyznaje Wójt
w ramach środków przeznaczonych w budżecie Gminy/
na realizację zlecanych zadań.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty realizacji
zadania Wójt bierze pod uwagę:
1) zdolność podmiotu do realizacji zadania;
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2) przedstawiony koszt realizacji zadania, w tym
wysokość środków finansowych własnych oraz
oczekiwaną wysokość dotacji;
3) zgodność zadania publicznego, o którego realizację
ubiega się podmiot, z jego celami i zadaniami
statutowymi.
3. Wyboru oferty dokonuje się w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od daty wyznaczonej na jej
złożenie.

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach
prawa i w postanowieniach umowy.
2.. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie
realizacji zadania, jak i po jego zakończeniu.
3.. Podmiot realizujący zadania zobowiązany jest
udostępnić, na żądanie Wójta lub pracowników przez
niego upoważnionych, wszelkie dokumenty dotyczące
realizacji zadania i jego finansowania.
4. z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 10.1. Zlecenie wykonania zadania i udzielenie
dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy
zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem, którego oferta
została przyjęta do realizacji.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera
w szczególności:
1) określenie stron umowy wraz z podaniem nr NIP,
REGON, nazwy i numeru właściwego rejestru;
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja
została przyznana i termin jego wykonania;
3) wysokość
dotacji
udzielanej
podmiotowi
wykonującemu zadanie, termin i tryb jej płatności;
4) numer rachunku bankowego podmiotu, na który
należy przekazać dotację;
5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do
dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie
dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia
wykonania zadania;
8) tryb kontroli wykonywania zadania;
9) sankcje z tytułu niewłaściwego wykorzystania
dotacji lub wykorzystania jej na cele inne niż
określone w umowie;
10) dokumenty, jakie należy przedłożyć w celu
rozliczenia udzielonej dotacji.

§ 13.1.. Podmioty, którym udzielono dotacji,
zobowiązane są do złożenia w terminie 14 dni od daty
zakończenia realizacji zadania sprawozdania, które
powinno zawierać:
1) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania
z oceną dotyczącą skuteczności realizacji
zakładanych celów,
2) rozliczenie finansowe dotowanego zadania, tj.:
a) zestawienie wydatków ogółem, w tym wydatków
z otrzymanej dotacji,
b) kserokopię poświadczonych faktur, rachunków
do kwoty udzielonej dotacji.
2. Ocena sposobu wykorzystania przyznanej dotacji
na
podstawie
dokumentów
i
informacji
przedstawionych należy do Wójta.

§ 11.. Po podpisaniu umowy, o której mowa w § 10
ust. 1 Wójt podaje niezwłocznie do publicznej
wiadomości ogłoszenie zamieszczając w nim:
1) nazwę podmiotu, któremu przyznano dotację;
2) rodzaj zadania zleconego podmiotowi do
wykonania;
3) wysokość przyznanej dotacji;
4) całkowity koszt realizacji zadania.
§ 12.1. Wójt
lub
pracownicy
przez
niego
upoważnieni mogą dokonać kontroli i prawidłowości
realizacji zadania oraz sposobu wykorzystania dotacji
w miejscu jego realizacji i w siedzibie oferenta,
a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania
zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych
otrzymanych na realizację zadania,
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§ 14. Sprawozdanie z
wykorzystania dotacji
o którym mowa w § 13 podlegają opublikowaniu
w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej
oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 16. Traci moc Uchwała Nr XV/142/04 Rady
Gminy Chełmno z dnia 8 września 2004 r.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Krzywdziński
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UCHWAŁA Nr XIII/106/2011
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Kcynia wzorów
formularzy informacji, deklaracji i danych w sprawach podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.,
Nr 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 oraz
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675,
Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134
poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96
poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r.
Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXVIII/187/2004
Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy
i Miasta Kcynia wzorów formularzy informacji,
deklaracji i danych w sprawach podatkowych (Dziennik
Urzędowy
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z 2004 r. Nr 136, poz. 2875) w ten sposób, że:
1. Załącznik nr 1 stanowiący druk deklaracji na
podatek
rolny (DR-1)
zostaje
zastąpiony
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 5 stanowiący druk deklaracji na
podatek od nieruchomości (DN-1) zostaje
zastąpiony załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 9 stanowiący druk deklaracji na
podatek
leśny
(DL-1)
zostaje
zastąpiony
załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 10 stanowiący druk informacji
w sprawie podatku leśnego (IL-1) zostaje zastąpiony
załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się uchwałę Nr II/9/2006 Rady
Miejskiej w Kcyni z dnia 5 grudnia 2006 r. o zmianie
uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie
Gminy i Miasta Kcynia wzorów formularzy informacji,
deklaracji i danych w sprawach podatkowych (Dziennik
Urzędowy
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z 2006 r. Nr 160, poz. 2378) w ten sposób, że:
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1. Załącznik nr 1 stanowiący druk informacji
w sprawie podatku rolnego (IR-1) zostaje zastąpiony
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 stanowiący druk informacji na
podatek od nieruchomości (IN-1) zostaje zastąpiony
załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. W
pozostałym
zakresie
uchwała
Nr XXVIII/187/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia
9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia obowiązujących
na terenie Gminy i Miasta Kcynia wzorów formularzy
informacji, deklaracji i danych w sprawach
podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 136, poz. 2875)
pozostaje bez zmian.
§ 4. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

uchwały

powierza

się

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie w 14 dni po publikacji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Gabriela Repczyńska
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UCHWAŁA Nr XIII/107/2011
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LIII/546/2010 Rady
Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dziennik Urzędowy Województwa KujawskoPomorskiego z 2010 r. Nr 185, poz. 2452) w ten sposób,
że § 1 ust. 7 tabeli kolumna druga otrzymuje brzmienie:
„od budynków lub ich części związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni
użytkowej”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 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 oraz
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675,
Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134
poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96
poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r.
Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654) uchwala się, co
następuje:

§ 2. W pozostałym
pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

zakresie

zapisy

uchwały

uchwały

powierza

się

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie w 14 dni od publikacji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Gabriela Repczyńska
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ZARZĄDZENIE Nr 29/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie w sprawie udostępnienia boisk szkolnych w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie oraz wprowadzenia
Regulaminu korzystania z boisk szkolnych.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.*), zarządzam, co
następuje:
§ 1. Boiska szkolne w miejscowościach Nowa Wieś
Wielka i Brzoza w okresie od 11 lipca 2011 r.
do 31 sierpnia 2011 r. są obiektami ogólnodostępnymi
i bezpłatnymi dla mieszkańców Gminy Nowa Wieś
Wielka.

§ 2. Ustalam Regulamin korzystania z boisk,
stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie
sekretarzowi gminy.

zarządzenia

powierzam

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od
daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt
Wojciech Oskwarek
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Załącznik
do zarządzenia nr 29/11
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 7 lipca 2011 r.
REGULAMIN
korzystania z boisk szkolnych

§ 10. Użytkownicy korzystają z boisk na własną
odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.

§ 1. Boiska szkolne są bezpłatnymi obiektami
ogólnodostępnymi dla mieszkańców gminy.

§ 11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania
z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby
korzystające z boisk, a w przypadku osób
niepełnoletnich, ich prawni opiekunowie.

§ 2. Administratorem boisk szkolnych na terenie
Gminy Nowa Wieś Wielka, będących jej własnością, są
dyrektorzy gminnych placówek oświatowych w Nowej
Wsi Wielkiej i Brzozie.
§ 3. Boisko szkolne w Nowej Wsi Wielkiej jest
czynne codziennie w godz. 14.00-22.00, także
w niedziele.
§ 4. Boisko szkolne w Brzozie jest czynne w godz.
16.00-22.00, także w niedziele.
§ 5. Teren boisk szkolnych jest objęty dozorem
w godzinach, o których mowa w pkt. 3.
§ 6. Bramy wejściowe boisk szkolnych otwiera
i zamyka pracownik dozorujący, zatrudniony przez
Wójta Gminy.
§ 7. Osoby korzystające z boisk szkolnych są
zobowiązane do wpisywania się rejestru użytkowników.
§ 8. W
celu
zapewnienia
bezpieczeństwa
użytkownikom i korzystania z boisk szkolnych zgodnie
z ich przeznaczeniem, zabrania się:
- używania butów piłkarskich na wysokich
i metalowych korkach i kolców,
- wprowadzania i używania sprzętu innego niż
zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład
motorowerów, motocykli, quadów,
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
- wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
- palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych
środków odurzających,
- zaśmiecania,
- przeszkadzania innym osobom w korzystaniu
z boiska,
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
- wprowadzania zwierząt,
- korzystania z boiska bez zgody dozorującego
pracownika obiektu,
- wnoszenia opakowań szklanych i przedmiotów
niebezpiecznych.
§ 9. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki i szkody na osobie i mieniu, powstałe w trakcie
korzystania z obiektu.
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§ 12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do
przestrzegania
niniejszego
regulaminu,
a w szczególności do uwag pracownika obiektu.
§ 13. W przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych o korzystaniu z boiska decyduje
pracownik dozorujący.
§ 14. Każdy użytkownik jest zobowiązany do
niezwłocznego powiadomienia pracownika obiektu
o zauważonych uszkodzeniach urządzeń, w trosce
i zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
§ 15. Ryzyko związane z amatorskim lub
wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający
sport, w związku z czym właściciel boisk nie ponosi
odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu,
związane z ryzykiem sportowym, wynikłe w związku
z korzystaniem z boiska.
§ 16. Rozstrzygnięcia
dotyczące
zgodnego
z postanowieniami Regulaminu korzystania z boisk
podejmuje pracownik obiektu, który w zależności od
sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego,
- zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie,
- nakazanie opuszczenie terenu boiska.
§ 17. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia
boisk z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy.
§ 18. Każdy korzystający z boisk jest zobowiązany
do zapoznania się z Regulaminem korzystania z boisk
szkolnych i do przestrzegania jego postanowień
w trakcie korzystania z boisk.
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