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w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbiczno
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nr IX/51/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
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nr VII/35/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 września 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skrwilno
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nr VII/37/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
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Interdyscyplinarnego
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poszczególnych warunków jego funkcjonowania
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nr NI.IT.I-002/2010 zawarte w dniu 21 grudnia 2010 r. w sprawie przejęcia przez
Województwo Kujawsko-Pomorskie części zadania Województwa Mazowieckiego
w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich
w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, na odcinku linii kolejowej
nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim
a Województwem Mazowieckim
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nr 22/UMWP/BRDW/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca
2011 r. w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań
dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej
drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew
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terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pomiędzy Województwem KujawskoPomorskim a Województwem Pomorskim
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nr 1 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia
gminie Świecie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu świeckiego, pomiędzy
powiatem świeckim a gminą Świecie
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13217

2169

–
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nr WCC/383-ZTO-F/1333/W/OPO/2011/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
28 września 2011 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Toruńskiej
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Poz. 2144

2144
2144

ZARZĄDZENIE Nr 338/2011
WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nieszawa.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190 z późn. zm.)1 w związku z art. 16 ust. 3
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U.
Nr 21, poz. 113 z późn. zm.)2 oraz uchwałami
nr IX-49/2011 i nr IX-50/2011 Rady Miejskiej
Nieszawa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych, po
porozumieniu z Komisarzem Wyborczym we
Włocławku zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady
Miejskiej Nieszawa w okręgu wyborczym Nr 1 dla
wyboru jednego radnego i okręgu wyborczym Nr 2 dla
wyboru jednego radnego.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy,
stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i podaje do publicznej wiadomości w formie
obwieszczenia na obszarze Miasta Nieszawa.
§ 5. Zarządzenie
ogłoszenia.

wchodzi

w

życie

z

dniem

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Ewa Mes
1. Zmiany zostały ogłoszone w 2011 r. Dz.U. Nr 34, poz. 172
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 102,
poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1,
wyznacza się na niedzielę 18 grudnia 2011 r.
2144

załącznik
do zarządzenia nr 338/2011
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 października 2011 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania czynności
wyborczej
1
do 19 października 2011 r.

-

do 29 października 2011 r.

-

Treść czynności wyborczej

do 31 października 2011 r.

-

do 3 listopada 2011 r.

-

do 18 listopada 2011 r.
do godz. 2400
do 25 listopada 2011 r.

-

do 27 listopada 2011 r.

-

do 3 grudnia 2011 r.

-

2
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady
Miejskiej Nieszawa
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza
Miasta Nieszawa, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach,
numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz
o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nieszawie,
zawiadomienie Komisarza Wyborczego we Włocławku o utworzeniu
komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnych
zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku kandydatów na
członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nieszawie
powołanie przez Komisarza Wyborczego we Włocławku Miejskiej Komisji
Wyborczej w Nieszawie
zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nieszawie list kandydatów na
radnych
zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Nieszawa kandydatów na członków
obwodowej komisji wyborczej,
przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Nieszawie numerów
zarejestrowanym listom kandydatów
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza
Miasta Nieszawa, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz
o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nieszawie,
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, zawierających numery
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do 4 grudnia 2011 r.

do 8 grudnia 2011 r.
16 grudnia 2011 r.
o godz. 2400
17 grudnia 2011 r.
18 grudnia 2011 r.
godz. 800 - 2200

-
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list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone
w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Nieszawie obwodowej
komisji wyborczej,
sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta w Nieszawie
składnie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
zakończenie kampanii wyborczej
przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu
wyborców
głosowanie

Uwaga:
Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), jeżeli koniec
terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
2145
2145

ZARZĄDZENIE Nr 339/2011
WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190 z późn. zm.)1 w związku z art. 16 ust. 3
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U.
Nr 21, poz. 113 z późn. zm.)2 oraz uchwałą nr XII/79/11
Rady Gminy Wielgie z dnia 4 października 2011 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym we
Włocławku zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady
Gminy Wielgie w okręgu wyborczym Nr 13 dla wyboru
jednego radnego.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1,
wyznacza się na niedzielę 18 grudnia 2011 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy,
stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i podaje do publicznej wiadomości w formie
obwieszczenia na obszarze Gminy Wielgie.
2145

§ 5. Zarządzenie
ogłoszenia.

wchodzi

w

życie

z

dniem

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Ewa Mes
1. Zmiany zostały ogłoszone w 2011 r. Dz.U. Nr 34, poz. 172
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 102,
poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.
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załącznik
do zarządzenia nr 339/2011
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 października 2011 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania czynności
wyborczej
1
do 19 października 2011 r. do 29 października 2011 r.

-

do 31 października 2011 r.

-

do 3 listopada 2011 r.

-

do 18 listopada 2011 r.
do godz. 2400
do 25 listopada 2011 r.

-

do 27 listopada 2011 r.

-

do 3 grudnia 2011 r.

-

do 4 grudnia 2011 r.

-

do 8 grudnia 2011 r.
16 grudnia 2011 r.
o godz. 2400
17 grudnia 2011 r.
18 grudnia 2011 r.
godz. 800 - 2200

-

Treść czynności wyborczej
2
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Wielgie
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Wielgie, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie
radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej we Wielgiem,
zawiadomienie Komisarza Wyborczego we Włocławku o utworzeniu
komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego
zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku kandydatów na
członków Gminnej Komisji Wyborczej we Wielgiem
powołanie przez Komisarza Wyborczego we Włocławku Gminnej Komisji
Wyborczej we Wielgiem
zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej we Wielgiem list kandydatów na
radnego
zgłaszanie Wójtowi Gminy Wielgie kandydatów na członków obwodowej
komisji wyborczej,
przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą we Wielgiem numerów
zarejestrowanym listom kandydatów
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Wielgie, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz
o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej we Wielgiem,
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery
list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone
w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą we Wielgiem obwodowej
komisji wyborczej,
sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy we Wielgiem
składnie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
zakończenie kampanii wyborczej
przekazanie
wyborców
głosowanie

przewodniczącemu

obwodowej

komisji

wyborczej

spisu

Uwaga:
Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), jeżeli koniec
terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
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ZARZĄDZENIE Nr 340/2011
WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kikół.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190 z późn. zm.)1 w związku z art. 16 ust. 3
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U.
Nr 21, poz. 113 z późn. zm.)2 oraz uchwałą
nr X/50/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 28 września
2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym
we Włocławku zarządza się, co następuje:

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy,
stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady
Gminy Kikół w okręgu wyborczym Nr 1 dla wyboru
jednego radnego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Ewa Mes

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1,
wyznacza się na niedzielę 18 grudnia 2011 r.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i podaje do publicznej wiadomości w formie
obwieszczenia na obszarze Gminy Kikół.
§ 5. Zarządzenie
ogłoszenia.

wchodzi

w

życie

z

dniem

1. Zmiany zostały ogłoszone w 2011 r. Dz.U. Nr 34, poz. 172
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 102,
poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.
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załącznik
do zarządzenia nr 340/2011
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 października 2011 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania czynności
wyborczej
1
do 19 października 2011 r.

-

do 29 października 2011 r.

-

Treść czynności wyborczej

do 31 października 2011 r.

-

do 3 listopada 2011 r.

-

do 18 listopada 2011 r.
do godz. 2400
do 25 listopada 2011 r.

-

do 27 listopada 2011 r.

-

do 3 grudnia 2011 r.

-

2
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Kikół
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Kikół, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie
radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole,
zawiadomienie Komisarza Wyborczego we Włocławku o utworzeniu
komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego
zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku kandydatów na
członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole
powołanie przez Komisarza Wyborczego we Włocławku Gminnej Komisji
Wyborczej w Kikole
zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole list kandydatów na
radnego
zgłaszanie Wójtowi Gminy Kikół kandydatów na członków obwodowej
komisji wyborczej,
przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Kikole numerów
zarejestrowanym listom kandydatów
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Kikół, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz
o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole,
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery
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18 grudnia 2011 r.
godz. 800 - 2200

-

– 13188 –

Poz. 2146,2147

list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone
w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Kikole obwodowej komisji
wyborczej,
sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Kikole
składnie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
zakończenie kampanii wyborczej
przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu
wyborców
głosowanie

Uwaga:
Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), jeżeli koniec
terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
2147
2147

UCHWAŁA Nr IV/23/2011
RADY GMINY ZBICZNO
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Zbiczno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 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) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19,
poz. 115, z 2008 r. Nr 56, poz. 326, Nr 218 poz. 1391)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę opłaty za zajęcie pasa
drogowego w celu prowadzenia robót albo za zajęcie go
na prawach wyłączności (w celach innych niż
wymienione w § 2 i 3 uchwały) w następującej
wysokości:
1) za zajęcie chodników, poboczy i ścieżek
rowerowych w wysokości 5,00 zł za 1 m2 za każdy
dzień zajęcia;
2) za zajęcie jezdni do 50% jej szerokości, zatok
autobusowych i postojowych w wysokości 5,00 zł za
1 m2 za każdy dzień zajęcia;
3) za zajęcie jezdni powyżej 50% jej szerokości
w wysokości 10,00 zł za 1 m2 za każdy dzień
zajęcia;

4) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego
w wysokości 3,00 zł za 1 m2 za każdy dzień zajęcia.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty za zajęcie pasa
drogowego w celu:
1) umieszczenia obiektu handlowego lub usługowego
w wysokości 1,00 zł za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego poza obszarem zabudowanym zajętej
przez rzut poziomy obiektu budowlanego za każdy
dzień zajęcia;
2) umieszczenia obiektu handlowego lub usługowego
w wysokości 0,50 zł za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego w obszarze zabudowanym zajętej przez
rzut poziomy obiektu budowlanego za każdy dzień
zajęcia;
3) umieszczenia reklamy w wysokości 2,00 zł za 1 m2
powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia.
§ 3. Ustala się stawkę opłaty rocznej za
umieszczenie
w
pasie
drogowym
urządzeń
infrastruktury
technicznej
niezwiązanych
z funkcjonowaniem dróg w następującej wysokości:
1) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez
rzut
poziomy
urządzenia
poza
obszarem
zabudowanym, z zastrzeżeniem pkt 3 – 150,00 zł;
2) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez
rzut poziomy urządzenia w obszarze zabudowanym,
z zastrzeżeniem pkt 3 – 100,00 zł;
3) za 1 m2 powierzchni obiektu inżynierskiego zajętego
przez rzut poziomy urządzenia – 200,00 zł.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zbiczno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
§ 6. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
przez
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Hartka
2147

2148
2148

UCHWAŁA Nr VII-41/2011
RADY MIASTA NIESZAWA
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na 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.), art. 7 ust. 3 a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.2) Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia
w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinien
spełniać następujące wymagania:
1) posiadać bazę transportową spełniającą wymagania
techniczne, sanitarne i ochrony środowiska,
stanowiącą ogrodzoną nieruchomość z wydzielonym
terenem przeznaczonym do parkowania lub
garażowania pojazdów oraz magazynowania
urządzeń do zbierania odpadów posiadającym
szczelną nawierzchnię z odprowadzeniem wód
deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
w sposób niepowodujący zanieczyszczenia gruntu
i wód gruntowych;
2) posiadać niezbędną ilość pojazdów spełniających
wymagania techniczne określone w odrębnych
przepisach wraz z obsługą gwarantującą ciągłość
świadczenia usług, w tym:
a) specjalistyczne środki transportu, które są
przystosowane do bezpyłowego odbierania
i transportu odpadów komunalnych,
b) środki transportu przystosowane do odbioru
odpadów komunalnych zebranych selektywnie,
w tym powstających w gospodarstwach
domowych
odpadów
wielkogabarytowych,
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i
elektronicznego,
zużytych
baterii

i akumulatorów przenośnych oraz odpadów
z remontów;
3) zapewnić aby pojazdy, którymi będzie wykonywany
transport posiadały:
a) wyraźne i trwałe oznakowanie (nazwa i adres
przedsiębiorcy),
b) aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą o ruchu
drogowym;
4) posiadać odpowiednie urządzenia, kontenery,
pojemniki, worki na odpady, które winny być
oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy;
5) myć i dezynfekować pojazdy i urządzenia do
zbierania odpadów komunalnych, bezpośrednio na
eksploatowanej przez siebie bazie transportowej lub
na podstawie umowy ze specjalistyczną firmą, nie
rzadziej niż raz w kwartale, a w okresie letnim nie
rzadziej niż raz w miesiącu;
2. Spełnianie wymagań określonych w ust. 1
powinno
zostać
potwierdzone
odpowiednimi
dokumentami:
1) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na
której położona jest baza transportowa;
2) dokumenty potwierdzające możliwość mycia
i dezynfekcji pojazdów oraz urządzeń do zbierania
odpadów komunalnych.
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia
w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązany
jest do odbierania od właścicieli nieruchomości
odpadów komunalnych i kierowania ich do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1
ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów
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komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące
niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany
również do odbierania wszystkich selektywnie
zbieranych rodzajów odpadów komunalnych (również
biodegradowalnych),
oraz
powstających
w
gospodarstwach
domowych
odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów,
odpadów z remontów oraz odpadów niebezpiecznych
zawartych w odpadach komunalnych.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 może
zostać spełniony poprzez przekazywanie odpadów
komunalnych innemu podmiotowi prowadzącemu
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów
komunalnych
w
sposób
zgodny
z obowiązującymi przepisami.
4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1
powinien przedstawić dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2,
w szczególności posiadać umowy potwierdzające
przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.
§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać bazę transportową spełniającą wymagania
techniczne, sanitarne i ochrony środowiska,
stanowiącą ogrodzoną nieruchomość z wydzielonym
terenem przeznaczonym do parkowania lub
garażowania pojazdów posiadającym szczelną
nawierzchnię z odprowadzeniem wód deszczowych
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
i niepowodujący zanieczyszczenia gruntu i wód
gruntowych;
2) posiadać
specjalistyczne
środki
transportu
przystosowane do świadczenia usług spełniające
wymagania techniczne określone w odrębnych
przepisach;
3) zapewnić aby pojazdy, którymi będzie wykonywany
transport posiadały:
a) wyraźne i trwałe oznakowanie (nazwa i adres
przedsiębiorcy),
b) aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą o ruchu
drogowym;
4) posiadać możliwość przekazania nieczystości
ciekłych przedsiębiorcy prowadzącemu stację
zlewną;
5) myć i dezynfekować pojazdy służące do opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i
transportu
nieczystości
ciekłych,
bezpośrednio
na
eksploatowanej przez siebie bazie transportowej lub
na podstawie umowy ze specjalistyczną firmą, nie
rzadziej niż raz w kwartale, a w okresie letnim nie
rzadziej niż raz w miesiącu;
2. Spełnianie wymagań określonych w ust. 1
powinno
zostać
potwierdzone
odpowiednimi
dokumentami, którymi są miedzy innymi:
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1) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na
której położona jest baza transportowa;
2) dokumenty potwierdzające możliwość dezynfekcji
i mycia pojazdów;
3) dokumenty potwierdzające możliwość odbioru
nieczystości
ciekłych
przez
przedsiębiorcę
prowadzącego stację zlewną.
§ 4. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia
w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie miasta Nieszawa
powinni spełniać następujące wymagania w zakresie
zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze
świadczonymi usługami:
1) wykonywać usługi w sposób zapobiegający
zagrożeniu życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
2) wykonywać usługi w sposób niepowodujący
zanieczyszczania środowiska podczas odbioru
i
transportu
odpadów
komunalnych
oraz
nieczystości ciekłych;
3) po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem
należy wykonać następujące zabiegi z zakresu
ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:
a) przywrócić teren, na którym prowadzona jest
działalność do stanu pierwotnego,
b) umyć oraz zdezynfekować wszystkie pojazdy,
urządzenia, wyposażenie oraz pomieszczenia
służące do prowadzenia ww. działalności.
§ 5. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

powierza

się

§ 6. Traci moc uchwała Nr V-40/03 z dnia 31 lipca
2003 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na
prowadzenie przez przedsiębiorców działalności
w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marian Tołodziecki
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UCHWAŁA Nr VIII/51/2011
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 239 relacji Błądzim - Świecie w miejscowości Krąplewice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, 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; z 2011 r. Nr 21,
poz. 113) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.) po
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

(Dz.Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 15 poz. 120) zostało
ujęte w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Nr 46/99
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 marca
1999 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazów
aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie
Województwa Kujawsko – Pomorskiego lub jego
części. Przedmiotowe drzewa obrazowo wskazuje
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały: wniosek Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejonu Dróg
Wojewódzkich
Żołędowo.
Dęby
szypułkowe
w miejscowości Krąplewice, przeznaczone do wycinki numeracja na drzewach oraz na załączniku mapowym
nr: 1, 2 i 3 znajdują się na działce nr 17 będącej
własnością Skarbu Państwa – zarządca Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.

§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej
i w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
znosi się ochronę 3 drzew dębów szypułkowych
pomników przyrody znajdujących się w zbiorowym
pomniku przyrody - alei przydrożnej składającej się
z 456 drzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239
w Krąplewicach. Przedmiotowa aleja została
ustanowiona rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 roku (Dz. Urz. Woj.
Bydgoskiego Nr 15 poz. 120). Rozporządzenie Nr 11/91
Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 roku

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jeżewo.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wiśniewski
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UCHWAŁA Nr VIII/56/2011
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu gminy Jeżewo na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1998 roku (Dz.U.
z 2001 roku nr 142, 1592 ze zmianami), art. 221 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240 ze zmianami)
oraz art. 400a, ust. 1, pkt. 21 i 22 oraz art. 403 ust. 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze
zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity

Dz.U. z 2010 roku, Nr 17, poz. 95 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania
dotacji ze środków budżetu Gminy na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Jeżewo”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Regulamin ma na celu ochronę środowiska
naturalnego i wprowadzenie przyjaznych rozwiązań
dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych, które
zostaną wprowadzone dzięki dofinansowaniu inwestycji

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 233

określonej w §1 polegających
przydomowych oczyszczalni ścieków.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jeżewo.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wiśniewski

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/41/2011 Rady
Gminy Jeżewo z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie
zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji
z budżetu Gminy Jeżewo na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków.
2150
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UCHWAŁA Nr XII/141/11
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) uchwala się,
co następuje:
§ 1.1. W uchwale Nr XLVI/227/10 Rady Miasta
Włocławek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Określa się
szczegółowy sposób konsultowania z miejską radą
działalności pożytku publicznego, lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących
działalności
statutowej
tych
organizacji, zwanych dalej konsultacjami”,
2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Konsultacje
przeprowadza się z miejską radą działalności

pożytku
publicznego
lub
organizacjami
pozarządowymi i podmiotami o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie”,
3) 3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prezydent
Miasta Włocławek określa w szczególności formę
i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą
komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Włocławek
lub jednostkę organizacyjną Miasta odpowiedzialną
za ich przeprowadzenie”,
4) 4) § 4:
a) uchyla się pkt 5,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Po
zakończeniu konsultacji właściwa komórka
organizacyjna Urzędu Miasta Włocławek lub
jednostka organizacyjna Miasta przygotowuje
sprawozdanie ze złożonych wniosków i uwag
wraz ze stanowiskiem i przekazuje propozycje
do
zatwierdzenia
Prezydentowi
Miasta
Włocławek”,
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Wyniki
konsultacji wraz ze stanowiskiem Prezydenta
Miasta Włocławek z podaniem uzasadnienia
w przypadku nieuwzględnienia złożonych
wniosków i uwag zamieszcza się na stronie
www.wloclawek.pl w zakładce organizacje
pozarządowe”,
5) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
Prezydentowi Miasta.

uchwały

powierza

się

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 233
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Włocławek.
Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski

Poz. 2151

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 233
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UCHWAŁA Nr XII/146/11
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych
oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Na podstawie: art. 12 pkt. 11 i art. 92 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675 i z 2011 r Nr 21, poz. 113) oraz
art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486,
Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, 1410,
Nr 235, poz. 1701 i z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57,
poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176,
poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649,
Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220,
poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461i 1462, Nr 234,
poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18,
poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92,
poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817,
Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43,
poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152,
poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443,
Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz. 1726, i z 2011 r. Nr 30,
poz. 151,Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106,
poz 622) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłat za usuwanie
pojazdów z dróg Miasta Włocławek i przechowywanie

na parkingach strzeżonych, zgodnie z wykazem stawek
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,
zgodnie z wykazem stawek stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie
Uchwały
Prezydentowi Miasta Włocławek.

powierza

się

§ 4. Traci moc uchwała Nr 100/XXIII/2008 Rady
Miasta Włocławek z dnia 27 października 2008 roku
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg
i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingach
strzeżonych (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z 2008 Nr 174
poz. 3023
§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13.
Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 233
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UCHWAŁA Nr VII/44/2011
RADY GMINY ZBICZNO
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbiczno.
§ 1. W
regulaminie
utrzymania
czystości
i porządku na terenie Gminy Zbiczno, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr XLIV/257/2006 z dnia
14 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. z 2006 r. Nr 92 poz. 1448,
z 2009 r. Nr 86 poz. 1508, z 2010 r. Nr 206 poz. 2861)
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Zbiczno w § 11 dodaje się punkt 3
w brzmieniu: „3) ustala się częstotliwość opróżniania
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne
z każdego gospodarstwa domowego nie rzadziej niż raz
na kwartał”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.7 ust.1
pkt 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,
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, z 2011 r. Nr 21 poz. 113)
oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042,
z 2008 r. Nr 223 poz. 1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97,
Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215 poz. 1664,
z 2010 r. Nr 47 poz. 278, z 2011 r. Nr 5 poz. 13) oraz po
zasięgnięciu
opinii
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego, Rada Gminy Zbiczno uchwala co
następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zbiczno.
§ 3. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Hartka

2153
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UCHWAŁA Nr VII/45/2011
RADY GMINY ZBICZNO
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu placu zabaw.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 4,
art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180
poz. 1111; z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz.U z 2011, Nr 117,
poz. 679, Nr 21, poz. 113) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin placu zabaw, będącego
własnością Gminy Zbiczno w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin korzystania z placu zabaw będzie
podany do publicznej wiadomości w widocznym
miejscu na tablicy usytuowanej na terenie placu zabaw.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Hartka

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 233
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3) zabrania się stawania na ruchomych częściach
urządzeń;
4) z urządzeń wspinaczkowych można korzystać
wyłącznie pod nadzorem opiekunów;
5) zabrania się jazdy na rowerze lub motorowerze,
rolkach, deskorolkach, wrotkach.
4. Na terenie placu zabaw obowiązują zakazy
określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 Nr 70, poz. 473 ze zm.)
5. Zabrania się:
1) wprowadzania zwierząt;
2) gry w piłkę;
3) palenia ognisk oraz używania materiałów
pirotechnicznych
i
szkodliwych
substancji
chemicznych.
6. Po
godzinie
22.00
obowiązuje
zakaz
przebywania na placu zabaw.
7. Zgodnie z art. 54 Kodeksu Wykroczeń
nieprzestrzeganie
regulaminu
skutkuje
odpowiedzialnością na podstawie Kodeksu Wykroczeń.

załącznik
do uchwały nr VII/45/2011
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Regulamin korzystania z placów zabaw
zlokalizowanych na terenie Gminy Zbiczno.
1. Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren
służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na
terenie placu zabaw tylko pod opieką osób dorosłych
(rodziców lub opiekunów).
3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać
zgodnie z ich przeznaczeniem, ponadto z uwagi na
bezpieczeństwo bawiących się należy przestrzegać
następujących reguł:
1) zabrania się wchodzenia na górne elementy
konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie
dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, dachów
domków;
2) zabrania się korzystania z huśtawek, karuzel
i zjeżdżalni przez więcej niż jedno dziecko na
jednym miejscu jednocześnie;
2154
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UCHWAŁA Nr XI/63/11
RADY MIEJSKIEJ w NOWEM
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie osobom
i rodzinom pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe,
o którym mowa w art.8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uprawniające do
przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia
2009 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
się
Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowem.
2155

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Słomiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 233
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UCHWAŁA Nr IX/51/11
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządów, dla
których organem prowadzącym jest gmina Waganiec.
Gminę Waganiec w czasie przekraczającym
5 godzin dziennie, obejmujące w szczególności:
1) zadania opiekuńczo-wychowawcze dostosowane
do wieku dziecka:
a) fachową opiekę dydaktyczno-opiekuńczowychowawczą:
- podczas wypocznyku dziceka oraz
w czasie spożywania posiłków,
- w trakcie samodzielnych zabaw,
b) rozwijanie zdolności dziecka (muzycznych,
plastycznych, artystycznych),
c) adaptację
dziecka
w
środowisku
przedszkolnym,
2) zajęcia umożliwiające realizację innowacji
i
programów
autorskich
poszerzających
podstawę programową,
3) zajęcia relaksacyjne oraz korekcyjno –
kompensacyjne”
2) § 3 otrzymuje brzmienie: „Opłata, o której mowa
w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz
kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na
życzenie i za zgodą rodziców (opiekunów
prawnych) dziecka, przez inne podmioty niż
przedszkole i oddziały przedszkolne”.
3) § 4 otrzymuje brzmienie: „Wykonanie uchwały
powierza się Wójtowi Gminy Waganiec oraz
dyrektorom Zespołów Szkół i Szkoły Podstawowej.”
4) § 5 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 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 oraz poz. 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2103 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, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 148, poz. 991), Rada
Gminy w Wagańcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/48/11 Rady Gminy
Waganiec z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
stawki za usługi świadczone przez przedszkola
samorządowe, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Waganiec (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 184,
poz 1674 z dnia 29.06.2011 r.) wprowadza sie
następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wysokość opłat
za świadczenia udzielone przez przedszkola
publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez

Przewodniczący
Rady Gminy
Michał Dyka
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UCHWAŁA Nr XII/97/11
RADY MIEJSKIEJ w KORONOWIE
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy lesie” położonego
w Okolu – Stopce, gm. Koronowo.
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 zm.)1 oraz 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, ze zm.)2,
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Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Koronowo uchwalonego
uchwałą
nr
XXXIX/440/09
Rady
Miejskiej
w Koronowie z dnia 30 września 2009 r., uchwala się
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu „Przy lesie” położonego w Okolu – Stopce gm.
Koronowo.
2. Integralną część uchwały stanowią:
1) rysunek planu w skali 1:1000, jako załącznik nr 1 do
uchwały,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu, jako załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały (nie ogłaszany),
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, jako
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (nie ogłaszany).

1)
2)

3)

4)
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach
objętych planem przepisy prawa miejscowego
dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla
osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy
i warunki.
2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą
być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń
rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.

5)

6)

§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz
ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają
zastosowanie przepisy odrębne wraz z aktami
wykonawczymi.

7)

§ 4. Każdy
teren
wydzielony
liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu
określony jest symbolem, w którym litery oznaczają
przeznaczenie poszczególnych terenów według
oznaczeń legendy rysunku planu.

8)

§ 5.1. Na
rysunku
planu
obowiązującymi
ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne:
1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
i sposobie zagospodarowania
3) linie rozgraniczające tereny o takim samym
przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) symbole
identyfikujące
tereny
o
różnym
przeznaczeniu
i
różnych
zasadach
zagospodarowania:
a) MN - teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
z
dopuszczeniem
usług
nieuciążliwych,

9)

10)
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c) P/U/MN – teren zabudowy produkcyjnousługowej
z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
d) KDD – droga dojazdowa publiczna,
e) KDW – droga wewnętrzna – pieszo-jezdna
/niepubliczna/,
f) ZP/IT
–
teren
zieleni
urządzonej
z dopuszczeniem infrastruktury technicznej,
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
planie – należy przez to rozumieć plan określony
w § 1.1. niniejszej uchwały,
symbolu terenu – należy przez to rozumieć
identyfikacyjne oznaczenie terenu, wydzielonego za
pomocą linii rozgraniczających o różnym
przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania,
składające się kolejno z pomocniczego numeru
terenu oraz liter zgodnie z oznaczeniami rysunku
planu miejscowego stanowiącego załącznik do
niniejszej uchwały,
przepisach odrębnych i szczególnych – należy przez
to rozumieć obowiązujące ustawy i rozporządzenia,
normy a także obowiązujące na terenie przepisy
gminne;
terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony
na rysunkach planów liniami rozgraniczającymi,
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – należy
przez to rozumieć budynek mieszkalny w układzie
wolno stojącym w odniesieniu do jednej działki,
przeznaczony do stałego zamieszkania i pobytu
ludzi, spełniający warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadać budynki mieszkalne na
podstawie odrębnych przepisów,
adaptacji – należy przez to rozumieć przystosowanie
istniejących obiektów, infrastruktury i urządzeń
technicznych do funkcji określonej planem, w tym
przebudowę, rozbudowę i zmianę dotychczasowej
funkcji z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,
terenie biologicznie czynnym – należy przez to
rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także
50%,powierzchni tarasów i stropodachów z taką
nawierzchnią, nie mniejszą jednak niż 10 m2, oraz
wodę powierzchniową na tym terenie,
zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleń
pełniącą
funkcje
ochronne,
ograniczające
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i hałasu,
występującą w formie zwartych, zróżnicowanych
nasadzeń drzew i krzewów o całorocznej wegetacji,
reklamie wielkoformatowej – należy przez to
rozumieć reklamę na nośniku o wymiarach
większych niż 100 x 60 cm, umieszczoną na
budynku,
ogrodzeniu
lub
wolno
stojącą,
o maksymalnej powierzchni 4 m2 i wysokości do 6,0 m
usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć
działalność usługową, obejmującą wyłącznie takie
usługi, które nie powodują uciążliwości dla
mieszkalnictwa na działkach sąsiednich a także
uciążliwości w formie zjawisk fizycznych dla
otaczającego środowiska zwłaszcza w formie hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia powietrza, wód itp., które
nie są zaliczane do mogących zawsze i potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, według norm
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określonych odrębnymi przepisami w tym z zakresu
ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej,
dopuszcza się wszelkiego rodzaju działalność
usługową związaną z zaspokojeniem potrzeb
mieszkańców i turystów, w tym handel, działalność
biurowa, gabinety lekarskie, rehabilitacyjne,
gastronomia,
obsługa
ruchu
turystycznego,
informacje turystyczne, funkcje oświatowokulturalne i sportowo-rekreacyjne - prowadzoną
w budynku bądź lokalu spełniającym wymogi
przepisów właściwych dla danej funkcji, a także
uzupełniające dla tych terenów funkcje parkingowe
itp.;
11) terenach produkcyjno-usługowych – należy przez to
rozumieć działalność produkcyjną lub usługową,
obejmującą wyłącznie takie formy działalności,
które nie są zaliczane do mogących zawsze
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
według norm określonych odrębnymi przepisami
w tym z zakresu ochrony środowiska i inspekcji
sanitarnej - prowadzoną w budynku bądź lokalu
spełniającym wymogi przepisów właściwych dla
danej funkcji, a także uzupełniające dla tych terenów
funkcje parkingowe itp.;
12) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy –
należy przez to rozumieć linię na rysunku planu,
wyznaczającą granicę części wewnętrznej terenu,
której nie może przekroczyć żadna nadziemna część
budynków na tym terenie, z wyłączeniem okapów
i gzymsów o głębokości do 0,8 m, oraz balkonów,
galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni
i ramp o głębokości do 1,3 m;
Rozdział 2
Ogólne zasady zagospodarowania obowiązujące na
terenie objętym planem
§ 6.1. Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące
do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych
i różnorodności form krajobrazowych, w tym zakres
prac ziemnych podczas realizacji ustaleń planu
winien sankcjonować w stopniu maksymalnym
istniejące ukształtowanie terenu;
2) usuwanie drzew podlega ograniczeniu i wymaga
stosownego
zezwolenia,
z
uwzględnieniem
przepisów szczególnych z zakresu ochrony
gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: kto
w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub
ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany:
1) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia,
2) niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe,
Burmistrza Koronowa,
3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: w granicach planu wyznacza
się tereny dróg publicznych, teren zieleni urządzonej
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z dopuszczeniem infrastruktury technicznej, dla których
obowiązują
zapisy
zawarte
w
ustaleniach
szczegółowych;
4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych: teren objęty niniejszym planem położony jest
w Obszarze Chronionego Krajobrazu Zalewu
Koronowskiego, należy respektować obowiązujące
przepisy w zakresie gospodarowania w obszarach
chronionego krajobrazu. Ponadto teren leży w zasięgu
strefy ochrony pośredniej zewnętrznej komunalnego
ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Brdy
„Czyżkówko” w Bydgoszczy na mocy decyzji
administracyjnej nr OŚ – X-6210/104/98 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 1998 r. z późn. zm.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się etapowanie realizacji ustaleń planu
w taki sposób, aby wydzielane działki budowlane
bądź pod drogi wewnętrzne w dniu podziału miały
dostęp do istniejącej drogi publicznej,
2) dopuszcza się podział na działki budowlane
z
uwzględnieniem
zachowania
linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu
i sposobie zagospodarowania wskazanymi na
rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały,
3) minimalna wielkość projektowanych działek:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż
1000 m2, w wyjątkowych sytuacjach,
wynikających z lokalnych uwarunkowań
dopuszcza się zmniejszenie wielkości nie więcej
niż 20%
b) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz
produkcyjno-usługowej
z
dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej co
najmniej 2000 m2 – jeżeli wiąże się to
z
lokalizacją
dodatkowych
budynków
produkcyjnych bądź usługowych,
4) minimalna szerokość frontu działki – 25,0 m –
dopuszcza się odstępstwo w przypadku działek
narożnych,
5) dopuszcza się możliwość scalania działek
budowlanych z uwzględnieniem zachowania linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu
i sposobie zagospodarowania wskazanych na
rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały,
6) dopuszcza się ewentualne wydzielanie działek
niezbędnych dla lokalizacji urządzeń bądź sieci
infrastruktury technicznej;
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:
1) zakazuje się budowy wszelkich budynków na
terenach dróg publicznych i wewnętrznych,
2) zgodnie z obowiązującymi przepisami prace nad
projektem
budowlanym
należy
poprzedzić
przeprowadzeniem badań geologiczno-inżynierskich
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w celu określenia warunków posadowienia obiektu
oraz inwentaryzacji uzbrojenia zgodnie z przepisami
odrębnymi tj. ustawy prawo górnicze i geologiczne;
7. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się
użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących
zasadach.
8. Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy infrastruktury technicznej:
1) w
przypadku
lokalizacji
sieci
uzbrojenia
technicznego (sieci i przyłącza) w terenach
prywatnych obowiązuje nakaz udostępniania go do
celów eksploatacji, konserwacji i w razie awarii,
2) budynki mieszkalne należy skutecznie zabezpieczać
przed hałasem i drganiami - koszty ochrony
akustycznej należą do właściciela terenu,
3) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę:
z istniejącej komunalnej sieci wodociągowej
uzbrojonej w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe
w ilości zgodnej z przepisami szczególnymi,
z zachowaniem warunków gestora sieci, zakaz
budowy indywidualnych ujęć wody,
4) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej
sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora
sieci, do czasu realizacji tego systemu tymczasowo
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do
szczelnego, czasowo opróżnianego zbiornika na
nieczystości płynne, pod warunkiem wytwarzania
ścieków w ilości nie przekraczającej 10 m3 na dobę,
po wybudowaniu odpowiedniego kolektora nakaz
przyłączenia do niego odpływu ścieków; zakaz
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
5) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z budynków do gruntu, z powierzchni utwardzonych
i dróg tymczasowo do gruntu, po uprzednim
oczyszczeniu do stopnia określonego w odrębnych
przepisach prawa, dopuszcza się wykonanie
kanalizacji deszczowej,
6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię
cieplną – z wykorzystaniem indywidualnych
urządzeń zasilanych gazem, energią elektryczną lub
innych paliw ekologicznych, w tym pochodzących
ze źródeł energii odnawialnej, z zachowaniem
normatywnych wartości emisji spalin do atmosfery,
określonych
w
przepisach
odrębnych
i szczególnych,
7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną:
a) zasilanie z linii kablowych niskiego napięcia
wyprowadzonych z projektowanej
stacji
transformatorowej słupowej,
b) okalizacja stacji w północnej części terenu
opracowania, w liniach rozgraniczających drogi
publicznej,
c) dla zasilania stacji należy wybudować odcinek
kablowej linii średniego napięcia, poprzez
odgałęzienie
z
linii
zasilającej
stację
transformatorową „Stopka Cegielnia”,
d) linie niskiego napięcia układać pod powierzchnią
ziemi w istniejących i projektowanych drogach
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publicznych oraz terenach ogólnodostępnych;
dopuszcza
się
realizację
uzbrojenia
elektroenergetycznego w drogach wewnętrznych
pod warunkiem wyprzedzającego uregulowania
spraw
formalno-prawnych
dla
ułożenia
i eksploatacji sieci na zasadach określonych
w przepisach odrębnych,
e) złącza energetyczne lokalizować w linii
ogrodzenia działek, na terenie działki
budowlanej,
8) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:
dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci
telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej
jak
i
wykorzystując
nowe
technologie,
z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych
i szczególnych; 2) zasady obsługi w zakresie
odpadów komunalnych:
9) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych:
a) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych,
przenośnych pojemnikach do czasowego
gromadzenia
tych
odpadów,
w
ilości
dostosowanej
do
liczby
mieszkańców,
zlokalizowanych z zachowaniem estetyki
i izolacji, z zapewnieniem odpowiedniego
dostępu dla ich wywozu - wywóz odpadów przez
służby posiadające stosowną koncesję na tego
typu usługi,
b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi
i szczególnymi.
Rozdział 3
Szczegółowe zasady zagospodarowania obowiązujące
na terenie objętym planem
§ 7. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN,
3MN, 9MN, 12MN, 14MN i 17MN obowiązują
następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
1) w granicach planu wyznacza się teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu – MN,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie
związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu
i jego obsługą, w tym produkcyjnych, magazynowoskładowych (np. handlu hurtowego), hodowli
zwierząt, a także innych funkcji powodujących
szkodliwe (trwałe lub czasowe) uciążliwości dla
środowiska i ludzi, z wyjątkiem lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) obowiązuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakości
architektoniczno-estetycznej, w zakresie formy,
skali i proporcji, materiałów wykończeniowych
i detalu architektonicznego, wymóg stosowania
jednolitego materiału pokrycia dachów dla
wszystkich budynków w obrębie jednej działki,
2) wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów
budowlanych na granicy działek,
3) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie
z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy, określonymi na rysunku planu,

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 233

– 13202 –

4) od strony dróg publicznych obowiązuje zakaz
budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń
z prefabrykowanych elementów betonowych – ze
wskazaniem obsadzenia zielenią izolacyjną,
5) obowiązuje zakaz lokalizowania tablic reklamowych
wielkoformatowych,
6) na poszczególnych działkach dopuszcza się
realizację obiektów małej architektury ogrodowej
oraz terenowych urządzeń rekreacji,
7) dopuszcza się budowę oczek wodnych - nie
większych niż 30% terenów biologicznie czynnych,
8) zakaz
realizacji
obiektów
tymczasowych
niezwiązanych z prowadzeniem robót budowlanych,
9) zakaz lokalizacji tuneli foliowych, szklarni i garaży
blaszanych;
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) dopuszcza się lokalizację na poszczególnych
działkach jednego wolno stojącego budynku
mieszkalnego, wysokość budynku nie może
przekroczyć 10,0 m., dwie kondygnacje w tym
poddasze użytkowe, dachy dwu lub wielospadowe
o nachyleniu połaci od 25° do 45°, maksymalna
powierzchnia zabudowy 250 m2,
2) dopuszcza się lokalizację na poszczególnych
działkach jednego wolno stojącego budynku
gospodarczo-garażowego, o geometrii dachu
nawiązującej
do
budynku
mieszkalnego,
maksymalna powierzchnia zabudowy 100 m2,
wysokość budynku nie może przekroczyć 6,0 m;
3) obowiązujący kierunek kalenic głównych budynków
równolegle do frontu działek, dla działek narożnych
kalenice równoległe do jednej z przyległych dróg,
4) ustala się ograniczenie wysokości nowych ogrodzeń:
minimalnej 1,20 m maksymalnej 1,60 m;
5) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej
wynosi: 50%,
6) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę
i adaptację istniejących budynków mieszkalnych
i garażowo-gospodarczych z zachowaniem ustaleń
niniejszej uchwały;
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa
komunikacyjna
terenów:
z
dróg
dojazdowych publicznych oraz poprzez drogi
wewnętrzne (pieszo-jezdne) zgodnie z rysunkiem
planu,
b) należy przewidzieć miejsca postojowe w granicach
działki budowlanej: min. 2 miejsca postojowe dla
każdego budynku mieszkalnego,
c) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci
infrastruktury technicznej staraniem inwestora – za
zgodą i na warunkach gestorów sieci,
5. Wysokości
stawki
procentowej
służącej
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości: ustala się 30%.
§ 8. Dla terenów oznaczonych symbolem 7 MN/U
obowiązują następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
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1) w granicach planu wyznacza się teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
usług nieuciążliwych o symbolu – MN/U,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie
związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu
i jego obsługą, w tym produkcyjnych, magazynowoskładowych (np. handlu hurtowego), hodowli
zwierząt, a także innych funkcji powodujących
szkodliwe (trwałe lub czasowe) uciążliwości dla
środowiska i ludzi, z wyjątkiem lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) obowiązuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakości
architektoniczno-estetycznej, w zakresie formy,
skali i proporcji, materiałów wykończeniowych
i detalu architektonicznego, wymóg stosowania
jednolitego materiału pokrycia dachów dla
wszystkich budynków w obrębie jednej działki,
2) wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów
budowlanych na granicy działek,
3) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie
z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy, określonymi na rysunku planu,
4) od strony dróg publicznych obowiązuje zakaz
budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń
z prefabrykowanych elementów betonowych – ze
wskazaniem obsadzenia zielenią izolacyjną.
5) obowiązuje zakaz lokalizowania tablic reklamowych
wielkoformatowych,
6) reklamy, szyldy i tablice informacyjne: dopuszcza
się lokalizowanie szyldów do elewacji frontowej
dostosowanych do wystroju, kolorystyki i charakteru
elewacji
7) na poszczególnych działkach dopuszcza się
realizacje obiektów małej architektury ogrodowej
oraz terenowych urządzeń rekreacji,
8) dopuszcza się budowę oczek wodnych - nie
większych niż 30% terenów biologicznie czynnych,
9) zakaz
realizacji
obiektów
tymczasowych
niezwiązanych z prowadzeniem robót budowlanych,
10) zakaz lokalizacji tuneli foliowych, szklarni i garaży
blaszanych.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) dopuszcza się lokalizację na poszczególnych
działkach jednego wolno stojącego budynku
mieszkalnego, wysokość budynku nie może
przekroczyć 10,0 m., dwie kondygnacje w tym
poddasze użytkowe, dachy dwu lub wielospadowe
o nachyleniu połaci od 25° do 45°, maksymalna
powierzchnia zabudowy 300 m2,
2) dopuszcza się lokalizację na poszczególnych
działkach jednego wolno stojącego budynku
gospodarczo-garażowego, o geometrii dachu
nawiązującej
do
budynku
mieszkalnego,
maksymalna powierzchnia zabudowy 100 m2,
wysokość budynku nie może przekroczyć 6,0 m,
3) na działkach powyżej 2000 m2 dopuszcza się
lokalizację na poszczególnych działkach jednego
wolno stojącego budynku usługowego, o geometrii
dachu nawiązującej do budynku mieszkalnego,
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maksymalna powierzchnia zabudowy 200 m2,
wysokość budynku nie może przekroczyć 6,0 m,
4) obowiązujący kierunek kalenic głównych budynków
w układzie równoległym do frontów działek,
5) ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie
zabudowy określone na rysunku planu,
6) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę
i adaptację istniejących budynków mieszkalnych
i garażowo-gospodarczych z zachowaniem ustaleń
niniejszej uchwały,
7) ustala się ograniczenie wysokości nowych ogrodzeń:
minimalnej 1,20 m maksymalnej 1,60 m
8) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej
wynosi:
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej - 50%,
b) dla
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
z usługami – 35%
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa
komunikacyjna
terenów
z
dróg
dojazdowych publicznych zgodnie z rysunkiem
planu,
2) należy przewidzieć miejsca postojowe w granicach
działki budowlanej:
a) min. 1 miejsce ogólnodostępne na każde 50 m2
powierzchni użytkowej usług,
b) min. 2 miejsca postojowe dla każdego budynku
mieszkalnego,
3) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci
infrastruktury technicznej staraniem inwestora – za
zgodą i na warunkach gestorów sieci,
5. Wysokości
stawki
procentowej
służącej
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości: ustala się 30%.
§ 9. Dla terenu oznaczonego symbolem 18P/U/MN
I 19P/U/MN obowiązują następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
1) w granicach planu wyznacza się teren zabudowy
produkcyjno-usługowej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu –
P/U/MN,
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) obowiązuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakości
architektoniczno-estetycznej, w zakresie formy,
skali i proporcji, materiałów wykończeniowych
i detalu architektonicznego, wymóg stosowania
jednolitego materiału pokrycia dachów dla
wszystkich budynków w obrębie jednej działki,
2) wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów
budowlanych na granicy działek,
3) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie
z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy, określonymi na rysunku planu,
4) od strony dróg publicznych obowiązuje zakaz
budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń
z prefabrykowanych elementów betonowych – ze
wskazaniem obsadzenia zielenią izolacyjną.
5) dopuszcza się lokalizowanie tablic reklamowych
wielkoformatowych – służących wyłącznie reklamie
usług związanych z tym terenem,
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6) reklamy, szyldy i tablice informacyjne: dopuszcza
się lokalizowanie szyldów do elewacji frontowej
dostosowanych do wystroju, kolorystyki i charakteru
elewacji
7) na poszczególnych działkach dopuszcza się
realizacje obiektów małej architektury ogrodowej
oraz terenowych urządzeń rekreacji,
8) dopuszcza się budowę oczek wodnych - nie
większych niż 30% terenów biologicznie czynnych,
9) zakaz
realizacji
obiektów
tymczasowych
niezwiązanych z prowadzeniem robót budowlanych,
10) zakaz lokalizacji tuneli foliowych, szklarni i garaży
blaszanych.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) dopuszcza się lokalizację na poszczególnych
działkach jednego wolno stojącego budynku
mieszkalnego, wysokość budynku nie może
przekroczyć 9,0 m., dwie kondygnacje w tym
poddasze użytkowe, dachy dwu lub wielospadowe
o nachyleniu połaci od 25° do 45°, maksymalna
powierzchnia zabudowy 300 m2,
2) dopuszcza się lokalizację na poszczególnych
działkach jednego wolno stojącego budynku
gospodarczo-garażowego, o geometrii dachu
nawiązującej
do
budynku
mieszkalnego,
maksymalna powierzchnia zabudowy 100 m2,
wysokość budynku nie może przekroczyć 6,0 m,
3) na działkach powyżej 2000 m2 dopuszcza się
lokalizację na poszczególnych działkach jednego
wolno stojącego budynku usługowego, o geometrii
dachu nawiązującej do budynku mieszkalnego,
maksymalna powierzchnia zabudowy 200 m2,
wysokość budynku nie może przekroczyć 6,0 m,
4) obowiązujący kierunek kalenic głównych budynków
w układzie równoległym do frontów działek,
5) ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie
zabudowy określone na rysunku planu,
6) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę
i adaptację istniejących budynków mieszkalnych
i garażowo-gospodarczych z zachowaniem ustaleń
niniejszej uchwały,
7) ustala się ograniczenie wysokości nowych ogrodzeń:
minimalnej 1,20 m maksymalnej 1,60 m
8) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej
wynosi – 35%.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa
komunikacyjna
terenów
z
dróg
dojazdowych publicznych zgodnie z rysunkiem
planu,
2) należy przewidzieć miejsca postojowe w granicach
działki budowlanej:
a) min. 1 miejsce ogólnodostępne na każde 50 m2
powierzchni użytkowej produkcji lub usług,
b) min. 2 miejsca postojowe dla każdego budynku
mieszkalnego,
3) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci
infrastruktury technicznej staraniem inwestora – za
zgodą i na warunkach gestorów sieci,
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służącej
wartości

§ 10. Dla terenu oznaczonego symbolem 2KDD,
4KDD, 6KDD, 8KDD, 11KDD i 15 KDD obowiązują
następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
1) w granicach planu wyznacza się teren
projektowanych dróg dojazdowych publicznych –
o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m,
z możliwością urządzenia chodnika dla pieszych,
ścieżki rowerowej,
2) dopuszcza się budowę projektowanego uzbrojenia
technicznego niezwiązanego z ruchem drogowym.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) projektowaną drogę oprócz urządzeń związanych
bezpośrednio z potrzebami ruchu, przeznacza się do
umieszczania
urządzeń
pomocniczych
oraz
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
związanych z uzbrojeniem przyległych terenów,
których
budowa,
zgodnie
z
przepisami
szczególnymi, jest zaliczana do celów publicznych;
2) obowiązuje
zakaz
wznoszenia
obiektów
kubaturowych,
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) wymaga się, aby projekty nowych sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej uwzględniały możliwość
realizacji jezdni usytuowanej centralnie o szerokości
minimum 6,0 m oraz podziemnych sieci i urządzeń
np.
kanalizacji
sanitarnej,
deszczowej,
elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych
wodociągu i gazociągu;
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
dopuszcza się budowę sieci infrastruktury technicznej
na warunkach gestorów sieci,
5. Wysokości
stawki
procentowej
służącej
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości: ustala się na 0%
§ 11. Dla terenów oznaczonych symbolami 10KDW,
13KDW, 16KDW obowiązują następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
1) w granicach planu wyznacza się tereny
projektowanych
dróg
wewnętrznych
/niepublicznych/,
stanowiących
dojazd
do
projektowanych działek budowlanych z drogi
publicznej,
2) dopuszcza się budowę projektowanego uzbrojenia
technicznego niezwiązanego z ruchem drogowym.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego: obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów
kubaturowych,
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów: szerokość w liniach
rozgraniczających oraz place manewrowe – zgodnie
z rysunkiem planu;
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
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dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci
infrastruktury technicznej na warunkach gestorów sieci
5. Wysokości
stawki
procentowej
służącej
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości: ustala się na 0%.
§ 12. Dla terenów oznaczonych symbolami 5ZP/IT
i 20 ZP/IT obowiązują następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
1) w granicach planu wyznacza się teren zieleni
urządzonej
z
dopuszczeniem
infrastruktury
technicznej – ZP/IT,
2) dopuszcza się budowę ciągów pieszych (chodniki),
małej architektury, urządzeń rekreacji terenowej,
placu zabaw oraz uzbrojenia technicznego,
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tablic reklamowych
wielkoformatowych,
2) ewentualne
istniejące
zadrzewienie
należy
wkomponować w zagospodarowanie terenu,
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci
infrastruktury technicznej na warunkach gestorów sieci,
5. Wysokości
stawki
procentowej
służącej
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości: ustala się 0%.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 13. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Koronowa.

powierza

się

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Domek
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załącznik
do uchwały nr XII/97/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

2157
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UCHWAŁA Nr XI/72/2011
RADY GMINY WIELGIE
z dnia 2 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę XLVI/289/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Wielgie na 2011 r.
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, ust. 1
i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Zmiany
wymienione zostały ogłoszone w Dz.U. 2002 Nr 23,
poz. 220 Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 80, poz. 717
Nr.162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055 i Nr 116
poz. 1203, 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 i Nr 138, poz. 974,
Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz.1 146 i Nr 106
poz. 675), art. 5 Ustawy z 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Dz.U. Nr 96, poz. 620, Nr 225
poz. 1461, Dz.U. z 2011, Nr 112, poz. 654), uchwala
się, co następuje;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego,
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Sztypka
1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.

§ 1. W uchwale Nr XLVI/289/10 Rady Gminy
Wielgie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek w podatku od
nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 193
poz. 2600) wprowadza się następujące zmiany
polegające na tym, że: § 1 pkt. 1 litera „e” otrzymuje
brzmienie: „e) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
2158
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UCHWAŁA Nr IX/68/2011
RADY GMINY LNIANO
z dnia 7 września 2011 r.
w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem
przyrody przy drodze powiatowej nr 1211 C Tleń – Lniano.
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 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz
art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220,

Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76,
poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34,
poz. 170 i Nr 94, poz. 549) po uzyskaniu uzgodnienia
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Znieść formy ochrony przyrody z drzew
wchodzących w skład Alei przydrożnej będącej
pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211
C Tleń – Lniano pod zarządem Powiatowego Zarządu
Dróg w Świeciu, w granicach administracyjnych Gminy
Lniano, dla drzew następujących gatunków:
1) 1 szt. z gat. lipa drobnolistna o obwodzie pnia
mierzonym na wysokości 130 cm i wynoszącym
277 cm (lokalizacja km 5+490 str. P). Drzewo jest
chore oraz koliduje z przejazdem pojazdów
ciężarowych wysokich;
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

2) 1 szt. z gat. lipa drobnolistna o obwodzie pnia
mierzonym na wysokości 130 cm i wynoszącym 282 cm
(lokalizacja km 6+800 str. P). Drzewo jest chore.
2. Zniesienie form ochrony przyrody z drzew
wymienionych w ust. 1 następuje ze względu na
zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na
drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń-Lniano

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lniano.
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UCHWAŁA Nr IX/70/11
RADY GMINY w CEKCYNIE
z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Cekcyn oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 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, 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 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675), art. 19 pkt 1 lit. a 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 oraz z 2011 r.
Nr 102, poz. 584) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od
czynności sprzedaży na terenie Gminy Cekcyn
w wysokości:
1) od sprzedaży płodów rolnych i runa leśnego –
1,00 zł za każdy m2 zajętej powierzchni;
2) od sprzedaży pozostałych artykułów - 2,50 zł za
każdy m2 zajętej powierzchni.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od
czynności sprzedaży na terenie Gminy Cekcyn podczas
festynów i innych imprez w wysokości:
1) przy sprzedaży piwa (od jednego nalewaka,
dystrybutora) – 50,00 zł;
2) przy sprzedaży wyrobów gastronomicznych:
a) za zajęcie powierzchni do 2 mb długości
powierzchni wystawienniczej – 30,00 zł;
b) za zajęcie powierzchni od 2 mb do 5 mb długości
powierzchni wystawienniczej – 50,00 zł;
c) za zajęcie powierzchni powyżej 5 mb długości
powierzchni wystawienniczej – 70,00 zł;
3) karuzela, zamek dmuchany, automaty itp. (od
urządzenia) – 20,00 zł;
2160

4) przy sprzedaży innych towarów – odzież, obuwie,
zabawki itp. - 20,00 zł.
§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej określonej w § 2
podmioty sponsorujące imprezy, w kwocie nie niższej
niż wynikająca z wyżej wymienionych opłat.
§ 4. Pobór opłaty targowej odbywa się w drodze
inkasa, a jako inkasentów ustala się wyznaczonych
pracowników samorządowych.
§ 5. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty
określonej w § 1 i 2 w wysokości 25% zainkasowanej
kwoty.
§ 6. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci
przekazują na rachunek Urzędu Gminy nie rzadziej niż
raz w miesiącu.
§ 7. Wypłata
wynagrodzenia
przysługującego
inkasentom odbywać się będzie w ostatnim dniu
roboczym każdego miesiąca.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XX/151/08 Rady
Gminy w Cekcynie z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
oraz opłat za stoiska jednorazowe podczas uroczystości
gminnych i parafialnych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2008 r. Nr 157, poz 2447).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Borta
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UCHWAŁA Nr IX/72/11
RADY GMINY CEKCYN
z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113) uchwala się co
następuje:
§ 1. Ulicom położonym w miejscowości Cekcyn
nadaje się nazwy:
1.1) „Zbożowa” ulicy zaczynającej się do ul. Młyńskiej
i dalej biegnącej równolegle do ul. Młyńskiej
i ul. Dworcowej stanowiąca działkę o nr ewid.
307/13.
2) „Borowiacka” ulicy wzdłuż jeziora Główka,
zaczynająca się przy ul. Młyńskiej stanowiąca
działki o nr ewid: 1909/13, 1909/14 oraz 298/2.
3) „Wodna” ulicy zaczynającej się i kończącej przy
ul. Kanałowej, skierowanej na pd od ul. Kanałowej,
a następnie równolegle do niej obejmującej działki
o nr ewid: 1759, 1750, 1891, 1870, 1871, 1875,
1876, 1672, 1666 oraz 1678.
2. Przebieg ulic określają załączniki graficzne od
numeru 1 do numeru 3 niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Cekcyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko -Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Borta
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UCHWAŁA Nr VII/35/11
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 19 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Skrwilno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 1 oraz
art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.)2 uchwala się, co następuje:

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

§ 1. W uchwale Nr XX/105/05 Rady Gminy
Skrwilno z dnia 30 marca 2005 r w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skrwilno,
zmienionej uchwałą Nr XXXII/156/06 z dnia
26 października 2006 r, zmienia się § 2 nadając mu
brzmienie: „§ 2.1. Stypendium w pełnej wysokości
stanowi kwota, określona w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2. Wysokość stypendium na dany rok szkolny
różnicuje się w zależności od dochodu miesięcznego na
członka rodziny ucznia, w sposób następujący:
1) dochód do 200zł – 100% pełnego stypendium
określonego ustawą,
2) dochód powyżej 200 zł do wysokości kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie określonego
w ustawie o pomocy społecznej – 80% pełnego
stypendium określonego ustawą.”

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 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 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,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienonej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, 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, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857, Nr 148, poz. 991.

Przewodniczący Rady
Henryk Liszewski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skrwilno.
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UCHWAŁA Nr VII/37/11
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
poszczególnych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art.18 ust. 1, ust.2 pkt 15, art.40,
art.41, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn.
zm.)2 uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie
gminy Skrwilno uchwala się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
zwanego dalej „Zespołem”.

1. Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Zespołu:
1) W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele
podmiotów określonych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2) Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt
Gminy Skrwilno.
3) Odwołanie członka Zespołu następuje na
uzasadniony wniosek:
a) podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje,
b) przewodniczącego Zespołu lub innego członka
zespołu.
4) Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością
powołania
nowego
członka
Zespołu
–

Dziennik Urzędowy
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przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie
z procedurą powołania określoną w ust. 2.
Zespół może tworzyć grupy robocze w celu
rozwiązywania
problemów
związanych
z
wystąpieniem
przemocy
w
rodzinie
w indywidualnych przypadkach.
Członkowie
Zespołu
mogą
upoważnić
Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup
roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.
W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele
podmiotów określonych w art. 9a ust. 11 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W skład grup roboczych mogą także wchodzić
członkowie Zespołu.
Skład grupy roboczej ustalany jest przez
przewodniczącego
Zespołu
w
uzgodnieniu
z członkami Zespołu.
2. Warunki funkcjonowania Zespołu:
Zespół działa na podstawie porozumień zawartych
pomiędzy Wójtem a przedstawicielami podmiotów
określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
Przewodniczący Zespołu jest wybierany na
pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego
członków w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów.
Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje
i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń
Zespołu,
b) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej
inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,
c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych
organów i instytucji,
d) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub
na wniosek członków Zespołu.
W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu
zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek
Zespołu.
Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują
zadania w ramach obowiązków służbowych lub
zawodowych.
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6) Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
7) Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.
8) Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą
przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą
w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie
bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie
określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku
z realizacją zadań określonych tą ustawą.
9) Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa
w ust. 8 rozciąga się także w okresie po ustaniu
członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych.
10) Członkowie Zespołu określą organizację pracy oraz
sposób dokumentowania prac Zespołu i grup
roboczych.
11) Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu
zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skrwilnie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skrwilno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Liszewski
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
2. 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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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO w TORUNIU
z dnia 26 września 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brodnica przeprowadzonych w dniu 25 września 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Komisarz
Wyborczy w Toruniu podaje do publicznej wiadomości
wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Brodnica przeprowadzonych w dniu 25 września 2011 r.

CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów
zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety
wyborcze.
3. Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach
głosowania.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 768.
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5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 71.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 71, czyli frekwencja wyborcza
wyniosła 9,24%.
7. Wybrano 1 radnego.
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czyli frekwencja wyborcza wyniosła 9,24%.
7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 0, co
stanowi 0,00% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów ważnych wyniosła 71, co stanowi
100,00% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów
z tych list oddano następującą liczbę głosów:
1) lista nr 1 KWW JACKA JESIONOWSKIEGO 32
a) JESIONOWSKI Jacek 32
2) lista nr 2 KWW "NOWOŚĆ TO MY" 39
a) DOMŻALSKI Mariusz 39
10. Radnym został wybrany:
1) z listy nr 2 KWW "NOWOŚĆ TO MY":
a) DOMŻALSKI Mariusz;
11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 2
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 768.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 71.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 71,

Komisarz Wyborczy
Andrzej Walenta
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POROZUMIENIE Nr NI.IT.I-002/2010
zawarte w dniu 21 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94 z późn. zm.)1, art. 8 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) 2, art. 46
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r.
Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
Województwo
Mazowieckie
z
siedzibą
w Warszawie 03-719, ul. Jagiellońska 26, NIP 113 245
39 40, REGON 015528910, w imieniu którego działa
Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany
przez:
1. Adama Struzika - Marszałka Województwa
Mazowieckiego
2. Krzysztofa
Grzegorza
Strzałkowskiego
Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu 87-100, ul. Plac Teatralny 2, NIP 956-19-69536, REGON 092350613, w imieniu którego działa
Zarząd
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
reprezentowany przez:
1. Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
2. Edwarda Hartwicha - Wicemarszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
zawierają Porozumienie następującej treści:
§ 1. Województwo Mazowieckie działając jako
organizator przewozów na obszarze województwa
mazowieckiego powierza, a Województwo Kujawsko-

Pomorskie działając jako organizator przewozów na
obszarze
województwa
kujawsko-pomorskiego,
przejmuje
prowadzenie
zadania
w
zakresie
organizowania i dotowania regionalnych kolejowych
przewozów
pasażerskich
w
granicach
administracyjnych województwa mazowieckiego dla
następujących odcinków linii kolejowych i relacji
pociągów:
1) dla pociągu kursującego w relacji Toruń – Sierpc na
odcinku linii kolejowej 27 Nasielsk – Toruń Wsch.
od granicy województwa do stacji Sierpc,
2) dla pociągu kursującego w relacji Sierpc – Toruń na
odcinku linii kolejowej 27 Nasielsk – Toruń Wsch.
od stacji Sierpc do granicy województwa.
§ 2. Województwo Kujawsko-Pomorskie przejmuje
do wykonania zadanie organizatora przewozów,
wynikające z ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94 z póź. zm.) w zakresie, o którym mowa w § 1,
w tym:
1) zleci wykonywanie przewozów Przewoźnikowi
wybranemu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
2) zapewni organizację i nadzór nad prawidłowym
przebiegiem przewozów zgodnie z rozkładem jazdy
pociągów, który zostanie uzgodniony pomiędzy
Stronami niniejszego Porozumienia.
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§ 3.1. Województwo Mazowieckie na prowadzenie
zadania powierzonego niniejszym Porozumieniem
przekaże
Województwu
Kujawsko-Pomorskiemu
dotację celową w wysokości nie większej niż
134.805,16 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące
osiemset pięć złotych 16/100), która stanowić będzie
kwotę dofinansowania za okres od dnia 01.01.2011 r. do
dnia 10.12.2011 r. na realizację przewozów na odcinku
linii kolejowej 27 Nasielsk – Toruń Wsch. od granicy
województwa do stacji Sierpc oraz od stacji Sierpc do
granicy województwa, w granicach administracyjnych
województwa mazowieckiego.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przeznaczona
będzie wyłącznie na wykonywanie kolejowych
przewozów objętych niniejszym Porozumieniem.
3. Wielkość dotacji i zasady jej przekazywania
Strony ustalą w odrębnej umowie
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§ 8. Porozumienie
sporządzono
w
sześciu
jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze
Stron.
w imieniu
Województwa Mazowieckiego
Marszałek Województwa
Adam Struzik

w imieniu
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Marszałek Województwa
Piotr Całbecki

Wicemarszałek
Krzysztof Grzegorz
Strzałkowski

Wicemarszałek
Województwa
Edward Hartwich

Skarbnik
Skarbnik Województwa
Województwa Mazowieckiego
Paweł Adamczyk
Marek Miesztalski

§ 4. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na
okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 10.12.2011 r.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r.
Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289, Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100,
Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241, Nr 214,
poz. 1658.
2. 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, 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, Nr 223, poz. 1458, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
01.01.2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dziennikach
Urzędowych
Województwa
Mazowieckiego
i Kujawsko-Pomorskiego.
§ 6. Każdej ze Stron przysługuje prawo pisemnego
wypowiedzenia
niniejszego
Porozumienia
z
zachowaniem
3-miesięcznego
terminu
wypowiedzenia.
§ 7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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POROZUMIENIE Nr 22/UMWP/BRDW/2011
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 lipca 2011 r.
w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej
drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła,
Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym
na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim
reprezntowanym
przez
Zarząd
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działają:
1. Piotr Całbecki - Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
2. Michał Korolko - Członek Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
zwanym
dalej
„Powierzającym”
a Województwem Pomorskim reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Pomorskiego, w imieniu którego
działają:
1. Mieczysław Struk - Marszałek Województwa
Pomorskiego
2. Ryszard Świlski - Członek Zarządu Województwa
Pomorskiego zwanym dalej „Przyjmującym”

Na podstawie art. 8 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 18 pkt. 12
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590
z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dn.
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Strony niniejszego Porozumienia ustalają, co następuje:
§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący
przyjmuje do wykonania:
1) wstępne studium wykonalności rewitalizacji
kujawsko - pomorskiego odcinka śródlądowej drogi
wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi
wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła,
Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana
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droga wodna E 70 na terenie Polski) – etap I,
zawierającego:
a) analizę popytu,
b) analizę społeczno - ekonomiczną.
2) działania promujące polski odcinek MDW E 70,
a w szczególności:
a) wydawnictwo materiałów promocyjnych, w tym
map i broszur w czterech wersjach językowych
(polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim),
b) redagowanie strony internetowej,
c) organizacja konferencji tematycznych oraz
innych wydarzeń związanych z turystyką wodną.
§ 2.1. Powierzający zapewni na realizację zadań
określonych w § 1 niniejszego Porozumienia środki
finansowe w wysokości do kwoty 150 000 zł (słownie:
sto pięćdziesiąt tysięcy).
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1
zostaną przekazane na konto Przyjmującego w Kredyt
Bank S.A. II O/Gdańsk 84150011711211700163200000
z dopiskiem „Rewitalizacja MDW E 70” w terminie
5 dni roboczych od daty doręczenia kserokopii faktur
dot. realizacji zadań określonych w § 1 (poprzedzonych
faksem na nr 056 656 10 44) na adres Powierzającego
tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu. Warunkiem zapłaty za faktury
jest wywiązanie się Przyjmującego z zobowiązań
określonych w § 4 ust. 2.
3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków
finansowych, o których mowa w ust. 1 Powierzający
zapłaci Przyjmującemu odsetki ustawowe.
4. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na
inny cel niż określony w § 1.
§ 3.1. Przyjmujący zobowiązuje się wykonać
zadania określone w § 1 w terminie do dnia 15 grudnia
2011 r.
2. Przyjmujący w terminie do 22 grudnia 2011 r.
zobowiązuje
się
dostarczyć
do
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
KujawskoPomorskiego w Toruniu sprawozdanie merytoryczne
i finansowe z realizacji Porozumienia.
§ 4.1. Przyjmujący
zobowiązuje
się
do
wydatkowania otrzymanych środków w sposób celowy,
racjonalny i zgodny z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Przyjmujący zobowiązuje się do przekazania
opracowań, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz
wydawnictw i materiałów, o których mowa w § 1 pkt 2
lit. a, w wersji elektronicznej i papierowej, do Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
KujawskoPomorskiego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
opracowań do siedziby Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego (decyduje data wpływu do
Urzędu).
3. Powierzający zastrzega sobie prawo do
wykorzystania w całości lub w części opracowań
określonych w § 1 w dokumentach i materiałach
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przygotowywanych przez Województwo KujawskoPomorskie
bez
dodatkowego
wynagrodzenia
i konieczności uzyskiwania zgody osób trzecich.
§ 5. Powierzający zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania
przekazanych środków.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dn.
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Ewentualne spory o charakterze majątkowym,
wynikłe na tle realizacji niniejszego Porozumienia,
będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo i miejscowo dla
Przyjmującego sąd powszechny.
§ 9. Porozumienie
podlega
w
Dziennikach
Urzędowych
Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego.

ogłoszeniu
Województw:

§ 10. Porozumienie
sporządzono
w
sześciu
jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze
Stron.
Powierzający

Przyjmujący

Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

Marszałek Województwa
Pomorskiego
Mieczysław Struk

Członek Zarządu
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Michał Korolko

Członek Zarządu
Województwa Pomorskiego
Ryszard Świlski
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POROZUMIENIE Nr 1
ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie powierzenia gminie Świecie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu świeckiego.
Zawarte w dniu 11.08.2011 r. w Świeciu pomiędzy
Powiatem Świeckim: Reprezentowanym przez
1) Panią Marzeną Kempińską- Starostę Świeckiego
2) Panią Barbarę Studzińską-Wicestarostę Świeckiego
Przy kontrasygnacie Dariusza Woźniaka-Skarbnika
Powiatu zwanym dalej „Powierzającym”
a Gminą Świecie reprezentowaną przez Tadeusza
Pogodę - Burmistrza Świecia zwanym dalej
„Przyjmującym”.
Powiat Świecki i Gmina Świecie
porozumienie o następującej treści:

porozumienia po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.
§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas od
11 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
3. O zawarciu porozumienia i zamiarze jego
wypowiedzenia strony poinformują Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy.
4. Do niniejszego porozumienia za zgodą stron
można wprowadzić zmiany w formie pisemnej.

zawierają
§ 6. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
o finansach publicznych.

§ 1.1. Powierzający powierza Gminie Świecie
wykonanie części zadań powiatowej biblioteki
publicznej dla Powiatu Świeckiego.
2. Zadania wymienione w ust. 1 wykonywać będzie
Miejska Biblioteka Publiczna Świeciu.
3. Do zadań, o których mowa w ust. 1, należy
zakup materiałów informacyjnych o charakterze
regionalnym, zakup uzupełniający zbiory i prenumeratę
czasopism.

§ 7. Porozumienie sporządzono
w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie od dnia
11 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2. Podstawą finansowania realizacji zadań
biblioteki powiatowej są środki określone w budżecie
Powiatu Świeckiego na rok 2011 w kwocie 5. 000 zł
(słownie złotych: pięć tysięcy) zgodnie z art. 216 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

Powierzający

Przyjmujący

Starosta
Marzena Kempińska

Burmistrz
Tadeusz Pogoda

Wicestarosta
Barbara Studzińska

§ 3.1. Biblioteka składa Zarządowi Powiatu roczne
rzeczowe i finansowe sprawozdanie z realizacji
powierzanych zadań w terminie do dnia 31.01.2012 r.

Skarbnik
Dariusz Woźniak

§ 4. Wszelkie spory w sprawach merytorycznych,
związane z działalnością Biblioteki jako powiatowej
biblioteki publicznej, będą rozstrzygane przez strony
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ZARZĄDZENIE Nr 4/2011
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łubianka za 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1, pkt 4 art. 42 oraz art. 61
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co
następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXVII/184/2009
Rady Gminy w Łubiance z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. Gmina
Łubianka wykonała w roku 2010 dochody i wydatki
w wielkościach określonych w ust. 1-7.
1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie
19 153 826,03 zł, co stanowi 95,1% planu, w tym
uzyskano m.in.:

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 233
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1) subwencję ogólną 8 168 429,00 zł, w tym:
a) subwencję oświatową 5 977 838,00 zł
b) subwencję wyrównawczą 2 190 591,00 zł
2) dotacje celowe 4 669 983,51 zł, w tym:
a) z budżetu państwa na zadania własne 527 508,28 zł
b) z budżetu państwa na zadania zlecone
2 363 539,17 zł
c) dotacja rozwojowa- Kapitał Ludzki 108 642,57 zł
d) dotacje i środki na dofinansowanie własnych
zadan inwestycyjnych 1 670 293,49 zł
3) dochody podatkowe 3 649 695,60 zł, w tym:
a) podatek od nieruchomości 1 353 917,36 zł
b) podatek rolny 613 147,70 zł
c) wpływy z opłaty skarbowej 34 388,00 zł
d) udziały w podatku dochod. od osób fizycznych
i prawnych 1 229 466,06 zł
e) podatek
od
czynności
cywilnoprawnych
321 002,70 zł
f) podatek od środków transportowych 92 309,17 zł
g) podatek leśny 5 388,00 zł
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie
26 134 991,57 zł, co stanowi 95,0% planu, z tego:
1) Wydatki majątkowe 9 955 818,87 zł w tym:
a) wydatki i zakupy inwestycyjne 9 709 167,02 zł
b) dotacje dla innych j.s.t. na realizowanie
inwestycji drogowych 247 651,85 zł
2) Wydatki bieżące 16 179 172,70 zł w tym:
a) na obsługę długu publicznego 514 480,90 zł
b) dotacje celowe 745 538,79 zł w tym:
- na dofinansowanie samorządowych instytucji
kultury 389 429,00 zł
- na ochronę zabytków - 70 000,00 zł
- dla niepublicznych przedszkoli - 138 579,10 zł
c) na przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 047,55 zł
d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w szolnictwie 5 502 637,36 zł
e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w administracji publicznej 1 358 732,01 zł
3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków w wys.
26 134 991,57 zł wydatki na:
a) transport i łączność stanowią 3 287 420,90 zł tj.
12,6%
b) administrację publiczną stanowią 2 011 649,97 zł
tj. 7,7%
c) bezpieczeństwo
publiczne
i
ochronę
przeciwpożarową stanowią 175 472,82 zł tj.
0,7%
d) szkolnictwo i edukacyjną opiekę wychowawczą
stanowią 8 244 496,01 zł tj. 31,5%
e) pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej stanowią 2 074 345,07 zł tj.
7,9%
f) gospodarkę mieszkaniową, komunalną i ochronę
środowiska stanowią 1 116 406,09 zł tj. 4,3%
g) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz
kulturę fizyczną i sport stanowią 1 923 423,77 zł
tj. 7,4%
h) rolnictwo i łowiectwo (modernizacja sieci
wodociągowej)- 5 343 096,32 zł tj. 20,4%
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3. Deficyt budżetu gminy wyniósł 6 981 194,15 zł
i został pokryty przychodami:
a) pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu -1 058 917,49 zł
b) pożyczką z BGK na działanie wyprzedzające 2 507 896,17 zł
c) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia
2009 r. - 312 896,62 zł
d) kredytami bankowymi długoterminowymi
3 101 483,87 zł
4. Należności gminy wg. stanu na dzień 31 grudnia
2010 roku wynoszą 2 173 435,93 zł, z tego:
a) podatki i opłaty lokalne – 322 095,21 zł,
b) sprzedaż wody i ścieków oraz wywóz nieczystości
stałych oraz czynsze – 193 690,60 zł
c) gotówka i depozyty – 883 163,90 zł
d) pozostałe należności – 561 997,13 zł.
1) Zobowiązania gminy wg. stanu na dzień 31 grudnia
2010 roku wynoszą 16 086 274,16 zł, z tego:
a) kredyty i pożyczki – 16 086 274,16 zł, w tym:
- pożyczka na działanie wyprzedzające 2 507 896,17 zł
- wykupione przez banki wierzytelności
drogowe- 3 836 460,50 zł
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
zrealizowano w kwotach:
a) wpływy - 93 830,06 zł
b) wydatki - 57 855,00 zł.
6. Przychody
Gospodarstwa
Pomocniczego
zrealizowano w kwocie 314 330,60 zł, natomiast koszty
w kwocie 331 595,30 zł.
7. Dochody własne jednostek oświatowych
zrealizowano w kwocie 179 385,44 zł, natomiast
wydatki poniesione z rachunków dochodów własnych
zrealizowano w kwocie 179 385,44 zł.
8. Informacja o stanie mienia komunalnego na
dzień 31 grudnia 2010 r. stanowi załącznik Nr 14 do
niniejszego Zarządzenia.
§ 2.1. Postanawia się przedstawić sprawozdanie
z wykonania budżetu wraz z załącznikami Radzie
Gminy Łubianka.
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za
2010 r. postanawia się przekazać Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu,
celem zaopiniowania.
§ 3. Wykonanie
Skarbnikowi Gminy.

zarządzenia

powierza

się

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Wójt Gminy
Jerzy Zająkała
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OGŁOSZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 44b ust.1 art.44c ust.2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(tj. DzU. z 2011 roku Nr 127, poz. 721) par. 9 ust. 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie
organizacji oraz trybu działania wojewódzkich
i powiatowych społecznych rad do spraw osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 roku Nr 62, poz. 560)
ogłaszam co następuje

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
zgłoszenie i powołanie do Powiatowej Społecznej
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku oochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze
zm.) w celu powołania członków Powiatowej
Społecznej
Rady
do
Spraw
Osób
Niepełnosprawnych.

Art. 1. Zapraszam
organizację
pozarządowe,
fundacje oraz jednostek samorządu terytorialnego
działające na terenie powiatu chełmińskiego do
zgłoszenia po jednym kandydacie spośród swoich
przedstawicieli na członka Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Art. 3. Zgłoszenie kandydatów należy składać
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy
ul. Harcerskiej 1, w terminie do 28 października
2011 roku
Art. 4. Ogłoszenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Art. 2. Zgłoszenie, sporządzone w formie pisemnej,
winno zawierać:
1) pełną nazwę podmiotu zgłaszającego,
2) dane
kandydata:
imię,
nazwisko,
adres
zamieszkania, nr telefonu,
3) opis działalności kandydata na rzecz osób
niepełnosprawnych,

Starosta
Wojciech Bińczyk
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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR WCC/383-ZTO-F/1333/W/OPO/2011/JP
z dnia 28 września 2011 r.
W dniu 28 września 2011 r. na wniosek Toruńskiej
Energetyki Cergia S. A. z siedzibą w Toruniu, Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić
przedmiot i zakres działalności koncesjonariusza,
określony w koncesji na wytwarzanie ciepła.
Uzasadnienie:
Decyzją
z
26
października
1998
r.
nr WCC/383/1333/U/1/98/AP zmienioną decyzjami:
z 2 stycznia 2001 r. nr WCC/383A/1333/W/3/2001/RW,
z 19 marca 2003 r. nr WCC/383B/1333/W/OPO/2003/
AJ, z 11 września 2003 r. nr WCC/383C/1333/W/OPO/
2003/AJ, z 28 września 2004 r. nr WCC/383D/1333/W/
OPO/2004/AJ, z 15 lutego 2005 r. nr WCC/383E/1333/
W/OPO/2005/AJ, z 6 czerwca 2005 r. nr WCC/383F/
1333/W/OPO/2005/AJ, z 6 września 2005 r.
nr WCC/383G/1333/W/OPO/ 2005/AJ, z 7 marca 2006
r.
nr
WCC/383H/1333/W/OPO/2005/2006/AJ,
z 9 listopada 2006 r. nr WCC/383I/1333/W/OPO/
2006/AJ, z 15 czerwca 2007 r. nr WCC/383-

ZTO/1333/W/OPO/2007/MP, z 24 października 2007 r.
nr WCC/383-ZTO-A/1333/2007/AJ, z 20 marca 2008 r.
nr WCC/383-ZTO-B/1333/2008/AJ, z 25 lipca 2008 r.
nr
WCC/383-ZTO-C/1333/W/OPO/2008/AJ,
z 20 sierpnia 2009 r. nr WCC/383-ZTOD/1333/W/OPO/2008/AJ oraz z 20 czerwca 2011 r.
nr WCC/383-ZTO-E/1333/W/OPO/2011/JP udzielono
przedsiębiorcy Toruńska Energetyka Cergia S.A.
z siedzibą w Toruniu koncesji na wytwarzanie ciepła na
okres do 31 grudnia 2025 r.
Pismem z 23 sierpnia 2011 r. znak CS.2-05.3747/4174/2011, Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem
o zmianę przedmiotu i zakresu działalności określonego
w tej koncesji. Zmiana spowodowana jest likwidacją
kotłowni zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Szosa
Bydgoska 40-62 o mocy zainstalowanej 2,855 MWt.
W związku z zakończeniem, w dniu 30 kwietnia
2009 r., obowiązywania umowy z jedynym odbiorcą
ciepła wytwarzanego w tej kotłowni podjęto uchwałę
o likwidacji źródła.
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Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, iż wniosek
o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z 23 sierpnia 2011 r. nr WCC/383/1333/U/1/98/AP ze
zmianami jest uzasadniony.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
ze zmianami) oraz na podstawie art. 155 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zmianami) w związku z art. 30 ustawy – Prawo
energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
postanowił zmienić swoją decyzję z 26 października
1998 r. nr WCC/383/1333/U/1/98/AP ze zmianami,
którą udzielił koncesji na wytwarzanie ciepła.
z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z siedzibą
w Poznaniu
Irena Gruszka
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