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UCHWAŁA Nr XII/204/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających
się osiągnięciami w działalności sportowej
Na podstawie art. 31 i 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 8571)),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady określające tryb
przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród dla:
1) osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;
2) trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających
wysokie
wyniki
sportowe
w
międzynarodowym
lub
krajowym
współzawodnictwie sportowym;
3) trenerów oraz innych osób wyróżniających się
w działalności sportowej; stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016.

Załącznik
do uchwały nr XII/204/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 września 2011 r.
Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania
oraz rodzaje i wysokości nagród dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych
osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności
sportowej
§ 1.1. Zarząd
Województwa
KujawskoPomorskiego może przyznać nagrody:
1) osobom fizycznym, które są:
a) medalistami
lub
uczestnikami
Igrzysk
Olimpijskich i Paraolimpijskich oraz Igrzysk
Olimpijskich Młodzieży,
b) medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw
Europy,
c) złotymi medalistami Młodzieżowych Mistrzostw
Polski,
Mistrzostw
Polski
Juniorów
i
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Młodzieży
w dyscyplinach indywidualnych,
d) medalistami Młodzieżowych Mistrzostw Polski,
Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w grach zespołowych;
2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników
osiągających wyniki wymienione w pkt 1;
3) trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się
osiągnięciami w działalności sportowej.
2. Nagrody mogą mieć charakter pieniężny.
§ 2.1. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na podstawie pisemnego
wniosku:
1) stowarzyszeń kultury fizycznej;
2) okręgowych związków sportowych;
3) klubów sportowych.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może
wystąpić również Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa
Kujawsko -Pomorskiego, Komisja Edukacji, Nauki,
Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko
Pomorskiego oraz Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego odpowiedzialny za sport
i kulturę fizyczną.
3. Podmioty wymienione w ust. 1 i 2 składają
wnioski o nagrody do Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego w następujących terminach:
1) dla medalistów i uczestników Igrzysk Olimpijskich,
Paraolimpijskich i Igrzysk Olimpijskich Młodzieży
oraz ich trenerów - w ciągu 15 dni od zakończenia
olimpiady;
2) dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw
Europy oraz złotych medalistów w sportach
indywidualnych i medalistów w grach zespołowych
Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw
Polski Juniorów oraz ich trenerów – do 15 listopada
każdego roku;
3) dla złotych medalistów w sportach indywidualnych
i medalistów w grach zespołowych Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży oraz ich trenerów – do
30 października każdego roku;
4) dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się
w działalności sportowej – do 15 listopada każdego
roku.
4. Wzory wniosków o nagrody określają
następujące załączniki do niniejszych zasad:
1) załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie nagrody
osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych,
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2) załącznik nr 2 – wzór wniosku o przyznanie nagrody
trenerom za szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe,
3) załącznik nr 3 – wzór wniosku o przyznanie nagrody
trenerom i innym osobom wyróżniającym się
w działalności sportowej.
§ 3.1. Wysokość nagród pieniężnych dla osób
fizycznych może wynosić:
1) do 20 000,00 zł za zdobycie medalu na Igrzyskach
Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
2) do 5 000,00 zł za udział w Igrzyskach Olimpijskich
lub Paraolimpijskich,
3) do 12 000,00 zł za zdobycie medalu na
Mistrzostwach Świata,
4) do 8 000,00 zł za zdobycie medalu na Mistrzostwach
Europy,
5) do 5 000,00 zł za zdobycie medalu na Igrzyskach
Olimpijskich Młodzieży,
6) do 1500,00 zł za zdobycie złotego medalu
w dyscyplinach indywidualnych lub medalu w grach
zespołowych na Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski i Mistrzostwach Polski Juniorów,

Poz. 2204

7) do 1 000,00 zł za zdobycie złotego medalu
w dyscyplinach indywidualnych lub medalu w grach
zespołowych na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży.
2. Wysokość nagród pieniężnych dla trenerów
medalistów wymienionych w ust. 1 może wynieść do
75% wysokości nagrody otrzymanej przez medalistę
(w przypadku gier zespołowych lub konkurencji
wieloosobowych kwotą bazową jest wysokość nagrody
dla jednego medalisty).
3. W przypadku multimedalistów i ich trenerów
oraz trenerów kilku medalistów dopuszcza się
możliwość przyznania więcej niż jednej nagrody.
§ 4. Trenerzy oraz inne osoby wyróżniające się
osiągnięciami w działalności sportowej mogą otrzymać
nagrodę w wysokości do 2 000,00 zł.
§ 5. Wysokość nagród pieniężnych, jest określana
każdorazowo przez Zarząd Województwa i jest
uwarunkowana możliwościami budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, a także rangą osiągniętego
wyniku sportowego.

Załącznik nr 1 do zasad określających tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród dla trenerów prowadzących
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
WNIOSEK O PRZYZNANIE nagrody
.............................................................................................
/data wpływu wniosku, numer dziennika, ilość załączników/
medalistom za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych
Dane dotyczące wnioskodawcy:
Pełna nazwa i adres Klubu, Stowarzyszenia (pieczątka) lub
Telefon kontaktowy…………………………
podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku
E-mail:……………………………………….
Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa nr ……………………………………………………….2011 roku.
w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej wnioskuje się o przyznanie przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego nagrody dla:
Dane osobowe kandydata:
Nazwisko*
Imię*
Imię ojca
Imię matki
NIP……………………………………………………..
Adres zamieszkania
PESEL………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….
Nr telefonu do kontaktu z zawodnikiem
……………………………………………….
Dyscyplina sportowa i kategoria wiekowa medalisty
Konkurencja…………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….
Nazwisko i imię trenera medalisty
Nr licencji zawodniczej……………….……..
Informacje o istotnych osiągnięciach sportowych w roku minionym.
Lp.
Zdobyte medale
Nazwa
Miejsce i data zawodów
zawodó
w
1.
2.
3.
4.
5.
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Załącznik nr 2 do zasad określających tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród dla trenerów oraz innych
osób wyróżniających się osiągnięciami działalności sportowej
WNIOSEK O PRZYZNANIE
nagrody
za szkolenie zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe

.............................................................................................
/data wpływu wniosku, numer dziennika, ilość załączników/

Dane dotyczące wnioskodawcy:
Pełna nazwa i adres Klubu, Stowarzyszenia (pieczątka) lub
podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku

Telefon kontaktowy…………………………

E-mail:……………………………………….
Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa nr ……………………………………………………….2011 roku.
w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej wnioskuje się o przyznanie przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego nagrody dla:
Dane osobowe kandydata:
Nazwisko*
Imię*
NIP……………………………………………………..
Adres zamieszkania
PESEL…………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….
Nr telefonu do kontaktu z trenerem
……………………………………………….
Dyscyplina sportowa
Konkurencja
………………………………………..………………..
……………..…………………………………
Imię i nazwisko medalisty(ów)………..……………….
………………………………………………………….
Informacje o istotnych osiągnięciach sportowych w roku minionym.
Lp.
Zdobyte medale przez szkolonych
Nazwa
sportowców
zawodó
w
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miejsce i data zawodów

Załącznik nr 3 do zasad określających tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród dla trenerów oraz innych
osób wyróżniających się osiągnięciami działalności sportowej
WNIOSEK O PRZYZNANIE nagrody
za osiągnięcie wysokich wyników w działalności
sportowej
Dane dotyczące wnioskodawcy:
Pełna nazwa i adres Klubu, Stowarzyszenia (pieczątka)
lub podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku

.............................................................................................
/data wpływu wniosku, numer dziennika, ilość
załączników/
Telefon kontaktowy…………………………

E-mail:……………………………………….
Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa nr ……………………………………………………….2011 roku.
w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej wnioskuje się o przyznanie przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego nagrody dla:
Dane osobowe kandydata:
Nazwisko*
Imię*
NIP……………………………………………………..
Adres zamieszkania
PESEL…………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….
Nr telefonu do kontaktu z kandydatem
……………………………………………….
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Pełniona funkcja (trener, działacz sportowy)
………………………………………..………………..

Poz. 2204,2205

Inne
……………..…………………………………

Informacje o istotnych osiągnięciach w działalności sportowej w roku minionym
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Pieczątka, data i podpis wnioskodawcy
(Prezes, Wiceprezes)
*drukowanymi literami
2204

2205
2205

UCHWAŁA Nr XII/205/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 16 ust. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.2)), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje się Zespołowi Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego statut, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego3).
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober

1)

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, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. 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, Nr 149,
poz. 887.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94,
poz. 549.
3)
Niniejsza uchwała była poprzedzona zarządzeniem Nr 146/2003
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie
nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego, które na podstawie art. 35 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej
w województwie traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/205/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 września 2011 r.
Statut Zespołu Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
§ 1. Zespół
Parków
Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego zwany dalej
„Zespołem Parków”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
5) rozporządzenia nr 19/2005 Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie
Chełmińskiego
Parku
Krajobrazowego
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1873, z późn.
zm.);
6) 6) rozporządzenia nr 20/2005 Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie
Nadwiślańskiego
Parku
Krajobrazowego
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874, z późn.
zm.)
7) zarządzenia nr 349/2005 Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie
Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego;
8) niniejszego statutu.
§ 2.1. Obszarem działalności Zespołu Parków jest
teren
Chełmińskiego
Parku
Krajobrazowego
i Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
2. Siedzibą Zespołu Parków jest miejscowość
Świecie.
§ 3. Zespół Parków położony jest na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego.
§ 4. Zespół Parków posługuje się logo określonym
w załączniku do niniejszego statutu.
§ 5.1. Zespołem Parków kieruje dyrektor Zespołu
Parków, zwany dalej „Dyrektorem”.
2. Dyrektora podczas nieobecności zastępuje
pracownik Zespołu Parków upoważniony przez
Dyrektora.
§ 6. Do zadań Dyrektora należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Zespołu Parków
oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie
przyrody oraz z innych ustaw, w tym
w szczególności:

a) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz
wartości historycznych i kulturowych,
b) organizacja
działalności
edukacyjnej,
turystycznej oraz rekreacyjnej,
c) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody
z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami
prawnymi i fizycznymi,
d) składanie wniosków do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dotyczących
zagospodarowania przestrzennego obszarów
wchodzących w skład Zespołu Parków.
§ 7.1. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu
ochrony
przyrody,
walorów
krajobrazowych
i kulturowych oraz działalności edukacyjnej przy
pomocy Służby Parku Krajobrazowego (będącej Służbą
tego Zespołu).
2. Strukturę organizacyjną Zespołu Parków tworzą
następujące stanowiska i zespoły stanowisk pracy:
1) Dyrektor;
2) Zespół do spraw ochrony zasobów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych;
3) Zespół do spraw dydaktycznych, promocji
i turystyki;
4) Zespół administracyjno-finansowy parku;
5) Straż;
6) Dział pomocniczy.
3. Stanowiska i zespoły wymienione w ust. 2
tworzą Służbę Parku Krajobrazowego w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody.
4. Do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy:
1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących
na ochronę tworów i składników przyrody
nieożywionej;
2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku
krajobrazowego
oraz
wnioskowanie
o podejmowanie działań mających na celu
eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich
skutków, a także innych działań w celu poprawy
funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego;
3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody
oraz
wartości
historycznych,
kulturowych
i etnograficznych;
4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form
ochrony
przyrody
w
granicach
parku
krajobrazowego;
5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody
osób przebywających na obszarach podlegających
ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się
twory i składniki przyrody objęte formami ochrony
przyrody;
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6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach
i wśród miejscowego społeczeństwa, a także
promowanie
wartości
przyrodniczych,
historycznych, kulturowych i turystycznych parku
krajobrazowego;
7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów
parku
krajobrazowego,
organizacjami
ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi
związek z ochroną parku krajobrazowego.
§ 8. Zespół Parków działa jako jednostka
budżetowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu
Parków jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 9. Dyrektor Zespołu Parków – jako kierownik
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej działa na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 10. Szczegółowy zakres zadań, organizację
wewnętrzną oraz tryb pracy Zespołu Parków określa
regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora
Zespołu Parków.
§ 11. Nadzór nad działalnością Zespołu Parków
sprawuje
Zarząd
Województwa
KujawskoPomorskiego.

Poz. 2205
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Załącznik
do Statutu Zespołu Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
Załącznik do Statutu Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
Wzór logo Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
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UCHWAŁA Nr XII/206/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie nadania statutu Brodnickiemu Parkowi Krajobrazowemu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 16 ust. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.2)), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje
się
Krajobrazowemu statut,
niniejszej uchwały.

Brodnickiemu
Parkowi
stanowiący załącznik do

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego3).

1)

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, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. 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, Nr 149,
poz. 887.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94,
poz. 549.
3)
Niniejsza uchwała była poprzedzona zarządzeniem Nr 137/2005
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2005 r.
w sprawie nadania statutu Brodnickiemu Parkowi Krajobrazowemu,
które na podstawie art. 35 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale
zadań administracji publicznej w województwie traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały.

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/206/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 września 2011 r.
Statut Brodnickiego Parku Krajobrazowego
§ 1. Brodnicki Park Krajobrazowy zwany dalej
„Parkiem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
5) rozporządzenia nr 24/2006 Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 21 lutego 2006 r.
w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 34, poz. 541);
6) rozporządzenia nr 36 Wojewody WarmińskoMazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie
Brodnickiego Parku Krajobrazowego w części
dotyczącej Województwa Warmińsko-Mazurskiego
(Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazu. Nr 140, poz. 1648);
7) niniejszego statutu.

§ 2.1. Obszarem działalności Parku jest teren
Brodnickiego Parku Krajobrazowego.
2. Siedzibą Parku jest miejscowość Grzmięca.
§ 3. Park położony jest na obszarze dwóch
województw: kujawsko-pomorskiego i warmińskomazurskiego.
§ 4. Park posługuje się logo
w załączniku do niniejszego statutu.

określonym

§ 5.1. Parkiem kieruje dyrektor Parku, zwany dalej
„Dyrektorem”.
2. Dyrektora podczas nieobecności zastępuje
pracownik Parku upoważniony przez Dyrektora.
§ 6. Do zadań Dyrektora należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Parku oraz
reprezentowanie go na zewnątrz;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie
przyrody oraz z innych ustaw, w tym
w szczególności:
a) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz
wartości historycznych i kulturowych,
b) organizacja
działalności
edukacyjnej,
turystycznej oraz rekreacyjnej,
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c) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody
z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami
prawnymi i fizycznymi,
d) składanie wniosków do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dotyczących
zagospodarowania przestrzennego obszarów
wchodzących w skład Parku.
§ 7.1. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu
ochrony
przyrody,
walorów
krajobrazowych
i kulturowych oraz działalności edukacyjnej przy
pomocy Służby Parku Krajobrazowego.
2. Strukturę
organizacyjną
Parku
tworzą
następujące stanowiska i zespoły stanowisk pracy:
1) Dyrektor;
2) Zespół do spraw ochrony zasobów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych parku;
3) Zespół do spraw dydaktycznych, promocji
i turystyki;
4) Zespół administracyjno-finansowy parku;
5) Straż parku;
6) Dział pomocniczy.
3. Stanowiska i zespoły wymienione w ust. 2
tworzą Służbę Parku Krajobrazowego.
4. Do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy:
1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących
na ochronę tworów i składników przyrody
nieożywionej;
2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku
krajobrazowego
oraz
wnioskowanie
o podejmowanie działań mających na celu
eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich
skutków, a także innych działań w celu poprawy
funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego;
3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody
oraz
wartości
historycznych,
kulturowych
i etnograficznych;
4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form
ochrony
przyrody
w
granicach
parku
krajobrazowego;
5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody
osób przebywających na obszarach podlegających
ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się
twory i składniki przyrody objęte formami ochrony
przyrody;
6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach
i wśród miejscowego społeczeństwa, a także
promowanie
wartości
przyrodniczych,
historycznych, kulturowych i turystycznych parku
krajobrazowego;
7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów
parku
krajobrazowego,
organizacjami
ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi
związek z ochroną parku krajobrazowego.

Poz. 2206

§ 8. Park działa jako jednostka budżetowa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej Parku jest roczny plan
finansowy zatwierdzany przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 9. Dyrektor Parku – jako kierownik wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej nie posiadającej
osobowości
prawnej
działa
na
podstawie
pełnomocnictwa
udzielonego
przez
Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 10. Szczegółowy zakres zadań, organizację
wewnętrzną oraz tryb pracy Parku określa regulamin
organizacyjny ustalony przez Dyrektora Parku.
§ 11. Nadzór nad działalnością Parku sprawuje
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Załącznik
do Statutu Brodnickiego Parku Krajobrazowego
Załącznik do Statutu Brodnickiego Parku Krajobrazowego
Wzór logo Brodnickiego Parku Krajobrazowego
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2207
2207

UCHWAŁA Nr XII/207/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie nadania statutu Krajeńskiemu Parkowi Krajobrazowemu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 16 ust. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.2)), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje
się
Krajobrazowemu statut,
niniejszej uchwały.

Krajeńskiemu
Parkowi
stanowiący załącznik do

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego3).

1)

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, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. 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, Nr 149,
poz. 887.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94,
poz. 549.
3)
Niniejsza uchwała była poprzedzona zarządzeniem Nr 138/2005
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2005 r.
w sprawie nadania statutu Krajeńskiemu Parkowi Krajobrazowemu,
które na podstawie art. 35 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale
zadań administracji publicznej w województwie traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały.

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/207/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 września 2011 r.
Statut Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
§ 1. Krajeński Park Krajobrazowy zwany dalej
„Parkiem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
5) rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
nr 21/2005 z dnia 12 września 2005 r.
w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1875);
6) niniejszego statutu;
§ 2.1. Obszarem działalności Parku jest teren
Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
2. Siedzibą Parku jest miejscowość Więcbork.
§ 3. Park położony jest na obszarze województwa
kujawsko-pomorskiego.

§ 4. Park posługuje się logo
w załączniku do niniejszego statutu.

określonym

§ 5.1. Parkiem kieruje dyrektor Parku, zwany dalej
„Dyrektorem”.
2. Dyrektora podczas nieobecności zastępuje
pracownik Parku upoważniony przez Dyrektora.
§ 6. Do zadań Dyrektora należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Parku oraz
reprezentowanie go na zewnątrz;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie
przyrody oraz z innych ustaw, w tym
w szczególności:
a) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz
wartości historycznych i kulturowych,
b) organizacja
działalności
edukacyjnej,
turystycznej oraz rekreacyjnej,
c) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody
z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami
prawnymi i fizycznymi,
d) składanie wniosków do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dotyczących
zagospodarowania przestrzennego obszarów
wchodzących w skład Parku.
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§ 7.1. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu
ochrony
przyrody,
walorów
krajobrazowych
i kulturowych oraz działalności edukacyjnej przy
pomocy Służby Parku Krajobrazowego.
2. Strukturę
organizacyjną
Parku
tworzą
następujące stanowiska i zespoły stanowisk pracy:
1) Dyrektor;
2) Zespół do spraw ochrony zasobów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych parku;
3) Zespół do spraw dydaktycznych, promocji
i turystyki;
4) Zespół administracyjno-finansowy parku;
5) Straż Parku;
6) Dział pomocniczy.
3. Stanowiska i zespoły wymienione w ust. 2
tworzą Służbę Parku Krajobrazowego.
4. Do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy:
1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących
na ochronę tworów i składników przyrody
nieożywionej;
2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku
krajobrazowego
oraz
wnioskowanie
o podejmowanie działań mających na celu
eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich
skutków, a także innych działań w celu poprawy
funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego;
3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz
wartości
historycznych,
kulturowych
i etnograficznych;
4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form
ochrony
przyrody
w
granicach
parku
krajobrazowego;
5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody
osób przebywających na obszarach podlegających
ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się
twory i składniki przyrody objęte formami ochrony
przyrody;
6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach
i wśród miejscowego społeczeństwa, a także
promowanie
wartości
przyrodniczych,
historycznych, kulturowych i turystycznych parku
krajobrazowego;
7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów
parku
krajobrazowego,
organizacjami
ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi
związek z ochroną parku krajobrazowego.
§ 8. Park działa jako jednostka budżetowa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej Parku jest roczny plan
finansowy zatwierdzany przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Poz. 2207

§ 9. Dyrektor Parku – jako kierownik wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości
prawnej
działa
na
podstawie
pełnomocnictwa
udzielonego
przez
Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 10. Szczegółowy zakres zadań, organizację
wewnętrzną oraz tryb pracy Parku określa regulamin
organizacyjny ustalony przez Dyrektora Parku.
§ 11. Nadzór nad działalnością Parku sprawuje
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Załącznik
do Statutu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
Załącznik do Statutu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
Wzór logo Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
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UCHWAŁA Nr XII/208/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie nadania statutu Nadgoplańskiemu Parkowi Tysiąclecia
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 16 ust. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.2)), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje
się
Nadgoplańskiemu
Parkowi
Tysiąclecia statut, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego3).

1)

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, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. 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, Nr 149,
poz. 887.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94,
poz. 549.
3)
Niniejsza uchwała była poprzedzona zarządzeniem Nr 139/2005
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2005 r.
w sprawie nadania statutu Nadgoplańskiemu Parkowi Tysiąclecia,
które na podstawie art. 35 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale
zadań administracji publicznej w województwie traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały.

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/208/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 września 2011 r.
Statut Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia
§ 1. Nadgoplański Park Tysiąclecia zwany dalej
„Parkiem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
5) rozporządzenia nr 30/2004 Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r.
w sprawie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1889);
6) niniejszego statutu;
§ 2.1. Obszarem działalności Parku jest teren
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.
2. Siedzibą Parku jest miejscowość Kruszwica.
§ 3. Park położony jest na obszarze województwa
kujawsko-pomorskiego.
§ 4. Park posługuje się logo
w załączniku do niniejszego statutu.

określonym

§ 5.1. Parkiem kieruje dyrektor Parku, zwany dalej
„Dyrektorem”.
2. Dyrektora podczas nieobecności zastępuje
pracownik Parku upoważniony przez Dyrektora.
§ 6. Do zadań Dyrektora należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Parku oraz
reprezentowanie go na zewnątrz;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie
przyrody oraz z innych ustaw, w tym
w szczególności:
a) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz
wartości historycznych i kulturowych,
b) organizacja
działalności
edukacyjnej,
turystycznej oraz rekreacyjnej,
c) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody
z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami
prawnymi i fizycznymi,
d) składanie wniosków do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dotyczących
zagospodarowania przestrzennego obszarów
wchodzących w skład Parku.
§ 7.1. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu
ochrony
przyrody,
walorów
krajobrazowych
i kulturowych oraz działalności edukacyjnej przy
pomocy Służby Parku Krajobrazowego.
2. Strukturę
organizacyjną
Parku
tworzą
następujące stanowiska i zespoły stanowisk pracy:
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1) Dyrektor;
2) Zespół do spraw ochrony zasobów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych parku;
3) Zespół do spraw dydaktycznych, promocji
i turystyki;
4) Zespół administracyjno-finansowy parku;
5) Straż Parku;
6) Dział pomocniczy.
3. Stanowiska i zespoły wymienione w ust. 2
tworzą Służbę Parku Krajobrazowego.
4. Do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy:
1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących
na ochronę tworów i składników przyrody
nieożywionej;
2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku
krajobrazowego
oraz
wnioskowanie
o podejmowanie działań mających na celu
eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich
skutków, a także innych działań w celu poprawy
funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego;
3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz
wartości
historycznych,
kulturowych
i etnograficznych;
4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form
ochrony
przyrody
w
granicach
parku
krajobrazowego;
5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody
osób przebywających na obszarach podlegających
ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się
twory i składniki przyrody objęte formami ochrony
przyrody;
6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach
i wśród miejscowego społeczeństwa, a także
promowanie
wartości
przyrodniczych,
historycznych, kulturowych i turystycznych parku
krajobrazowego;
7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów
parku
krajobrazowego,
organizacjami
ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi
związek z ochroną parku krajobrazowego.
§ 8. Park działa jako jednostka budżetowa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej Parku jest roczny plan
finansowy zatwierdzany przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 9. Dyrektor Parku – jako kierownik wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości
prawnej
działa
na
podstawie
pełnomocnictwa
udzielonego
przez
Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poz. 2208

§ 10. Szczegółowy zakres zadań, organizację
wewnętrzną oraz tryb pracy Parku określa regulamin
organizacyjny ustalony przez Dyrektora Parku.
§ 11. Nadzór nad działalnością Parku sprawuje
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Załącznik
do Statutu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia
Załącznik do Statutu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia
Wzór logo Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia
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UCHWAŁA Nr XII/209/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie nadania statutu Górznieńsko-Lidzbarskiemu Parkowi Krajobrazowemu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 16 ust. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.2)), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje
się
Górznieńsko-Lidzbarskiemu
Parkowi Krajobrazowemu statut, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego3).

1)

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, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. 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, Nr 149,
poz. 887.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94,
poz. 549.
3)
Niniejsza uchwała była poprzedzona zarządzeniem Nr 324/2005
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2005 r.
w sprawie nadania statutu Górznieńsko-Lidzbarskiemu Parkowi
Krajobrazowemu, które na podstawie art. 35 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej
w województwie traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały.

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/209/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 września 2011 r.
Statut Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego
§ 1. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
zwany dalej „Parkiem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
5) rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr 15 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 83, poz. 1556);
6) rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Nr 38 z dnia 27 września 2005 r. w sprawie
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
w części dotyczącej Województwa WarmińskoMazurskiego (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. Nr 140,
poz. 1650);
7) rozporządzenia nr 55 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego w części

położonej
w
województwie
mazowieckim
(Dz.Urz.Woj. Maz. Nr 120, poz. 3561);
8) rozporządzenia nr 12 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie
w
sprawie
Górznieńsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego w części położonej
w województwie mazowieckim (Dz.Urz.Woj.Maz.
Nr 136, poz. 4461);
9) niniejszego statutu.
§ 2.1. Obszarem działalności Parku jest teren
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
2. Siedzibą Parku jest miejscowość Czarny Bryńsk.
§ 3. Park położony jest na obszarze trzech
województw: kujawsko-pomorskiego, warmińskomazurskiego i mazowieckiego.
§ 4. Park posługuje się logo
w załączniku do niniejszego statutu.

określonym

§ 5.1. Parkiem kieruje dyrektor Parku, zwany dalej
„Dyrektorem”.
2. Dyrektora podczas nieobecności zastępuje
pracownik Parku upoważniony przez Dyrektora.
§ 6. Do zadań Dyrektora należy:
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1) kierowanie bieżącą działalnością Parku oraz
reprezentowanie go na zewnątrz;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie
przyrody oraz z innych ustaw, w tym
w szczególności:
a) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz
wartości historycznych i kulturowych,
b) organizacja
działalności
edukacyjnej,
turystycznej oraz rekreacyjnej,
c) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody
z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami
prawnymi i fizycznymi,
d) składanie wniosków do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dotyczących
zagospodarowania przestrzennego obszarów
wchodzących w skład Parku.

6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach
i wśród miejscowego społeczeństwa, a także
promowanie
wartości
przyrodniczych,
historycznych, kulturowych i turystycznych parku
krajobrazowego;
7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów
parku
krajobrazowego,
organizacjami
ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi
związek z ochroną parku krajobrazowego.

§ 7.1. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu
ochrony
przyrody,
walorów
krajobrazowych
i kulturowych oraz działalności edukacyjnej przy
pomocy Służby Parku Krajobrazowego.
2. Strukturę
organizacyjną
Parku
tworzą
następujące stanowiska i zespoły stanowisk pracy:
1) Dyrektor;
2) Zespół do spraw ochrony zasobów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych parku;
3) Zespół do spraw dydaktycznych, promocji
i turystyki;
4) Zespół administracyjno-finansowy parku;
5) Straż Parku;
6) Dział pomocniczy.
3. Stanowiska i zespoły wymienione w ust. 2
tworzą Służbę Parku Krajobrazowego.
4. Do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy:
1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących
na ochronę tworów i składników przyrody
nieożywionej;
2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych
zagrożeń
wewnętrznych
i
zewnętrznych
parku
krajobrazowego
oraz
wnioskowanie
o podejmowanie działań mających na celu
eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich
skutków, a także innych działań w celu poprawy
funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego;
3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody
oraz
wartości
historycznych,
kulturowych
i etnograficznych;
4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form
ochrony
przyrody
w
granicach
parku
krajobrazowego;
5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody
osób przebywających na obszarach podlegających
ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się
twory i składniki przyrody objęte formami ochrony
przyrody;

§ 9. Dyrektor Parku – jako kierownik wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości
prawnej
działa
na
podstawie
pełnomocnictwa
udzielonego
przez
Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 8. Park działa jako jednostka budżetowa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej Parku jest roczny plan
finansowy zatwierdzany przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

§ 10. Szczegółowy zakres zadań, organizację
wewnętrzną oraz tryb pracy Parku określa regulamin
organizacyjny ustalony przez Dyrektora Parku.
§ 11. Nadzór nad działalnością Parku sprawuje
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Załącznik
do Statutu Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
Załącznik do Statutu Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
Wzór logo Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
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UCHWAŁA Nr XII/210/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie nadania statutu Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 16 ust. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.2)), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje
się
Krajobrazowemu statut,
niniejszej uchwały.

Wdeckiemu
Parkowi
stanowiący załącznik do

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego3).

1)

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, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. 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, Nr 149,
poz. 887.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94,
poz. 549.
3)
Niniejsza uchwała była poprzedzona zarządzeniem Nr 141/2005
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2005 r.
w sprawie nadania statutu Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu,
które na podstawie art. 35 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale
zadań administracji publicznej w województwie traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały.

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/210/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 września 2011 r.
Statut Wdeckiego Parku Krajobrazowego
§ 1. Wdecki Park Krajobrazowy zwany dalej
„Parkiem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
5) rozporządzenia nr 29/2004 Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r.
w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888);
6) niniejszego statutu.
§ 2.1. Obszarem działalności Parku jest teren
Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną.
2. Siedzibą Parku jest miejscowość Osie.
§ 3. Park położony jest na obszarze województwa
kujawsko-pomorskiego.
§ 4. Park posługuje się logo
w załączniku do niniejszego statutu.

określonym

§ 5.1. Parkiem kieruje dyrektor Parku, zwany dalej
„Dyrektorem”.
2. Dyrektora podczas nieobecności zastępuje
pracownik Parku upoważniony przez Dyrektora.
§ 6. Do zadań Dyrektora należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Parku oraz
reprezentowanie go na zewnątrz;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie
przyrody oraz z innych ustaw, w tym
w szczególności:
a) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz
wartości historycznych i kulturowych,
b) organizacja
działalności
edukacyjnej,
turystycznej oraz rekreacyjnej,
c) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody
z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami
prawnymi i fizycznymi,
d) składanie wniosków do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dotyczących
zagospodarowania przestrzennego obszarów
wchodzących w skład Parku.
§ 7.1. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu
ochrony
przyrody,
walorów
krajobrazowych
i kulturowych oraz działalności edukacyjnej przy
pomocy Służby Parku Krajobrazowego.
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2. Strukturę
organizacyjną
Parku
tworzą
następujące stanowiska i zespoły stanowisk pracy:
1) Dyrektor;
2) Zespół do spraw ochrony zasobów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych parku;
3) Zespół do spraw dydaktycznych, promocji
i turystyki;
4) Zespół administracyjno-finansowy parku;
5) Straż Parku;
6) Dział pomocniczy.
3. Stanowiska i zespoły wymienione w ust. 2
tworzą Służbę Parku Krajobrazowego.
4. Do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy:
1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących
na ochronę tworów i składników przyrody
nieożywionej;
2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku
krajobrazowego
oraz
wnioskowanie
o podejmowanie działań mających na celu
eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich
skutków, a także innych działań w celu poprawy
funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego;
3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz
wartości
historycznych,
kulturowych
i etnograficznych;
4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form
ochrony
przyrody
w
granicach
parku
krajobrazowego;
5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody
osób przebywających na obszarach podlegających
ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się
twory i składniki przyrody objęte formami ochrony
przyrody;
6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach
i wśród miejscowego społeczeństwa, a także
promowanie
wartości
przyrodniczych,
historycznych, kulturowych i turystycznych parku
krajobrazowego;
7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów
parku
krajobrazowego,
organizacjami
ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi
związek z ochroną parku krajobrazowego.
§ 8. Park działa jako jednostka budżetowa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej Parku jest roczny plan
finansowy zatwierdzany przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 9. Dyrektor Parku – jako kierownik wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości
prawnej
działa
na
podstawie
pełnomocnictwa
udzielonego
przez
Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poz. 2210

§ 10. Szczegółowy zakres zadań, organizację
wewnętrzną oraz tryb pracy Parku określa regulamin
organizacyjny ustalony przez Dyrektora Parku.
§ 11. Nadzór nad działalnością Parku sprawuje
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Załącznik
do Statutu Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Załącznik do Statutu Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Wzór logo Wdeckiego Parku Krajobrazowego
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UCHWAŁA Nr XII/211/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Parkowi Krajobrazowemu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 16 ust. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.2)), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje
się
Krajobrazowemu statut,
niniejszej uchwały.

Tucholskiemu
Parkowi
stanowiący załącznik do

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego3).

1)

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, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. 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, Nr 149,
poz. 887.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94,
poz. 549.
3)
Niniejsza uchwała była poprzedzona zarządzeniem Nr 140/2005
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2005 r.
w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Parkowi Krajobrazowemu,
które na podstawie art. 35 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale
zadań administracji publicznej w województwie traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały.

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/211/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 września 2011 r.
Statut Tucholskiego Parku Krajobrazowego
§ 1. Tucholski Park Krajobrazowy zwany dalej
„Parkiem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220,
z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
5) rozporządzenia nr 38/2004 Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie
Tucholskiego
Parku
Krajobrazowego
w części województwa kujawsko-pomorskiego
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 120, poz. 2018);
6) rozporządzenia nr 8 Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r.
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części
województwa
kujawsko-pomorskiego
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 69, poz. 1326);
7) rozporządzenia nr 59/06 Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Tucholskiego

Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 58,
poz. 1196)
8) niniejszego statutu.
§ 2.1. Obszarem działalności Parku jest teren
Tucholskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną.
2. Siedzibą Parku jest miejscowość Tuchola.
§ 3. Park położony jest na obszarze dwóch
województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.
§ 4. Park posługuje się logo
w załączniku do niniejszego statutu.

określonym

§ 5.1. Parkiem kieruje dyrektor Parku, zwany dalej
„Dyrektorem”.
2. Dyrektora podczas nieobecności zastępuje
pracownik Parku upoważniony przez Dyrektora.
§ 6. Do zadań Dyrektora należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Parku oraz
reprezentowanie go na zewnątrz;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie
przyrody oraz z innych ustaw, w tym
w szczególności:
a) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz
wartości historycznych i kulturowych,
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b) organizacja
działalności
edukacyjnej,
turystycznej oraz rekreacyjnej,
c) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody
z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami
prawnymi i fizycznymi,
d) składanie wniosków do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dotyczących
zagospodarowania przestrzennego obszarów
wchodzących w skład Parku.
§ 7.1. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu
ochrony
przyrody,
walorów
krajobrazowych
i kulturowych oraz działalności edukacyjnej przy
pomocy Służby Parku Krajobrazowego.
2. Strukturę
organizacyjną
Parku
tworzą
następujące stanowiska i zespoły stanowisk pracy:
1) Dyrektor;
2) Zespół do spraw ochrony zasobów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych parku;
3) Zespół do spraw dydaktycznych, promocji
i turystyki;
4) Zespół administracyjno-finansowy parku;
5) Straż Parku;
6) Dział pomocniczy.
3. Stanowiska i zespoły wymienione w ust. 2
tworzą Służbę Parku Krajobrazowego.
4. Do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy:
1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących
na ochronę tworów i składników przyrody
nieożywionej;
2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych
zagrożeń
wewnętrznych
i
zewnętrznych
parku
krajobrazowego
oraz
wnioskowanie
o podejmowanie działań mających na celu
eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich
skutków, a także innych działań w celu poprawy
funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego;
3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz
wartości
historycznych,
kulturowych
i etnograficznych;
4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form
ochrony
przyrody
w
granicach
parku
krajobrazowego;
5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody
osób przebywających na obszarach podlegających
ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się
twory i składniki przyrody objęte formami ochrony
przyrody;
6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach
i wśród miejscowego społeczeństwa, a także
promowanie
wartości
przyrodniczych,
historycznych, kulturowych i turystycznych parku
krajobrazowego;

Poz. 2211

7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów
parku
krajobrazowego,
organizacjami
ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi
związek z ochroną parku krajobrazowego.
§ 8. Park działa jako jednostka budżetowa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej Parku jest roczny plan
finansowy zatwierdzany przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 9. Dyrektor Parku – jako kierownik wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości
prawnej
działa
na
podstawie
pełnomocnictwa
udzielonego
przez
Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 10. Szczegółowy zakres zadań, organizację
wewnętrzną oraz tryb pracy Parku określa regulamin
organizacyjny ustalony przez Dyrektora Parku.
§ 11. Nadzór nad działalnością Parku sprawuje
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Załącznik
do Statutu Tucholskiego Parku Krajobrazowego
Załącznik do Statutu Tucholskiego Parku Krajobrazowego
Wzór logo Tucholskiego Parku Krajobrazowego
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UCHWAŁA Nr XII/212/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie nadania statutu Gostynińsko-Włocławskiemu Parkowi Krajobrazowemu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 16 ust. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.2)), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje
się
Gostynińsko-Włocławskiemu
Parkowi Krajobrazowemu statut, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego3).
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober

1)

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, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. 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, Nr 149,
poz. 887.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94,
poz. 549.
3)
Niniejsza uchwała była poprzedzona zarządzeniem Nr 19/2005
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2005 r.
w sprawie nadania statutu Gostynińsko-Włocławskiemu Parkowi
Krajobrazowemu, które na podstawie art. 35 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i
podziale zadań administracji publicznej
w województwie traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/212/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 września 2011 r.
Statut Gostynińsko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego
§ 1. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
zwany dalej „Parkiem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
5) rozporządzenia Nr 37 Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 120, poz. 2017 z późn.
zm.);
6) rozporządzenia nr 56 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie GostynińskoWłocławskiego Parku Krajobrazowego w części
położonej
w
województwie
mazowieckim
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 120, poz. 3562);
7) niniejszego statutu.

§ 2.1. Obszarem działalności Parku jest teren
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
wraz z otuliną.
2. Siedzibą Parku jest miejscowość Kowal.
§ 3. Park położony jest na obszarze dwóch
województw: kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.
§ 4. Park posługuje się logo
w załączniku do niniejszego statutu.

określonym

§ 5.1. Parkiem kieruje dyrektor Parku, zwany dalej
„Dyrektorem”.
2. Dyrektora podczas nieobecności zastępuje
pracownik Parku upoważniony przez Dyrektora.
§ 6. Do zadań Dyrektora należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Parku oraz
reprezentowanie go na zewnątrz;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie
przyrody oraz z innych ustaw, w tym
w szczególności:
a) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz
wartości historycznych i kulturowych,
b) organizacja
działalności
edukacyjnej,
turystycznej oraz rekreacyjnej,
c) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody
z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami
prawnymi i fizycznymi,
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d) składanie wniosków do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dotyczących
zagospodarowania przestrzennego obszarów
wchodzących w skład Parku.

7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów
parku
krajobrazowego,
organizacjami
ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi
związek z ochroną parku krajobrazowego.

§ 7.1. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu
ochrony
przyrody,
walorów
krajobrazowych
i kulturowych oraz działalności edukacyjnej przy
pomocy Służby Parku Krajobrazowego.
2. Strukturę
organizacyjną
Parku
tworzą
następujące stanowiska i zespoły stanowisk pracy:
1) Dyrektor;
2) Stanowisko do spraw ochrony przyrody i nauki;
3) Stanowisko do spraw ochrony krajobrazu
i gospodarki przestrzennej;
4) Stanowisko do spraw edukacji przyrodniczej;
5) Stanowisko do spraw turystyki, rekreacji, tradycji
kulturowej i promocji;
6) Straż Parku;
7) Zespół administracyjno-finansowy;
8) Stanowisko do spraw Ośrodka Rehabilitacji Ptaków
Chronionych;
9) Dział pomocniczy.
3. Stanowiska i zespoły wymienione w ust. 2
tworzą Służbę Parku Krajobrazowego.
4. Do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy:
1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących
na ochronę tworów i składników przyrody
nieożywionej;
2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych
zagrożeń
wewnętrznych
i
zewnętrznych
parku
krajobrazowego
oraz
wnioskowanie
o podejmowanie działań mających na celu
eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich
skutków, a także innych działań w celu poprawy
funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego;
3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody
oraz
wartości
historycznych,
kulturowych
i etnograficznych;
4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form
ochrony
przyrody
w
granicach
parku
krajobrazowego;
5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody
osób przebywających na obszarach podlegających
ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się
twory i składniki przyrody objęte formami ochrony
przyrody;
6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach
i wśród miejscowego społeczeństwa, a także
promowanie
wartości
przyrodniczych,
historycznych, kulturowych i turystycznych parku
krajobrazowego;

§ 8. Park działa jako jednostka budżetowa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej Parku jest roczny plan
finansowy zatwierdzany przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 9. Dyrektor Parku – jako kierownik wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości
prawnej
działa
na
podstawie
pełnomocnictwa
udzielonego
przez
Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 10. Szczegółowy zakres zadań, organizację
wewnętrzną oraz tryb pracy Parku określa regulamin
organizacyjny ustalony przez Dyrektora Parku.
§ 11. Nadzór nad działalnością Parku sprawuje
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Załącznik
do Statutu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
Załącznik do Statutu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
Wzór logo Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
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UCHWAŁA Nr XII/213/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie ograniczenia populacji kormorana czarnego i wydry
§ 5. Wykonanie odstrzałów redukcyjnych powierza
się właścicielowi stawów rybnych. Odstrzały winny
zostać wykonane zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca
2005 r. w sprawie szczegółowych warunków
wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U.
Nr 61, poz. 548 z późn. zm.2)).

Na podstawie art. 33a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.1)), po zasięgnięciu opinii
Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy,
Zarządu Głównego w Warszawie Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce i Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy,
uchwala się, co następuje:

§ 6. Zobowiązuje się dokonującego odstrzałów do
złożenia
Zarządowi
Województwa
KujawskoPomorskiego informacji dotyczącej terminu oraz ilości
odstrzelonych osobników kormorana czarnego i wydry.
Informacja ta winna być złożona bezpośrednio
po wykonaniu odstrzałów, jednak nie później niż
w terminie 7 dni po dniu 31 marca 2012 r.

§ 1. Wprowadza się na terenie stawów rybnych
uznanych
za
obręb
hodowlany,
położonych
w miejscowości Rzęczkowo, powiat toruński,
stanowiących własność Pana Marka Wronieckiego,
zam. Rzęczkowo 111 87-133 Rzęczkowo, ograniczenie
populacji kormorana czarnego Phalacrocorax carbo
i wydry Lutra lutra.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się
Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2. Ograniczenie populacji, o którym mowa w § 1,
dotyczy odstrzału redukcyjnego 10 osobników
kormorana czarnego i 3 osobników wydry.

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

§ 3. Odstrzał redukcyjny kormorana czarnego może
być dokonany po zakończeniu okresu lęgowego ptaków,
tj. w terminie od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia
28 lutego 2012 r.

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:
Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959,
z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249,
poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.
2)
Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w:
Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1250.

§ 4. Odstrzał redukcyjny wydry może być
dokonany po zakończeniu okresu rozrodu, tj. w terminie
od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.
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UCHWAŁA Nr XII/221/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 10 i art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590
z późn. zm.1)) oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z póź. zm.2)) w porozumieniu
z Ministrem Infrastruktury pismo z dnia 15 września
2011 r., znak: TA-7ai-4600-141/11 w:3665 i Ministrem
Obrony Narodowej pismo z dnia 26 września 2011 r.,
znak: P5/2515 uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej
odcinki dróg publicznych położone na terenie miasta

Wąbrzeźno, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
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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, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. 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.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz.136, Nr 192, poz.1381,
z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323,
z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz.1466,
z 2011 r. Nr 5, poz.13, Nr 159, poz. 945.

Załącznik
do uchwały nr XII/221/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 września 2011 r.

Lp.

Nr drogi

Relacja

1
2
3
1.
548
Stolno-Wąbrzeźno-Niedźwiedź-Pląchoty
Ul. Chełmińska (od ronda obwodnicy miasta Wąbrzeźna do Placu Jana Pawła II)
Plac Jana Pawła II (Plac Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego)
nitka powortna

Odcinek w mieście
od km
do km
4
5
29+696
30+870

30+870
30+963

(Plac Jana Pawła II: środek - 0,075km, przy kościele - 0,020km)
0+000
0+095
Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża -Wąbrzeźno
2.
551
ul. Mikołaja z Ryńska (od ronda obwodnicy miasta Wąbrzeźna do ul. Chełmińskiej) 62+794 63+277
2214
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UCHWAŁA Nr XII/222/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do
kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 10 i art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590
ze zm.1)) oraz art. 6 ust. 2, 3 i art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.2)) w porozumieniu
z Ministrem Infrastruktury, pismo z dnia 23 sierpnia
2011 r., znak: TA-7ai-4600-116a/11 i z dnia
15 września 2011 r. ,znak: TA-7ai-4600-141/11 w: 3665
i Ministrem Obrony Narodowej, pismo z dnia
16 sierpnia 2011 r. ,znak: 1886/DI i z dnia 26 września
2011 r., znak: P5/2515, uchwala się co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej
odcinki drogi publicznej Nr 53 relacji Grudziądz-Rypin
położone na terenie miasta Wąbrzeźno zgodnie
z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zalicza się do kategorii drogi wojewódzkiej
drogę powiatową Nr 1731C (obwodnicę miasta
Wąbrzeźno) od km 28+140 do km 35+920 o łącznej
długości 7,780 km i włącza się ją w ciąg drogi
wojewódzkiej Nr 534 relacji Grudziądz-Rypin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
1)

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
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz.1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126,
poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz.1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
2)
Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381,
z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323,
z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466,
z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945.
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Załącznik
do uchwały nr XII/222/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 września 2011 r.
Wykaz odcinków drogi wojewódzkiej Nr 534 realacji Grudziądz - Rypin położonych na terenie miasta
Wąbrzeźno:
Odcinek w mieście
L.p. Nr Droga
Relacja
od km
do km
1
2
3
4
5
ul. Grudziądzka (od obwodnicy do ul. Żwirki i Wigury)
30+110 31+500
ul. Generała Sikorskiego (od ul. Żwirki i Wigury do ul. Żołnierza Polskiego) 31+500 31+597
ul. Generała Sikorskiego (od ul. Żołnierza Polskiego do Placu Jana Pawła II) 31+597 31+643
Plac Jana Pawła II (od ul. Sikorskiego do ul. Poniatowskiego)
31+643 31+782
ul. Poniatowskiego (od Placu Jana Pawła II do ul. Mestwina)
31+782 31+884
ul. Partyzanta (od ul. Mestwina do ul. 1 Maja)
31+884 32+312
ul. 1 Maja (od ul. Partyzanta do drogi powiatowej)
32+312 32+872
1
534
ul. Kętrzyńskiego (od drogi powiatowej do obwodnicy)
32+872 34+120
Nitka powrotna:
ul. 1 Maja (od ul. Partyzanta do Placu Jana Pawła II)
0+000
0+507
Plac Jana Pawła (od ul. 1 Maja do ul. Kościuszki)
0+507
0+542
ul. Pułaskiego (od ul. Kościuszki do ul. Żołnierza Polskiego)
0+542
0+592
ul. Żołnierza Polskiego (od ul. Pułaskiego do ul. Sikorskiego)
0+592
0+682
2215
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