DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 28 października 2011 r.
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Nr 239

UCHWAŁY
nr 21/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zniesienia
pomnika przyrody na terenie gminy Dębowa Łąka

13431

nr 22/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia
pomnika przyrody na terenie gminy Dębowa Łąka

13431

nr XI/53/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad
korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu
stanowiącego wyposażenie świetlic

13432

nr XV/89/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie Statutu gminy - miasto Grudziądz

13436

nr XV/93/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza

13437

nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012

13437

nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Kamień Krajeński

13439

nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

13442

nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na
terenie gminy Kcynia

13444

nr XIII/155/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Inowrocław

13444
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nr XIII/157/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich

13445
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nr XIII/161/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
określenia zasad zbywania nieruchomości przeznaczonych na realizację urządzeń
infrastruktury technicznej oraz warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek
procentowych

13447

nr XIII/166/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Miasto Inowrocław na lata 2007-2011

13448
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nr XIII/168/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

13449

nr X/59/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zakwalifikowania
drogi do kategorii dróg gminnych

13451

nr X/63/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
obiektach wpisanych do rejestru zabytków

13453

nr RGK.0007.134.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 października 2011 r. w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

13454
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UCHWAŁA Nr 21/11
RADY GMINY DĘBOWA ŁĄKA
z dnia 16 września 2011 r.
w sprawie zniesienia pomnika przyrody na terenie Gminy Dębowa Łąka
się na terenie Leśnictwa Czystochleb w oddziale
117 d,
na
działce
oznaczonej
numerem
ewidencyjnym nr 3117, w obrębie ewidencyjnym
Dębowa Łąka.

Na podstawie art. 44 ust. 3, 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,
z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94 poz 549), uchwala się,
co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębowa Łąka.

§ 1. W związku z utratą wartości przyrodniczych,
ze względu na które ustanowiono formę ochrony
przyrody w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znosi się pomnik
przyrody będący:
- skupieniem 6 modrzewi europejskich wpisanym
w rejestrze wojewódzkim (WRTP ) pod Nr 344,
poddanym pod ochronę w 1998 roku, znajdującym

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Maciejewski
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UCHWAŁA Nr 22/11
RADY GMINY DĘBOWA ŁĄKA
z dnia 16 września 2011 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Dębowa Łąka
Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a w związku
z art. 40 ust. 1 i art. 45 ust. 1 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, z 2011 r.
Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549) Rada Gminy Dębowa
Łąka uchwala co następuje:
§ 1.1. W uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ustanawia się
pomnik przyrody na terenie miejscowości Dębowa
Łąka, w granicach działki o numerze ewidencyjnym
nr 3117, którym jest skupienie 5 modrzewi
europejskich:
1) modrzew europejski (Larix decidua Mill)
o obwodzie pnia 283 cm, wysokości ok. 30 m;
2) modrzew europejski (Larix decidua Mill)
o obwodzie pnia 270 cm, wysokości ok. 33 m;
3) modrzew europejski (Larix decidua Mill)
o obwodzie pnia 272 cm, wysokości ok. 34 m;
4) modrzew europejski (Larix decidua Mill)
o obwodzie pnia 280 cm, wysokości ok. 31 m;
5) modrzew europejski (Larix decidua Mill)
o obwodzie pnia 320 cm, wysokości ok. 31 m.
2. Celem ochrony pomnika przyrody, opisanego
w ust 1 jest zachowanie wartości przyrodniczych,
naukowych i krajobrazowych drzew, ze względu na
indywidualne cechy wyróżniające je spośród
otaczającego krajobrazu, w szczególności na wiek
i okazałe rozmiary.
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§ 2. W odniesieniu do obiektów uznanych za
pomniki przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1
wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu
– drzew;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół drzew;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli
zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej;
4) umieszczania tablic reklamowych na drzewach;
5) zmiany sposobu użytkowania ziemi w sąsiedztwie
drzew.
§ 3. Nadzór nad wymienionym w § 1 ust. 1
pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Dębowa
Łąka
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębowa Łąka
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Maciejewski
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UCHWAŁA Nr XI/53/2011
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu
stanowiącego wyposażenie świetlic.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r: Dz.U. Nr 23,
poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113,
poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102,poz. 1055,
Dz.U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r: Dz.U. Nr 172,
poz. 1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.
Dz.U. Nr 17, poz. 128, Dz.U. 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. Dz.U. Nr 52, poz. 420, Dz.U.
Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146,
Dz.U. Nr 40 poz. 230, Dz.U. Nr 106 poz. 675 oraz
2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz. 679 i Nr 134,
poz. 777) uchwala się, co następuje:

3) imprezy i zabawy, organizowane dla dzieci w wieku
przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu Gminy organizowane przez
Urząd Gminy, w Rojewie Samorządowy Zespół
Oświaty i Kultury, Sołtysa i Radę Sołecką, Koła
Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia działające na
terenie danego sołectwa,
4) nieodpłatne kursy i szkolenia organizowane dla
mieszkańców Gminy Rojewo,
5) spotkania i zabawy dla mieszkańców organizowane
przez Urząd Gminy w Rojewie, Sołtysa i Radę
Sołecką, Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury,
Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia
działające na terenie danego sołectwa.
2. Koszty
eksploatacyjne
wynikające
z wykorzystywania obiektów do celów, o których mowa
w ust. 1 pokrywane są z budżetu gminy.

§ 1. Ustala się zasady korzystania ze świetlic
wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz
sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlic.

§ 4. Korzystanie
ze
świetlic
wraz
z pomieszczeniami przynależnymi oraz ze sprzętu
stanowiącego wyposażenie tych świetlic jest
z zastrzeżeniem § 3 odpłatne.

§ 2. Działalność świetlic wiejskich ma na celu
integrację środowiska lokalnego, wspieranie aktywności
mieszkańców oraz prowadzenie działalności kulturalnooświatowej.
2. Celem działania świetlic wiejskich jest
w szczególności:
1) organizacja zebrań wiejskich,
2) prowadzenie statutowej działalności sołectwa oraz
realizacja uchwał zebrania wiejskiego,
3) organizacja spotkań sołtysa i rady sołeckiej
z
mieszkańcami
sołectwa
i
władzami
samorządowymi,
4) organizacja
spotkań
lokalnych
organizacji
działających na terenie sołectwa np. kół gospodyń
wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, klubów
sportowych, stowarzyszeń,
5) działalność integracyjna, kulturalna, edukacyjna,
opiekuńcza i sportowa,
6) promocja sołectwa i gminy.
§ 3. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie
zwane dalej „świetlicami”, stanowiące mienie Gminy
Rojewo na:
1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami,
organizowane przez Wójta Gminy, Radę Gminy,
Sołtysa i Rady Sołeckie – będące wynikiem
statutowej działalności tych organów,
2) zebrania: Ochotniczych Straży Pożarnych, Zespołów
Sportowych oraz zebrania i spotkania stowarzyszeń
i Kół Gospodyń Wiejskich – działających na terenie
Gminy Rojewo,

§ 5. Wysokość opłat za korzystanie ze świetlic
wiejskich ustala Wójt Gminy Rojewo w drodze
zarządzenia.
§ 6. Korzystanie ze świetlic lub wyposażenia
odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę
pełnoletnią (powyżej 18 lat) u sołtysa lub
wyznaczonego przez niego opiekuna świetlicy.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 7.1. Za stan techniczny świetlicy i wyposażenia
odpowiedzialny jest sołtys lub opiekun świetlicy.
2. Kluczami od świetlicy dysponuje sołtys lub
wyznaczony przez niego opiekun świetlicy.
3. Wszelkie awarie i uszkodzenia obiektu lub
wyposażenia sołtys zobowiązany jest zgłaszać
każdorazowo do Urzędu Gminy w Rojewie.
4. Po okazaniu dowodu wpłaty za korzystanie
ze świetlicy, sołtys ustala okres przekazania świetlicy
nie dłuższy niż na 2 dni przed imprezą i 2 dni po
imprezie.
5. Korzystanie ze świetlicy nie może naruszać
ustalonego planu jej działania.
§ 8. Przekazanie świetlicy lub sprzętu stanowiącego
wyposażenie świetlicy odbywa się na podstawie
protokołu
zdawczo-odbiorczego
stanowiącego
załączniki nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 9. Z zastrzeżeniem ust. 2 ze świetlic można
korzystać do godziny 22.00
2. Korzystanie ze świetlicy może odbywać się za
wiedzą sołtysa lub opiekuna świetlicy po godzinie
22.00, z tym że w budynkach zamieszkałych wymagane
jest dodatkowo poinformowanie mieszkańców budynku.
§ 10. Podczas korzystania ze świetlic należy:
1) przestrzegać zasad porządku publicznego;
2) przestrzegać przepisów p. poż.;
3) użytkować obiekt oraz jego wyposażenie zgodnie
z przeznaczeniem;
4) dbać o przekazane mienie;
5) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny
w korzystaniu z pomieszczeń i sprzętu.
§ 11. Podczas korzystania ze sprzętu stanowiącego
wyposażenie świetlic należy:
1) użytkować go zgodnie z jego przeznaczeniem;
2) dbać o przekazane mienie;
3) zapobiegać jego zniszczeniu podczas jego
użytkowania;
4) przechowywać i transportować w sposób
zapobiegający jego zniszczeniu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rojewo.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od
dnia
ogłoszenia
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Joanna Mąka

Poz. 2228

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 239

– 13434 –

Poz. 2228

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/53/2011
Rady Gminy Rojewo
z dnia 26 września 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/53/2011
Rady Gminy Rojewo
z dnia 26 września 2011 r.
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UCHWAŁA Nr XV/89/11
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 28 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy-miasto Grudziądz
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705,
oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991, oraz z 2011 r. Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113) oraz
art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 oraz 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,
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40,
poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) uchwala się, co
następuje:
§ 1.1. W uchwale nr VIII/60/07 Rady Miejskiej
Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia
Statutu
gminy-miasto
Grudziądz
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 67, poz. 1099) wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Na wniosek komisji, jej Przewodniczący
może wyrazić zgodę na zabranie głosu
w posiedzeniu komisji, przez osobę nie będącą
radnym.”;
2) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czynności pracodawcy wynikające ze stosunku
pracy, w odniesieniu do Prezydenta wykonują osoby
lub organy wskazane w przepisach o pracownikach
samorządowych.”;
3) w § 26 uchyla się ust. 2;
4) w załączniku nr 1 „Regulamin Rady Miejskiej
Grudziądza”:
a) w § 6 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Wybór
Przewodniczącego
lub
Wiceprzewodniczących oznacza jednocześnie
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przyjęcie uchwały w sprawie wyboru osób na
wskazane funkcje.”,
b) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35.1. Komisje, o ile będzie wymagał tego
charakter sprawy, mogą odbywać wspólne
posiedzenia.
2. Wspólne posiedzenia komisji zwołuje
Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo
na wniosek Prezydenta lub komisji, w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od wpływu wniosku.
3. Przewodniczący Rady wyznacza jednego
spośród
Przewodniczących
komisji
na
prowadzącego wspólne obrady.
4. Na wspólnym posiedzeniu komisji stanowiska
wobec przedmiotu obrad są podejmowane
w odrębnych głosowaniach komisji, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej
połowy ich ustalonego składu.
5. Radny
może
przedstawić
wniosek
o
rozstrzygnięcie
określonej
sprawy
w głosowaniu przez jedną wskazaną komisję.
6. Przewodniczący obrad wspólnego posiedzenia
komisji zarządza przeprowadzenie głosowania.
Przewodniczący obrad może ogłosić przerwę
w celu przeprowadzenia głosowania w komisji.
Uchwały komisji podpisuje Przewodniczący
obrad wspólnego posiedzenia komisji oraz
Przewodniczący danej komisji.
7. Przepis § 34 ust. 3 i 4 stosuje się
odpowiednio.”,
c) § 38 otrzymuje brzmienie:
„§ 38. W sprawach dotyczących przebiegu
posiedzenia komisji, w tym zasad głosowania,
stosuje odpowiednio przepisy prawa dotyczące
sesji Rady, w szczególności przepisy rozdziału
III i IV.”.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Grudziądza.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka
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UCHWAŁA Nr XV/93/11
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 28 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705,
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXVII/33/05
Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy
materialnej
o
charakterze
socjalnym
dla
uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 58, poz. 1122,
Nr 108, poz. 1885, z 2007 r. Nr 48, poz. 730, z 2011 r.
Nr 182 poz. 1640) ust. 7 w § 14 otrzymuje brzmienie:
„7. Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na
cele edukacyjne, w szczególności podręczników
i przyborów szkolnych od dnia następującego po dniu
zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku
szkolnego.”
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Grudziądza.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka
2230
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UCHWAŁA Nr X/58/2011
RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM
z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012.
Na podstawie 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 i Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17
poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180
poz. 1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142
i poz. 146) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, z 2006 r.
Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193,
Nr 249 poz. 1833, z 2007 r. Nr 128 poz. 902 i Nr 173

poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3 poz. 13), uchwala się, co
następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XII/88/07 Rady
Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia
2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Kamień Krajeński na lata 2008-2012 (Dz.Urz.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja
2008 r. Nr 76, poz. 1256), zmienionej uchwałą
Nr XVI/124/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2008 r. (Dz.Urz.Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2008 r.
Nr 106, poz. 1692), uchwałą Nr XIX/157/2008 Rady
Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 listopada
2008 r. (Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2008 r. Nr 175, poz. 3065), uchwałą
Nr XXII/181/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu
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Krajeńskim z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz.Urz.
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
dnia
21 kwietnia 2009 r. Nr 37, poz. 805), uchwałą
Nr XXVII/221/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu
Krajeńskim z dnia 22 października 2009 r. (Dz.Urz.
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
dnia
10 grudnia 2009 r. Nr 126, poz. 2122) oraz uchwałą
Nr XXXV/286/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu
Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz.Urz.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r.
Nr 154, poz. 1912), wprowadza się następujące zmiany:

Poz. 2231

1) w rozdziale I Zarządzanie mieszkaniowym zasobem
gminy ust. 2 pkt b) skreśla się tiret pierwsze
w brzmieniu: „wspólnoty powierzą zarząd gminie"
2) w rozdziale I Zarządzanie mieszkaniowym zasobem
gminy w ust. 3 skreśla się tiret ósme:
„reprezentowanie Gminy Kamień Krajeński jako
właściciela we wspólnotach mieszkaniowych "
3) w rozdziale II Prognoza dotycząca wielkości oraz
stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wielkość zasobu wg stanu na dzień 31 sierpnia
2011 r.
„Liczba lokali: 139
„Powierzchnia użytkowa: 7180,75 m2„

W latach 2008-2012 nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu gminy.
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Gmina posiada 2 lokale socjalne, nie przewiduje się
budowy takich lokali, a wydzielenie lokali
socjalnych w ramach mieszkaniowego zasobu gminy
będzie możliwe w przypadkach opuszczenia lokali
mieszkalnych o niskim standardzie przez
dotychczasowych najemców."
4) w rozdziale II Prognoza dotycząca wielkości oraz
stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„Budynki będące własnością Gminy to obiekty
o zróżnicowanym wieku, konstrukcji i standardzie,
w większości zbudowane przed 1960 rokiem,
o konstrukcji mieszanej. Większość budynków
mieszkalnych ze względu na wiek i konstrukcję jest
w znacznym stopniu wyeksploatowana i wymaga
remontów w różnym zakresie, przede wszystkim
jeżeli chodzi o stan techniczny stolarki budowlanej –
otworowej, zwłaszcza okiennej. "
5) w rozdziale III.A Niezbywalny zasób mieszkaniowy
dodaje się:
„- Płocicz 11, Kamień Kraj., działka nr 182,
KW 3257 (budynek SP)
„- Orzełek 64, Kamień Kraj., działka nr 212,
KW 5844
„- Duża Cerkwica 28, Kamień Kraj., działka nr 130,
KW 14993
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„- ul. Dworcowa 4, Kamień Kraj., działka nr 357,
KW 15141
„- ul. Dworcowa 10, Kamień Kraj., działka nr 362,
363, KW 4683
„- ul. Plac Odrodzenia 17, Kamień Kraj., działka
nr 221, KW 15143
„- ul. Poległych w Radzimiu 16, Kamień Kraj.,
działka nr 352/1, KW 804
„- Witkowo 7, Kamień Kraj., działka nr 216,
KW 15169 "
6) w rozdziale V Czynniki wpływające na wysokość
czynszu
najmu
poprzez
zwiększenie
lub
zmniejszenie wartości użytkowej lokalu w ust. 1
pkt a) skreśla się tiret ósme w brzmieniu:
„lokal położony na wsi "
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Warylak
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UCHWAŁA Nr X/59/2011
RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM
z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Kamień Krajeński.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173
poz. 1218), art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, Nr 86
poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193, Nr 249
poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128 poz. 902 i Nr 173
poz. 1218) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/111/08 Rady
Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 10 kwietnia
2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Kamień Krajeński (Dz.Urz.Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 2 czerwca 2008 r. Nr 80,
poz. 1318), wprowadza się następujące zmiany:
1) w Rozdziale I Postanowienia ogólne dodaje się § 1
w brzmieniu:

„§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
„1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266);
„2) Gminie, Właścicielu – należy przez to rozumieć
Gminę Kamień Krajeński;
„3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę
występującą do Gminy Kamień Krajeński
z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu;
„4) najemcy – należy przez to rozumieć najemcę lub
podnajemcę
lokalu
socjalnego,
lokalu
mieszkalnego lub tymczasowego pomieszczenia;
„5) lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć
lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5
ustawy;
„6) lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć
lokal inny niż lokal socjalny lub lokal związany
ze stosunkiem pracy;
„7) tymczasowym pomieszczeniu – należy przez to
rozumieć pomieszczenie w rozumieniu art. 1046
§ 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296
z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r.
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w sprawie szczegółowego trybu postępowania
w sprawach o opróżnienie lokalu lub
pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości
oraz szczegółowych warunków, jakim powinno
odpowiadać tymczasowe pomieszczenie (Dz.U.
Nr 17, poz. 155);
„8) powierzchni użytkowej lokalu – należy przez to
rozumieć powierzchnię w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 7 ustawy;
„9) gospodarstwie domowym – należy przez to
rozumieć gospodarstwo domowe w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy;
„10) średnim miesięcznym dochodzie – należy przez
to rozumieć średni miesięczny dochód
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734);
„11) osobie niepełnosprawnej – należy przez to
rozumieć osobę niepełnosprawną w rozumieniu
art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
„12) osobie nie posiadającej samodzielnego lokalu
mieszkalnego – należy przez to rozumieć osobę,
która:
„a) nie jest właścicielem lokalu mieszkalnego lub
budynku mieszkalnego,
„b) nie
przysługuje
jej
spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
„c) nie przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego,
„d) nie jest najemcą lokalu wchodzącego w skład
publicznego zasobu mieszkaniowego;
„13) lokalu zamiennym – należy przez to rozumieć
lokal określony w ustawie, o której mowa
w pkt 1;
„14) minimum dochodowe - dochód w rozumieniu
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 71,
poz. 734). Dochód stanowią wszelkie przychody
po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
określonych
w przepisach o
systemie
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już
zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot
zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków
okresowych
z
pomocy
społecznej,
jednorazowych
świadczeń
pieniężnych
i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz
dodatku mieszkaniowego. Średni miesięczny
dochód na jedną osobę w gospodarstwie
domowym w okresie 6 m-cy poprzedzających
datę złożenia wniosku nie przekraczający 100%
najniższej
emerytury
w
gospodarstwach
jednoosobowych i 75% w gospodarstwach
wieloosobowych.
„15) rodzinie wielodzietnej – należy przez to
rozumieć rodzinę składającą się z rodziców
(jednego rodzica) lub opiekuna prawnego,

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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mających na utrzymaniu co najmniej czworo
dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku
życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub
studiuje albo w przypadku posiadania przez
dziecko orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności – bezterminowo. "
w Rozdziale I Postanowienia ogólne dotychczasowy
§ 1 otrzymuje oznaczenie 1a, w brzmieniu:
„§ 1a.1. Uchwała niniejsza reguluje zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Kamień Krajeński.
„2. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale
stanowiące własność Gminy Kamień Krajeński.
„3. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień
Krajeński wchodzą lokale mieszkalne wynajmowane
na
czas
nieoznaczony,
lokale
socjalne
i pomieszczenia tymczasowe wynajmowane na czas
określony. "
w rozdziale I Postanowienia ogólne dotychczasowy
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Umowy najmu lokali mieszkalnych na czas
nieoznaczony i na czas oznaczony zawiera się
z osobami pełnoletnimi, które zamieszkują na
terenie Gminy Kamień Krajeński. "
w rozdziale I Postanowienia ogólne dotychczasowy
§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za minimum dochodowe uprawniające do
przyznania lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego uważa się dochód w rozumieniu ustawy
o dodatkach mieszkaniowych. "
w rozdziale II Kryteria wyboru osób, którym
przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
w § 7 ust. 1 dodaje się pkt 8 i 9 oraz tiret pierwsze
w brzmieniu:
„8) posiadają stałe zameldowanie i zamieszkują
w Gminie Kamień Krajeński co najmniej przez
okres ostatnich 5 lat;
„9) tworzą rodziny wielodzietne;
„- oraz nie posiadają samodzielnego lokalu
mieszkalnego. "
w rozdziale II Kryteria wyboru osób, którym
przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego § 7
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minimum dochodowym uprawniającym do
zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony
jest średni miesięczny dochód na jedną osobę
w gospodarstwie domowym w okresie 6 m-cy
poprzedzających datę złożenia wniosku nie
przekraczający
100%
najniższej
emerytury
w gospodarstwach jednoosobowych i 75%
w gospodarstwach wieloosobowych. "
w rozdziale II Kryteria wyboru osób, którym
przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem
umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowiązany
jest Burmistrz Kamienia Krajeńskiego oraz podmiot
przez niego upoważniony - zarządca. "
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8) w rozdziale II Kryteria wyboru osób, którym
przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
w § 8 dodaje się ust. 3, 4 i 5, w brzmieniu:
„3. W przypadkach orzeczenia sądowego
o uprawnieniach do otrzymania lokalu socjalnego,
umowę na lokal socjalny zawiera się w pierwszej
kolejności.
„4. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na
1 rok.
„5. Przedłużenie umowy najmu może nastąpić na
wniosek najemcy złożony przed upływem czasu na
jaki została zawarta umowa. "
9) w rozdziale III Zamiana lokali mieszkalnych w § 9
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Najemca może dokonać zamiany lokalu na inny
lokal
mieszkalny
wchodzący
w
skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany na
lokal znajdujący się w innych zasobach za pisemną
zgodą Właściciela. "
10) w rozdziale III Zamiana lokali mieszkalnych § 9
otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Najemca może dokonać zamiany lokalu na
inny lokal mieszkalny wchodzący w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany na
lokal znajdujący się w innych zasobach za pisemną
zgodą Właściciela.
„2. Zamiany mogą być dokonywane z inicjatywy
najemcy jeżeli:
„- zamiana na lokal o zbliżonym metrażu jest
wywołana uzasadnioną potrzebą zmiany
lokalizacji,
kondygnacji,
wyposażenia
technicznego;
„- celem jest zamiana na lokal o mniejszej
powierzchni mieszkalnej lub użytkowej.
„3. Zamiany mogą być dokonywane z inicjatywy
wynajmującego, jeżeli:
„- zamiana jest konieczna ze względu na realizację
inwestycji
miejskich,
polegających
w szczególności na rozbiórce, zbyciu lub
remoncie budynku;
„- najemca lub były najemca zalega z należnymi
opłatami z tytułu korzystania z lokalu, a zamiana
pozwoli uniknąć zaległości z tych tytułów, przy
czym dokonanie takiej zamiany uzależnia się od
uprzedniego uregulowania zaległości przez
dłużnika lub osobę, która miałaby zostać nowym
najemcą zadłużonego lokalu.
„4. Nie zezwala się na dokonanie zamiany gdy w jej
wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5 m2
„ powierzchni łącznej pokoi lub gdy zamiana jest
sprzeczna z zasadami racjonalnego gospodarowania
lokalami.
„5. Wynajmujący odmówi zgody na dokonanie
zamiany szczególnie w sytuacji, gdy najemca:
„- z którym następuje zamiana nie reguluje
w terminie czynszu i innych opłat należnych za
używanie lokalu,
„- dewastuje lokal,
„- wykracza przeciwko porządkowi domowemu
w miejscu zamieszkania,
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„- w wyniku zamiany powierzchnia mieszkalna
przypadająca na jedną osobę uprawnioną do
wspólnego zamieszkania byłaby mniejsza niż
5 m2„.
„6. Właściciel może zaproponować najemcy lokalu
znajdującego się w zasobach mieszkaniowych
gminy zamianę zajmowanego lokalu na inny wolny
lokal mieszkalny w mieszkaniowym zasobie gminy,
o ile jest to konieczne dla realizacji założeń
wieloletniego
programu
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy lub uzasadnione
potrzebą uzyskania wolnych lokali mieszkalnych
w celu wynajęcia ich jako lokali socjalnych. "
11) w Rozdziale IV Tryb rozpatrywania i załatwiania
wniosków o najem lokali zawierany na czas
nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz
sposób poddania tych spraw kontroli społecznej
w § 11 ust. 2 skreśla się:
„w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji."
12) w Rozdziale IV Tryb rozpatrywania i załatwiania
wniosków o najem lokali zawierany na czas
nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz
sposób poddania tych spraw kontroli społecznej
w § 11 dodaje się ust. 3,4 i 5 w następującym
brzmieniu:
„3. W przypadku gdy osobie umieszczonej na liście
osób, z którymi umowa najmu powinna być zawarta
w pierwszej kolejności, zaproponowano zawarcie
umowy najmu lokalu mieszkalnego wyposażonego
w co najmniej instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną, w którym powierzchnia mieszkalna
przypadająca na jedną osobę uprawnioną do
wspólnego zamieszkania wynosi co najmniej 5 m2
„,a osoba ta odmówiła zawarcia umowy najmu na
dwa kolejno zaproponowane lokale, wówczas traci
ona uprawnienia do zawarcia umowy najmu.
„4. Skreślenie z listy uprawnionych do ubiegania się
o przydział mieszkania komunalnego i lokalu
socjalnego następuje w przypadku ustalenia, że:
„a) dane zawarte we wniosku o przydział mieszkania
są nieprawdziwe,
„b) wnioskodawca lub jego współmałżonek posiada
tytuł prawny do innego lokalu lub posiada
nieruchomość
zabudowaną
budynkiem
mieszkalnym,
„c) wnioskodawca nie zamieszkuje na terenie Gminy
przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
„d) wnioskodawca, z którym jest utrudniony kontakt,
brak informacji o zmianie adresu do
korespondencji jak również przez okres
12 miesięcy nie okazuje zainteresowania sprawą
przydziału mieszkania,
„e) zrzeczenia się przez byłego współmałżonka na
rzecz osoby ujętej w przyjętym wniosku.
„5. Umowę najmu zawiera się po udokumentowaniu
przez osobę, której zaproponowano przydział lokalu,
minimum dochodowego członków gospodarstwa
domowego
umożliwiających
zawarcie
przedmiotowej umowy. "
13) w Rozdziale V Zasady postępowania w stosunku do
osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez
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najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły
po śmierci najemcy § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„1. Po śmierci najemcy lokalu mieszkalnego
w stosunek najmu lokalu wstępują:
„a) małżonek nie będący współnajemcą lokalu,
„b) dzieci najemcy i jego współmałżonka,
„c) inne osoby, wobec których najemca był
zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
„d)
osoba,
która
pozostawała
faktycznie
we wspólnym pożyciu z najemcą. Warunkiem
zawarcia umowy najmu po śmierci najemcy jest
nie występowanie zaległości czynszowych na
lokalu lub zawarcie ugody na spłatę należności
w ratach oraz nie posiadanie innego lokalu
mieszkalnego. "
14) w Rozdziale V Zasady postępowania w stosunku do
osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez
najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły
po śmierci najemcy w § 13 dodaje się ust. 4 i 5
w brzmieniu:
„4. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym
przez najemcę lub w lokalu w którego najem nie
wstąpiły po śmierci najemcy zobowiązane są do
opuszczenia lokalu najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
daty opuszczenia lokalu przez najemcę lub śmierci
najemcy.
„5. Po upływie terminu określonego w ust. 1
jednostka zarządzająca mieszkaniowym zasobem
gminy wystąpi do Sądu o nakazanie opróżnienia
lokalu. "
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15) dodaje się Rozdział VI Wypowiadanie umów
w następującym brzmieniu:
„§ 14.1. Wypowiadanie umów najmu odbywać się
będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów,
mieszkaniowym
zasobie
gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz zgodnie
z zasadami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z dnia
1 grudnia 1964 r.)
„2. Gmina może wycofać wypowiedzenie umowy
najmu za posiadanie zaległości czynszowych tylko
w przypadku całkowitego uregulowania należności
czynszowych
przed
zapadnięciem
wyroku.
„Nie planuje się obniżania czynszu na wnioski
najemców o niskich dochodach. Pomoc tym osobom
jest realizowana poprzez wypłatę dodatków
mieszkaniowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim
przyznawanych
na
podstawie
odrębnych
przepisów."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Warylak
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UCHWAŁA Nr X/62/2011
RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162
poz. 1568, z 2004 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, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241,
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,
Nr 40, poz. 230, z 2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(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 poz. 101,
Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106
poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466 oraz
z 2011 r. Nr 5 poz. 13) po zasięgnięciu opinii Zarządu

Powiatu w Sępólnie Krajeńskim uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych, drogę
publiczną nr 1103C relacji Orzełek-Witkowo na
odcinku o długości 5,841 km zlokalizowanym
pomiędzy km 1+270, a km 7+111 jej przebiegu.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi
wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Warylak
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UCHWAŁA Nr XIII/108/2011
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie
Gminy Kcynia
2) zajęcia
edukacyjne
wspomagające
rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka,
3) zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne dziecka,
4) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach
artystycznych i okolicznościowych,
5) zajęcia terapeutyczne, w tym terapię pedagogiczną
i zajęcia logopedyczne, realizowane zgodnie
z indywidualnymi potrzebami dziecka,
6) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości
dziecka,
7) zajęcia relaksacyjno-wyciszające.”

Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14
ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz
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 ze zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XII /89/2011 Rady Miejskiej
w Kcyni z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne na terenie Gminy Kcynia § 2 otrzymuje
brzmienie:
1. „Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę
korzystania ze świadczeń udzielanych w czasie
przekraczającym wymiar zajęć określony w § 1
w wysokości 1,80 zł.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje następujące
świadczenia:
1) zabawy
tematyczne
wspomagające
rozwój
psychofizyczny dziecka dostosowane do jego
indywidualnych potrzeb,

§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Gabriela Repczyńska
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UCHWAŁA Nr XIII/155/2011
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Inowrocław
Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2
pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2)) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przedszkola prowadzone
przez Miasto
Inowrocław
zapewniają
bezpłatne
nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie
w czasie od godz. 8.00 do godz. 13.00, w którym
realizowana jest podstawa programowa wychowania
przedszkolnego.
§ 2. W czasie przekraczającym wymiar, o którym
mowa w § 1, realizowane są świadczenia obejmujące
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

doskonalące i kształtujące umiejętności z zakresu
objętego
podstawą
programową
wychowania
przedszkolnego, a w szczególności:
1) zadania opiekuńczo-wychowawcze wspierające
prawidłowy rozwój dziecka w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) zajęcia sportowe i imprezy okolicznościowe;
3) zajęcia relaksacyjno-wyciszające;
4) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości
dziecka.
§ 3.1. Z zastrzeżeniem ust. 2, za świadczenia,
o których mowa w § 2, ustala się stawkę godzinową
opłaty w wysokości 4,00 zł za każdą rozpoczętą
godzinę.
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2. W zależności od zakresu realizowanych
świadczeń stawka godzinowa określona w ust. 1
wynosi:
1) 100% - za świadczenia realizowane od godz. 13.00
do godz. 14.00;
2) 60% - za świadczenia realizowane w godz. 7.008.00 i 14.00-15.00;
3) 5% - za świadczenia realizowane w godz. 6.00-7.00
i 15.00-17.00.
3. Nie podlega opłacie pierwsze 15 minut
rozpoczętej godziny korzystania przez dziecko
z odpłatnych świadczeń.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca
następującego po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112,
poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887
2)
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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
3)
Zmiany wymienionej uchwały zostały opublikowane w Dz.Urz.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 184, poz .1661.

§ 4. Opłata za pobyt dziecka niepełnosprawnego
objętego wczesnym wspomaganiem lub kształceniem
specjalnym na podstawie orzeczeń lub opinii, o których
mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, wynosi 10% stawek
określonych w § 3 ust. 2.
§ 5. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje
kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych
organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów)
dziecka.
§ 6. Traci moc uchwała nr X/108/2011 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto
Inowrocław
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
Nr 184, poz. 1660, z późn. zm.3)).
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UCHWAŁA Nr XIII/157/2011
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb korzystania
ze stadionów miejskich w brzmieniu ustalonym
w regulaminie korzystania ze stadionów stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 2. Tablice informacyjne zawierające treść
regulaminu, o którym mowa w § 1, należy umieścić
przed bramami wejściowymi na stadiony oraz na ich
terenie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim
przez wszystkich korzystających ze stadionów.
Na tablicach należy także podać nazwę, adres i telefon
zarządcy stadionu oraz numery alarmowe i Straży
Miejskiej Inowrocławia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
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Załącznik
do uchwały nr XIII/157/2011
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 września 2011 r.
Regulamin korzystania ze stadionów
§ 1.1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania
ze stadionów miejskich zlokalizowanych na terenie
Inowrocławia, zwanych dalej "stadionami".
2. Właścicielem stadionów jest Miasto Inowrocław,
a zarządcą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,
zwany dalej „zarządcą”.
§ 2. Stadion przeznaczony jest, w szczególności do
organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez
sportowych,
rekreacyjnych,
kulturalnych
i oświatowych.
§ 3.1. Ze
stadionu
można
korzystać
w następujących dniach i godzinach:
1) w okresie roku szkolnego:
a) od poniedziałku – do piątku od godz. 7.30 do
godz. 21.00,
b) w soboty od godz. 10.00 do godz.20.00;
2) w okresie wakacji letnich:
a) od poniedziałku – do soboty od godz. 10.00 do
godz. 21.00,
b) w niedziele – od godz.14 do godz.21.00.
2. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe
zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe,
kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej
ustalonego przez zarządcę harmonogramu.
3. Po uzgodnieniu z zarządcą, dopuszcza się
możliwość korzystania ze stadionu w innych godzinach.
§ 4.1. Ze stadionu mogą korzystać, po uzyskaniu
zgody zarządcy:
1) mieszkańcy Inowrocławia;
2) kluby sportowe;
3) szkoły i przedszkola z terenu Miasta Inowrocławia,
w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora,
którzy ponoszą odpowiedzialność za uczniów;
4) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera
lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za
grupę;
5) instytucje,
przedsiębiorstwa
lub
organizacje
pozarządowe.
2. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające
z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie
stadionu tylko pod opieką dorosłych.
3. W przypadku imprez lub zawodów, o których
mowa w § 2, ze stadionu mogą korzystać osoby
uczestniczące w tych imprezach lub zawodach.
§ 5. Na stadionie mogą być organizowane imprezy
masowe, na zasadach określonych w przepisach
o bezpieczeństwie imprez masowych. Warunki
uczestnictwa i zachowania się osób uczestniczących
w imprezie masowej określają, opracowane przez
organizatora, regulamin imprezy masowej oraz
regulamin obiektu.

§ 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie
stadionu, zobowiązane są do:
1) przestrzegania przepisów określających zasady
zachowania się na stadionie, w szczególności
niniejszego regulaminu;
2) podporządkowania
się
poleceniom
służb
porządkowych, osób upoważnionych przez zarządcę
lub instruktorów sportu;
3) zgłaszania
służbom
porządkowym,
osobom
upoważnionym przez zarządcę lub instruktorom
sportu, zauważonych przypadków niszczenia lub
uszkadzania urządzeń znajdujących się na stadionie
lub nieprzestrzegania przepisów niniejszego
regulaminu;
4) korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie
zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 7. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów
alkoholowych na terenie stadionu może odbywać się
tylko za zezwoleniem określonym w odrębnych
przepisach i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
§ 8. Na terenie stadionu zakazuje się:
1) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni
sztucznych,
rac,
petard,
świec
dymnych,
szkodliwych środków chemicznych, alkoholu
i środków odurzających, broni, niebezpiecznych
narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych
przedmiotów, zagrażających bezpieczeństwu jego
użytkowników;
2) przechodzenia przez ogrodzenie lub w miejscach
niedozwolonych, bądź też tarasowania przejść,
ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych;
3) zaśmiecania lub zanieczyszczania terenu stadionu
oraz jego obrzeży;
4) zakłócania
porządku,
wszczynania
awantur
i zamieszek, bądź prowokowania do takich
zachowań;
5) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz
przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu
środka odurzającego, z zastrzeżeniem § 7;
6) niszczenia lub uszkadzania ławek, ogrodzenia, koszy
i innych urządzeń oraz drzew, krzewów, trawy na
terenie stadionu oraz jego obrzeżach;
7) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania
chemicznych środków szkodliwych dla przyrody lub
zdrowia ludzkiego;
8) używania
rac
lub
innych
materiałów
pirotechnicznych bez stosownego zezwolenia;
9) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami
do tego przeznaczonymi;
10) przebywania na terenie stadionu po jego
zamknięciu;
11) przebywania na płycie boiska osób innych niż
zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy
imprezy i obsługa stadionu;
12) wjazdu pojazdów bez zezwolenia obsługi stadionu;
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13) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych
używających psów jako przewodników, a także
psów służb porządkowych i Policji) lub innych
zwierząt, z wyjątkiem organizowanych wystaw tych
zwierząt;
14) palenia tytoniu poza miejscami do tego
wyznaczonymi;
15) przebywania w miejscach oznaczonych jako
niedostępne dla osób nieupoważnionych lub
w miejscach, które z racji ich funkcji nie są
przeznaczone do powszechnego użytku,

Poz. 2236,2237

16) umieszczania, bez zgody zarządcy, na budynkach,
urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów,
plakatów, reklam lub ogłoszeń;
17) prowadzenia, bez posiadania stosownych uprawnień,
sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz
prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych;
18) innych czynności, które mogą być powodem
zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających na
terenie obiektu, bądź doprowadzić do jego
uszkodzenia lub zniszczenia.
§ 9. Osoby
zakłócające
porządek
lub
nieprzestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać
usunięte ze stadionu.
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UCHWAŁA Nr XIII/161/2011
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury
technicznej oraz warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych
Na podstawie art. 37 ust. 3 i art. 68 ust. 1 pkt 1
i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,
z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze
przetargu nieruchomości przeznaczone na realizację
urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 2. Określa się następujące warunki udzielania
bonifikat i wysokość stawek procentowych:
1) bonifikaty mogą być udzielane w razie sprzedaży
nieruchomości, o których mowa w § 1, na rzecz
podmiotów, których celem statutowym jest
prowadzenie działalności w zakresie dostarczania
energii cieplnej, wody oraz odprowadzania ścieków;
2) ustala
się
stawkę
procentową
bonifikaty
w
wysokości
99%
od
ceny
sprzedaży
nieruchomości.
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§ 3. Traci moc uchwała nr X/120/99 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 1999 r.
w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości
przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury
technicznej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155,
poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64,
poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732,
Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789 i Nr 163, poz. 981.
2)
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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
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UCHWAŁA Nr XIII/166/2011
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto
Inowrocław na lata 2007-2011
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn.
zm.1)) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2)) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W § 17 w ust. 1 uchwały nr VII/102/2007 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Inowrocław na
lata 2007-2011 (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
Nr 71, poz. 1164, z późn. zm.3)), wprowadza się
następujące zmiany:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) od 1 stycznia 2009 r. do 31 października 2011 r.
- 4,20 zł/m2;";
2) po pkt. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3) od 1 listopada 2011 r. - 5,10 zł/m2.".
§ 2. Traci moc uchwała nr X/117/2011 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Miasto Inowrocław na lata 2007-2011 (Dz.Urz.
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Nr 140,
poz. 1191).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób
miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167,
poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13.
2)
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
2238

i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
3)
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.
Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 113, poz. 1833 oraz z 2011 r.
Nr 140, poz. 1191.
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UCHWAŁA Nr XIII/168/2011
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2)), po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych nowo
wybudowaną ulicę, stanowiącą łącznik drogi krajowej
nr 15 ulicy Toruńskiej i drogi powiatowej nr 2518C
ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu, zwaną
dalej "drogą", w całym jej przebiegu.
§ 2.1. Ustala się przebieg drogi: początek droga
powiatowa nr 2518C ulica Karola Marcinkowskiego,
koniec droga krajowa nr 15 ulica Toruńska, na gruntach
oznaczonych w ewidencji gruntów na karcie mapy
KM 52 działka nr 24/3, 24/2, i na karcie mapy KM 55
działka nr 291/1, 77/1, 28/2, 27/2, 1/14, 3/1, 17/1, 13,
5/19, 5/16, 4/3 2/9 i na karcie mapy KM 57 działka
nr 1/5. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego droga oznaczona jest symbolem 68 KG.
2. Położenie i przebieg drogi określa plan
sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób
miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323 oraz
z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz
z 2011 r. Nr 5, poz. 13. i Nr 159, poz. 945.
2)
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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 213, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
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Załącznik
do uchwały nr XIII/168/2011
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 września 2011 r.
Położenie i przebieg ulicy zaliczanej do kategorii dróg gminnych
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UCHWAŁA Nr X/59/11
RADY GMINY ŚLIWICE
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
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, zm. 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 z 2006 r. Nr 17,
poz.128, Nr 175, poz. 1457, 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 40, poz. 230, Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku
z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (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, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 72, Nr 168,
poz. 1323, z 2010 Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018,
Nr 225, poz.1466), oraz po uzyskaniu opinii Zarządu
Powiatu Tucholskiego (uchwała Nr 44/112/2011 z dnia
19 września 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej zaliczenia drogi dojazdowej do Jeziora
Trzcianno w Łobodzie do kategorii dróg gminnych)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę
dojazdową do Jeziora Trzcianno w Łobodzie o długości
0,170 km.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi
wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Śliwice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Zieliński
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UCHWAŁA Nr X/63/11
RADY GMINY ŚLIWICE
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
obiektach wpisanych do rejestru zabytków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591)1),
w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)2) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Dotacje z budżetu Gminy Śliwice mogą być
udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych posiadającym tytuł prawny do
zabytku usytuowanego na terenie Gminy Śliwice,
wpisanego do rejestru zabytków, posiadającego
znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla
gminy, ogólnodostępnego dla mieszkańców i turystów.
§ 2.1. Dotacje mogą być udzielone na nakłady
konieczne: roboty budowlane, prace konserwatorskie
i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytków, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Dotacje mogą być udzielane na prace, które
zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku
o dotację.
§ 3.1. Dotacja może być udzielona w wysokości
do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich,
restauratorskich
lub
robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, o którym mowa w § 1.
2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w § 1 posiada
wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub
naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod
względem technologicznym prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może
być udzielona w wysokości do 100% nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku,
o którym mowa w § 1 wymaga niezwłocznego podjęcia
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku, dotacja może być również
udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych
na wykonywanie tych prac lub robót.
4. Dotacja
na
dofinansowanie
prac
konserwatorskich,
restauratorskich
lub
robót
budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 nie
może zostać udzielona:
1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty
w 100% są finansowane z dotacji pochodzących
z innych źródeł;
2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę
Śliwice i inne uprawnione organy przekroczyła

wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace
lub roboty.
§ 4.1. Ubiegający się o dotację winien złożyć
wniosek o przyznanie dotacji.
2. Wnioski o dotację składa się do Wójta Gminy
Śliwice.
3. Wójt rozpatruje wnioski w terminie 30 dni
i przedkłada Radzie Gminy propozycję przyznania
dotacji.
4. Dotację przyznaje Rada Gminy Śliwice na
wniosek Wójta.
5. W uchwale Rady Gminy o przyznaniu dotacji
określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub
roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz
kwotę przyznanej dotacji.
6. Wysokość dotacji jest ustalona odrębnie dla
każdego wniosku.
§ 5. Przekazanie dotacji następuje na podstawie
umowy określającej w szczególności:
1) opis prac lub robót i termin ich wykonania;
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności;
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;
4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do
poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego
wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia
niezbędnej dokumentacji;
5) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
§ 6. W przypadku stwierdzenia wykorzystania
dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia
rozliczenia w terminie określonym w umowie,
nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji
podmiot dotowany zobowiązany jest do zwrotu części
bądź całości dotacji wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie
do dnia 30 marca roku następującego po roku, w którym
udzielono dotacji oraz traci prawo do ubiegania się
o dotację z budżetu Gminy Śliwice przez kolejne 3 lata.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/190/09 Rady
Gminy Śliwice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad
i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach
wpisanych do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 48, poz. 1011).

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 239

– 13454 –

Poz. 2241,2242

1)

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

Zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 Nr 40, poz. 230, z 2011; Nr 21
poz. 113.
2)
Zmiany: Dz.U. 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r.
Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394,
z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Zieliński
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UCHWAŁA Nr RGK.0007.134.2011
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r, Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r., Nr 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, z 2011 r. Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz 113) oraz art. 7
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz.U. z: 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zmianami:
z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1389, 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, 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018,
Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 225,
poz. 1466, Nr 159, poz. 945) po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu Bydgoskiego, uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zaliczyć do kategorii publicznych dróg
gminnych następujące drogi:
1. Ulica Opalowa w miejscowości Murowaniec: od
drogi wewnętrznej – ul. Wierzbowej, do drogi
wewnętrznej – ul. Staroszkolnej, po terenie działek
nr: 359, 331/13,
2. Ulica Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości
Murowaniec:
od
drogi
wewnętrznej
–
ul. Staroszkolnej do drogi powiatowej (droga numer
1536C) – ul. Łochowskiej, po terenie działek: 116/9,
3. Ulica Wierzbowa w miejscowości Murowaniec: od
drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 5 do
działki nr 161/1-LP w obrębie geodezyjnym Białe
Błota, po terenie działek: 170/1, 254/83, 260/30,

260/34, 260/28, 360, 167/22, 266/8, 157/4, 277/51,
282/115, 282/113, 282/111, 282/103, 333/19,
282/101, 278/6, 260/32, 333/17, 167/17, 352/3,
352/5, 350/5, 282/107, 282/109, 167/19, 282/105,
117/10, 173/6, 277/25, 269/2, 350/3, 167/6, 260/20,
260/16, 172.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg
wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bartosz Lau
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Załącznik
do uchwały nr RGK.0007.134.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 18 października 2011 r.
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