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UCHWAŁA NR XXVII/170/09 

 RADY MIASTA I GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Wieniec-Zdrój 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41  

ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 

Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Ustanawia się Statut Uzdrowiska Wieniec-

Zdrój w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIV/206/06 z dnia 

31 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Tymczasowego 

Statutu Uzdrowiska Wieniec – Zdrój. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Marek Golasiński 

 

 

załącznik 

do uchwały nr XXVII/170/09 

Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

 

Statut 

Uzdrowiska Wieniec-Zdrój 

 

§ 1. Dla Uzdrowiska Wieniec-Zdrój ograniczonego 

strefą „C” ochrony uzdrowiskowej, ustanawia się 

niniejszy statut uzdrowiska obowiązujący w obszarze 

sołectwa Wieniec-Zalesie w gminie Brześć Kujawski w 

województwie kujawsko-pomorskim, zwany dalej 

„statutem”. 

 

§ 2. Statut opracowano na podstawie sporządzonego 

dla Uzdrowiska Wieniec-Zdrój i dostarczonego przez 

Burmistrza Brześcia Kujawskiego operatu 

uzdrowiskowego. 

 

§ 3. Obszar Uzdrowiska Wieniec-Zdrój obejmuje 

obszar sołectwa Wieniec-Zalesie o powierzchni  

1648 ha. 

 

§ 4. Statut składa się z części: 

1) tekstowej, stanowiącej treść § 2-13 statutu wraz  

z załącznikami nr 1 i 2 zawierającymi wykaz 

zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 

oraz wykaz dużych kompleksów leśnych, pomników 

przyrody i zabytków na obszarze uzdrowiska; 

2) graficznej zawierającej mapy stanowiące załączniki 

do statutu, obrazujące: 

1) obszar strefy „A” ochrony uzdrowiskowej; 

2) przebieg granicy strefy „B” ochrony 

uzdrowiskowej z zaznaczoną strefą „A”; 

3) przebieg granicy strefy „C” ochrony 

uzdrowiskowej z zaznaczoną strefą „A” i „B”; 

4) określenie na obszarze uzdrowiska Wieniec- 

Zdrój obszaru i terenu górniczego  

z zaznaczonym odwiertem wody leczniczej  

i złożem borowiny 

 

§ 5. Na obszarze Uzdrowiska Wieniec - Zdrój 

wydziela się trzy strefy ochrony uzdrowiskowej: 

1. Strefę „A” ochrony uzdrowiskowej: 

 

Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej - zgodnie z art. 38 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 

Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.), - przeznaczona jest do 

prowadzenia działalności w zakresie lecznictwa 

uzdrowiskowego w ściśle określonym obszarze  

w którym powinny istnieć ściśle określone warunki co 

do powierzchni, zabudowy, wskaźników terenów 

zieleni itp. 

 

Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej obejmuje obszar  

o powierzchni 120 ha, z wyliczonym wskaźnikiem 

terenów zieleni 98,3%, na którym to obszarze 

zlokalizowano, lub zaplanowano do lokalizacji, zakłady 

i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego i inne obiekty 

służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze 

pacjenta i turysty, a w szczególności pensjonaty, 

restauracje lub kawiarnie. 

 

Obszar „A” Ochrony Uzdrowiskowej obejmuje część 

sołectwa Wieniec-Zalesie, a głównie tereny 

bezpośrednio przyległe do zakładów i urządzeń 

lecznictwa uzdrowiskowego w Wieńcu-Zdroju oraz 

przyległe tereny leśne. 

 

Opis przebiegu granic strefy „A” ochrony 

uzdrowiskowej 

 

Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej przebiega głównie 

po granicach rewirów i duktów leśnych, w związku  

z czym posiada geometryczne kształty wyznaczone  

w ich granicach: 

Punkt wyjściowy: (A1) 
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- Od skrzyżowania działek leśnych nr 311 z działką  

nr 318 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż 

północnych granic działek nr 318 i 319 dobiegając 

do działki nr 326 (pkt A2), następnie od narożnika 

tej działki biegnie duktem leśnym dobiegającym do 

działki nr 327 (pkt A3). Dalej biegnie na południe 

granicą działki nr 327 i 335, dobiegając do duktu 

leśnego (pkt A 4). Następnie podąża duktem leśnym 

do skrzyżowania działek nr 335 i 339 (pkt A 5).  

Z kolei biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż 

granicy działek 333 i 328 dobiegając do pkt A 6 tj. 

zachodniego narożnika dziatek nr 333 i 338. 

Następnie duktem leśnym skręca w kierunku 

północno-zachodnim, dochodząc do południowego 

narożnika działek nr 317 i 318 ( pkt A7). Od tego 

narożnika biegnie na północ po granicy działek  

nr 317 i 318, dobiegając do punktu wyjściowego 

(A1). 

 

2. Strefę „B” ochrony uzdrowiskowej: 

 

Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej obejmuje 

powierzchnię 312 ha z wyliczonym procentowym 

udziałem terenów zieleni (biologicznie czynnych) 

96,4%, jako obszar położony w sołectwie Wieniec-

Zalesie w gminie Brześć Kujawski obejmujący 

okoliczne, leśne rewiry. Zajmuje obszar przyległy do 

strefy „A” i stanowi jej otoczenie przeznaczone dla nie 

mających negatywnego wpływu na właściwości 

lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony 

uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych w procesie leczenia 

obiektów usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, 

sportowych i komunalnych. Strefa „B” ochrony 

uzdrowiskowej dla uzdrowiska Wieniec-Zdrój, 

położona jest w kompleksie leśnym, i pomimo 

niewielkiej powierzchni, zwłaszcza w południowej 

stronie uzdrowiska, jest wystarczająca dla osłony strefy 

„A” ochrony uzdrowiskowej 

 

Opis przebiegu strefy „B” ochrony uzdrowiskowej 

 

Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej przebiega  

w granicach: 

 

Punkt wyjściowy: (B1) 

Od północnego narożnika działek nr 308 i 309 biegnie 

w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy 

działek  

nr 309, 310, 311 dobiegając do granicy działki nr 12 

(pkt B2). Następnie skręca w kierunku północno-

wschodnim po ścieżce leśnej do duktu leśnego (pkt B3). 

Od tego miejsca skręca w kierunku południowo-

wschodnim po ścieżce leśnej do działki nr 324 (pkt B4). 

Dalej kieruje się na południe po granicy działki nr 324 

do narożnika działek nr 326 i 327. Następnie po 

północnej granicy działek nr 327 i 328 dobiega do 

działki nr 348 (pkt B5). Od tego miejsca skręca  

w kierunku południowym po granicy działki nr 328, 336 

dobiegając do przecięcia się działki nr 336 z duktem 

leśnym (pkt B6). Następnie skręca w kierunku 

południowo zachodnim i duktem leśnym biegnie do 

dróżki leśnej biegnącej do Nadleśnictwa Poraza  

(pkt B7). Dalej tą drogą do ścieżki leśnej krzyżującej się 

z działką nr 339 (pkt B8). 

Od tego punktu skręca na południowy-zachód biegnie 

ścieżką leśną dobiegając do rzeki Zgłowiączki (pkt B9). 

Następnie biegnie po granicy tej rzeki w kierunku 

zachodnim, dobiegając do drogi Wieniec-Zdrój – 

Machnacz (pkt B10). Dalej skręcając po tej drodze  

w kierunku Wieńca-Zdroju, dochodzi do południowego 

narożnika działki nr 317 (pkt Nr B11). Następnie skręca 

po drodze Wieniec-Zdrój - Wieniec biegnie do 

narożnika działek nr 315 i 316 (pkt Nr B12). Od tego 

punktu skręca na północ i biegnąc granicą działki nr 316 

podąża do punktu wyjściowego (B1). 

 

3. Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej: 

 

Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej jest otuliną dla 

obszaru (stref) „B” i „A” i stanowi granicę Uzdrowiska 

Wieniec-Zdrój, przebiegającą po granicy sołectwa 

Wieniec-Zalesie. 

Posiada powierzchnię 1216 ha i wyliczony teren zielony 

(biologicznie czynny) 75%. 

 

Opis przebiegu strefy „C” ochrony uzdrowiskowej 

 

Strefa „C”, przyległa do strefy „B” i stanowiącą jej 

otoczenie, obejmuje obszar mający wpływ na 

zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych 

oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych; 

Granica strefy „C” ochrony uzdrowiska Wieniec-Zdrój 

przebiega po granicach sołectwa Wieniec-Zalesie, 

graniczącego z obszarami: 

- od południa, z sołectwem Machnacz, 

- od zachodu, z sołectwami Wieniec i Aleksandrowo, 

- od północy, z sołectwem Brzezie i gminą Lubanie 

(sołectwo Mikanowo), 

- od wschodu, z granicą Miasta Włocławka. 

 

§ 6. Czynności zabronione do realizacji  

w poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej 

wymieniono art. 38 ust. 1 pkt 1, 2. 3 ustawy z dnia  

28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399  

z późn. zm.), a mianowicie: 

1) w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabrania się: 

a) lokalizacji zakładów przemysłowych, 

b) lokalizacji budownictwa wielorodzinnego  

i jednorodzinnego, z wyjątkiem modernizacji 

obiektów istniejących, bez możliwości zwiększenia 

powierzchni ich zabudowy, 

c) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, 

lokalizacji domków turystycznych i campingowych, 

d) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów 

sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, 

produktów regionalnych lub towarów  

o podobnym charakterze, w formach i miejscach 

wyznaczonych przez gminę, 

e) trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 z późn. zm.), 
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f) prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. Nr 54, póz. 535 z późn zm.), 

g) organizacji rajdów samochodowych i motorowych, 

h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji 

produktów naftowych, nawozów sztucznych, 

składowisk odpadów stałych i płynnych, składów 

opału, 

i) lokalizacji parkingów w liczbie miejsc 

postojowych większej niż 10% miejsc 

sanatoryjnych w obiekcie, 

j) lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów  

i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać 

przebywanie pacjentów na tym obszarze,  

a w szczególności: stacji bazowych telefonii 

komórkowej, stacji nadawczych radiowych  

i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych 

emitujących fale elektromagnetyczne, 

k) organizowania imprez masowych, w rozumieniu 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.  

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.  

z 2005 r. Nr 108, poz. 909 z późn zm.) 

zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego  

i działalności o charakterze rozrywkowym 

zakłócającej ciszę nocną w godz. 22-6,  

z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się 

w harmonogramie imprez gminnych), 

l) lokalizacji obiektów mogących zgodnie  

z odrębnymi przepisami znacząco oddziaływać 

na środowisko, w szczególności takich jak: 

warsztaty samochodowe, wędzarnie ryb, garbarnie, 

m) wszystkich czynności zabronionych w wykazie 

dla strefy ochronnej „B” i „C”; 

2) w strefie ochronnej „B” zabrania się: 

a) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących 

zakładów przemysłowych, punktów skupu złomu 

i punktów skupu produktów rolnych, 

b) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

większej niż 400 m
2
 z obiektami towarzyszącymi, 

c) lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub 

urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

nie bliżej niż 500 m od granicy obszaru strefy 

ochronnej „A”, uruchamiania punktów dystrybucji 

i składowania środków chemicznych, produktów 

naftowych i innych artykułów uciążliwych dla 

środowiska, 

d) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem 

cięć sanitarnych, 

e) pozyskiwania surowców mineralnych innych, niż 

naturalne surowce lecznicze, 

f) prowadzenia robót melioracyjnych mających na 

celu niekorzystną zmianę istniejących stosunków 

gruntowo-wodnych, 

g) lokalizacji parkingów o wielkości powyżej  

50 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych, dostawczych i autobusów, 

h) wszystkich czynności zabronionych w wykazie 

dla strefy ochronnej „C”; 

3) w strefie ochronnej „C” zabrania się: 

a) nieplanowanego wyrębu drzew, 

b) prowadzenia działań powodujących niekorzystną 

zmianę stosunków wodnych, 

c) lokalizacji nowych uciążliwych obiektów 

budowlanych i innych uciążliwych obiektów,  

w tym zakładów przemysłowych, 

d) prowadzenia działań mających wpływ na 

fizjografię uzdrowiska i jego założenia 

przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu. 

 

§ 7. Następujące sprawy, ze względu na znaczenie 

dla lecznictwa uzdrowiskowego, wymagają 

każdorazowo uzgodnienia z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia: 

1) zmiana kierunków leczniczych uzdrowiska; 

2) zmiany w ogólnym lub szczegółowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy; 

3) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

gminy. 

 

§ 8. W poszczególnych strefach ochrony 

uzdrowiskowej przyjmuje się następujące powierzchnie 

nowo wydzielanych działek: 

1) strefa „A” ochrony uzdrowiskowej - min.0,25 ha; 

2) strefa „B” ochrony uzdrowiskowej - min. 0.15 ha; 

3) strefa „C” ochrony uzdrowiskowej: 

a) siedliskowych, pensjonatowych - 0,15 ha, 

b) mieszkaniowych jednorodzinnych - 0,10 ha, 

c) usługowych - wg potrzeb. 

 

§ 9. W celu zapewnienia prawidłowej działalności 

w lecznictwie uzdrowiskowym i zachowania walorów 

uzdrowiskowych obszaru, poza wymienionymi  

w ustawie określa się dodatkowo czynności zabronione  

w poszczególnych strefach ochrony, a mianowicie: 

1) odnośnie wymagań sanitarnych: 

a) stosowania w budownictwie materiałów 

zawierających azbest i inne składniki uznawane 

za szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska, 

b) gromadzenia i składowania odpadów  

i nieczystości organicznych przez okres dłuższy 

niż 7 dni; 

2) odnośnie charakterystyki budynków, sklepów  

i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych: 

a) uzbrojeń terenu, negatywnie w budowie 

oddziaływujących na środowisko, z wyjątkiem 

instalacji infrastruktury technicznej tj. sieci 

kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej, 

gazowej itp., 

b) wykonywania ogrodzeń i parkanów 

nieruchomości w obszarach graniczących  

z terenami o charakterze publicznym, nie 

nawiązujących formą i materiałem do 

istniejących w najbliższym otoczeniu, 

c) dokonywania dowolnej zmiany tynków, 

elewacji, szyldów, reklam oraz formy i kształtu 

odnawianych obiektów i budowli, bez zgody 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

d) nadawania budynkom i budowlom wymagającym 

malowania elewacji - zlokalizowanym w strefie 

„A” ochrony uzdrowiskowej - kolorystyki 

odbiegającej od istniejącego stanu obiektów 

sanatoryjnych; 
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3) zakazu handlu obnośnego i obwoźnego, z wyjątkiem 

punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów regionalnych 

i ludowych w miejscach wyznaczonych przez gminę 

lub ustalonych w planie miejscowym; 

4) odnośnie komunikacji: 

a) zakazu parkowania samochodów w miejscach do 

tego nie przeznaczonych i oznakowanych; 

b) zakazu wjazdu do strefy „A” z powiatowej drogi 

publicznej pojazdów samochodowych o ciężarze 

powyżej 10 ton oraz nie spełniających normy 

Euro 2, za wyjątkiem autobusów; 

5) odnośnie hałasu: 

a) zakaz prowadzenia w strefie „A” działań 

powodujących hałas uciążliwy dla pacjentów, 

b) ograniczenie ruchu samochodowego w strefie 

„A” do minimum, 

c) podjęcie działań, w celu wyeliminowania hałasu 

na drodze Włocławek-Wieniec. 

 

§ 10. W oparciu o wydane świadectwa naturalnych 

surowców leczniczych (wód leczniczych, borowiny) 

oraz leczniczego klimatu, a także stan kwalifikacji 

kadry medycznej oraz dotychczas prowadzone profile 

lecznicze w poszczególnych zakładach lecznictwa 

uzdrowiskowego w uzdrowisku Wieniec-Zdrój, ustala 

się dla uzdrowiska Wieniec-Zdrój następujące kierunki 

lecznicze: 

1) choroby ortopedyczno-urazowe; 

2) choroby układu nerwowego; 

3) choroby reumatologiczne; 

4) choroby kardiologiczne l nadciśnienie; 

5) choroby dolnych dróg oddechowych; 

6) osteoporoza. 

 

§ 11. Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń opieki 

zdrowotnej określają - na podstawie kierunków 

leczenia, o których mowa w § 10 - statuty zakładów 

lecznictwa uzdrowiskowego, a wskazania  

i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego  

w uzdrowisku Wieniec-Zdrój powinny być zgodne  

z warunkami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad 

kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów 

lecznictwa uzdrowiskowego. 

 

§ 12. Na terenie Uzdrowiska Wieniec-Zdrój 

znajdują się udokumentowane naturalne surowce 

lecznicze: 

1) woda lecznicza z ujęcia „3E”; 

2) złoża borowiny A, B, C. 

 

1. Woda lecznicza z ujęcia „3E” 

Uzdrowisko w Wieńcu-Zdroju bazuje na odwiercie 

„3E”, który jest jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę 

leczniczą. 

W Uzdrowisku Wieniec-Zdrój eksploatowane są wody 

typu SO42- - Cl – Ca2+ - Na+, z zawartością H2S.  

W uzdrowisku pobiera się około 4000÷4800 m
3
 wody  

w ciągu roku, co daje średnio około 0,46÷0,55 m
3
/h. 

Zasadnicze piętro wód leczniczych w Wieńcu-Zdroju 

znajduje się na głębokości od 115 do ponad 130 m  

i występuje w wapieniach oolitowych jury górnej. Są to 

wody siarczanowo-chlorkowo wapniowo-sodowe, 

siarczkowe o mineralizacji 3,5 g/dm
3
. Wydajność 

eksploatacyjna z otworu „3E” wynosi 27 m
3
/h. 

 

2. Złoża borowiny 

Decyzją Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej  

z dnia 2 sierpnia 1989 r. dla złóż borowiny utworzony 

został obszar górniczy „Wieniec l”. 

Borowina pochodzi z trzech torfowisk oznaczonych 

symbolami A, B i C, położonych na terenach lasów 

będących własnością Skarbu Państwa i użytkowanych 

przez Spółkę Uzdrowisko Wieniec na podstawie umowy 

dzierżawy. Genetycznie wszystkie trzy torfowiska są 

typu niskiego i wieku holoceńskiego Złoża powstały  

w podłużnym zagłębieniu - rynnie polodowcowej  

z ostatniego zlodowacenia o przebiegu SE-NW, 

otoczonej piaszczystymi utworami tarasowymi doliny 

Wisły 

 

Złoże „Wieniec A” zlokalizowane jest w północnej 

części obszaru i terenu górniczego. Zbudowane 

wyłącznie z torfu typu niskiego. Eksploatację złoża 

„Wieniec A” została zakończona w 1997 r. ze względu 

na wyczerpanie zasobów bilansowych. 

 

Złoże „Wieniec B” znajduje się w południowo-

wschodniej części obszaru i terenu górniczego. 

Genetycznie zbudowane jest z torfu typu niskiego. 

Składają się nań dwa rodzaje reprezentowane przez trzy 

gatunki torfu: 

- turzycowiskowy turzycowy 

- mechowo-turzycowiskowy turzycowo-mszysty, 

- mszysty. 

Powierzchnia złoża wynosi 3,17 ha a zasoby 

zatwierdzone decyzją MOŚ-ZNiL z dnia 2 marca  

1998 r. liczyły 55000 t. W ostatnich latach roczne 

wydobycie kształtuje się na poziomie 120-150 t. 

 

Złoże „Wieniec C” jest położone w sąsiedztwie złoża 

„Wieniec B” i ma bardzo podobną do niego budowę. 

Warstwa spągowa jest zbudowana głównie z torfu 

turzycowo-mszystego o miąższości od 0,1 m do 0,7 m 

lub torfu mszystego. 

 

§ 13. Załącznikami graficznymi do statutu są: 

1) mapa strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, w skali 

1:5000, (mapa nr 1); 

2) mapa strefy „B” ochrony uzdrowiskowej 

(zaznaczona strefa „A”) w skali 1: 10000, (mapa  

nr 2); 

3) mapa strefy „C” ochrony uzdrowiskowej (zaznaczona 

strefa „A” i „B” ) w skali 1:25000, (mapa nr 3); 

4) mapy obszaru i terenu górniczego (z zaznaczonym 

odwiertem i złożem borowiny) w skali 1:25000). 
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załącznik nr 1 

do Statutu Uzdrowiska Wieniec-Zdrój 

 

Wykaz zakładów i urządzeń zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego 

 

1. Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 

 

Na obszarze uzdrowiska Wieniec-Zdrój działalność  

w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego prowadzi 

Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., będąca własnością 

Skarbu Państwa. 

 

W skład ZNZOZ wchodzą: 

1) Zespól szpitalno sanatoryjny „Zacisze-Hel” w skład 

którego wchodzą: 

- Szpital „Zacisze”, 

- Sanatorium „Hel”; 

2) Zespół Szpitalno-Sanatoryjny „Hutnik-Jutrzenka-

Wrzos” w skład którego wchodzą: 

- Sanatorium „Hutnik”, 

- Sanatorium „Jutrzenka”, 

- Sanatorium „Wrzos”; 

3) Sanatorium „Tęcza”; 

4) Przychodnia uzdrowiskowa z poradniami: 

- poradnią edukacji zdrowotnej, 

- poradnią psychologiczną, 

- poradnią rehabilitacyjną; 

5) Zakład Przyrodoleczniczy z pijalnią wody; 

6) Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. 

 

2. Wykaz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 

 

Urządzenia Lecznictwa Uzdrowiskowego w uzdrowisku 

Wieniec-Zdrój 

1) Park Zdrojowy 

Park z lat 1923-27, sosnowy, z domieszką brzozy,  

o powierzchni ok. 2,1 ha położony wokół zakładów 

lecznictwa uzdrowiskowego - wpisany do rejestru 

zabytków jako przykład parku sanatoryjnego  

o charakterze leśnym (wpis nr A/1466 z 4 marca  

1997 r.). Wokół ok. 7 ha spacerowych terenów leśnych. 

2) Ścieżki Zdrowia 

Znajdują się wokół zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego i posiadają długość kilku kilometrów. 

Urządzoną część z nich zlokalizowano przede 

wszystkim w parku i w jego otoczeniu, natomiast 

okoliczne ścieżki leśne są w większości w stanie 

nieurządzonym. 

3) Pijalnia Wód Leczniczych 

Oddana do użytku w roku 2007. Pijalnia wód 

leczniczych działa w oparciu o wodę leczniczą, 

scharakteryzowaną jako woda lecznicza- siarczanowo-

chlorkowo-wapniowo-sodowo, fluorkowo, siarczkowa. 

Woda ta zalecana jest głównie w leczeniu schorzeń 

gastrycznych (gastrologicznych). W obiekcie pijalni 

znajduje się także punkt sprzedaży wody mineralnej 

„Wieniecka”. Oprócz własnych wód leczniczych 

pijalnia posiada duży zestaw wód leczniczych  

i mineralnych z innych uzdrowisk. 

 

załącznik nr 2 

do Statutu Uzdrowiska Wieniec-Zdrój 

 

Wykaz 

dużych kompleksów leśnych, pomników przyrody  

i zabytków na obszarze uzdrowiska 

 

1. Parki krajobrazowe, narodowe i użytki 

ekologiczne 

 

Obszar Uzdrowiska leży w całości na terenie dawnej 

Ziemi Brzeskiej (w XIII-XIV wieku Księstwo Brzesko-

Kujawskie Władysława Łokietka, następnie - do  

II rozbioru Polski - Województwo Brzeskie) stąd 

wszystkie okoliczne miasta i miejscowości datują swoje 

powstanie w XIII-XIV w. i mają bogata historię. Jest to 

również teren odkryć archeologicznych z okresu 

neolitu, a odnalezione w Brześciu Kujawskim (także  

w Wieńcu) osady domów trapezowych sprzed  

27 wieków odnotowano w encyklopediach 

archeologicznych świata. Tam też rozpoczęto 

lokalizację archeologicznego parku krajobrazowego. 

Na obszarze gminy Brześć Kujawski występują 

różnorodne formy chronionego krajobrazu i przyrody. 

Znajduje się tu 14 obiektów posiadających zachowane 

cechy parków, które wyróżniają się unikalnymi 

gatunkami zespołów roślinnych oraz założeniami 

architektoniczno-przestrzennymi. Zalicza się do nich 

między innymi Park sanatoryjny Wieniec-Zdrój z 1923-

1927, wpisany do rejestru zabytków w 1997 r. Z innych 

ważnych form krajobrazu chronionego można wymienić 

założenia kościelne, cmentarze, obiekty użyteczności 

publicznej i obiekty techniki. Z najbliżej położonych 

należy wymienić zespoły kościołów parafialnych  

w Brzeziu i Wieńcu, i cmentarz w Wieńcu, oraz 

Zespoły Pałacowo-Parkowe Kronenbergów w Wieńcu  

i w Brzeziu. W pobliżu duże kompleksy leśne, w tym 

przede wszystkim Leśny Kompleks Promocyjny, Lasy 

Gostynińsko-Włocławskie” utworzony w 1995 r. przez 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 

 

2. Obszary i obiekty przyrody prawnie chronione. 

 

Uchwała Nr XVII/115/2004 

Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego 

z dnia 29 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

 

Na podstawie art. 40 ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) oraz 

art. 44 ust. l i 2, art. 45 ust. l, art. 127 ust. 2 w związku  

z art. 40, art. 115, art. 113 ust. 4 i art. 114 ust. 3 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 

Nr 92, poz. 880) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Ustanawia się pomnikiem przyrody pod 

nazwą „Dąb Siostry Amelii” drzewo gatunek: 

Dąb szypułkowy rosnące na działce nr 235 S 

stanowiącej własności Nadleśnictwa Włocławek 
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położonej 

w miejscowości Wieniec-Zalesie - Leśnictwo Poraza. 

2. Drzewo określone w ust. l posiada wymiary: 

- obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm od 

poziomu ziemi - 3*5 cm 

- wysokość - 20 m. 

3. Położenie ustanowionego pomnika określa 

kserokopia mapki w skali l:5000. stanowiąca załącznik 

do uchwały. 

 

§ 2. Celem ustanowienia pomnika przyrody jest 

ochrona drzewa o okazałych rozmiarach oraz  

o wyróżniających cechach indywidualnych. Drzewo 

posiada wartość przyrodniczą i kulturową. 

 

§ 3. W stosunku do uznanego pomnika przyrody 

zabrania się: 

1) niszczenia, uszkadzania obiektu lub obszaru wokół; 

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

3) umieszczania tablic reklamowych. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Brześcia Kujawskiego 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Marek Golasiński 
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UCHWAŁA NR XXI/139/2009 

 RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Czernikowo i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów 

pogrzebu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
1
) oraz art. 17 ust. 1  

pkt 15 i art. 44, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 

728, Nr 171, poz. 1056) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Sprawienie pogrzebu przez gminę 

Czernikowo przysługuje osobom zmarłym, które 

zamieszkiwały lub przebywały na terenie gminy 

Czernikowo w przypadku braku osób lub instytucji 

wyrażających wolę jego dokonania, w tym osobom 

bezdomnym i należy do obowiązkowych zadań 

własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. 

2. Postanowienia ustępu 1 odnoszą się także do 

osób, których tożsamości nie uda się ustalić, po 

uzyskaniu zgody właściwego miejscowo prokuratora. 

 

§ 2. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem 

zmarłego, jeśli jest znane. W razie braku możliwości 

ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb sprawia się 

zgodnie z panującym w gminie zwyczajem  

z zachowaniem godności należnej zmarłemu. 

 

§ 3.1. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem  

z pomocy społecznej nie wymagającym wydania 

decyzji. 

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie 

aktu zgonu po rozeznaniu sytuacji przez pracownika 

socjalnego i stwierdzenia zaistnienia okoliczności 

zawartych w § 1. 

 

§ 4. Sprawienie pogrzebu zleca Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie 

firmie świadczącej usługi pogrzebowe, zgodnie  

z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 5. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne 

czynności z tym związane, a w szczególności: 

- przewóz zwłok, 

- opłatę za przechowanie zwłok, 

- przygotowanie zwłok do pochówku, w tym zakup 

niezbędnego ubrania, 

- zakup trumny, symboli religijnych i tabliczki 

imiennej, 

- obsługę ceremonii pogrzebowej, 

- przygotowanie grobu, 

- inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu. 

 

§ 6. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu 

finansowane są przez gminę ze środków 

przeznaczonych na realizację zadań własnych  

z pomocy społecznej. 

 

§ 7. Wydatki poniesione przez gminę na pokrycie 

kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi: 

1) z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek 

przysługuje z ubezpieczenia społecznego; 

2) w całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie 

zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy,  

a zostawiła majątek; 

3) w przypadku sprawienia pogrzebu osobie 

bezdomnej, bez uprawnień do zasiłku pogrzebowego 

oraz osobie, której tożsamości nie da się ustalić, 

koszty pogrzebu pokrywa w całości gmina. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Czernikowo oraz Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Czesław Makowski 

 
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  

Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  

poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  
i Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 
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UCHWAŁA NR XXI/144/2009 

 RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością gminy 

Czernikowo oraz pobierania z tego tytułu opłat 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 

i 4, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.) oraz art. 4 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, 

poz. 43 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Uchwała określa zasady dotyczące 

umieszczania reklam na terenach i obiektach 

komunalnych gminy. 

2. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 

mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na umieszczenie 

reklamy na nieruchomościach stanowiących własność 

gminy Czernikowo. 

3. Umieszczenie reklam w pasach drogowych 

następuje z zachowaniem warunków określonych  

w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)  

a odpłatność za zajęcie pasa drogowego na cele reklamy 

reguluje odrębna uchwała. 

 

§ 2.1. Przez reklamę, w rozumieniu niniejszej 

uchwały, rozumie się informację wizualną o charakterze 

informacyjnym lub marketingowym, promującą 

sprzedaż towarów lub usług i mającą skłonić 

kupującego towar lub usługi do dokonania wyboru. 

2. Reklamą nie jest tablica – szyld zawierająca  

w treści oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby, dni  

i godziny prowadzonej działalności, przedmiot 

prowadzonej działalności, umieszczona przy wejściu do 

budynku, lokalu w miejscu siedziby lub świadczenia 

usług. 

3. Reklamy (hasła) mogą być wykonane: 

1) jako reklamy ścienne (w postaci malowideł, napisów 

itp. wykonanych na ścianie obiektu); 

2) przez instalowanie na obiektach urządzeń 

reklamowych takich jak szyldy, gabloty, tablice, 

konstrukcje świetlne itp.; 

3) w formie transparentów umieszczonych na 

obiektach lub pomiędzy obiektami (o kolejności 

wywieszania transparentów decyduje kolejność 

składania wniosków); 

4) jako wolnostojące tablice informacyjne, plansze 

reklamowe, stelaże itp., czasowo lub trwale 

związane z gruntem; 

5) jako afisze, plakaty. 

4. Kształt, kolor i sposób wykonania reklamy 

powinien być zharmonizowany z otoczeniem, nie 

oszpecać budynku lub innego obiektu i nie zagrażać 

bezpieczeństwu ludzi i mienia. 

 

§ 3.1. Umieszczanie reklam na terenie i obiektach 

wymaga pisemnej zgody Zarządcy obiektów/terenów 

komunalnych i następuje na podstawie zawartej umowy 

określającej wzajemne zobowiązania. 

2. Zarządca terenu lub obiektu komunalnego ma 

obowiązek pobierać jednorazową opłatę za założenie 

(umieszczenie) reklamy oraz opłaty miesięczne za 

korzystanie z reklamy na zasadach zawartych  

w umowie, w wysokości netto nie mniejszej niż 

określona w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Z opłat za reklamy zwolnione są: 

1) organizacje pozarządowe, jeśli reklamy te dotyczą 

ich działalności statutowej; 

2) Urząd Gminy Czernikowo, jednostki organizacyjne  

i pomocnicze gminy. 

4. Umowy mogą być zawierane na czas określony 

do lat 3. 

5. W przypadku ubiegania się wielu osób  

o umieszczenie reklamy w tym samym miejscu 

Zarządca ogłasza przetarg. 

6. Zainstalowanie tablic i urządzeń reklamowych 

należy wykonywać, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156,  

poz. 1118 z późn. zm.). 

 

§ 4.1. Zgoda na umieszczenie reklamy wydawana 

jest na wniosek. 

2. Do wniosku należy dołączyć następujące 

dokumenty: 

1) projekt graficzny reklamy z uwzględnieniem 

kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz 

rodzaju nośnika reklamy; 

2) plan sytuacyjny umieszczenia reklamy na mapie 

zasadniczej; 

3) plan sytuacyjny umieszczenia reklamy na mapie 

ewidencyjnej w skali 1:1000; 

4) szkic obiektu z propozycją umiejscowienia na nim 

reklamy (dotyczy budynków i ogrodzeń). 

3. Stosownie do treści art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 

15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U.  

z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 z późn. zm.) zamieszczenie 

reklam wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków: 

1) na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków; 

2) na dobrach kultury nie wpisanych do rejestru 

zabytków, jeżeli istnieje podstawa do takiego wpisu; 

3) w strefie ochrony konserwatorskiej, określonej  

w aktualnie obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

§ 5.1. Ustala się opłatę miesięczną za umieszczanie 

reklamy na obiektach lub terenach będących własnością 
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gminy Czernikowo (załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały). 

2. Stawki opłat podlegają opodatkowaniu 

podatkiem od towarów i usług (VAT). 

3. Stawki opłat określone w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały są waloryzowane z dniem l stycznia 

każdego roku kalendarzowego o wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech 

kwartałów roku poprzedzającego ogłaszany przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

w „Monitorze Polskim” i zaokrąglane do 0,1 PLN. 

 

§ 6. W wypadku umieszczania reklam na terenach  

i obiektach komunalnych bez wymaganej zgody 

Zarządca terenów i obiektów ma obowiązek wyciągania 

odpowiednich konsekwencji w stosunku do właścicieli 

reklam, z żądaniem sądowego nakazu usunięcia tych 

reklam włącznie. W odniesieniu do samowolnego 

umieszczania reklam, na wykonanie których wymagane 

jest pozwolenie na budowę i zgłoszenie właściwemu 

organowi, stosuje się tryb określony przepisami Prawa 

budowlanego. 

 

§ 7. W stosunku do istniejących reklam wprowadza 

się obowiązek renegocjowania umów. 

 

§ 8. Właściciele reklamy po rozwiązaniu umowy 

mają obowiązek usunąć reklamę oraz doprowadzić 

obiekt lub teren do stanu pierwotnego. 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Czernikowo. 

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Czesław Makowski 

 

 

załącznik nr 1 do 

uchwały nr XXI/144/09 

Rady Gminy Czernikowo 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

 

Stawki opłat z tytułu umieszczania reklam na 

budynkach i terenach komunalnych i udostępnienia 

budynków i terenów komunalnych w okresie używania 

reklamy: 

 

Lp. Formy reklam Wysokość miesięcznych opłat w złotych 

1 Na budynkach i ogrodzeniach 20 zł za każdy rozpoczęty m
2
 

2 Ruchome, wystawiane na czas określony 10 zł za każdy rozpoczęty m
2
 

3 Trwale związane z gruntem 15 zł za każdy rozpoczęty m
2
 

4 

Wymagające zmiany elewacji budynku na instalację: gablot, 

tablic reklamowych, informacyjnych, ściennych, 

malowanych na elewacji, świetlnych markiz, wysięgników 

30 zł za każdy rozpoczęty m
2
 

 

1. Opłatę jednorazową za umieszczenie reklamy 

ustala się w wysokości 100,00 zł. 

2. Stawki opłat wymienione w niniejszym 

załączniku podlegają opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług (VAT). 

3. W przypadku ekspozycji trwającej niepełny 

miesiąc kalendarzowy, opłatę ustala się za każdy dzień 

w wysokości 1/30 stawki, wymienionej w tabeli. 

4. Umieszczanie afiszów i plakatów na słupach 

ogłoszeniowych jest bezpłatne. 

 

 

 

1239 

1240 

1240 

UCHWAŁA NR XXI/145/2009 

 RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 19, poz. 115) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy 

Czernikowo, na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów 

budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu 

drogowego oraz reklam; 
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4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności  

w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. 

 

§ 2.1. Za zajęcie 1 m
2
 elementów pasa drogowego 

dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt l, ustala się 

następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) jezdni do 20% szerokości, zatok postojowych  

i autobusowych - 5,00 zł; 

2) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 7,00 zł; 

3) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia 

jezdni - 10,00 zł; 

4) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, 

ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 3,00 zł; 

5) drogi o nawierzchni gruntowej: 

a) do 50% szerokości pasa drogowego - 3,00 zł; 

b) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia 

pasa - 6,00 zł; 

5) pozostałych elementów pasa drogowego 

niewymienionych w pkt 1-4 - 2,00 zł. 

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy 

niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa 

drogowego przez 1 dzień. 

 

§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa 

w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat 

za 1 m
2 
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 

poziomy umieszczonego urządzenia: 

1) w obszarze zabudowanym – 150,00 zł; 

2) poza obszarem zabudowanym – 100,00 zł. 

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej  

w ust. 1, obejmują pełny rok kalendarzowy zajęcia pasa 

drogowego przez umieszczenie w nim urządzenia. 

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość 

rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do 

liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym. 

 

§ 4.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa 

w § 1 pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat za każdy 

dzień zajęcia 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego 

zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, 

niezwiązanego  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego – 1,00 zł. 

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu 

umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się 

stawkę opłaty za każdy dzień od 1 m
2
 powierzchni 

reklamy w wysokości 1,50 zł. 

3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę 

opłaty określonej w ust. 2 podwyższa się o 50%. 

4. Ustala się zerową stawkę opłaty za 

umieszczenie w pasie drogowym reklamy (tablicy 

informacyjnej) zawierającej informacje o gminie, 

powiecie lub województwie w postaci planów, tablic, 

plansz, itp. 

 

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa  

w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy 

dzień zajęcia 1 m
2 
powierzchni na: 

1) tymczasowe ogródki gastronomiczne, handlowe  

i usługowe – 0,50 zł; 

2) stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne 

urządzenia eksponujące towar – 0,30 zł; 

3) wykorzystanie pod zieleń i uprawy rolne – 0,05 zł. 

 

§ 6.1. Zarządca drogi wydając pozwolenie na 

zajęcie pasa drogowego pod zieleń i uprawy rolne może 

zwolnić wnioskodawcę z opłat za zajęcie pasa 

drogowego. 

2. Zwolnione z opłat określonych w § 3 jest 

umieszczanie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. 

3. Zwolnione z opłat określonych w § 2 i 3 jest 

prowadzenie robót związanych z konserwacją urządzeń 

melioracyjnych oraz umieszczanie urządzeń 

melioracyjnych w pasie drogowym. 

 

§ 7. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 

zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia 

określonego w zezwoleniu, o powierzchni większej niż 

określona w zezwoleniu - zarządca drogi wymierza,  

w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną  

w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie  

z § 2-5. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Czernikowo. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Czesław Makowski 
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UCHWAŁA NR XXIV/127/09 

 RADY GMINY LUBANIE 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  

poz. 1203 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 oraz z 2009 r. Nr 52,  

poz. 420) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, w związku  

z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  

Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, 

poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 i Nr 158, 

poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369  

i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917  

i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1 oraz Nr 56, 

poz. 458) uchwala się, co następuje: 

  

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania 

nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez gminę Lubanie w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Lubanie oraz dyrektorom szkół. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy 

Paweł Pilak 

 

 

załącznik 

do uchwały nr XXIV/127/09 

Rady Gminy Lubanie  

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

 

§ 1. Regulamin określa:  

1) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego  

i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

przyznawania tych dodatków; 

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za 

wysługę lat; 

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw;  

4) wysokość i warunki wypłacania nagród za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę  

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.); 

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydawane na 

podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 

3) szkole – należy rozumieć przez to jednostki 

organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 

dla których organem prowadzącym jest gmina Lubanie; 

4) nauczycielach – należy rozumieć przez to również 

wychowawców i innych pracowników pedagogicznych 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,  

o których mowa w pkt 3; 

5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 

grupę; 

6) uczniu – należy przez to rozumieć także 

wychowanka; 

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – 

należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3,  

art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42  

ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.  

 

§ 3. W zależności od jakości pracy, w tym 

spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków,  

o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 

niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym 

nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 

dyrektora lub wicedyrektora szkoły może być 

przyznany dodatek motywacyjny.  

 

§ 4.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi 

dodatku motywacyjnego jest: 

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć 

dydaktycznych uczniów, a w szczególności: 

a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych  

z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz 

warunków pracy nauczyciela,  

b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach 

oraz w innych obszarach działań, związanych  

z realizowanym procesem dydaktycznym; 

2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo-

opiekuńczych, a w szczególności: 

a) skuteczne rozwiązywanie problemów 

wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie 

postaw odpowiedzialności za własną edukację, 

planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą 

oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,  
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b) skuteczne rozwiązywanie problemów 

wychowawczych uczniów we współpracy z ich 

rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie 

agresji, patologiom i uzależnieniom,  

c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów 

potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich 

potrzeb, w szczególności w stałej współpracy  

z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami 

świadczącymi pomoc socjalną; 

3) stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i 

praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod 

nauczania i wychowania realizowanych we 

współpracy z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny oraz innymi instytucjami 

wspomagającymi;  

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty 

Nauczyciela, w tym w szczególności: 

a) inicjowanie i organizowanie imprez  

i uroczystości szkolnych,  

b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których 

mowa w przepisach w sprawie warunków  

i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych,  

c) opieka i koordynowanie prac samorządu 

uczniowskiego lub innych organizacji 

uczniowskich działających w szkole,  

d) inicjowanie i stałe prowadzenie 

nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych w tym uwzględniających 

potrzeby uczniów,  

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia 

szczególnie uzdolnionego; 

5) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym 

stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem 

lub zajęciem.  

2. Kryterium przyznawania dodatku motywacyjnego 

dla dyrektora są: 

1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej 

działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej 

szkoły poprzez: 

a) właściwe organizowanie pracy rady 

pedagogicznej, 

b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, 

doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu 

zawodowego nauczycieli, 

c) stwarzanie warunków do wprowadzania 

innowacji pedagogicznych, 

d) zachęcania nauczycieli i uczniów do udziału  

w olimpiadach i konkursach, 

e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie 

środkami finansowymi przydzielonymi Szkole oraz 

pozyskiwanie środków pozabudżetowych; 

3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, 

aktywizacja uczniów do udziału w imprezach 

publicznych; 

4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych 

i kreowanie twórczej atmosfery w pracy; 

5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia; 

6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa 

pracy; 

7) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych 

(zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary); 

8) wykazywanie zdolności i gotowości do 

podejmowania decyzji w zakresie swoich 

kompetencji; 

9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń 

służbowych. 

 

§ 5.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela 

przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – 

Wójt Gminy. Przyznanie dodatku motywacyjnego 

odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych 

wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym 

szkoły, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego 

nauczycieli.  

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się  

w wysokości nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 20% 

wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 

określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż  

6 m-cy. 

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,  

w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 

§ 6.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którym 

powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji 

doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub 

opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 

szkoły ustala organ prowadzący szkołę, a dla 

nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub 

inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły,  

w ramach posiadanych środków finansowych, 

uwzględniając: 

1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną; 

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego 

stanowiska; 

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych  

w szkole; 

4) wyniki pracy szkoły oraz warunki geograficzne,  

w jakich szkoła funkcjonuje. 

3. Organ prowadzący oraz odpowiednio dyrektor 

ustalają wysokość dodatku funkcyjnego w odniesieniu 

do pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,  

w wysokości nie niższej niż:  

1) 25% do 50% dla dyrektora szkoły, zespołu szkół; 

2) 10% do 25% dla wicedyrektora zespołu szkół. 

4. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi dla: 

1) wychowawcy klasy – 70 zł; 

2) opiekuna stażu – 3% średniego wynagrodzenia 

nauczyciela stażysty zaokrąglając w górę lub dół do 

pełnych złotych. 

5. Wysokość przysługującego dodatku 

funkcyjnego o którym mowa w ust. 4 ustala dyrektor 

szkoły, uwzględniając w szczególności zakres  

i złożoność zadań oraz sprawowaną funkcję. 

 

§ 7.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym 

mowa w § 6 ust 2 i 3, przysługuje od pierwszego dnia 
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miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego,  

a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego 

dnia miesiąca - od tego dnia. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków 

związanych z powierzonym stanowiskiem w związku  

z upływem okresu powierzenia tego stanowiska, 

wcześniejszego odwołania lub z innych przyczyn,  

a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło 

pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla 

dyrektora szkoły i na zasadach, o których mowa w ust. 1 

i 2 przysługuje również wicedyrektorowi szkoły po 

trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły  

z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.  

4. Nauczycielowi, o którym mowa w § 6 ust. 2 i 

3, realizującemu również inne zadania lub zajęcie lub 

sprawującemu funkcje wymienione w § 6 ust. 4 

przysługuje jeden dodatek funkcyjny ustalony  

w wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska 

kierowniczego oraz sprawowanie funkcji.  

5. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie 

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach 

za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze oraz 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 

stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych 

powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło 

pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

 

§ 8.1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu 

zawodowego przysługuje dodatek za pracę  

w warunkach trudnych i uciążliwych. 

2. Za pracę w trudnych warunkach oraz 

warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez 

nauczycieli zajęć wymienionych w § 8 i 9 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) 

3. Ustala się następujące wielkości dodatków za 

trudne warunki pracy (procentowo w odniesieniu do 

wynagrodzenia zasadniczego) dla nauczycieli: 

a) prowadzących zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 

w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach 

(klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego 

nauczania dziecka zakwalifikowanego do 

kształcenia specjalnego – 10%, 

b) prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo  

w stopniu głębokim - 5%, 

c) prowadzących zajęcia dydaktyczne w klasach 

łączonych w szkołach podstawowych - 5%. 

4. Dodatek za warunki pracy, przysługuje  

w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 

dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania 

pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak 

za okres urlopu wypoczynkowego. 

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się  

w całości, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel któremu 

powierzono stanowisko kierownicze, realizuje  

w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych 

dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć. 

Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, 

jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, 

uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część 

obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest 

zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.  

6. Dodatek za warunki pracy ustala dla 

nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt 

Gminy. 

7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 

 

§ 9. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za 

które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni 

nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy 

wskutek choroby lub konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 

członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 

wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego 

a także w okresie przebywania nauczyciela na urlopie 

dla poratowania zdrowia. 

 

§ 10.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę 

ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa 

oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną 

nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 

(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca  

w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego 

zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, 

uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez 

miesięczną liczbę godzin tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 

ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa 

nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy 

obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a 

Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę 

doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną 

nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 

(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca  

w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się  

w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych 

dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin 

realizowanego wymiaru zajęć.  

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 

realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 

mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy 

obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 

z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że 

czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 

godziny liczy się za pełną godzinę.  

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje 

za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć  

z powodu przerw przewidzianych przepisami  
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o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub 

kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają 

dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy 

nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz  

w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub 

kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia 

liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony  

w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42  

ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego 

wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono 

czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień 

ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 

ponadwymiarowych, za które przysługuje 

wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak 

większa niż liczba godzin przydzielonych w planie 

organizacyjnym.  

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. 

 

§ 11. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu 

nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze: 

1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody 

Wójta Gminy; 

2) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody 

dyrektora szkoły. 

 

§ 12.1. Nagroda, o której mowa w § 11, może być 

przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole 

co najmniej roku, który posiada wyróżniającą ocenę 

pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co 

najmniej 3 z następujących kryteriów: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone 

w sprawdzianach i egzaminach uczniów, 

przeprowadzonych przez okręgowe komisje 

egzaminacyjne,  

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie 

wdrażania nowatorskich metod nauczania  

i wychowania, opracowania autorskich 

programów i publikacji,  

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone 

zakwalifikowaniem uczniów do udziału  

w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III 

stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych, zajęciem przez uczniów  

I-III miejsca w konkursach, zawodach, 

przeglądach i festiwalach wojewódzkich  

i ogólnopolskich,  

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy  

z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi 

trudności w nauce,  

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości 

szkolne lub środowiskowe, 

f) prowadzą znacząca działalność wychowawczą  

w klasie, szkole lub placówce przez 

organizowanie wycieczek, udział uczniów  

w spektaklach, koncertach, wystawach, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, 

rekreacyjne i wypoczynkowe,  

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub 

zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,  

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej  

z uczniami; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub 

wychowankom będącym w trudnej sytuacji 

materialnej lub życiowej pochodzącym z rodzin 

ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu 

zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii 

społecznej wśród dzieci i młodzieży,  

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki  

z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, 

organizacjami oraz z rodzicami w zakresie 

zapobiegania i usuwania przejawów patologii 

społecznej i niedostosowania społecznego dzieci 

i młodzieży,  

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub 

placówki, rozwija formy współdziałania szkoły 

lub placówki z rodzicami; 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: 

a) udziale w zorganizowanych formach 

doskonalenia zawodowego,  

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji 

zawodowej nauczycieli podejmujących pracę  

w zawodzie nauczyciela. 

2. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy lub dyrektora 

szkoły mogą składać: 

1) organ szkoły; 

2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

3) organizacje związkowe. 

3. Wnioski o których mowa w ust. 2 należy 

składać do dnia 1 października każdego roku i winny one 

zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę 

szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane mu 

wcześniej nagrody; 

2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie. 

 

§ 13.1. Nagrody, o których mowa w § 11, 

przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy, albo 

dyrektor szkoły, może przyznać nagrodę w innym czasie 

według zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być 

wyższa niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela stażysty. 

3. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może 

być wyższa niż 100% minimalnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty. 

4. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza 

się w aktach osobowych nauczyciela. 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy 

Paweł Pilak 
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UCHWAŁA NR XXIV/128/09 

 RADY GMINY LUBANIE 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

nauczycielom 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  

poz. 1203 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 oraz z 2009 r. Nr 52,  

poz. 420) oraz art. 54 ust. 3 i ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218  

i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, 

poz. 542, Nr 102, poz. 689 i Nr 158, poz. 1103, Nr 176,  

poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821,  

z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 

Nr 1, poz. 1 oraz Nr 56, poz. 458) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 

niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych  

w Lubaniu, Ustroniu i Przywieczerzynie  

i posiadającemu kwalifikacje wymagane do 

zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski 

dodatek mieszkaniowy. 

 

§ 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego, w zależności od liczby osób  

w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi 

miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie - 0,5%; 

2) przy dwóch osobach w rodzinie  - 1%; 

3) przy trzech osobach i więcej osobach w rodzinie - 

1,5% 

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,  

o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

zaokrąglając w górę lub w dół do pełnych złotych. 

 

§ 3. Do członków rodziny, o której mowa w § 2, 

zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 

zamieszkujących, współmałżonka oraz dzieci  

i rodziców pozostających na jego wyłącznym 

utrzymaniu. 

 

§ 4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, 

będącemu także nauczycielem, stale z nim 

zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek 

mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 2 

małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który 

będzie im wypłacał ten dodatek. 

 

§ 5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 

przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku 

nauczyciela, o którym mowa w § 4, na ich wspólny 

wniosek. 

Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, dyrektorowi 

Wójt Gminy. 

 

§ 6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 

przysługuje nauczycielowi: 

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkalnego; 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek  

o jego przyznanie. 

 

§ 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 

przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także  

w okresach: 

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku społecznego; 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 

wojskowej: w przypadku jednak, gdy  

z nauczycielem powołanym do służby zawarta była 

umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca 

się nie dłużej niż do końca okresu, na jaki umowa ta 

była zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy 

Paweł Pilak 
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UCHWAŁA NR XXXI/321/09 

 RADY MIASTA RYPIN 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie sieci publicznych przedszkoli, punktów i zespołów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasta Rypina 

Na podstawie art. 14a ust. 1 i 1a ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
1
) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Sieć publicznych przedszkoli w Rypinie 

tworzą: 

1) Przedszkole Nr 1 w Rypinie, ul. Młyńska 3; 

2) Przedszkole Nr 2 w Rypinie, ul. Wojska Polskiego 11; 

3) Przedszkole Nr 3 „Niezapominajka” w Rypinie,  

ul. G. Sommera 16. 

 

§ 2. Realizacja obowiązku odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat 

może odbywać się w oddziałach przedszkolnych  

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. mjr H. Sucharskiego 

w Rypinie, ul. 3 Maja 3 

 

§ 3. Do sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych należą 

także następujące punkty i zespoły przedszkolne dla 

dzieci w wieku 3-5 lat: 

1) Zespół Przedszkolny przy Przedszkolu Nr 1  

w Rypinie, ul. Młyńska 3; 

2) Zespół Przedszkolny przy Przedszkolu Nr 2  

w Rypinie, ul. Wojska Polskiego 11; 

3) Punkt Przedszkolny przy Przedszkolu Nr 3 

„Niezapominajka” w Rypinie, ul. G. Sommera 16. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/149/07 Rady 

Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 

ustalenia sieci przedszkoli publicznych prowadzonych 

przez Gminę Miasta Rypina. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta Rypina. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta 

Piotr Gałkowski 

 
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. 

Nr 137, poz. 1304, Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161, Nr 69,  

poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz.U. z 2005 r.  
Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167,  

poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r.  

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz.U.  
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, 

poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, Dz.U. z 2008 r.  

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz.U.  
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206. 
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UCHWAŁA NR XXXII/328/09 

 RADY MIASTA RYPIN 

z dnia 26 maja 2009 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych przedszkoli, punktów i zespołów przedszkolnych oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasta Rypina 

Na podstawie art. 14a ust. 1 i 1a ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
1
) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr XXXI/321/09 Rady Miasta 

Rypina z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie sieci 

publicznych przedszkoli, punktów i zespołów 

przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

miasta Rypina, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie:: 

„Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia  

1 września 2009 r.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Rypina. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 

2009 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta 

Piotr Gałkowski 

 
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. 
Nr 137, poz. 1304, Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161, Nr 69,  

poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz.U. z 2005 r.  

Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167,  
poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r.  

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz.U.  

z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, 
poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, Dz.U. z 2008 r.  

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz.U. z 2009 r. 

Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 
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