
 

  
TREŚĆ: 
Poz.: 

U C H W A Ł Y  

808 – nr XX/245/09 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 171/2 położonej 
w Łabiszynie Wsi 4603 

809 – nr XXX/246/09 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 40/1 we 
Władysławowie, gmina Łabiszyn 4610 

810 – nr XXXV/160/10 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu na 2010 r. 4616 

811 – nr XXX/192/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Fabiankach 4618 

812 – nr XXXI/3/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały 
Rady Gminy w Rogowie nr XX/5/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4618 

813 – nr XLV/392/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie 
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 
Powiatu Nakielskiego. 4619 

814 – nr XLIII/1142/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r. 
w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana 
Cuiaviae et Pomeraniae oraz zasad i trybu ich nadawania 4621 

815 – nr XXIX/261/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie kryteriów 
i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród 4627 

816 – nr XXIX/262/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 4628 

817 – nr XLIII/382/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie 
Gminy Barcin 4632 

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E  N A D Z O R C Z E  W O J E W O D Y  

818 – nr 3/2010 z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 
nr XXXIX/217/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przepisów 
porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów 
pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie gminy Bukowiec 4637 

Nr 73 Bydgoszcz, dnia 14 kwietnia 2010 r. 
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I N F O R M A C J E  

819 – nr 0151/7/10 Wójta Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r. 4638 

820 – nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 
1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie nr 1/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu 4639 

821 – Burmistrza Tucholi z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zestawienie danych dotyczących 
czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu 
mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Tuchola 4640 
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UCHWAŁA Nr XX/245/09 

 RADA MIEJSKA w ŁABISZYNIE 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 171/2 położonej w Łabiszynie Wsi. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r.  

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,  

poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

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

r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  

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 uchwala się, co następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łabiszyn uchwalonego uchwałą 

nr XV/139/2000 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2000 r. 

uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego działki nr 171/2 położonej w Łabiszynie 

Wsi.  

2. Integralną częścią uchwały stanowi: 

a) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1 do 

uchwały,  

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu oraz sposobie ich realizacji, jako 

załącznik nr 2 do uchwały,  

c) ustalenie sposobu realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy wraz z zasadami 

ich finansowania, jako załącznik nr 3 do uchwały. 

 

§ 2.1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach 

objętych planem przepisy prawa miejscowego 

dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla 

osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy  

i warunki. 

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą 

być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń 

rysunku stanowiącego załącznik do uchwały. 

 

§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz 

ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają 

zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami 

wykonawczymi i odrębnymi. 

§ 4. Każdy teren wydzielony liniami 

rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu 

określony jest symbolem, w którym litery oznaczają 

przeznaczenie poszczególnych terenów według 

oznaczeń legendy rysunku planu. 

 

§ 5. Na rysunku planu obowiązują: 

1) granica obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

i różnych zasadach zagospodarowania;  

3) linie rozgraniczające tereny o tym samym 

przeznaczeniu;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5) symbole identyfikujące tereny o różnym 

przeznaczeniu i różnych zasadach 

zagospodarowania. 

 

Rozdział 2 

Ogólne ustalenia planu 

 

§ 6.1.  Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich 

terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile 

ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. 

2. Przeznaczenie terenów: 

1) w granicach planu wyznacza się tereny: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

o symbolu – MN,  

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z dopuszczeniem usług, o symbolu – MN/U,  

c) dróg publicznych, o symbolu – KD;  

2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów 

niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem 

terenu i jego obsługą, a także innych funkcji 

powodujących szkodliwe (trwałe lub czasowe) 

uciążliwości dla środowiska i ludzi. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 

1) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie  

z liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu, 

w sposób umożliwiający zharmonizowanie obiektów 

z otaczającym krajobrazem;  

2) ogrodzenie działek ażurowe - zaleca się żywopłoty. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 

1) obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące 

do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych  

i różnorodności form krajobrazowych, w tym 

zachowanie istniejących form ukształtowania terenu;  

2) usuwanie drzew i krzewów, wymagające 

stosownego zezwolenia, podlega ograniczeniu  

i może nastąpić jedynie w przypadku: uzasadnionej 

wycinki o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji 

docelowego układu drogowego i inwestycji  
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z zakresu infrastruktury technicznej, zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na 

obiekt zabytkowy prace ziemne należy wstrzymać do 

momentu wykonania i udokumentowania badań 

archeologicznych. 

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: wymagana szczególna dbałość  

o wysoką jakość estetyczną elementów wyposażenia 

przestrzeni publicznych, m.in. obiektów małej 

architektury, oświetlenia, w zakresie wykonania 

nawierzchni, itp. 

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów: 

obowiązuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakości 

architektoniczno-estetycznej zgodnie z zasadami 

określonymi na rysunku planu oraz w ustaleniach 

szczegółowych,  

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów  

i obiektów podlegających ochronie przyrody, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: na 

terenie objętym planem nie występują tereny 

podlegające ochronie przyrody. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomości: 

1) podziału na działki budowlane dokonywać można 

wyłącznie zgodnie z liniami rozgraniczającymi 

tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 

zagospodarowania oraz zgodnie z zasadami podziału 

wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu;  

2) dopuszcza się możliwość łączenia projektowanych 

działek budowlanych w większe nieruchomości 

gruntowe funkcjonujące jako jedna działka 

budowlana. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) tereny w liniach rozgraniczających dróg 

przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 

pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń 

infrastruktury technicznej;  

2) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy 

niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji;  

3) szczegółowe rozwiązania geometrii ulic  

i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, 

pasy postojowe) należy opracować w projektach 

budowlanych inwestycji;  

4) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci 

infrastruktury technicznej na warunkach gestorów 

sieci w uzgodnieniu z zarządcą drogi;  

5) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę - 

zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej 

na warunkach określonych przez gestora sieci,  

6) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej: 

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej 

sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora 

sieci;  

7) odprowadzanie wód opadowych z terenów obiektów 

parkingów i terenów komunikacji do kanalizacji 

deszczowej;  

8) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz - 

obsługa zabudowy z przewidywanej rozdzielczej 

sieci gazowej średniego ciśnienia gazu ziemnego lub 

za pomocą indywidualnych zbiorników na gaz 

płynny;  

9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię 

cieplną - dopuszcza się wykorzystanie urządzeń 

zasilanych gazem, energią elektryczną lub innych 

paliw ekologicznych, w tym pochodzących ze źródeł 

energii odnawialnej, z zachowaniem normatywnych 

wartości emisji spalin do atmosfery, określonych  

w przepisach odrębnych i szczególnych; 

 10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną: 

a) zasilanie z projektowanej linii kablowej niskiego 

napięcia, wyprowadzonej ze stacji 

transformatorowej „Łabiszyn Wyzwolenia”, 

zlokalizowanej poza granicami opracowania,  

b) stację dostosować do zwiększonego 

zapotrzebowania mocy; 

 11) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: 

podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez 

kanalizację teletechniczną na warunkach 

określonych przez wybranego gestora sieci;  

 12) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych: 

a) gromadzenie odpadów komunalnych  

w zamykanych, przenośnych pojemnikach - 

wywóz odpadów z pojemników w sposób 

zorganizowany na miejsce wskazane przez 

Urząd Miasta,  

b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi  

i szczególnymi. 

11. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

1) zabrania się wznoszenia tymczasowych obiektów 

budowlanych z wyłączeniem obiektów związanych  

z organizacją placu budowy;  

2) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się 

użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących 

zasadach. 

12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny 

służące organizacji imprez masowych; nie przewiduje 

się. 

13. Wysokości stawek procentowych służących 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości: 

1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

publicznych – 0%; 

2) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

niepublicznych – 30%. 

 

Rozdział 3 

Zasady zagospodarowania obowiązujące na 

poszczególnych terenach objętych planem 

 

§ 7. Teren oznaczony symbolem 1MN/U 

przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem usług; obowiązują 

następujące ustalenia: 

1) wysokość budynków mieszkaniowych do dwóch 

kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0 m 
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liczonych od powierzchni terenu w najniższym 

narożniku budynku do szczytu dachu;  

2) dachy o nachyleniu 25
o
 do 50

o
;  

3) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży  

o architekturze nawiązującej do budynku 

mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem 

pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków 

maksymalnie 5 m;  

4) dopuszcza się wydzielenie funkcji usługowej  

w budynkach mieszkaniowych tak by strefa 

uciążliwości usług nie wpływała na funkcję 

mieszkaniową;  

5) powierzchnia funkcji usługowej w projektowanym 

budynku nie może przekraczać 30%;  

6) uciążliwość prowadzonej działalności nie może 

wykraczać poza granice działki i nie może 

negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, 

wody podziemne i powierzchniowe; 

7) dopuszcza się realizację budynków usługowych; 

8) wysokość budynków usługowych (w tym poddasze 

użytkowe) maksymalnie 7,0 m liczonych od 

powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku 

do szczytu dachu; 

9) obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z drogi 

oznaczonej w planie symbolem KD1;  

 10) zakaz budowy zjazdów na drogę publiczną Łabiszyn 

– Złotniki Kujawskie;  

 11) minimum 60% powierzchni działki biologicznie 

czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna);  

 12) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji dla których 

wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie 

raportu  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

§ 8. Teren oznaczony symbolem 2MN/U 

przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem usług; obowiązują 

następujące ustalenia: 

1) wysokość budynków mieszkaniowych do dwóch 

kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0 m 

liczonych od powierzchni terenu w najniższym 

narożniku budynku do szczytu dachu;  

2) dachy o nachyleniu 25
o
 do 50

o
;  

3) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży  

o architekturze nawiązującej do budynku 

mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem 

pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków 

maksymalnie 5 m;  

4) dopuszcza się wydzielenie funkcji usługowej  

w budynkach mieszkaniowych tak by strefa 

uciążliwości usług nie wpływała na funkcję 

mieszkaniową;  

5) powierzchnia funkcji usługowej w projektowanym 

budynku nie może przekraczać 30%;  

6) uciążliwość prowadzonej działalności nie może 

wykraczać poza granice działki i nie może 

negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, 

wody podziemne i powierzchniowe;  

7) dopuszcza się realizację budynków usługowych;  

8) wysokość budynków usługowych (w tym poddasze 

użytkowe) maksymalnie 7,0 m liczonych od 

powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku 

do szczytu dachu;  

9) obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z drogi 

oznaczonej w planie symbolem KD1 i KD2;  

 10) zakaz budowy zjazdów na drogę publiczną Łabiszyn 

– Złotniki Kujawskie;  

 11) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane  

z zastrzeżeniem, że każda z wydzielonych działek 

budowlanych nie może być mniejsza niż 0,1 ha oraz 

musi posiadać bezpośredni dostęp do drogi, szerokość 

minimum 23 m;  

 12) minimum 60% powierzchni działki biologicznie 

czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna);  

 13) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji dla których 

wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 

§ 9. Teren oznaczony symbolem 3MN przeznacza 

się na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

obowiązują następujące ustalenia: 

1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji 

naziemnych oraz maksymalnie 9,0 m liczonych od 

powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku 

do szczytu dachu;  

2) dopuszcza się podpiwniczenie budynków;  

3) dachy o nachyleniu 30
o
 do 50

o
;  

4) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży  

o architekturze nawiązującej do budynku 

mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem 

pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków 

maksymalnie 5 m;  

5) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej 

związanej z podstawową funkcją terenu;  

6) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane  

z zastrzeżeniem, że każda z wydzielonych działek 

budowlanych nie może być mniejsza niż 0,1 ha oraz 

musi posiadać bezpośredni dostęp do drogi, szerokość 

minimum 23 m;  

7) dopuszcza się wydzielenie, z terenu objętego planem, 

działki o powierzchni mniejszej niż 1000 m
2
 dla 

poszerzenia terenu działki nr 171/1 zlokalizowanej 

poza terenem opracowania;  

8) minimum 60% powierzchni działki biologicznie 

czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna). 

 

§ 10. Teren oznaczony symbolem KD1 przeznacza 

się na cel drogi publicznej: 

1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych  

i urządzeń technicznych związanych  

z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, 

a także urządzeń związanych z potrzebami 

zarządzania ruchem;  

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją 

drogi;  

3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli  

i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury 

technicznej, niezwiązanych z podstawowym 

przeznaczeniem terenu;  

4) parametry i wskaźniki kształtowania 

zagospodarowania terenu: 
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a) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu,  

b) dopuszcza się realizację drogi w układzie 

jednoprzestrzennym,  

c) dopuszcza się budowę jezdni,  

d) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej związanych z obsługą 

techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., 

na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu  

z gestorami sieci. 

 

§ 11. Teren oznaczony symbolem KD2 przeznacza 

się na cel drogi publicznej: 

1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych  

i urządzeń technicznych związanych  

z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, 

a także urządzeń związanych z potrzebami 

zarządzania ruchem;  

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją 

drogi;  

3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli  

i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury 

technicznej, niezwiązanych z podstawowym 

przeznaczeniem terenu;  

4) obowiązuje zakaz realizacji zjazdu na drogę 

wojewódzką Łabiszyn – Złotniki Kujawskie;  

5) parametry i wskaźniki kształtowania 

zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu,  

b) dopuszcza się realizację drogi w układzie 

jednoprzestrzennym,  

c) dopuszcza się budowę jezdni,  

d) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej związanych z obsługą 

techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., 

na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu  

z gestorami sieci. 

 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Łabiszyna. 

 

§ 13. Uchwała podlega publikacji na stronie 

internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Teresa Paliwoda 
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załącznik nr 2 

do uchwały nr XX/245/09 

Rady Miejskiej w Łabiszynie 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

Lista nieuwzględnionych uwag  

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działki nr 171/2 położonej w 

Łabiszynie wsi 

 

Na podstawie art. 17 pkt 14 oraz z art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  

poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 

oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 

2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 

127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 

1237, Nr 220, poz. 1413)przedkłada się Radzie 

Miejskiej w Łabiszynie listę nieuwzględnionych uwag 

umieszczonych w poniższym wykazie. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Treść uwag 

Ustalenia projektu 

planu dla 

nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 

Uzasadnienie 

nieuwzględnienia 

uwagi 

Zgłaszający 

uwagę z datą 

wpływu uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

załącznik nr 3 

do uchwały nr XX/245/09 

Rady Miejskiej w Łabiszynie 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie  

o sposobie realizacji i zasadach finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, zapisanych  

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działki nr 171/2 położonej  

w Łabiszynie wsi 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r.  

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,  

poz. 1413) Rada Miejska w Łabiszynie określa 

następujący sposób realizacji i zasady finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym należą do zadań własnych gminy i służą 

zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowią: 

a) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem podziemnym, 

urządzeniami infrastruktury technicznej, 

oświetleniem, ścieżkami rowerowymi, zielenią 

towarzyszącą i odpowiednim zabezpieczeniem 

technicznym zmniejszającym uciążliwość 

komunikacyjna w stosunku do innych funkcji  

w rozumieniu przepisów ochrony środowiska; 

modernizacja istniejących zjazdów oraz budowa 

nowych połączeń komunikacyjnych z terenu 

objętego planem miejscowym, realizacja dróg 

dojazdowych publicznych, prace związane  

z utrzymaniem i modernizacją terenu dróg 

publicznych zrealizowanych w liniach 

rozgraniczających tych dróg, perspektywiczna 

budowa oświetleń drogowych i realizacja małej 

architektury związanej z funkcją drogową,  

b) urządzenia elektroenergetyczne; budowa linii 

kablowych nn dla obsługi projektowanych 

inwestycji oraz adaptacja istniejących linii 

elektroenergetycznych,  

c) sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz 

gazowe; utrzymanie istniejących i projektowanych 

sieci wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych wraz  

z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do 

wykonania projektowanych podłączy w przypadku 

realizacji projektowanych inwestycji budowlanych,  

d) sieć telekomunikacyjna; podłączenie 

projektowanych obiektów budowlanych do 

istniejącej linii telekomunikacyjnej,  

 

2. Sposób realizacji inwestycji: 

a) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działki nr 171/2 położonej  

w Łabiszynie Wsi, odbywać się będzie zgodnie  

z założeniami określonymi w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łabiszyn uchwalonym uchwałą  
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nr XV/139/2000 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 

2000 r. 

b) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej przebiegać będzie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami, w tym 

m.in. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r.  

poz. 1163 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 

z późn. zm.), ustawą z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 r.  

poz. 115 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129  

z 2006 r. poz. 902 z późn. zm.), Inwestycje  

w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw i energii 

elektrycznej realizowane będą w sposób określony  

w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz.U. Nr 89 z 2006 r. poz. 625  

z późn. zm.). Sposób realizacji inwestycji wynikał 

będzie z wykorzystania możliwych do zastosowania 

rozwiązań techniczno-technologicznych 

gwarantujących wysoką jakość wykonania 

inwestycji. Dopuszcza się etapową realizację 

inwestycji. 

 

3. Zasady finansowania: 

Realizacja inwestycji drogowych, parkingów oraz  

z zakresu zieleni urządzonej publicznej będzie 

finansowana przez budżet gminy z dopuszczeniem 

porozumień finansowych zawartych z innymi 

podmiotami zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m.in. ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 249, z 2005 r. poz. 2104  

z późn. zm.) oraz z ustawa z dnia 16 grudnia2005 r.  

o finansowaniu infrastruktury transportu drogowego 

(Dz.U. Nr 267 z 2005 r. poz. 2251 z późn. zm.). 

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych 

związanych z zaopatrzeniem terenu objętego planem  

w energię elektryczną będzie realizowana ze środków 

finansowych przedsiębiorstwa energetycznego 

posiadającego wymaganą koncesje oraz na podstawie 

umów z zainteresowanymi odbiorcami energii na 

warunkach określonych przez gestorów sieci. 

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej  

i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15  

ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz.U. Nr 123. z 2006 r. poz. 858 z późn. zm.) 

ze środków budżetu miasta z dopuszczeniem 

porozumień finansowych zawartych z innymi 

podmiotami. 
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UCHWAŁA Nr XXX/246/09 

 RADA MIEJSKA w ŁABISZYNIE 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 40/1 we Władysławowie, 

gmina Łabiszyn. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880;  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  

Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

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

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

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

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

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

poz. 1203, 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, uchwala 

się, co następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1.1 Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łabiszyn uchwalonego uchwałą 

nr XV/139/2000 Rady Miejskiej z dnia 31 marca  

2000 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu działki nr 40/1 we 

Władysławowie, gmina Łabiszyn. 

2. Integralną część uchwały stanowi: 

a) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1 do 

uchwały,  

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu oraz sposobie ich realizacji, jako 

załącznik nr 2 do uchwały,  

c) ustalenie sposobu realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy wraz  

z zasadami ich finansowania, jako załącznik nr 3 do 

uchwały. 

 

§ 2.1. Uchwała ustanawia obowiązujące na 

terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego 

dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla 

osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy  

i warunki. 

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą 

być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń 

rysunku stanowiącego załącznik do uchwały. 

 

§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz 

ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, 

mają zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami 

wykonawczymi i odrębnymi. 

 

§ 4. Każdy teren wydzielony liniami 

rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu 

określony jest symbolem, w którym litery oznaczają 

przeznaczenie poszczególnych terenów według 

oznaczeń legendy rysunku planu. 

 

§ 5. Na rysunku planu obowiązują: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu i różnych zasadach 

zagospodarowania;  

3) linie rozgraniczające tereny o tym samym sposobie 

użytkowania; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5) nieprzekraczalne linie zabudowy od istniejących 

sieci elektroenergetycznych;  

6) symbole identyfikujące tereny o różnym 

przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania. 

 

Rozdział 2 

Ogólne ustalenia planu 

 

§ 6.1.  Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich 

terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile 

ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. 

2. Przeznaczenie terenów: 

1) w granicach planu wyznacza się tereny: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

o symbolu – MN,  

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z dopuszczeniem usług, o symbolu – MN/U,  

c) dróg publicznych, o symbolu – KD;  

2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów 

niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem 

terenu i jego obsługą, a także innych funkcji 

powodujących szkodliwe (trwałe lub czasowe) 

uciążliwości dla środowiska i ludzi. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 

1) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie 

z liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu, 

w sposób umożliwiający zharmonizowanie 

obiektów z otaczającym krajobrazem,  

2) ogrodzenie działek ażurowe - zaleca się żywopłoty. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 

1) obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące 

do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 73 – 4611 – Poz. 809 
 

i różnorodności form krajobrazowych, w tym: 

zachowanie istniejących form ukształtowania 

terenu;  

2) usuwanie drzew i krzewów, wymagające 

stosownego zezwolenia, podlega ograniczeniu  

i może nastąpić jedynie w przypadku: uzasadnionej 

wycinki o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji 

docelowego układu drogowego i inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na 

obiekt zabytkowy prace ziemne należy wstrzymać do 

momentu wykonania i udokumentowania badań 

archeologicznych. 

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: wymagana szczególna dbałość  

o wysoką jakość estetyczną elementów wyposażenia 

przestrzeni publicznych, m.in. obiektów małej 

architektury, oświetlenia, w zakresie wykonania 

nawierzchni, itp. 

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów: obowiązuje 

lokalizacja zabudowy o wysokiej jakości 

architektoniczno-estetycznej zgodnie z zasadami 

określonymi na rysunku planu oraz w ustaleniach 

szczegółowych. 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów  

i obiektów podlegających ochronie przyrody, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: na 

terenie objętym planem nie występują tereny 

podlegające ochronie przyrody. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomości: 

1) podziału na działki budowlane dokonywać można 

wyłącznie zgodnie z liniami rozgraniczającymi 

tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 

zagospodarowania oraz zgodnie z zasadami 

podziału wewnętrznego terenów o tym samym 

przeznaczeniu;  

2) dopuszcza się możliwość łączenia projektowanych 

działek budowlanych w większe nieruchomości 

gruntowe funkcjonujące jako jedna działka 

budowlana. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji infrastruktury technicznej: 

1) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej 

związanej z podstawową funkcją terenu  

z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej;  

2) tereny w liniach rozgraniczających dróg 

przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, 

ruchu pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych  

i urządzeń infrastruktury technicznej;  

3) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy 

niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji; 

4) szczegółowe rozwiązania geometrii ulic  

i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, 

pasy postojowe) należy opracować w projektach 

budowlanych inwestycji;  

5) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej 

sieci infrastruktury technicznej na warunkach 

gestorów sieci w uzgodnieniu z zarządcą drogi;  

6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę - 

zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej 

na warunkach określonych przez gestora sieci;  

7) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej: 

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej 

sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach 

gestora sieci,  

b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji 

sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie 

ścieków do szczelnych zbiorników okresowo 

opróżnianych w sposób zorganizowany przez 

przedsiębiorstwa posiadające stosowne 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 

odbioru ścieków komunalnych,  

c) w czasie do jednego roku po wybudowaniu 

zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje 

likwidacja istniejących zbiorników na 

nieczystości ciekłe;  

8) w przypadku parkingów i komunikacji, do czasu 

zrealizowania kanalizacji deszczowej, dopuszcza 

się odprowadzanie wód opadowych do gruntu po 

uprzednim podczyszczeniu;  

9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz - 

obsługa zabudowy z przewidywanej rozdzielczej 

sieci gazowej średniego ciśnienia gazu ziemnego 

lub za pomocą indywidualnych zbiorników na gaz 

płynny;  

 10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię 

cieplną - dopuszcza się wykorzystanie urządzeń 

zasilanych gazem, energią elektryczną lub innych 

paliw ekologicznych, w tym pochodzących ze 

źródeł energii odnawialnej, z zachowaniem 

normatywnych wartości emisji spalin do atmosfery, 

określonych w przepisach odrębnych  

i szczególnych; 

 11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną: 

a) zasilanie z linii kablowej niskiego napięcia 

wyprowadzonej z istniejącej stacji transformatorowej 

„Władysławowo 3”, zlokalizowanej w południowo-

wschodniej części terenu opracowania,  

b) stację transformatorową należy przebudować na 

stację o większych gabarytach i dostosować do 

zwiększonego zapotrzebowania mocy. 

c) zakłada się utrzymanie przebiegu 

napowietrznych linii średniego napięcia, 

przebiegających przez teren opracowania; 

ewentualna przebudowa tych linii lub 

skablowanie może być wykonane na warunkach 

gestora sieci,  

d) od istniejących linii napowietrznych SN 

obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii 

zabudowy w odległości 5 m od osi linii;  

w przypadku przebudowy tych linii na linie 

kablowe ograniczenia odległości zabudowy 

określone na rysunku planu staną się 

nieaktualne,  
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e) należy zagwarantować gestorowi sieci dostęp do 

linii w celu ich obsługi, konserwacji, awarii  

i modernizacji,  

 12) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: 

podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez 

kanalizację teletechniczną na warunkach 

określonych przez wybranego gestora sieci,  

 13) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych: 

a) gromadzenie odpadów komunalnych  

w zamykanych, przenośnych pojemnikach - 

wywóz odpadów z pojemników w sposób 

zorganizowany na miejsce wskazane przez 

Urząd Miasta,  

b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi  

i szczególnymi. 

11. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

1) zabrania się wznoszenia tymczasowych obiektów 

budowlanych z wyłączeniem obiektów związanych 

z organizacją placu budowy;  

2) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się 

użytkowanie terenów na dotychczas 

obowiązujących zasadach. 

12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny 

służące organizacji imprez masowych; nie przewiduje 

się. 

13. Wysokości stawek procentowych służących 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości: 

1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

publicznych – 0%; 

2) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

niepublicznych – 30%. 

 

Rozdział 3 

Zasady zagospodarowania obowiązujące na 

poszczególnych terenach objętych planem 

 

§ 7. Teren oznaczony symbolem 1MN przeznacza 

się na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostojącej; obowiązują następujące ustalenia: 

1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji 

naziemnych oraz maksymalnie 9,0 m liczonych od 

powierzchni terenu w najniższym narożniku 

budynku do szczytu dachu; 

2) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 

3) dachy o nachyleniu 30
o
 do 50

o
;  

4) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży  

o architekturze nawiązującej do budynku 

mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem 

pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków 

maksymalnie 5 m; 

5) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane  

z zastrzeżeniem, że każda z wydzielonych działek 

budowlanych nie może być mniejsza niż 0,09 ha oraz 

musi posiadać bezpośredni dostęp do drogi publicznej; 

6) minimum 60% powierzchni działki biologicznie 

czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna). 

 

§ 8. Teren oznaczony symbolem 2MN przeznacza 

się na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

w układzie wolno stojącym, bliźniaczym lub 

szeregowym; obowiązują następujące ustalenia: 

1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji 

naziemnych oraz maksymalnie 9,0 m liczonych od 

powierzchni terenu w najniższym narożniku 

budynku do szczytu dachu; 

2) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 

3) dachy o nachyleniu 30
o
 do 50

o
; 

4) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży  

o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, 

z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń 

gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5 m; 

5) dopuszcza się usytuowanie zabudowy bliźniaczej, 

szeregowej lub budowę jednobryłowego obiektu  

o funkcji mieszkaniowej z zastrzeżeniem, że dla 

całego terenu będzie obowiązywał jednakowy 

charakter zabudowy wraz z jednolitymi parametrami 

technicznymi zabudowy (wysokość zabudowy, kąt 

nachylenia dachów, kolorystka, poziom 

posadowienia posadzki parteru itp.); 

6) dopuszcza się podział terenu z zastrzeżeniem, że 

szerokość projektowanych działek budowlanych dla 

budynków mieszkalnych wolnostojących nie może 

być mniejsza niż 25 m, dla zabudowy bliźniaczej nie 

może być mniejsza niż 16 m, a dla zabudowy 

szeregowej szerokość działek nie może być mniejsza 

niż 9 m; 

7) minimalna powierzchnia projektowanej działki 

budowlanej dla budynków mieszkalnych 

wolnostojących wynosi 1000 m
2
, dla zabudowy 

bliźniaczej wynosi 650 m
2
, dla zabudowy 

szeregowej 400 m
2
; 

8) minimum 60% powierzchni działki biologicznie 

czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna). 

 

§ 9. Teren oznaczony symbolem 3MN/U 

przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostojącej z dopuszczeniem usług; 

obowiązują następujące ustalenia: 

1) wysokość budynków mieszkaniowych 

jednorodzinnych do dwóch kondygnacji 

naziemnych oraz maksymalnie 9,0 m liczonych od 

powierzchni terenu w najniższym narożniku 

budynku do szczytu dachu;  

2) dachy budynków mieszkaniowych jednorodzinnych 

o nachyleniu 25
o
 do 50

o
;  

3) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży  

o architekturze nawiązującej do budynku 

mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem 

pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków 

maksymalnie 5 m;  

4) dopuszcza się wydzielenie funkcji usługowej  

w budynkach mieszkaniowych tak, by strefa 

uciążliwości usług nie wpływała na funkcję 

mieszkaniową;  

5) powierzchnia funkcji usługowej w projektowanym 

budynku nie może przekraczać 30%;  

6) dopuszcza się realizację budynków usługowych; 

7) wysokość budynków usługowych do dwóch 

kondygnacji i maksymalnie 7,0 m liczonych od 

powierzchni terenu w najniższym narożniku 

budynku do szczytu dachu; 
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8) dachy budynków usługowych o nachyleniu 25

o
 do 

50
o
; 

9) uciążliwość prowadzonej działalności nie może 

wykraczać poza granice działki i nie może 

negatywnie wpływać na środowisko, w tym na 

grunt, wody podziemne i powierzchniowe;  

 10) adaptuje się istniejące zainwestowanie zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszcza się 

ich przebudowę i rozbudowę na warunkach 

dotyczących nowej zabudowy;  

 11) dla przebudowy i rozbudowy istniejących budynków 

dopuszcza się realizację połaci dachowych 

uwzględniając dotychczasowe parametry z zakresu 

kąta nachylenia połaci dachowych, pokrycia dachu 

oraz jego kolorystyki;  

 12) minimum 60% powierzchni działki biologicznie 

czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna);  

 13) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji dla których 

wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

§ 10. Teren oznaczony symbolem KD1 przeznacza 

się na cel drogi publicznej: 

1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych  

i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, 

zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń 

związanych z potrzebami zarządzania ruchem,  

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją 

drogi,  

3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli  

i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury 

technicznej, niezwiązanych z podstawowym 

przeznaczeniem terenu,  

4) parametry i wskaźniki kształtowania 

zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 

minimum 10 m - jak na rysunku planu,  

b) dopuszcza się realizację drogi w układzie 

jednoprzestrzennym,  

c) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej związanych z obsługą 

techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia 

itp., na warunkach zarządcy drogi  

w porozumieniu z gestorami sieci. 

 

§ 11. Teren oznaczony symbolem KD2 przeznacza 

się na cel drogi publicznej: 

1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych  

i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, 

zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń 

związanych z potrzebami zarządzania ruchem;  

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją 

drogi;  

3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli  

i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury 

technicznej, niezwiązanych z podstawowym 

przeznaczeniem terenu;  

4) parametry i wskaźniki kształtowania 

zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 

minimum 12 m - jak na rysunku planu,  

b) dopuszcza się realizację drogi w układzie 

jednoprzestrzennym,  

c) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej związanych z obsługą 

techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia 

itp., na warunkach zarządcy drogi  

w porozumieniu z gestorami sieci. 

 

§ 12. Tereny oznaczone symbolami KD3 i KD4 

przeznacza się na cel drogi publicznej; poszerzenie 

drogi istniejącej: 

1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych  

i urządzeń technicznych związanych  

z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, 

a także urządzeń związanych z potrzebami 

zarządzania ruchem;  

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją 

drogi;  

3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli  

i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury 

technicznej, niezwiązanych z podstawowym 

przeznaczeniem terenu;  

4) parametry i wskaźniki kształtowania 

zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu,  

b) dopuszcza się realizację drogi w układzie 

jednoprzestrzennym,  

c) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej związanych z obsługą 

techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia 

itp., na warunkach zarządcy drogi  

w porozumieniu z gestorami sieci. 

 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Łabiszyna. 

 

§ 14. Uchwała podlega publikacji na stronie 

internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Teresa Paliwoda 
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załącznik nr 2 

do uchwały nr XXX/246/09 

Rady Miejskiej w Łabiszynie 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

Lista nieuwzględnionych uwag  

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu działki nr 40/1 we 

Władysławowie, gmina Łabiszyn. 

 

Na podstawie art. 17 pkt 14 oraz z art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  

poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 

oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) przedkłada się Radzie 

Miejskiej w Łabiszynie listę nieuwzględnionych uwag 

umieszczonych w poniższym wykazie. 

 

 

 

Lp. 
Treść 

uwag 

Ustalenia projektu 

planu dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Uzasadnienie 

nieuwzględnienia 

uwagi 

Zgłaszający 

uwagę z datą 

wpływu 

uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

załącznik nr 3 

do uchwały nr XXX/246/09 

Rady Miejskiej w Łabiszynie 

z dnia 30 grudnia 2009r. 

 

Rozstrzygnięcie  

o sposobie realizacji i zasadach finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, zapisanych  

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego terenu działki nr 40/1  

we Władysławowie, gmina Łabiszyn. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r.  

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,  

poz. 1413) Rada Miejska w Łabiszynie określa 

następujący sposób realizacji i zasady finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym należą do zadań własnych gminy i służą 

zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowią: 

a) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem podziemnym, 

urządzeniami infrastruktury technicznej, 

oświetleniem, ścieżkami rowerowymi, zielenią 

towarzyszącą i odpowiednim zabezpieczeniem 

technicznym zmniejszającym uciążliwość 

komunikacyjna w stosunku do innych funkcji  

w rozumieniu przepisów ochrony środowiska; 

modernizacja istniejących zjazdów oraz budowa 

nowych połączeń komunikacyjnych z terenu 

objętego planem miejscowym, realizacja dróg 

dojazdowych publicznych, prace związane  

z utrzymaniem i modernizacją terenu dróg 

publicznych zrealizowanych w liniach 

rozgraniczających tych dróg, perspektywiczna 

budowa oświetleń drogowych i realizacja małej 

architektury związanej z funkcją drogową,  

b) urządzenia elektroenergetyczne; budowa linii 

kablowych nn dla obsługi projektowanych 

inwestycji oraz adaptacja istniejących linii 

elektroenergetycznych,  

c) sieci i urządzenia wodno – kanalizacyjne oraz 

gazowe; utrzymanie istniejących i projektowanych 

sieci wodno – kanalizacyjnych oraz gazowych wraz 

z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do 

wykonania projektowanych podłączy w przypadku 

realizacji projektowanych inwestycji budowlanych,  

d) sieć telekomunikacyjna; podłączenie 

projektowanych obiektów budowlanych do 

istniejącej linii telekomunikacyjnej. 
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2. Sposób realizacji inwestycji: 

a) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego terenu działki nr 40/1 we 

Władysławowie odbywać się będzie zgodnie  

z założeniami określonymi w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łabiszyn uchwalonym uchwałą  

nr XV/139/2000 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 

2000 r.,  

b) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej przebiegać będzie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami, w tym 

m.in. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r.  

poz. 1163 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 

z późn. zm.), ustawą z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 r.  

poz. 115 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129  

z 2006 r. poz. 902 z późn. zm.), Inwestycje  

w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw i energii 

elektrycznej realizowane będą w sposób określony  

w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz.U. Nr 89 z 2006 r. poz. 625  

z późn. zm.). Sposób realizacji inwestycji wynikał 

będzie z wykorzystania możliwych do zastosowania 

rozwiązań techniczno-technologicznych 

gwarantujących wysoką jakość wykonania 

inwestycji. Dopuszcza się etapową realizację 

inwestycji. 

3. Zasady finansowania: 

Realizacja inwestycji drogowych, parkingów oraz  

z zakresu zieleni urządzonej publicznej będzie 

finansowana przez budżet gminy z dopuszczeniem 

porozumień finansowych zawartych z innymi 

podmiotami zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. 

in. ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 249, z 2005 r. poz. 2104  

z późn. zm.) oraz z ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r.  

o finansowaniu infrastruktury transportu drogowego 

(Dz.U. Nr 267 z 2005 r. poz. 2251 z późn. zm.). 

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych 

związanych z zaopatrzeniem terenu objętego planem  

w energię elektryczną będzie realizowana ze środków 

finansowych przedsiębiorstwa energetycznego 

posiadającego wymaganą koncesje oraz na podstawie 

umów z zainteresowanymi odbiorcami energii na 

warunkach określonych przez gestorów sieci. 

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej  

i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15  

ust 1 ustawy |z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz.U. Nr 123. z 2006 r. poz. 858 z późn. zm.) 

ze środków budżetu miasta z dopuszczeniem 

porozumień finansowych zawartych z innymi 

podmiotami. 
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UCHWAŁA Nr XXXV/160/10 

 RADY GMINY KOWAL 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264  

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 

166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca  

2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,  

poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 

Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 

2010 r. w wysokości 7.711.040 zł, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 7.652.557 zł, 

-  dochody majątkowe w kwocie 58.483 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.1.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu 

na 2010 r. w wysokości 9.509.040 zł, z tego: 

-  wydatki bieżące w wysokości 7.558.040 zł, 

-  wydatki majątkowe w wysokości 1.951.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2.  Określa się: 

1)  limity wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie  

z załącznikiem nr 8 i zadania inwestycyjne w 2010 r. 

zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.798.000 zł 

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 

§ 4.  Określa się łączną kwotę planowanych 

przychodów 2.338.000 zł i łączną kwotę planowanych 

rozchodów 540.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

§ 5.  Ustala się zestawienie planowanych kwot 

dotacji udzielanych z budżetu JST: 

1)  dotacja dla innej jst (zał. nr 7) 53.254 zł; 

2)  dla instytucji kultury (zał. nr 11) 52.000 zł; 

3)  dla Gminnej Spółki Wodnej (zał. nr 14) 9.000 zł. 
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§ 6.  Określa się plan przychodów i wydatków 

zakładów budżetowych: 

1)  przychody 1.321.193 zł; 

2)  wydatki 1.321.142 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej: 

1) przychody w wysokości 1.200 zł; 

2) wydatki w wysokości 780.000 zł; 

zgodnie z załącznikiem nr 13. 

 

§ 8.  Ustala się limit zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych w kwocie 2.838.000 zł, w tym 

na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST  

w kwocie 1.798.000 zł; 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 

540.000 zł. 

 

§ 9.  Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania 

zobowiązań: 

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne, określonych w zał. nr 8; 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku 

następnym. 

 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji 

papierów wartościowych na: 

a) pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu do wys.  

500.000 zł, 

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do 

wysokości 1.798.000 zł, 

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 

540.000 zł; 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na 

przeniesieniach w planie wydatków między 

paragrafami  

i rozdziałami w ramach działu, w zakresie 

wydatków bieżących; 

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

budżetowych do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków w planie finansowym; 

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym  

i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach. 

 

§ 11.1. Ustala się dochody w kwocie 30.500 zł  

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.500 zł na 

realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii. 

 

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1)  ogólną w wysokości – 80.000 zł; 

2)  celową na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego – 20.000 zł. 

 

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu  

i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 r. i lata 

następne, zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Edward Dominikowski 
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UCHWAŁA Nr XXX/192/2010 

 RADY GMINY FABIANKI 

 z dnia 15 lutego 2010 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Fabiankach. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

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

Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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) uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXIII/136/2005 Rady 

Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2005 w sprawie 

uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Fabiankach (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.  

Nr 64, poz. 1235). 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.  

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy 

Tadeusz Teśka 
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UCHWAŁA Nr XXXI/3/10 

 RADY GMINY ROGOWO 

 z dnia 18 lutego 2010 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Rogowie nr XX/5/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

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

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
1
) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1.  Uchyla się uchwałę nr XX/5/05 Rady Gminy  

w Rogowie z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 38, poz. 753). 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy  

Marek Długokęcki 

 
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 

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  

poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz.  1218, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  
Nr 157, poz. 1241. 
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UCHWAŁA Nr XLV/392/2010 

 RADY POWIATU w NAKLE nad NOTECIĄ 

 z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu 

Nakielskiego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (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 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) oraz art. 94 ust. 1  

i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,  

Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, 

poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95,  

poz. 788, Nr 98, poz. 817), Rada Powiatu uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1.  Po zasięgnięciu opinii burmistrzów gmin: 

Nakło nad Notecią, Mrocza, Szubin, Kcynia i wójta 

gminy Sadki oraz opinii Pomorsko-Kujawskiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy ustala się 

rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Nakielskiego w brzmieniu określonym  

w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu w Nakle nad Notecią.  

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

Małgorzata Waleryś-Masiak 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Uchwały nr XLV/392/2010 

Rady Powiatu w Nakle nad Notecią 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Gminy Nakło nad Notecią 

 

§ 1. W Nakle nad Notecią od poniedziałku do 

piątku apteki będą czynne w godzinach: 

Apteka „Eskulap” 07:00-20:00, 

Apteka „Przy Szkolnej” 08:00-20:00, 

Apteka „Rodzinna” 08:00-20:00, 

Apteka „Remedium” 08:00-19:00, 

Apteka „Stara” 08:00-20:00, 

Apteka „Dr Max” 08:00-20:00, 

Apteka ”Euro-Pharma” 08:00-20:00. 

 

W soboty apteki czynne będą: 

Apteka „Eskulap” 08:00-16:00,  

Apteka „Przy Szkolnej” 08:00-14:00,  

Apteka „Rodzinna” 08:00-14:00,  

Apteka „Remedium” 08:00-14:00,  

Apteka „Stara” 08:00-14:00, 

Apteka „Dr Max” 08:00-20:00, 

Apteka ”Euro-Pharma” 08:00-19:00. 

 

W nidziele czynna będzie Apteka ”Rodzinna”  

w godzinach:  8:00-14:00. 

 

Jedna z aptek pełnić będzie dyżur od poniedziałku 

do piątku w godz. od 20
00 

do 24
00

 , w soboty od 17
00 

do 

24
00

, niedziele i w święta w godz. od 9
00

 do 13
00

  

i w godz. od 17
00

 do 24
00

. Dyżury
 

pełnione będą 

zamiennie przez poszczególne apteki wyszczególnione 

w harmonogramie opracowanym przez właścicieli 

aptek, który zostanie podany do publicznej 

wiadomości.  

Aptekarz pełniący dyżur w aptece do godziny 24
00

 

zobowiązany będzie do sprawowania w miejscu 

zamieszkania dalszego dyżuru pod telefonem, do czasu 

otwarcia placówki w dniu następnym.  

 

§ 2. W Ślesinie Apteka „Krokus” czynna będzie od 

poniedziałku do piątku o godzinach 8
00

-17
00

  

i w soboty 8
00

-14
00

.  
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Załącznik nr 2 

do Uchwały nr XLV/392/2010 

Rady Powiatu w Nakle nad Notecią 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie gminy Szubin 

 

§ 1. W Szubinie od poniedziałku do piątku będą 

czynne w godzinach: 

Apteka „Eskulap” 08:00-19:00, 

Apteka „Pod Orłem” 08:00-17:30, 

Apteka „Rynkowa” 08:00-18:00, 

Apteka „Dr Max” 08:00-20:00. 

 

W soboty apteki czynne będą : 

Apteka „Eskulap” 08:00-14:00, 

Apteka „Pod Orłem” 08:30-13:30, 

Apteka „Rynkowa” 08:00-13:00, 

Apteka „Dr Max” 08:00-20:00.
 

 

We wszystkie dni tygodnia jedna z aptek pełnić 

będzie dyżur od godz. 20
00

 do godz. 22
00

 , w niedziele  

i święta także od godz. 10
00 

do 13
00

. 

Aptekarz pełniący dyżur w aptece do godziny 22
00 

zobowiązany będzie do sprawowania w miejscu 

zamieszkania dalszego dyżuru pod telefonem, do czasu 

otwarcia placówki w dniu następnym. 

Dyżury
 

pełnione będą zamiennie przez 

poszczególne apteki wyszczególnione  

w harmonogramie opracowanym przez właścicieli 

aptek, który zostanie podany do publicznej 

wiadomości. 

 

§ 2. W Rynarzewie Apteka „Pałucka” czynna 

będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9
00

-16
00

. 

 

§ 3. W Turze Apteka „Nad Notecią” czynna 

będzie: 

Poniedziałek 08:30-15:00, 

wtorek 08:30-15:00, 

środa 08:30-15:00, 

czwartek 13:00-17:00, 

piątek 08:30-15:00. 

 

 

 

Załącznik nr 3 

do Uchwały nr XLV/392/2010 

Rady Powiatu w Nakle nad Notecią 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Gminy Kcynia 

 

W Kcyni apteki czynne będą: 

1.  Apteka „Pod Orłem”: 

-  od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-

20:00, 

-  w soboty 08:00-15:00. 

W pozostałym czasie apteka pełni dyżur 

całodobowo. 

 

2.  Apteka „Pod Akacjami”: 

-  od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-

17:00. 

Apteka nie pełni dyżuru. 

 

3.  Apteka „Farm-Al.”: 

-  od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-

18:00, 

-  w soboty: 08:00-13:00. 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

do Uchwały nr XLV/392/2010 

Rady Powiatu w Nakle nad Notecią 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Gminy Mrocza 
 

 

W Mroczy apteki czynne będą: 

1.  Apteka „Pod Orłem” : 

-  od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-

18:00, 

-  w soboty: 08:00-13:00. 

 

2.  Apteka „W Rynku” 

-  od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-

20:00, 

-  w soboty: 08:00-14:00. 
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Załącznik nr 5 

do Uchwały nr XLV/392/2010 

Rady Powiatu w Nakle nad Notecią 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Gminy Sadki. 

 

W Sadkach dwa punkty apteczne czynne będą: 

1.  Punkt Apteczny ul. Wyrzyska 24 : 

-  od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00-

17:00, 

-  w soboty: 09:00-13:00. 

 

2.  Punkt Apteczny ul. Strażacka 4: 

-  od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00-

17:00, 

-  w soboty: 09:00-13:00. 
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UCHWAŁA Nr XLIII/1142/10 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 z dnia 1 marca 2010 r. 

 

w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz zasad i trybu ich 

nadawania. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r.  

Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.
1
), w związku z § 15 ust. 2 

pkt 18 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/99 Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 

1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.  

z 2008 r. Nr 158, poz. 2465), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1.  Ustanawia się tytuł Honorowego Obywatela 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej 

„Tytułem”, którego nadanie jest zaszczytem i dowodem 

najwyższego uznania przez Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Tytuł nadawany jest osobom fizycznym, 

obywatelom polskim i cudzoziemcom, których autorytet 

i postawa zasługują na szacunek mieszkańców 

województwa kujawsko-pomorskiego, a praca  

i osiągnięcia przyczyniły się do rozsławienia oraz 

podniesienia prestiżu Kujaw i Pomorza w kraju lub za 

granicą. 

3. Uhonorowanie potwierdzone jest uroczystym 

wręczeniem numerowanej plakiety i dyplomem 

wymieniającym zasługi, a także umieszczeniem portretu 

osoby uhonorowanej w sali sesyjnej Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Władysława 

Raczkiewicza. 

4. Osoby uhonorowane mają prawo do: 

1) używania tytułu Honorowy Obywatel Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego; 

2) informowania opinii publicznej o otrzymaniu 

wyróżnienia; 

3) wpisu do Księgi Zasłużonych dla Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego; 

4) uczestniczenia na prawach honorowego gościa  

w uroczystych sesjach Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego oraz podczas obchodów 

świąt organizowanych przez Samorząd 

Województwa. 

 

§ 2.1.  Ustanawia się Nagrodę Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et 

Pomeraniae, zwaną dalej „Nagrodą”. 

2. Nagroda jest wyróżnieniem osób fizycznych, 

osób prawnych oraz innych podmiotów, których 

działalność wybitnie przyczynia się do rozwijania 

wiedzy i kultury, integracji i aktywizacji środowisk 

społecznych, zachowania i propagowania dziedzictwa 

przeszłości, promowania innowacyjności oraz 

kształtowania tożsamości regionalnej.  

3. Wyróżniony Nagrodą otrzymuje numerowaną 

statuetkę i okolicznościowy dyplom. 

4. Osoby i podmioty wyróżnione Nagrodą mają 

prawo do informowania opinii publicznej o otrzymaniu 

wyróżnienia. 

 

§ 3.1.  Wnioski o nadanie Tytułu lub Nagrody 

zawierające uzasadnienie mają prawo składać: 

1) Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego; 

2) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

3) Kluby Radnych Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

2. Inne podmioty mogą występować o przyznanie 

Tytułu lub Nagrody za pośrednictwem uprawnionych 

wnioskodawców wymienionych w ust. 1.  
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§ 4.1.  Rekomendacje kandydatów do Tytułu lub 

Nagrody składa się Marszałkowi Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Rekomendacje kandydatów opiniuje Kapituła 

tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i Nagrody Stella Copernicana Cuiaviae et 

Pomeraniae, zwana dalej „Kapitułą”.  

 

§ 5.1.  W skład Kapituły wchodzą: 

1) Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego – jako przewodniczący Kapituły; 

2) Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

3) Przewodniczący Klubów Radnych Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. W obradach Kapituły mogą uczestniczyć  

z głosem doradczym osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego Kapituły. 

 

§ 6. Nadanie Tytułu lub Nagrody następuje mocą 

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, na wniosek Marszałka Województwa 

uwzględniający opinię Kapituły.  

 

§ 7. Wręczenia aktu przyznania Tytułu lub Nagrody 

dokonują podczas uroczystości świąt państwowych  

i regionalnych lub podczas uroczystej sesji Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  

 

§ 8. Wzory statuetki i plakiety zobrazowane zostały 

w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 9. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

może podjąć na wniosek Kapituły uchwałę,  

o pozbawieniu Tytułu lub Nagrody w przypadku 

stwierdzenia, iż nadanie nastąpiło w wyniku 

wprowadzenia w błąd albo wyróżniony dopuścił się 

czynu, na skutek którego stał się niegodny wyróżnienia. 

 

§ 10. Obsługę organizacyjną pracy Kapituły, a także 

prowadzenie ewidencji wniosków o przyznanie Tytułu  

i Nagrody oraz Księgi Zasłużonych dla Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego zapewnia Gabinet Marszałka 

Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.  

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

§ 12. Uchwałę przekazuje się do publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej 

opublikowaniu. 

 

Przewodniczący Sejmiku 

Krzysztof Sikora 

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  

w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,  

poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126,  

poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 73 – 4623 – Poz. 814 
 

załącznik nr 1  

do uchwały nr XLIII/1142/10 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 1 marca 2010 r. 

 

 
 

 

Plakieta (tj. jednostronny medal) Honorowego 

Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma 

wymiar 17 cm x 17 cm, jest wykonana z brązu 

patynowanego i srebra. Elementem symbolicznym 

plakiety jest łuk, konstrukcja architektoniczna 

składająca się z wielu elementów, z najważniejszym 

elementem środkowym, bez którego cała konstrukcja 

runęłaby, wykonanym ze srebra. Element ten przez 

swoje szczególne usytuowanie i funkcję symbolizuje 

sens i znaczenie wyróżnienia. 
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załącznik nr 2  

do uchwały nr XLIII/1142/10 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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Nagroda Stella Copernicana Cuiaviae et 

Pomeraniae, jest niewielką kompozycją przestrzenną 

o wysokości 32cm złożoną z trzech części 

wzorowanych na barwach flagi Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Dolna części wykonana 

jest z granitu Star Galaksy. Środkowa część jest 

rozkładaną szkatułą, która po otwarciu staje się 

kompozycją opartą na astrolabium kopernikańskim  

i orbitach planet. W tą przestrzeń wkomponowany 

jest złoty element symbolizujący Stella Copernicana. 

Skrzydła szkatuły wykonane są z brązu srebrzonego 

galwanicznie. Górna część statuetki wykonana jest  

z brązu patynowanego na kolor czerwony. Po 

zamknięciu skrzydeł kompozycja przybiera formę 

prostopadłościanu. Ideą tej kompozycji jest ukazanie 

bogatego wnętrza w skromnej oprawie. 
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UCHWAŁA Nr XXIX/261/10 

 RADY MIEJSKIEJ w PAKOŚCI  

 z dnia 5 marca 2010 r. 

 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród 

 

Na podstawie art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91d tez mnie 

dopadla grypapkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

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

z późn. zm.)
1
 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustalić kryteria i tryb przyznawania nagród dla 

nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oraz placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, dla których organem prowadzącym 

jest gmina Pakość.  

 

§ 2.  Ilekroć w uchwale jest mowa, bez bliższego 

określenia, o:  

1)  nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w szkołach  

i placówkach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Pakość;  

2)  szkołach - należy przez to rozumieć podmiot 

zatrudniający nauczycieli, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Pakość; pojęcie to 

obejmuje również zespół szkół oraz placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą;  

3)  nagrodach - rozumie sie przez to nagrody organu 

prowadzącego oraz nagrody dyrektora przyznawane 

na podstawie niniejszego regulaminu.  

 

§ 3.  Dokonuje się podziału specjalnego funduszu 

nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze:  

1)  30% środków funduszu przeznacza się na nagrody 

organu prowadzącego;  

2)  70% środków funduszu przeznacza się na nagrody 

dyrektora szkoły.  

 

§ 4.  Nagrody nauczycielom przyznają:  

1)  ze środków, o których mowa w § 3 pkt 1 organ 

prowadzący,  

2)  ze środków, o których mowa w § 3 pkt 2 dyrektor 

szkoły.  

 

§ 5.1. Nagroda, o której mowa w § 3, może być 

przyznana nauczycielowi, po przepracowaniu w szkole 

co najmniej jednego roku, który w sposób wyróżniający 

spełnia większość z następujących kryteriów:  

1)  osiąga dobre wyniki w pracy nauczycielskiej, 

zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi, jak  

i z uczniami o mniejszych możliwościach;  

2)  aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach  

w życiu społeczności szkolnej;  

3)  aktywnie uczestniczy w tworzeniu uzupełniającej 

oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska 

lokalnego;  

4)  zaangażowany jest we współpracę z rodzicami 

uczniów;  

5)  zaangażowany jest w rozwiązywanie problemów 

uczniów wymagających szczególnej pomocy ze 

strony szkoły;  

6)  bierze aktywny udział w wewnątrzszkolnym 

doskonaleniu nauczycieli.  

2.  Nagroda, o której mowa w § 3 może być 

przyznana nauczycielowi pełniącemu stanowisko 

kierownicze, po spełnieniu większości z następujących 

kryteriów:  

1)  kształtuje dobry klimat wychowawczy w szkole 

poprzez stawianie właściwych wymagań 

nauczycielom i uczniom oraz pracownikom 

administracji i obsługi;  

2)  dba o wysoki poziom nauczania poprzez 

odpowiednia organizację pracy szkoły, właściwy 

dobór programów nauczania, odpowiednie 

sprawowanie nadzoru padagogicznego, 

wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju 

zawodowym;  

3)  prawidłowo współpracuje ze wszystkimi organami 

szkoły;  

4)  racjonalnie i oszczędnie planuje i wydatkuje środki 

budżetowe oraz racjonalnie pozyskuje i wydatkuje 

środki pozabudżetowe;  
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5)  właściwie i terminowo współpracuje z organem 

prowadzącym;  

6)  prowadzi działania na rzecz oświaty na terenie 

miejscowości, w której znajduje się szkoła.  

 

§ 6.1. Wnioski o nagrody, o których mowa w § 3, 

mogą składać:  

1)  dyrektor szkoły;  

2)  organ prowadzący;  

3)  organ sprawujący nadzór pedagogiczny;  

4)  organizacje związkowe.  

2.  Wniosek o nagrodę organu prowadzącego, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, składa się 

w Urzędzie Miejskim w Pakości, a o nagrodę dyrektora 

w danej szkole.  

3.  Wnioski, o których mowa w ust. 2, należy 

składać do 20 września każdego roku.  

 

§ 7.1. Nagrody, o których mowa w § 3, przyznaje 

się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

2.  W uzasadnionych przypadkach, po spełnieniu 

warunków określonych w § 3 niniejszej uchwały, organ 

prowadzący albo dyrektor szkoły może przyznać 

nagrodę w innym terminie.  

3. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza 

się w aktach osobowych nauczyciela.  

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Pakości oraz dyrektorom szkół.  

 

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Tadeusz Grupa 

 
1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  

w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.  
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, 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 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1,  
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.  
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UCHWAŁA Nr XXIX/262/10 

 RADY MIEJSKIEJ w PAKOŚCI  

 z dnia 5 marca 2010 r. 

 

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 w zwiazku 

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

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

zm.
1
), po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa 

Polskiego - Zarząd Oddziału w Pakości, uchwala się co 

następuje:  

 

Rozdział 1 

Postanowienie wstępne 

 

§ 1.1) Ustalić regulamin określający wysokość 

stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  

2)  Regulamin w szczególności określa:  

a)  wysokość stawek dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 

oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 

dodatków;  

b)  szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz 

godziny doraźnych zastępstw.  

 

 

§ 2.  Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  

1)  rozporządzenie - 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 wynagrodzenia za 

pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22,  

poz. 181 z późn. zm.);  

2)  ustawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

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

z późn. zm.);  

3)  wynagrodzenie zasadnicze - należne nauczycielowi 

wynagrodzenia zasadnicze;  

4)  szkoła - podmiot zatrudniający nauczycieli, dla 

których organem prowadzacym jest Gmina Pakość; 

pojęcie to obejmuje również zespół szkół oraz 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą;  

5)  klasa - należy przez to rozumieć także oddział  

w przedszkolu.  
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Rozdział 2 

Dodatek za wysługę lat 

 

§ 3.1) Nauczycielowi przysługuje dodatek za 

wysługę lat w wysokości określonej w art. 33  

ust. 1 ustawy.  

2)  Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające 

do dodatku określa § 7 rozporządzenia.  

3)  Dodatek za wysługę lat przysługuje:  

a)  począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu,  

w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku 

lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie 

prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;  

b)  za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku 

lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego 

dnia miesiąca;  

4)  Dodatek za wysługę lat przysługuje:  

a)  za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za 

dni, za które nauczyciel otrzymuje 

wynagrodzenie chyba, że przepis szczególny 

stanowi inaczej;  

b)  za dni nieobecności w pracy z powodu 

niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź 

konieczności osobistego sprawowania opieki nad 

dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, 

za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie 

lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.  

5)  Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty 

wynagrodzenia.  

 

Rozdział 3 

Dodatek motywacyjny 

 

§ 4.1) Tworzy się fundusz na dodatek motywacyjny 

dla nauczycieli w wysokości nie mniejszej niż 2,2% 

planowanego, rocznego funduszu zasadniczych 

wynagrodzeń osobowych nauczycieli.  

2)  Nauczycielowi i wicedyrektorowi dodatek 

motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły,  

a dyrektorowi Burmistrz Pakości.  

3)  Dodatek motywacyjny nie może być mniejszy niż 

5 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela stażysty magistra z przygotowaniem 

pedagogicznym.  

4)  Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się 

uwzględniając spełnienie w sposób wyróżniający 

większości niżej wymienionych warunków:  

a)  uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych,  

a w szczególności:  

-  dobrych osiągnięć dydaktyczno-

wychowawczych potwierdzanych wynikami 

klasyfikacji lub promocji, efektami 

egzanimów, sprawdzianów albo sukcesami  

w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;  

-  umiejętne rozwiązywanie problemów 

uczniów we współpracy z rodzicami;  

-  pełne rozpoznawanie środowiska 

wychowawczego uczniów, aktywne  

i efektywne działanie na rzecz uczniów 

potrzebujących szczególnej opieki.  

b)  jakość świadczonej pracy, w tym związanej  

z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 

dodatkowym zadaniem lub zajęciem,  

w szczególności:  

-  systematyczne i efektywne wykonywanie 

powierzonych zadań,  

-  podnoszenie i doskonalenie umiejętności 

zawodowych,  

-  wzbogacenie własnego warsztatu pracy,  

-  dbałość o estetykę wykorzystywanych 

pomieszczeń, sprawność pomocy 

dydaktycznych lub innych urządzeń 

szkolnych,  

-  prawidłowe prowadzenie dokumentacji 

szkolnej, w tym pedagogicznej,  

-  rzetelne i terminowe wywiązywanie się  

z poleceń służbowych,  

-  przestrzeganie dyscypliny pracy.  

c)  zaangażowanie w realizację czynności i zajęć  

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, 

a w szczególności:  

-  udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych,  

-  udział w komisjach powołanych przez 

właściwe organy,  

-  opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi 

działającymi na terenie szkoły,  

-  aktywny udział w realizowaniu innych zadań 

statutowych szkoły.  

5)  Kryterium przyznawania dodatku motywacyjnego 

dla dyrektora szkoły jest spełnienie w sposób 

wyróżniający większości z niżej wymienionych 

warunków:  

a)  stwarzanie warunków dla prowadzenia 

prawidłowej działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły przez:  

-  właściwe organizowanie pracy rady 

pedagogicznej,  

-  zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, 

doskonalenia zawodowego nauczycieli  

i awansu zawodowego nauczycieli,  

w zgodzie z potrzebami szkoły,  

-  stwarzanie warunków do prowadzenia 

innowacji pedagogicznych,  

-  zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału 

w olimpiadach i konkursach,  

-  właściwe sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego.  

b)  racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie 

środkami finansowymi przydzielonymi szkole, 

pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz 

terminowe i właściwe planowanie budżetu;  

c)  współpraca ze środowiskiem szkolnym  

i lokalnym;  

d)  stwarzanie właściwych stosunków 

interpersonalnych i kreowanie twórczej 

atmosfery w pracy;  

e)  dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej 

otoczenie;  

f)  znajomość i stosowanie prawa oświatowego  

i prawa pracy;  
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g)  prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych 

(zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary);  

h)  wykazywanie zdolności i gotowości do 

podejmowania decyzji w zakresie swoich 

kompetencji;  

i)  terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń 

służbowych.  

6)  Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 

oraz okres jego przyznawania, uwględniając poziom 

spełnienia warunków, o których mowa  

w ust. 4 ustala dyrektor szkoły.  

7)  Wysokość dodatku motywacyjnego w stosunku do 

dyrektora ustala organ prowadzący.  

8)  Dodatek motywacyjny, obligatoryjnie zróżnicowany 

w szkole, nie może przekraczać 20% 

otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia 

zasadniczego.  

9)  Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi  

i dyrektorowi szkoły na czas określony, nie dłuższy 

niż jeden rok szkolny.  

 10)  Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,  

w terminie wypłaty wynagrodzenia.  

 

Rozdział 4 

Dodatek funkcyjny 

 

§ 5.1)  Wykaz stanowisk i funkcji, których 

zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku 

funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.  

2)  Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi: 

 

L.p.  Stanowisko kierownicze  Wysokość dodatku miesięcznego w % w stosunku do przyznanego 

wynagrodzenia zasadniczego 

1. Dyrektor szkoły liczącej: od - do 

 do 8 oddziałów  5% - 30% 

 9-12 oddziałów 5% - 40% 

 13 oddziałów i więcej  5% - 50% 

 Wicedyrektor szkoły 5% - 35% 

 Kierownik świetlicy 5% - 20% 

2.  Dodatek funkcyjny Wysokość dodatków miesięcznie w % w stosunku do wynagrodzenia 

zasadniczego stażysty magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

 Opiekun stażu 3% 

 Doradca metodyczny 20% 

 Nauczyciel konsultant 15% 

3. Wychowawca klasy 5% 

 

3)  Dodatek funkcyjny dla dyrektora zespołu szkół lub 

zespołu placówek oświatowych może być 

podwyższony do 50%.  

4)  Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastapiło objęcie stanowiska lub funkcji 

uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie 

stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia 

miesiąca od tego dnia.  

5)  W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do 

dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje 

z każdego tytułu.  

6)  Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala 

Burmistrz Pakości.  

7)  Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom 

pełniącym inne stanowiska w szkole ustala dyrektor 

szkoły.  

8)  Dodatek funkcyjny wypłacany jest co miesiąc  

z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.  

 

Rozdział 5 

Dodatek za warunki pracy 

 

§ 6.1)  Nauczycielom pracującym w trudnych  

i uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu 

dodatek za warunki pracy.  

2)  Dodatek za warunki pracy przysługuje 

nauczycielowi za prowadzenia zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych z uczniami upośledzonymi 

umysłowo oraz prowadzenie indywidualnego 

nauczania dziecka zakwalifikowanego do 

kształcenia specjalnego w wysokości 20% 

wynagrodzenia zasadniczego.  

3)  Dodatek za warunki pracy przysługuje 

proporcjonalnie do zrealizowanego wymiaru godzin, 

w warunkach określonych w ust.1.  

4)  Dodatek przysługuje za okres faktycznego 

wykonywania pracy, o której mowa w ust.1 oraz  

w okresie nie wykonywania pracy, za który 

przsługuje wynagrodzenie liczone jak za okres 

urlopu wypoczynkowego.  

5)  Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela 

dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz Pakości 

i wypłacany jest z dołu.  

 

Rozdział 6 

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny zastępstw doraźnych 

 

§ 7.1)  Wynagrodzenie za jedną godzinę 

ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki 

przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku za warunki pracy, jeżeli praca  

w godzinach ponadwymiarowych odbywa się  

w warunkach trudnych i uciążliwych, przez miesięczną 

liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, 

ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych  

w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.  

2)  Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć 

nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy, 

obowiązkowy wymiar godzin przez  
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4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 

sposób, że czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija 

się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną 

godzinę.  

3)  Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 

w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować  

z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,  

w szczególności w związku z:  

a)  zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub 

mrozów,  

b)  wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub 

imprezy,  

c)  choroba dziecka nauczanego indywidualnie, 

traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.  

4)  Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe w tygodniach, w których 

przypadają dni nieusprawiedliwionej 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 obowiązkowy 

tygodniowy wymiar zajęć określonych w art. 42 

ust.3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 

o 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 jednakże większa niż liczba godzin 

przydzielonych w planie organizacyjnym.  

5)  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

wypłaca się z dołu.  

 

§ 8.1)  Do wynagrodzenia za godziny doraźnych 

zastępstw stosuje się odpowiednio § 7.  

2)  W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez 

nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 

godzin, za faktycznie zrealizowane godziny 

zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad 

ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.  

3)  Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw 

wypłaca się z dołu.  

 

Rozdział 7 

Dodatek mieszkaniowy 

 

§ 9.1)  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 

przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze 

nie niższym niż połowa tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin w miejscowości poniżej 5 tys. 

mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje wymagane 

do zajmowanego stanowiska.  

2)  Wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego, w zależności od liczby osób  

w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi 

miesiącznie:  

a)  przy jednej osobie w rodzinie - 4%  

b)  przy dwóch osobach w rodzinie -5%  

c)  przy trzech osobach w rodzinie - 6%  

d)  przy czterech osobach w rodzinie - 7%  

-  średniego wynagrodzenia nauczyciela 

stażysty magistra z przygotowaniem 

pedagogicznym.  

3)  Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do 

dodatku zalicza się wspólnie z nim 

zamieszkujących:  

a)  małżonka, który nie posiada własnego źródła 

dochodów lub który jest nauczycielem,  

b)  rodziców nauczyciela pozostających na 

wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,  

c)  pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małżonka dzieci do 

ukończenia 18 roku życia lub do czasu 

ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku 

życia,  

d)  pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 

będące studentami, do czasu ukończenia studiów 

wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

26 roku życia,  

e)  dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego 

źródła dochodów.  

4)  O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,  

o których mowa w ust.3, nauczyciel otrzymujący 

dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący 

dodatek - Burmistrza Pakości. W przypadku braku 

powiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, 

nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie 

podlega zwrotowi.  

5)  Nauczycielowi i jego współmałżonkowi - także 

nauczycielowi - stale z nim zamieszkującemu, 

przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy  

w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie 

wspólnie określają pracodawcę, który będzie im 

wypłacał dodatek.  

6)  Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela 

(dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek 

nauczycieli będących współmałżonkami.  

7)  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 

dyrektor szkoły, a dyrektorowi organ prowadzący 

szkołę.  

8)  Dodatek przysługuje nauczycielowi:  

a)  niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkalnego,  

b)  od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym złożony został wniosek  

o jego przyznanie.  

9)  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje  

w okresie wykonywania pracy, a także:  

a)  w okresie niewykonywania pracy, za które 

przysługuje wynagrodzenie,  

b)  w okresie pobierania zasiłku z ubezpieczenia 

społecznego,  
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c)  w okresie odbywania zasadniczej służby 

wojskowej, przeszkolenia wojskowego 

okresowej służby wojskowej; w przypadku 

jednak gdy z nauczycielem powołanym do 

służby zawarta była umowa na czas określony, 

dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca 

okresu określonego umową,  

d)  korzystania z urlopu wychowawczego.  

 10)  Dodatek, o którym mowa wypłaca się z dołu.  

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Pakości oraz dyrektorom szkół.  

 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r., z tym 

zastrzeżeniem, iż § 4 ust. 3 uchwały obowiązuje od dnia 

1 września 2010 r.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej  

Tadeusz Grupa 

 
1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone 

w Dz. u. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.  
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, 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 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1,  
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.  
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UCHWAŁA Nr XLIII/382/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE 

 z dnia 12 marca 2010 r. 

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Barcin 

 

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 ze zm.
1
), art. 7 ust. 3a 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2005 r.  

Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.
2
) oraz § 2,3,4 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 

2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. 

Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1.  Określić wymagania dla przedsiębiorców 

ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w brzmieniu stanowiącym załącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały.  

2.  Określić wymagania dla przedsiębiorców 

ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych w brzmieniu stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Barcina.  

 

§ 3.  Treść uchwały podaje się do publicznej 

wiadomości w formie elektronicznej na stronie 

internetowej www.bip.barcin.pl oraz w formie pisemnej 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barcinie.  

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej  

Włodzimierz Wełnowski 

 
1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. Nr 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, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  

Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,  

poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146  
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  

w Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495; Dz.U. z 2006 r. Nr 144,  

poz. 1042; Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664. 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr XLIII/382/2010 

Rady Miejskiej w Barcinie 

z dnia 12 marca 2010 r. 

 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

gminy Barcin 

 

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia 

technicznego 

1. Określa się następujące wymagania dla pojazdów 

przeznaczonych do odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

którymi powinien dysponować przedsiębiorca 

ubiegający się o zezwolenia: 

a) liczba i stan posiadanych przez przedsiębiorcę 

pojazdów musi zapewnić ciągłość  

i nieprzerywalność usług odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

zgodnie z częstotliwością opróżniania 

pojemników określoną w Uchwale  

nr XLVIII/302/06 Rady Miejskiej w Barcinie  

z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia 

regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku 

na terenie Miasta i Gminy Barcin, 

b) udokumentowanie prawa do dysponowania 

pojazdami oraz przedłożenie dowodów 

rejestracyjnych pojazdów wraz z ważnymi 

badaniami technicznymi, 

c) pojazdy powinny być oznakowane w sposób 

stały i widoczny umożliwiający łatwą 

identyfikację podmiotu świadczącego usługę 

poprzez umieszczenie na pojazdach nazwy, 

adresu i numeru telefonu przedsiębiorstwa, 

d) konstrukcja i zabudowa pojazdów nie powinna 

powodować zanieczyszczenia środowiska 

poprzez samoistne, niekontrolowane 

wysypywanie, bądź rozwiewanie przewożonych 

odpadów, a także roznoszenia przykrych woni 

(odorów), 

e) pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia 

umożliwiające sprzątanie miejsc odbioru 

odpadów w przypadkach ich zanieczyszczenia 

podczas wykonywania czynności odbioru 

odpadów, 

f) pojazdy powinny spełniać wymagania 

techniczne określone w ustawie z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U. z 2005 r.  

Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), 

2. Określa się następujące wymagania dla 

pojemników przeznaczonych do gromadzenia 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, którymi powinien dysponować 

przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia: 

a) dysponowanie odpowiednią liczbą pojemników 

przeznaczonych do gromadzenia odpadów 

komunalnych w celu zapewnienia ciągłości  

i nieprzerywalności usług odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

zgodnie z określonym rodzajem, pojemnością 

oraz częstotliwością opróżniania pojemników 

określoną w Uchwale nr XLVIII/302/06 Rady 

Miejskiej w Barcinie z dnia 19 maja 2006 r.  

w sprawie: ustalenia regulaminu o utrzymaniu 

czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 

Barcin, 

b) pojemniki do gromadzenia odpadów 

komunalnych powinny być oznakowane  

w sposób stały i widoczny umożliwiający łatwą 

identyfikację podmiotu świadczącego usługę 

poprzez umieszczenie na pojemnikach nazwy, 

adresu i numeru telefonu przedsiębiorstwa, 

c) obowiązek prowadzenia stałej konserwacji  

i naprawy pojemników w celu zapewnienia ich 

przydatności do obsługi zadań związanych  

z odbiorem odpadów komunalnych, 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia powinien dysponować bazą 

transportową, umożliwiającą: 

a) mycie i dezynfekowanie pojazdów oraz 

pojemników przeznaczonych do gromadzenia 

odpadów komunalnych – przeprowadzenie 

niezbędnych zabiegów z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony sanitarnej, przestrzeganie 

częstotliwości określonej w Uchwale  

nr XLVIII/302/06 Rady Miejskiej w Barcinie  

z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia 

regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku 

na terenie Miasta i Gminy Barcin, 

b) parkowanie, garażowanie, serwisowanie 

pojazdów przeznaczonych do odbierania 

odpadów komunalnych, spełniające wymagania 

wynikające z przepisów prawa budowlanego, 

ochrony środowiska, przepisów bhp i p-poż., 

c) w przypadku, gdy posiadana przez 

przedsiębiorcę baza techniczna nie spełnia 

wymagań określonych w pkt 2 ppkt a) i b), 

należy udokumentować prawo do korzystania  

z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, 

należących do innych przedsiębiorców, poprzez 

okazanie stosownego dokumentu lub umowy. 

4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia powinien dysponować zapleczem 

biurowym umożliwiającym: 

a) zawieranie z właścicielami nieruchomości 

pisemnych umów na świadczenie usług  

w zakresie odbioru odpadów komunalnych, 

b) prowadzenia ewidencji (w formie pisemnej  

i elektronicznej) umów zawartych  

z właścicielami nieruchomości na odbiór 

odpadów komunalnych; ewidencja powinna 

zawierać: 

-  imię i nazwisko lub nazwę właściciela 

nieruchomości, 
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-  adres nieruchomości i jego właściciela, 

-  datę zawarcia umowy, 

-  okres obowiązywania umowy, 

-  łączną objętość pojemników, 

-  częstotliwość odbioru odpadów, 

c)  gromadzenie danych na temat ilości i rodzajów 

odpadów odebranych z terenu Gminy Barcin, 

d)  przekazywanie w terminie 15 dnia po upływie 

każdego miesiąca, w formie pisemnej 

Burmistrzowi Barcina wykazu zawierającego 

informacje określone w art. 9a ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (dz.U. z 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008 z późn. zm.), 

e) coroczne przekazywanie Burmistrzowi Barcina 

informacji dotyczącej ilości odpadów 

komunalnych zebranych z terenu Gminy Barcin 

w terminie do końca stycznia za poprzedni rok 

kalendarzowy, 

f) udostępnianie ewidencji umów i dowodów 

świadczenia usług pracownikowi pełniącemu 

obowiązki na stanowisku ds. gospodarki 

komunalnej Urzędu Miejskiego w Barcinie  

 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych  

i porządkowych 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia powinien spełniać następujące 

wymagania sanitarne: 

a)  mycie i dezynfekowanie pojazdów oraz 

pojemników przeznaczonych do gromadzenia 

odpadów komunalnych – przeprowadzenie 

niezbędnych zabiegów z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony sanitarnej, przestrzeganie 

częstotliwości określonej w Uchwale  

nr XLVIII/302/06 Rady Miejskiej w Barcinie  

z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia 

regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku 

na terenie Miasta i Gminy Barcin, 

b) działalność należy prowadzić z zachowaniem 

odpowiedniego standardu sanitarno-

higienicznego wykonywanych usług, 

a. przewożone w kontenerze oraz w otwartej 

skrzyni ładunkowej odpady muszą być 

zabezpieczone w sposób uniemożliwiający 

ich rozwianie lub rozpylenie, 

b. odpady rozsypane podczas załadunku należy 

niezwłocznie uprzątnąć. 

c)  podjęcie niezbędnych zabiegów z zakresu 

ochrony środowiska i ochrony sanitarnej po 

zakończeniu 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia powinien spełniać następujące 

wymagania porządkowe: 

a)  zapewnienie ciągłości świadczonych usług, 

b)  udostępnianie właścicielom nieruchomości  

z terenu Gminy Barcin, z którymi ma podpisana 

umowę, pojemników do gromadzenia odpadów 

komunalnych, umożliwiając ich zakup lub 

dzierżawę, 

 

 

c) przestrzeganie częstotliwości odbioru odpadów 

komunalnych oraz stosowanie rodzaju  

i pojemności pojemników określonej  

w Uchwale nr XLVIII/302/06 Rady Miejskiej  

w Barcinie z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie: 

ustalenia regulaminu o utrzymaniu czystości  

i porządku na terenie Miasta i Gminy Barcin, 

d) przedsiębiorca zobowiązany jest do 

wyposażenia swoich pracowników w odzież 

ochronną oznaczoną nazwą firmy. 

 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsca odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

1. Miejscami odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych są: składowisko odpadów 

komunalnych w miejscowości Giebni, gm. Pakość 

lub inne składowisko na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego, wyposażone w instalacje 

spełniające wymagania najlepszej dostępnej 

techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 

ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). 

2. Udokumentowanie gotowości odbioru odpadów 

komunalnych przez przedsiębiorców posiadających 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odzysku i  unieszkodliwiania odpadów innych niż 

niebezpieczne, na czas objęty wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

 

§ 4. Pozostałe wymagania 

1.  Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, 

spełniającego wymogi ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, wraz z kompletem wymaganych 

załączników. 

2.  Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych zgodnie z wpisem 

do ewidencji działalności gospodarczej lub 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

3. Posiadanie zezwolenia na transport odpadów 

komunalnych wydanego zgodnie z ustawą  

o odpadach, obejmujące te rodzaje odpadów 

komunalnych, o których odbieranie się ubiega. 

4. Nie przekraczanie ustalonych Uchwałą  

nr XIV/110/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia  

28 listopada  2007 r. w sprawie: określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników 

bezodpływowych, górnych stawek za wykonywanie 

usługi odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

5. Zapewnienie gotowości zawarcia umowy na odbiór 

odpadów komunalnych dla każdej nieruchomości 

położonej na terenie Gminy Barcin. 

6. Działalność przedsiębiorcy świadczącego usługi  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Barcin powinna być zgodna z obowiązującą 

aktualizacją „Programu ochrony środowiska oraz 
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planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy 

Barcin z uwzględnieniem programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 

2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”, 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta i Gminy Barcin oraz z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawnymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do Uchwały nr XLIII/382/2010 

Rady Miejskiej w Barcinie 

z dnia 12 marca 2010 r. 

 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych 

 

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia 

technicznego 

1. Określa się następujące wymagania dla pojazdów 

przeznaczonych do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

którymi powinien dysponować przedsiębiorca 

ubiegający się o zezwolenia: 

a) liczba i stan posiadanych przez przedsiębiorcę 

pojazdów asenizacyjnych musi zapewnić 

ciągłość i nieprzerywalność usług w zakresie 

opróżniania pojemników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie  

z częstotliwością określoną w Uchwale  

nr XLVIII/302/06 Rady Miejskiej w Barcinie  

z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia 

regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na 

terenie Miasta i Gminy Barcin, 

b) udokumentowanie prawa do dysponowania 

pojazdami oraz przedłożenie dowodów 

rejestracyjnych pojazdów wraz z ważnymi 

badaniami technicznymi, 

c) pojazdy powinny być oznakowane w sposób 

stały i widoczny umożliwiający łatwą 

identyfikację podmiotu świadczącego usługę 

poprzez umieszczenie na pojazdach nazwy, 

adresu i numeru telefonu przedsiębiorstwa, 

d) konstrukcja i zabudowa pojazdów nie powinna 

pozwalać na załadunek, transport i wyładunek 

nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący 

zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, 

niekontrolowane przez przedsiębiorcę wylewanie 

się bądź roznoszenie przykrych woni (odorów), 

e) pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia 

umożliwiające sprzątanie miejsc odbioru 

nieczystości ciekłych w przypadkach ich 

zanieczyszczenia podczas wykonywania usługi, 

f) pojazdy powinny spełniać: wymagania 

techniczne określone w ustawie z dnia  

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) 

oraz standardy techniczne określone  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r.  

Nr 193, poz. 1617). 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia powinien dysponować bazą 

transportową, umożliwiającą: 

a) mycie i dezynfekowanie pojazdów 

asenizacyjnych – przeprowadzanie niezbędnych 

zabiegów z zakresu ochrony środowiska  

i ochrony sanitarnej, 

b) parkowanie, garażowanie, serwisowanie 

pojazdów przeznaczonych do wywozu 

nieczystości ciekłych, spełniające wymagania 

wynikające z przepisów prawa budowlanego, 

ochrony środowiska, przepisów bhp i p-poż. 

c) w przypadku, gdy posiadana przez 

przedsiębiorcę baza techniczna nie spełnia 

wymagań określonych w pkt 2 ppkt a) i b), 

należy udokumentować prawo do korzystania  

z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, 

należących do innych przedsiębiorców, poprzez 

okazanie stosownego dokumentu lub umowy. 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia powinien dysponować zapleczem 

biurowym umożliwiającym: 

a) zawieranie z właścicielami nieruchomości 

pisemnych umów na świadczenie usług  

w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych, 

b) prowadzenia ewidencji (w formie pisemnej  

i elektronicznej) umów zawartych  

z właścicielami nieruchomości na odbiór 

odpadów komunalnych; ewidencja powinna 

zawierać: 

-  imię i nazwisko lub nazwę właściciela 

nieruchomości, 

-  adres nieruchomości i jego właściciela, 

-  datę zawarcia umowy, 

-  okres obowiązywania umowy, 

-  łączna objętość wywiezionych beczek, 

-  częstotliwość odbioru odpadów, 

c)  gromadzenie danych na temat ilości nieczystości 

ciekłych odebranych z terenu Gminy Barcin, 

d)  przekazywanie w terminie 15 dnia po upływie 

każdego miesiąca, w formie pisemnej 

Burmistrzowi Barcina wykazu zawierającego 

informacje określone w art. 9a ustawy z dnia  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 73 – 4636 – Poz. 817 
 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008 z późn. zm.), 

e) coroczne przekazywanie Burmistrzowi Barcina 

informacji dotyczącej ilości i rodzaju 

nieczystości ciekłych z terenu Gminy Barcin  

w terminie do końca stycznia za poprzedni rok 

kalendarzowy, 

f) udostępnianie ewidencji umów i dowodów 

świadczenia usług pracownikom pełniącemu 

obowiązki na stanowisku ds. gospodarki 

komunalnej Urzędu Miejskiego w Barcinie. 

 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych  

i porządkowych 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia powinien spełniać następujące 

wymagania sanitarne: 

a)  mycie i dezynfekowanie pojazdów 

asenizacyjnych – przeprowadzanie niezbędnych 

zabiegów z zakresu ochrony środowiska  

i ochrony sanitarnej, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r.  

Nr 193, poz. 1617), 

b) działalność należy prowadzić z zachowaniem 

odpowiedniego standardu sanitarno – 

higienicznego wykonywania usług, w sposób nie 

powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia 

mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, 

powierzchni ziemi i wód, 

c) po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem 

należy wykonać zabiegi z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony sanitarnej: usunąć 

wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na 

terenie, na której prowadzona była działalność; 

obmycie i dokonanie dezynsekcji oraz 

dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz 

pomieszczeń służących prowadzonej 

działalności, 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia powinien spełniać następujące 

wymagania porządkowe: 

a)  zapewnienie ciągłości świadczonych usług, 

b) przestrzeganie częstotliwości opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych określonej w Uchwale  

nr XLVIII/302/06 Rady Miejskiej w Barcinie  

z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia 

regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na 

terenie Miasta i Gminy Barcin, 

c) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia 

swoich pracowników w odzież ochronną 

oznaczoną nazwą firmy. 

 

§ 3. Pozostałe wymagania 

1. Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości 

ciekłych przez stację zlewną. 

 

 

§ 4. Pozostałe wymagania 

1. Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, 

spełniającego wymogi ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, wraz z kompletem wymaganych 

załączników. 

2. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z wpisem 

do ewidencji działalności gospodarczej lub 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

3. Posiadanie zezwolenie na transport nieczystości 

ciekłych wydane zgodnie z ustawą o odpadach, 

obejmujące te rodzaje odpadów, o których 

odbieranie się ubiega. 

4. Nie przekraczanie ustalonych Uchwałą  

nr XIV/110/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia  

28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników 

bezodpływowych, górnych stawek za wykonywanie 

usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

5. Zapewnienie gotowości zawarcia umowy na 

opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transportu 

nieczystości ciekłych dla każdej nieruchomości 

położonej na terenie Gminy Barcin. 

6. Działalność przedsiębiorcy świadczącego usługi  

w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Barcin powinna być zgodna z obowiązującą 

aktualizacją „Programu ochrony środowiska oraz 

planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy 

Barcin z uwzględnieniem programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 

2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”, 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta i Gminy Barcin oraz z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawnymi. 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 3/2010 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 5 marca 2010 r. 

 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

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

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

 

stwierdzam nieważność 

 

uchwały nr XXXIX/217/10 Rady Gminy Bukowiec  

z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przepisów 

porządkowych regulujących zasady używania 

(detonowania) materiałów pirotechnicznych  

o charakterze widowiskowym na terenie gminy 

Bukowiec. 

 

Uzasadnienie 

 

Uchwałą nr XXXIX/217/10 z dnia 29 stycznia  

2010 r. Rada Gminy Bukowiec wprowadziła zakaz 

używania materiałów i artykułów pirotechnicznych na 

terenie całej gminy, z wyjątkiem dnia 1 stycznia oraz  

31 grudnia. Ponadto w uchwale zawarto upoważnienie 

skierowane dla Wójta Gminy do wydawania zgody na 

używanie materiałów pirotechnicznych w przypadku 

organizacji pokazów z użyciem takich środków. 

 

Podstawę prawną uchwały stanowi przepis art. 40 

ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. Stosownie do tego przepisu rada gminy może 

ustalić przepisy porządkowe jedynie w zakresie 

nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych 

przepisach powszechnie obowiązujących, oraz jeżeli 

jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia 

obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju  

i bezpieczeństwa publicznego. 

Powyższa uchwała wpłynęła do organu nadzoru  

w dniu 3 lutego 2010 r. Zawiadomieniem znak: 

WNK.IV.BA.0910-30/10 z dnia 18 lutego 2010 r. organ 

nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie 

stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały. 

 

Pismem z dnia 1 marca 2010 r. znak RA.0920-1/09. 

Przewodniczący Rady Gminy w Bukowcu zajmując 

stanowisko w sprawie nie podzielił argumentacji 

zawartej w zawiadomieniu organu nadzorczego, 

stwierdzając w konkluzji, że w ocenie Rady Gminy 

zachowano granice dozwolonej kompetencji 

prawodawczej, a za podjęciem przedmiotowej uchwały 

przemawiają, co potraktowano jako wystarczające 

powody jej podjęcia, m.in. wniosek Policji, jak również 

konieczność zapewnienia mieszkańcom gminy 

bezpieczeństwa. 

Podniesione w piśmie Przewodniczącego Rady 

argumenty wskazujące na niewystarczający poziom 

ochrony ze strony regulacji prawnokarnych  

w odniesieniu do zagrożenia środkami pirotechnicznymi 

nie mogą stanowić normatywnej racjonalizacji dla 

zastosowania jako podstawy prawnej przepisu art. 40 

ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w świetle 

wyraźnego zakazu stosowania wykładni rozszerzającej 

w odniesieniu do przepisów porządkowych, które – 

zgodnie z wolą wyrażoną przez ustawodawcę – winny 

być wydawane w ściśle zdefiniowanych 

okolicznościach. (wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z 11 lipca 2006 r., sygn. II GSK 

68/06, LEX Nr 267157). 

Nietrafne jest w ocenie organu nadzorczego 

przedstawione w ww. piśmie stanowisko, w myśl 

którego zastosowanie przepisu art. 40 ust. 3 ustawy  

o samorządzie gminnym uznaje się za „najwłaściwsze 

rozwiązanie”, co wynika z przyznania, iż brak jest 

wyrażonej bezpośrednio normy prawnej umożliwiającej 

wprowadzenie zakazu lub ograniczenie używania 

środków pirotechnicznych. 

 

Otóż istniejące unormowania zawarte m.in. w art. 51 

§ 1, a także w art. 107 i 140 ustawy z 20 maja 1971 r. 

Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756  

z późn. zm.) obowiązują od długiego czasu i jeśli 

zawarte w nich normy podlegają skutecznej egzekucji 

przez organy powołane do ochrony ładu, porządku  

i bezpieczeństwa publicznego spełniają w sposób 

wystarczający swoją funkcję. Jak wskazano w treści 

zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego 

również inne obowiązujące akty prawne, jak ustawa  

z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 

lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.) czy 

też ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909  

z późn. zm.) zawierają stosowne sankcje karne 

przewidziane za naruszenie zawartych tam zakazów. 

Jak z powyższego wynika wobec istnienia 

powszechnie obowiązujących regulacji prawnych  

w zakresie objętym uchwałą Rady Gminy trudno uznać 

występowanie przesłanki „niezbędności” ochrony życia 

lub zdrowia obywateli oraz zapewnienia porządku, 

spokoju i bezpieczeństwa publicznego, co przesądza  

o braku uprawnienia gminy do stanowienia przepisów 

porządkowych. 

 

Konkludując należy stwierdzić, że Rada Gminy 

Bukowiec podejmując przedmiotową uchwałę naruszyła 

przepis art. 40 ust. 3 o samorządzie gminnym, bowiem 

unormowania stanowiące przedmiot tejże uchwały 

zawarte są, jak wykazano wyżej, w treści uregulowań 

powszechnie obowiązujących aktów prawnych, które 

poddane skutecznej egzekucji przez powołane do tego 

organy państwa stanowią dostateczną gwarancję 

ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa 
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obywateli, w tym także mieszkańców gminy Bukowiec. 

Powyższe przemawia za wyeliminowaniem 

przedmiotowej uchwały z obrotu prawnego. 

 

Mając na uwadze zaistniały stan faktyczny i prawny 

należało orzec jak na wstępie. 

 

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy, za moim 

pośrednictwem, skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 

5 w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

Rafał Bruski 
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ZARZĄDZENIE Nr 0151/7/10 

 WÓJTA GMINY TOPÓLKA 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

 

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art.42 oraz art. 61, ust. 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 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., Nr102, poz. 1055, 

Nr116, 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 173, poz. 1218; Dz.U.  

z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;  

z 2009 r., Nr 52, poz. 420) i art.199, ust.1 i 2 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. nr 249, poz. 2104 zm.; Dz.U. z 2005 r., Nr 169, 

poz.1420; z 2006r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, 

Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, 

poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr88, poz.587,  

Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r., Nr 180, 

poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr216, poz.1370, Nr 227, 

poz.1505, z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, 

Nr 72, poz. 619, Nr79, poz.666) w związku z art. 121, 

ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 

Nr157, poz.1241), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.  Realizując uchwałę Nr XV/113/09 Rady 

Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok z późniejszymi 

zmianami, przedkładam sprawozdanie roczne  

z wykonania budżetu gminy za rok 2009 następująco:  

1.  dochody bydżetu zrealizowano w kwocie  

14 330 521,55zł. na plan 14 541 184,00zł. co stanowi 

98,55% planu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

sprawozdania, w tym:  

1)  zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

wykonano w kwocie 3 550 783,69zł. na plan  

3 559 490,00zł. co stanowi 99,76% planu.  

2)  dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w kwocie 48 697,78zł. na 

plan 50.000,00zł. co stanowi 97,40% planu,  

3)  subwencja ogólna w kwocie 6 408 944,00zł.na plan 

6 408 944,00zł, co stanowi 100% planu z tego:  

a)  część podstawowa w kwocie 2 655 764,00zł. na 

plan 2 655 764,00zł. co stanowi 100% planu,  

b)  część oświatowa w kwocie 3 581 550,00zł. na 

plan 3 581 550,00zł. co stanowi 100% planu,  

c)  część rekompensująca w kwocie 171 630,00zł. 

na plan 171 630,00zł. co stanowi 100% planu.  

2.  wydatki budżetu zrealizowano w kwocie  

14 199 174,26zł. na plan 15 441 184,00zł. co stanowi 

91,96% planu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 

sprawozdania, w tym:  

1)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administarcji rządowej w kwocie 3 550 783,69zł na 

plan 3 554 490,00zł. co stnowi 99,76% planu.  

2)  wydatki na realizację zadań określonych  

w programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w kwocie 31 564,71 zł. na 

plan 50.000,00 zł co stanowi 63,13% planu.  

3)  wydatki majątkowe – 1 827 028,59zł na plan  

2 570 040,00zł co stanowi 71,09% planu.  

4)  wydatki na obsługę długu - 39 774,89 zł. na plan 

50.000,00zł. co stanowi 79,55% planu.  

3.  Nadwyżka budżetowa wyniosła 131 347,29 zł. 

przy planowanym deficycie 900.000,00 zł.  

4.  stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. ogółem 

900 000,00 zł w tym:  

1)  pożyczki WFOŚ - 900 000,00zł.  

5.  stan środków na rachunku bankowym na dzień 

31.12.2009 r. - 889 981,63zł. w tym:  

1)  środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń - 

281 904,00zł.  

6.  Przychody Gminnego Funduszy Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano  
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w kwocie 20 619,97 zł., poniesiono koszty w kwocie 

93,23zł.  

7.  Przekazano dotację podmiotową dla instytucji 

kultury w łącznej kwocie 220.000,00 zł., na plan 

220.000,00 zł. co stanowi 100% planu.  

 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu na tablicy w Urzedzie Gminy  

w Topólce oraz opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Wójt Gminy 

Henryk Orłowski 
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ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 

 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU 

 z dnia 1 marca 2010 r. 

 

zmieniające rozporządzenie nr 1/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 

27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych  

w Grudziądzu. 

 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, 

poz.2019, ze zm.)), zarządza się co następuje: 

 

§ 1.  W rozporządzeniu nr 1/2008 Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy 

ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych  

w Grudziądzu (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2008 r.  

Nr 59 z 2008 r. poz.966) wprowadza się następujące 

zmiany:  

1. § 3 ust. 1 pkt 9) otrzymuje brzmienie:  

„9) urządzania parkingów (za wyjątkiem parkingów 

o trwałej, szczelnej nawierzchni wyposażonych  

w kanalizację deszczową dla zabudowy 

przemysłowej, składowej i usługowej oraz 

parkingów dla zabudowy mieszkaniowej  

i przyulicznych miejsc postojowych)”  

2.  w § 3 ust. 2 dodaje się pkt. 7) i 8) w brzmieniu:  

„7) urządzania nowych parkingów; 8) urządzania 

obozowisk.”  

 

§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

Dyrektor 

Halina Czarnecka 
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INFORMACJA 

 BURMISTRZA TUCHOLI 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

 

w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego 

zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Tuchola 

 

 

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu 

mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Tuchola 

 

a) I półrocze 

 

Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu 

Powierzchni

a lokalu 

Standard 

lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 

Do 1918 r. 1919-1945 1946-1970 1971-2002 Po 2002 r. 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

Poniżej 40 

m² 

A 
1)**… 

2)… 
  17,30  9,26 8,80   

1) 9,72 

2) 15,91 

B 
1) 5,56 

2) 7,39 

1) 2,50 

2) 9,90 
 

1) 3,86 

2) 12,45 
     

1) 8,57 

2) 10,61 

C           

40 m² do 60 

m² 

A  
1) 12,50 

2) 8,15 
 9,00 

8,0

5 
    

1) 9,00 

2) 10,00 

B 4,76 
1) 2,50 

2) 11,11 
 

1) 4,00 

2) 7,50 
 8,16  6,41  

1) 5,91 

2) 8,75 

C 
1)1,30 

2) 2,08 
         

Powyżej 60 

m² do 80 m² 

A    6,00  2,31  6,28 4,50 5,20 

B 4,16 
1) 2,50 

2) 9,51 
   8,06     

C           

Powyżej 80 

m² 

A  3,00  6,00       

B  2,14         

C           
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b) II półrocze 

 

Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu 

Powierzchni

a lokalu 

Standard 

lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 

Do 1918 r. 1919-1945 1946-1970 1971-2002 Po 2002 r. 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

Poniżej 40 

m² 

A 
1)**… 

2)… 
5,26  

1)4,00 

2)19,03 
 9,26  13,33   

B 
5, 12 

 

1) 2,50 

2) 9,90 
 

1)3,86 

2)11,83 
      

C 
1) 7,39 

2) 9,72 
         

40 m² do 60 

m² 

A  8,15  
1) 4,00 

2) 9,00 
 9,49  

1)11,2

5 

2)12,3

8 

 

1) 9,94 

2) 

10,00 

B 
1)4,76 

2) 6,77 

1) 6,70 

2) 7,59 
 5,70  9,01 12,00 6,41   

C 
1)1,30 

2)3,13 
  

1)4,00 

2)2,60 
      

Powyżej 60 

m² do 80 m² 

A        6,28   

B 
1)4,16 

2)4,99 

1) 2,50 

2) 9,51 
    6,00    

C           

Powyżej 80 

m² 

A  
1) 3,00 

2)6,50 
 

1)4,00 

2)6,00 
     13,27 

B  2,50         

C           

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) 

B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego 

ogrzewania) 
C – standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) 

* - budynek wymaga remontu 

1)** - stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 
2) – stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek 
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