
 

  
TREŚĆ: 
Poz.: 

U C H W A Ł Y  

1992 – nr XLI/295/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia 
przebiegu drogi gminnej nr 030411C Lniano-Plewno w miejscowości Lniano, gmina 
Lniano 8203 

1993 – nr XLI/297/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji 8206 

1994 – nr XLI/298/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego gminy 
Lniano w ramach inicjatywy lokalnej 8209 

1995 – nr XLI/299/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu 
postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 
publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane 
z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych 
zadań 8212 

1996 – nr XXXVII/187/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałajacych w celu osiągnięcia 
zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 8219 

1997 – nr XXXVII/188/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu rypińskiego lub jego 
jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów 
do tego uprawnionych 8220 

1998 – nr XXXVII/189/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 8222 

1999 – nr XXIX/185/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 
opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Izbica Kujawska, 
wykraczające poza podstawę programową 8224 

2000 – nr XLVI/355/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Strzelno 8225 

2001 – nr XLVI/357/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 8226 

Nr 159 Bydgoszcz, dnia 22 października 2010 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 159 – 8202 –  
 
2002 – nr XXXV/167/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 września 2010 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bartniczka 8228 

2003 – nr XXXIV/381/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 27 września 2010 r. w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej 8230 

2004 – nr XXIX/28/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z powiatową radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji 8231 

2005 – nr XXXVI/175/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Brzozie 8232 

2006 – nr 341/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie utworzenia 
odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej 
w Świeciu, Rady Powiatu Świeckiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz wyboru Burmistrza Świecia zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 8233 

I N F O R M A C J E  

2007 – decyzja nr OPO-4210-41(13)/2010/537/X/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 
14 października 2010 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Mogileńskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie 8234 

2008 – decyzja nr OPO-4210-54(6)/2010/546/XI/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 
15 października 2010 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Miejskiego Zakładu 
Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie 8237 

2009 – rozporządzenie nr 5/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 5 października 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 
gminnego ujęcia wód podziemnych na terenie wsi Górna Grupa gm. Dragacz 8240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 159 – 8203 – Poz. 1992 
 

1992 

 
1992 

UCHWAŁA Nr XLI/295/10 

 RADY GMINY LNIANO 

 z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

  
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 030411C Lniano-Plewno w miejscowości Lniano, gmina Lniano. 

 

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

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

Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 

oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) 

oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

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

Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, 

poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, 

poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675) 

po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Do istniejącej drogi gminnej nr 030411C 

Lniano-Plewno, w miejscowości Lniano, włącza się 

działki nr: 455, 485, 469, 484 wskazane na załączniku 

graficznym nr 1, stanowiącym integralną część 

niniejszej uchwały.  

2. Przebieg drogi gminnej nr 030411C Lniano-

Plewno w miejscowości Lniano, po włączeniu działek 

określonych w ustępie 1, przedstawia załącznik 

graficzny nr 2 do uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Lniano  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Jan Podwalski 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 159 – 8206 – Poz. 1993 
 

1993 

 
1993 

UCHWAŁA Nr XLI/297/10 

 RADY GMINY LNIANO 

 z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 19 i art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2003 r., Nr 96, póz. 873 z późn. zm.) uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, stanowiący 

załącznik nr l do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Określa się wzór formularza do wyrażenia 

pisemnej opinii i złożenia uwag do projektów aktów 

prawa miejscowego, stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Lniano.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Jan Podwalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 159 – 8207 – Poz. 1993 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/297/10 Rady Gminy 

Lniano0 z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.  
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadza się w oparciu 

o zasady: 

l) Pomocniczości, 

2) Partnerstwa, 

3) Suwerenności, 

4) Efektywności, 

5) Uczciwej konkurencji, 

6) Jawności. 
 

2. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady Gminy Lniano  

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa  w pkt. l 
o poddanej konsultacji sprawie. 

4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Lniano. 

5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji  
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

II. SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I FORMY KONSULTACJI 

1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy: 

1) Rady Gminy Lniano, 

2) Wójta Gminy Lniano. 

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Lniano 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie mające wpisaną w działalności statutowej dziedzinę, w której 
podejmowane są konsultacje. 

3. Organ zarządzający konsultację określa: 

1) przedmiot konsultacji, 

2) formę konsultacji, 

3) termin konsultacji, 

4) miejsce konsultacji. 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 159 – 8208 – Poz. 1993 
 

Informację o zarządzeniu konsultacji w formie komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego będącego 

przedmiotem konsultacji zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: 

http://bip.lniano.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lniano 

4. Konsultacje mogą być przeprowadzone w jednej z niżej wskazanych form: 

1) spotkania, 

2) wyrażenia pisemnej  opinii  i złożenia uwag do projektów, na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

6. O wyborze danej formy konsultacji decyduje organ zarządzający konsultacje. 

7. Informację o podejmowanych konsultacjach w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną 
datą spotkania wysyła się bezpośrednio pocztą tradycyjną lub elektroniczną zainteresowanym 
organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Wysyłana informacja powinna określać cel podejmowanych konsultacji. 

8. W przypadku przeprowadzenia bezpośrednich spotkań sporządzany jest protokół zawierający 

temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę 
obecności. 

9. Uwagi i opinie wyrażone w formie pisemnej należy przekazywać w terminie 14 dnia od daty otrzymania 
projektu aktu do konsultacji, nie później niż do dnia 15 października każdego roku. 

III. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. Wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Gminy Lniano. 

Wyniki konsultacji będą opublikowane na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Gminy Lniano 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XLI/297/10 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

 

Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Lniano 

 

w sprawie ........................................................................................................................................  

1. Podmiot zgłaszający (nazwa organizacji / imię i nazwisko przedstawiciela organizacji, siedziba, 
e-mail, telefon) 
 ....................................................................................................................................................  

2.Proponowane  rozwiązania / uwagi do ....................................................................................  

 

Projektu uchwały………………………………………… ..........................................................  

 

 

 

 

data i podpis 

 
1993 

 

http://bip.lniano.pl/
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1994 

 
1994 

UCHWAŁA Nr XLI/298/10 

 RADY GMINY LNIANO 

 z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

  
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego gminy 

Lniano w ramach inicjatywy lokalnej. 

 

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. Dz.U. z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 

Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 

poz. 146 i Nr 106, poz. 675.) oraz art. 19c ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, ze zm. 

Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, 

Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, 

poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, 

z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, 

poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146..) 

 

§ 1. Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego Gminy 

Lniano w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie 

z załącznikiem, stanowiącym integralną część niniejszej 

uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Lniano.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Jan Podwalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 159 – 8210 – Poz. 1994 
 

Załącznik do Uchwały Nr XLI/298/10 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

 

TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY 

WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA 

PUBLICZNEGO GMINY Lniano W RAMACH 

INICJATYWY LOKALNEJ 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1.1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej 

uchwały to forma współpracy Gminy Lniano z jej 

mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania 

publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy 

Lniano. 

2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest 

realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia 

mieszkańców, na rzecz których podjęte zostały 

inicjatywy. 

 

§ 2.1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić 

mieszkańcy Gminy Lniano bezpośrednio, bądź za 

pośrednictwem organizacji pozarządowych lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), 

zwanej dalej, ustawą”. 

2. Podmioty wymienione w ust. 1, zwane dalej 

Inicjatorem mogą inicjować przedsięwzięcia służące 

wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty 

Gminy Lniano, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 

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

Nr 142, poz. 1591 ze zm.). 

 

§ 3. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być 

realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b 

ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie, tj. w zakresie: 

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnoty 

i społeczności lokalnej, obejmującej 

w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont 

dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków 

lub obiektów stanowiących własność samorządu 

terytorialnego; 

2) działalności charytatywnej; 

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

regionalnej, narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej; 

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

5) promocji i organizacji wolontariatu; 

6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu; 

7) turystyki i krajoznawstwa; 

8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego; 

9) porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

 

 

II. Współudział w realizacji inicjatyw lokalnych. 

 

§ 4.1. Współudział Inicjatora w realizacji zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie  

z art. 19e ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie, może polegać na: 

1) świadczeniu pracy; 

2) świadczeniach pieniężnych; 

3) świadczeniach rzeczowych. 

2. Wysokość udziału Gminy Lniano i Inicjatora 

w zadaniach publicznych realizowanych w ramach 

inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania 

poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo 

w odrębnych umowach pomiędzy tymi podmiotami. 

3. Wysokość środków budżetowych 

zaangażowanych w inicjatywy lokalne przez Gminę 

Lniano nie może przekroczyć 15% całkowitego kosztu 

realizacji tej inicjatywy. 

 

III.Postępowanie w sprawie inicjatyw lokalnych. 

 

§ 5.1. Inicjator zainteresowany składa wniosek 

w Urzędzie Gminy Lniano o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

1) nazwę i adres Inicjatora; 

2) przewidywany koszt realizacji inicjatywy lokalnej 

wraz ze wskazaniem źródeł finansowania; 

3) lokalizację i przybliżone parametry techniczne 

inicjatywy lokalnej; 

4) informację o społecznych korzyściach realizacji 

inicjatywy lokalnej; 

5) wskazanie rodzaju udziału Inicjatora; 

6) wskazanie wysokości wnioskowanego poziomu 

współfinansowania. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) oświadczenie woli Inicjatora dotyczące deklaracji 

udziału w realizacji zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej; 

2) kopię odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji 

rejestrowej lub inny dokument potwierdzający status 

prawny Inicjatora, jeżeli wniosek został złożony za 

pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w § 2 

ust. 1 osób go reprezentujących. 

4. Wnioski o realizację zadań publicznych 

w ramach inicjatyw lokalnych mogą być składane 

w Urzędzie Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7 

do 30 września danego roku z możliwością ich realizacji 

w roku następnym. 

5. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez 

Komisje Rady Gminy, a dofinansowanie będzie 

uzależnione od przeznaczonych środków finansowych 

w rocznym budżecie Gminy Lniano. 

 

§ 6. O przedsięwzięciach zamieszczonych 

we wniosku na realizację zadań publicznych w ramach 

inicjatyw lokalnych rozstrzygać będzie w zależności od 

lokalizacji inicjatywy lokalnej Rada Sołecka. 

§ 7.1. Oceny złożonych wniosków oraz 

hierarchizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw 

lokalnych dokonuje powołany przez Wójta Gminy 
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Lniano zespół do oceny wniosków w ramach inicjatyw 

lokalnych. 

2. Wnioski będą rozpatrywane w oparciu 

o następujące kryteria: 

1) Zaangażowanie środków budżetowych Gminy: 

a) do 10.000 zł - 6 pkt; 

b) 10.000 zł – 15.000 zł - 5 pkt; 

c) 15.000 zł – 20.000 zł - 4 pkt; 

d) 20.000 zł – 25.000 zł - 3 pkt; 

e) 25.000 zł – 30.000 zł - 2 pkt; 

f) powyżej 30.000 zł - 1 pkt 

2) Udział Inicjatora w łącznych kosztach inicjatywy 

lokalnej (w tym wkład pracy społecznej): 

a) 85% - 1 pkt; 

b) 87% - 2 pkt; 

c) 90% - 3 pkt; 

d) 93% - 4 pkt; 

e) 96% - 5 pkt; 

f) 100% - 6 pkt 

3) Stopień złożoności inicjatywy lokalnej: 

a) inicjatywa wymaga opracowania dokumentacji 

projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę - 

5 pkt; 

b) inicjatywa wymaga opracowania dokumentacji 

projektowej i zgłoszenia zamiaru przystąpienia 

do wykonywania robót budowlanych – 4 pkt; 

c) inicjatywa wymaga prac projektowych – 3 pkt; 

d) inicjatywa wymaga opracowania szczegółowej 

koncepcji – 2 pkt; 

e) inicjatywa nie wymaga prac przygotowawczych 

1 pkt;. 

4) Zgodność inicjatywy lokalnej z potrzebami 

społecznymi: 

a) inicjatywa stanowiąca uzupełnienie inwestycji 

prowadzonej na terenie Gminy Lniano, 

oddziałująca na powyżej 60% mieszkańców 

sołectwa lub miejscowości, których dotyczy, 

stanowiąca kontynuację zadań z lat poprzednich 

7 pkt; 

b) inicjatywa stanowiąca uzupełnienie inwestycji 

prowadzonej na terenie Gminy Lniano, 

oddziałująca na powyżej 60% mieszkańców 

sołectwa lub miejscowości, których dotyczy, nie 

stanowiąca kontynuacji zadań z lat poprzednich 

6 pkt; 

c) inicjatywa stanowiąca uzupełnienie inwestycji 

prowadzonej na terenie Gminy Lniano, 

oddziałująca na mniej niż 60% mieszkańców 

sołectwa lub miejscowości, których dotyczy, 

stanowiąca kontynuację zadań z lat poprzednich 

- 5 pkt; 

d) inicjatywa stanowiąca uzupełnienie inwestycji 

prowadzonej na terenie Gminy Lniano, 

oddziałująca na mniej niż 60% mieszkańców 

sołectwa lub miejscowości których dotyczy, 

nie stanowiąca kontynuacji zadań z lat 

poprzednich - 4 pkt; 

e) inicjatywa niezwiązana z innymi inwestycjami 

prowadzonymi na terenie Gminy Lniano, 

oddziałująca na powyżej 60% mieszkańców 

sołectwa lub miejscowości, których dotyczy, 

stanowiąca kontynuację z lat poprzednich 

- 3 pkt; 

f) inicjatywa niezwiązana z innymi inwestycjami 

prowadzonymi na terenie Gminy Lniano, 

oddziałująca na mniej niż 60% mieszkańców 

sołectwa lub miejscowości, której dotyczy, 

stanowiąca kontynuację z lat poprzednich 

- 2 pkt; 

g) inicjatywa niezwiązana z innymi inwestycjami 

prowadzonymi na terenie Gminy Lniano, 

niestanowiąca kontynuacji z lat poprzednich 

oddziałująca na powyżej 60% mieszkańców 

sołectwa lub miejscowości, której dotyczy 

- 1 pkt; 

h) inicjatywa niezwiązana z innymi inwestycjami 

prowadzonymi na terenie Gminy Lniano, 

oddziałująca na mniej niż 60% mieszkańców 

sołectwa lub miejscowości, której dotyczy 

- 0 pkt; 

3. Za każde kryterium, wymienione w ust. 2, 

Zespół do oceny wniosków o realizację zadań 

publicznych w ramach inicjatyw lokalnych przyzna 

punkty, które po podliczeniu pozwolą na ustalenie 

kolejności realizacji inicjatyw lokalnych. 

4. Podstawą do ustalenia priorytetów będą te 

wnioski, którym przyznano największą liczbę punktów. 

 

§ 8. Wójt Gminy Lniano po zweryfikowaniu 

wniosków przedłożonych przez Zespół do oceny 

wniosków podejmie ostateczną decyzję, który wniosek 

będzie realizowany w danym roku budżetowym. 

 

§ 9. Po podjęciu decyzji o realizacji zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Wójt Gminy 

Lniano wspólnie z Inicjatorem opracuje dokumenty 

niezbędne do wprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym 

harmonogram zawierający: 

1) nazwę inicjatywy lokalnej; 

2) uszczegółowienie inicjatywy lokalnej; 

3) sposób realizacji inicjatywy lokalnej; 

4) realizatora inicjatywy lokalnej; 

5) przewidywany okres realizacji; 

6) koszt inicjatywy lokalnej. 

 

§ 10.1. Warunkiem realizacji zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy 

pomiędzy Gminą Lniano a Inicjatorem. 

2. Umowa powinna zawierać: 

1) szczegółowy opis współfinansowanego zadania 

publicznego z terminem wykonania inicjatywy 

lokalnej; 

2) wysokość kwoty współfinansowania Gminy Lniano 

i określenie trybu płatności; 

3) udział Inicjatora; 

4) obowiązek realizacji zadania publicznego w danym 

roku budżetowym; 

5) tryb kontroli wykonania zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej; 

6) termin i sposób rozliczenia zrealizowanego zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; 
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7) regulacje prawa własności Gminy Lniano do 

urządzeń i budowli powstałych w wyniku realizacji 

inicjatywy lokalnej; 

8) zobowiązanie Inicjatora do przedłożenia 

dokumentów potwierdzających wywiązanie się 

z zobowiązań względem wykonawcy 

i podwykonawcy. 

3. Nadzór nad realizacją zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi Gmina Lniano. 

 

§ 11. Informacje o realizacji zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej należy podać do 

publicznej wiadomości na stronach internetowych 

Gminy Lniano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1994 

 

 

 

1995 

 
1995 

UCHWAŁA Nr XLI/299/10 

 RADY GMINY LNIANO 

 z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

  
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich 

rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań. 

 

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, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, 

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

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

póz. 1568, z 2004 r. Nr 116, póz. 1203, z 2005 r. 

Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 

póz. 128 i Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, 

Nr 138, póz. 974 i Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

póz. 1111 i Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, 

póz. 420 i Nr 157, póz. 1241) i art. 221 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157, póz. 1240) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku 

mogą otrzymywać z budżetu gminy Lniano dotacje na 

cele publiczne związane z realizacją zadań gminy 

innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.).  

 

§ 2. Wysokość kwot dotacji na zadania publiczne 

należące do zadań gminy określona zostaje w uchwale 

budżetowej 

 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) gminie - rozumie się przez to gminę Lniano  

2) podmiocie - rozumie się przez to podmiot nie 

zaliczany do sektora finansów publicznych. 

 

§ 4.1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji 

z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr l do 

niniejszej uchwały w terminie do 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy,  

2. W przypadkach szczególnych, wymagających 

uzasadnienia w formie pisemnej, wniosek może być 

złożony po upływie ww. terminu. 

3. Do wniosku należy dołączyć statut lub inny 

dokument organizacyjny i rejestracyjny podmiotu, 

z którego wynikającego zadania statutowe oraz 

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli. 

4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę 

lub osoby uprawnione na podstawie pełnomocnictw do 

składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu. 

5. Wójt Gminy może uzależnić rozpatrzenie 

wniosku od złożenia w ustalonym terminie 

dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów. 

6. Nie złożenie wskazanych dokumentów lub nie 

złożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie 

podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji.  

 

§ 5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt 

Gminy, uwzględniając w szczególności: 

1) zgodność zadania z zadaniami gminy, określonymi 

ustawami lub uchwałami; 

2) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych 

na realizację zadań zleconych podmiotom, o których 

mowa w § 1; 

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji 

kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu 

rzeczowego zadania; 

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot; 

5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi 

w okresie poprzednim, z uwzględnieniem 

rzetelności i terminowości ich realizacji i rozliczenia 

otrzymanych na ten cel środków. 
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§ 6.1.. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji 

podmiotowi następuje na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy gminą a podmiotem reprezentowanym przez 

osobę, o której mowa w § 4 ust. 4. 2. Umowa, o której 

mowa w ust. l powinna zawierać w szczególności: 

1) dokładne oznaczenie stron umowy; 

2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja 

została przyznana, i termin jego wykonania; 

3) termin wykorzystania dotacji i nie dłuższy niż do 

dnia 31 grudnia danego roku budżetowego; 

4) wysokość dotacji jaką gmina przekaże podmiotowi, 

tryb płatności i termin jej przekazania; 

5) ustalenie zasad i terminów rozliczeń udzielonej 

dotacji; 

6) tryb kontroli zobowiązanie podmiotu do 

prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający 

ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym 

i finansowym; 

7) wykonywania zadania; 

8) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli 

przeprowadzonej ze strony przekazującego dotację; 

9) zobowiązanie podmiotu do realizacji przedmiotu 

dotacji przestrzegając ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych; 

 10) określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania 

umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż 

określone w umowie; 

 11) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku 

przeznaczenia jej na inne cele niż określone 

w umowie; 

 12) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz 

termin zwrotu w przypadku częściowego 

niewykonania zadania zleconego. 

2. Prawa i obowiązki stron nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie.  

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za 

zgoda stron, możliwość zmian w ciągu roku zakresu 

rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie 

aneksu do umowy.  

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za 

zgodą stron, możliwość zmian w ciągu roku zakresu 

rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie 

aneksu do umowy.  

5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku nieterminowego 

wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania. 

Podstawę do rozwiązania umowy stanowi wynik 

kontroli wykonania umowy.  

 

§ 7.1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia 

wyodrębnionej ewidencji księgowej środków 

otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych 

z tych środków.  

2. W przypadku wykorzystania na realizację 

zadania tylko części przekazanej dotacji, 

niewykorzystana kwota podlega zwrotowi.  

3. Zwrot dotacji, o której mowa w ust. 2 następuje 

w terminie ustalonym w umowie, nie dłuższym niż 

15 dni od określonego w umowie dnia wykonania 

zadania, na konto bankowe gminy, wskazane 

w umowie. 
 

§ 8.1. Udzielenie dotacji przez Wójta następuje po 

uchwaleniu przez Radę Gminy uchwały budżetowej na 

dany rok, jednakże warunkiem jest rozliczenie się 

podmiotu z przyznanej dotacji dotyczącej roku 

poprzedniego - jeśli dotyczy 

2. Uruchomienie środków następuje jednorazowo 

lub w ratach, w zależności od specyfiki wykonywanego 

zadania i postanowień umowy. 

 

§ 9. Podmiot zobowiązany jest do złożenia 

rozliczenia zadania według wzoru, stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w terminie 

do 30 dni po zakończeniu zadania lub jego części.  

 

§ 10. W terminie 30 dni od daty złożenia rozliczenia, 

o którym mowa w § 9 następuje kontrola prawidłowości 

tego rozliczenia pod względem formalnym 

i rachunkowym.  

 

§ 11. Zapewnia się jawność postępowania w sprawie 

przyjmowania wniosków, przyznania i rozliczenia 

dotacji poprzez publikację wszelkich materiałów 

związanych z dotacją w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy  

 

§ 12. Traci moc Uchwała nr XV/124/2004 Rady 

Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 

trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu 

gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 

publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia 

zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 

wykonywania zleconego zadania.  

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy.  

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Jan Podwalski 
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1996 
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UCHWAŁA Nr XXXVII/187/2010 

 RADY POWIATU w RYPINIE 

 z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

  
w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych i niedziałajacych w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu 

kontroli wykonania zleconego zadania. 

 

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

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

Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 

poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 

poz. 1688 i 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, z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz 

art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, 

poz. 146, Nr 123, poz. 835), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania 

w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich 

rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego 

zadania.  

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot 

niezaliczany do sektora finansów publicznych 

i niedziałający w celu osiągnięcia zysku;  

2) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat 

Rypiński; 

3) zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie 

publiczne należące do sfery zadań publicznych 

powiatu, inne niż określone w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, 

poz. 873 z późn. zm.); 

4) podmiocie wnioskującym – należy przez to 

rozumieć podmiot ubiegający się o dotację z budżetu 

powiatu, który złożył wniosek o przyznanie dotacji; 

5) podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć 

podmiot, z którym zarząd powiatu zawarł umowę 

zlecenia wykonania zadania; 

6) zarządzie powiatu – należy przez to rozumieć 

Zarząd Powiatu w Rypinie. 

 

§ 3. Podmioty mogą otrzymywać z budżetu powiatu 

dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań 

powiatu, w trybie i na zasadach określonych 

w niniejszej uchwale.  

 

§ 4. Ogólne kwoty przeznaczone na dotacje na 

finansowanie zadań realizowanych przez podmioty, 

określa na dany rok uchwała Rady Powiatu w Rypinie 

w sprawie uchwalenia budżetu.  

 

§ 5.1. Podmiot wnioskujący winien przedłożyć 

zarządowi powiatu pisemny wniosek o udzielenie 

dotacji do dnia 30 października roku poprzedzającego 

rok budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór wniosku 

został określony w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Termin określony w ust. 1, nie ma zastosowania 

do zadań jednorazowych, okazjonalnych, których 

zaplanowanie z wyprzedzeniem nie było możliwe.  

 

§ 6.1. Zarząd powiatu, przy rozpatrywaniu wniosku 

o przyznanie dotacji na realizację całości lub części 

zadania publicznego, uwzględnia w szczególności 

następujące kryteria: 

1) znaczenie zadania dla realizacji celów publicznych 

powiatu; 

2) celowość i efektywność wykorzystania środków 

publicznych; 

3) kwotę wnioskowanej dotacji; 

4) wysokość wkładu własnego podmiotu 

wnioskującego; 

5) finansowe możliwości powiatu w ramach 

konkretnego działu i rozdziału klasyfikacji 

budżetowej; 

6) ocenę możliwości rzetelnego wykonania zadania 

publicznego przez podmiot wnioskujący; 

7) analizę i ocenę wykonania poprzednich 

przedsięwzięć danego podmiotu, zwłaszcza 

uzyskanych efektów, spełnienia celów, rzetelności 

i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia 

otrzymanych na ten cel środków.  

2. Zarząd powiatu może uzależnić rozpatrzenie 

wniosku od złożenia w ustalonym terminie 

dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów. 

 

§ 7.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji 

następuje na podstawie pisemnej umowy, której wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Umowa jest zawierana na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego. 

 

§ 8.1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do 

prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej 

umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonywania 

zadania pod względem rzeczowym i finansowym. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, 

upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Rypinie mogą badać dokumenty i inne nośniki 

informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla 

oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać 

udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących 
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wykonania zadania. Podmiot dotowany na żądanie 

kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub 

udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz 

udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym 

przez kontrolującego.  

 

§ 9.1. Termin rozliczenia dotacji ustala się 

w umowie. 

2. Podmiot dotowany jest zobowiązany złożyć 

zarządowi powiatu rozliczenie zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do niniejszej uchwały.  

3. W przypadku, gdy ustalony termin 

wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, 

niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi 

w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania 

dotacji. 

 

§ 10.1. Dotacje wykorzystane niezgodnie 

z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu 

powiatu, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych naliczonych od dnia 

przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie 

z przeznaczeniem.  

2. Wykorzystanie dotacji niezgodnie 

z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji 

przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia 

nieprawidłowego wykorzystania dotacji.  

 

 

 

 

 

§ 11. W celu zapewnienia jawności postępowania 

o udzielenie dotacji i jej rozliczenia, zarząd powiatu 

podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Powiatu Rypińskiego oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie, wykaz 

podmiotów, które ubiegały się i otrzymały dotacje wraz 

z wysokością wnioskowanej przyznanej i rozliczonej 

dotacji.  

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu. 

 

§ 13. Traci moc uchwała nr XXXIX/239/06 Rady 

Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2006 roku 

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie 

z budżetu powiatu dotacji podmiotom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych, na realizację innych 

zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu 

kontroli zleconego zadania. 

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Krzysztof Cegłowski 

 

1996 

 

1997 

 
1997 

UCHWAŁA Nr XXXVII/188/2010 

 RADY POWIATU w RYPINIE 

 z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

  
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu rypińskiego lub jego jednostek 

organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg 

w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 

poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 

poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i 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, 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, 

poz. 575) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, 

z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835), uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

wierzytelności Powiatu Rypińskiego lub jego jednostek 

organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających od 

osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, a także organy 

do tego uprawnione. 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) wierzytelności – należy przez to rozumieć 

należności pieniężne, o których mowa w § 1, 

przypadające od jednego dłużnika (należność 

główna) wraz z należnymi odsetkami i kosztami 

dochodzenia należności (należność uboczna), 

wg stanu na dzień rozstrzygnięcia, a w przypadku 

gdy należność główna została zapłacona – sumę 

odsetek i kosztów ich dochodzenia; 

2) uldze w spłacie - należy przez to rozumieć 

odraczanie lub rozłożenie na raty wierzytelności;  

3) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć 

Zarząd Powiatu w Rypinie;  
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4) Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę 

Powiatu w Rypinie; 

5) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat 

Rypiński; 

6) jednostce organizacyjnej powiatu - należy przez to 

rozumieć jednostki, o których mowa w § 65 Statutu 

Powiatu Rypińskiego, z wyłączeniem 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rypinie; 

7) Starostwie Powiatowym - należy przez to rozumieć 

Starostwo Powiatowe w Rypinie. 

 

§ 3.1. Wierzytelność może zostać umorzona 

w całości lub w części, w przypadkach uzasadnionych 

ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, 

jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek: 

1) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca 

zamieszkania lub siedziby;  

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty 

procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem 

i egzekucją wierzytelności byłyby wyższe od kwoty 

tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne 

okazało się bezskuteczne; 

3) egzekucja wierzytelności zagraża egzystencji 

dłużnika lub jego rodziny; 

4) dłużnik - osoba fizyczna - zmarł, nie pozostawiając 

żadnego majątku lub pozostawił ruchomości 

niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych 

przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego 

użytku, których łączna wartość nie przekracza kwoty 

6.000 zł;  

5) dłużnik - osoba prawna - został wykreślony 

z właściwego rejestru osób prawnych przy 

jednoczesnym braku majątku, z którego można 

egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu 

należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby 

trzecie; 

6) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika 

lub umorzył postępowanie upadłościowe z tego 

powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania; 

7) w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego 

lub upadłościowego nie ściągnięto należności 

z powodu braku majątku i środków na zaspokojenie 

tych wierzytelności. 

2. Umorzenie wierzytelności może nastąpić na 

uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu. Wzór 

wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, 2, 4-7, umorzenie wierzytelności może nastąpić 

także z urzędu. 

4. Umorzenie wierzytelności musi być poprzedzone 

postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże 

przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia 

wierzytelności wymienionych w ust. 1. 

5. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada 

solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy 

okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec 

wszystkich dłużników. 

 

 

6. W przypadku umorzenia części wierzytelności, 

wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania 

części wierzytelności. Niedotrzymanie terminu zapłaty 

pozostałej części wierzytelności powoduje, iż 

wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz 

z należnymi odsetkami. 

7. Udzielenie wsparcia w przypadku, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 może stanowić pomoc de 

minimis.  

 

§ 4.1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych 

interesem publicznym lub ważnym interesem dłużnika, 

na wniosek dłużnika, można odroczyć termin zapłaty 

całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność 

całości albo części wierzytelności na raty, biorąc pod 

uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony 

interes powiatu lub jednostki organizacyjnej powiatu. 

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę 

w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od 

dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu zapłaty. 

3. Jeżeli dłużnik nie zapłacił w terminie lub 

w pełnej wysokości odroczonej wierzytelności lub 

chociażby jednej raty, na jakie wierzytelność została 

rozłożona, pozostała do zapłaty wierzytelność lub 

odpowiednio raty wierzytelności stają się natychmiast 

wymagalne wraz z należnymi odsetkami, w tym 

również z odsetkami, o których mowa w ust. 2.  

4. Po wszczęciu egzekucji sądowej lub 

administracyjnej wniosek o udzielenie ulgi w spłacie nie 

podlega rozpatrzeniu.  

 

§ 5. Umorzenie wierzytelności, odroczenie terminu 

jej spłaty lub rozłożenie na raty zostanie cofnięte, jeżeli 

okoliczności lub dowody, na podstawie których podjęto 

decyzję okazały się fałszywe, albo dłużnik wprowadził 

organ właściwy do umarzania wierzytelności w błąd, 

co do okoliczności stanowiących podstawę umorzenia, 

odroczenia lub rozłożenia na raty wierzytelności. 

W takim przypadku stosuje się odpowiednio § 4 ust. 3.  

 

§ 6. Organami właściwymi do umarzania 

wierzytelności i udzielania ulg w spłacie są: 

1) kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu – 

w odniesieniu do wierzytelności przypadających tym 

jednostkom, jeżeli wartość wierzytelności nie 

przekracza jednorazowo: 

a) w przypadku umorzenia – 1.000 zł,  

b) w przypadku udzielenia ulg w spłacie – 2.000 zł; 

2) Zarząd Powiatu - w odniesieniu do wierzytelności, 

których wartość przekracza kwoty, o których mowa 

w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) Zarząd Powiatu - po zasięgnięciu opinii Komisji 

Budżetu i Finansów Rady Powiatu, jeżeli kwota 

wierzytelności przekracza kwotę 5.000 zł.  

 

§ 7. Organ właściwy do umarzania wierzytelności 

oraz udzielania ulg w spłacie jest również uprawniony 

do umarzania odsetek za zwłokę oraz innych należności 

ubocznych, w całości lub w takiej części, w jakiej 

została umorzona należność główna.  
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§ 8. Umorzenie wierzytelności, o którym mowa 

w § 3, oraz udzielenie ulg w spłacie, o których mowa 

w § 4, następuje w formie pisemnej, na podstawie 

przepisów prawa cywilnego.  

 

§ 9.1. Umorzenie należności, odroczenie terminu 

spłaty całości lub części należności albo rozłożenie 

płatności całości lub części należności na raty wraz 

odsetkami i innymi należnościami ubocznymi wobec 

przedsiębiorców, stanowi pomoc publiczną 

w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).  

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc 

de minimis jest zobowiązany do przedstawienia 

organowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem 

o dzielenie pomocy: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 

w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenń 

o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 

okresie albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie,  

2) informacji i dokumentów, o których mowa 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 

2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się 

o pomoc dr minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311).  

 

§ 10.1. Kierownicy jednostek organizacyjnych 

powiatu są zobowiązani przedkładać Zarządowi 

Powiatu, za pośrednictwem Skarbnika Powiatu, 

półroczne sprawozdania o zakresie umorzonych 

wierzytelności oraz udzielonych ulg w spłacie: 

1) według stanu na dzień 30 czerwca – w terminie do 

dnia 15 lipca; 

 

 

2) według stanu na dzień 31 grudnia - w terminie do 

dnia 31 stycznia następnego roku, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.2  

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust.1 należy 

dołączyć informację opisową.  

 

§ 11. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do 

przedkładania Radzie Powiatu informacji o zakresie 

umorzonych należności oraz udzielonych innych ulgach 

w spłacie należności w półrocznej informacji 

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz 

w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu.  

 

§ 12. Przepisy uchwały dotyczące jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz kierowników tych 

jednostek stosuje się odpowiednio do Starostwa 

Powiatowego i Starosty Rypińskiego.  

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu.  

 

§ 14. Uchyla się uchwałę nr XXXIX/240/06 Rady 

Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2006 roku 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 

odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 

Powiatu Rypińskiego oraz jego jednostek 

organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów 

ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów 

lub osób do tego uprawnionych. 

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Krzysztof Cegłowski 

 
1997 

 

1998 

 
1998 

UCHWAŁA Nr XXXVII/189/2010 

 RADY POWIATU w RYPINIE 

 z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, 

z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 

poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 

poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, 

z 2006 r. Nr 94 poz. 651, z 2008 r. Nr 209 poz. 1316, 

z 2009 r. Nr 22 poz. 120, Nr 19 poz. 100, Nr 157 

poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 146) w związku z art. 4 

ust. 1 pkt 22 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

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

Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 

poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 

poz. 1688, Nr 210 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, z 2010 r. Nr 28 

poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 575), 

uchwala się co następuje: 
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§ 1. Ustala się szczegółowy sposób konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji określony w regulaminie stanowiącym 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu w Rypinie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega 

ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa 

Powiatowego w Rypinie oraz Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa.  
 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Krzysztof Cegłowski 
 

 

załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/189/2010 

Rady Powiatu w Rypinie 

z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

 

Regulamin określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji.  
 

I Cel konsultacji  
 

1. Celem głównym konsultacji jest wspólne 

wypracowanie projektów aktów prawa miejscowego 

oraz rocznego lub wieloletniego programu współpracy 

samorządu powiatowego z organizacjami 

pozarządowymi w rozumieniu ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, działającymi na 

terenie Powiatu Rypińskiego.  

2. Celami szczegółowymi konsultacji jest: 

a) Poznanie opinii organizacji uczestniczących 

w konsultacjach na temat przedłożonych projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

oraz projektu rocznego lub wieloletniego programu 

współpracy,  

b) Wypracowanie optymalnych rozwiązań 

z uwzględnieniem zaproponowanych zmian 

w oparciu o zasady suwerenności stron, partnerstwa 

i jawności.  
 

II Podmioty uczestniczące w konsultacjach  
 

1. Adresatami konsultacji są przedstawiciele 

wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na 

terenie Powiatu Rypińskiego. 

2. Poszczególne organizacje samodzielnie delegują 

swoich przedstawicieli do udziału w konsultacjach. 
 

III Konsultacje  
 

1. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem 

projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji pod 

obrady Rady Powiatu w Rypinie.  

2. Projekty wszystkich aktów prawa miejscowego, 

które poddane zostaną konsultacjom społecznym 

zamieszcza się na tablicy informacyjnej Starostwa 

Powiatowego w Rypinie, na stronie internetowej 

Starostwa www.powiat.rypinski.lo.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej www.bip.powiat.rypinski.lo.pl 

nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem konsultacji.  

3. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia 

konsultacji na zasadach określonych w uchwale 

podejmuje Zarząd Powiatu w Rypinie.  

4. Zarząd Powiatu w Rypinie określa w szczególności: 

a) Przedmiot konsultacji,  

b) Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,  

c) Zakres konsultacji,  

d) Formę konsultacji,  

e) Wydział Starostwa Powiatowego w Rypinie 

odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji,  

f) Wzór formularza ankiety.  

5. Konsultacje przeprowadza się w następujących 

formach: 

a) W formie ankiety,  

b) W formie otwartych spotkań z organizacjami.  

6. Konsultacje przeprowadzane w formie ankiety 

polegają na opublikowaniu treści ankiety na tablicy 

informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz 

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 

w Rypinie pod adresem: www.powiat.rypinski.lo.pl 

i w Biuletynie Informacji Publicznej: 

www.bip.powiat.rypinski.lo.pl  

7. Formularz ankiety powinien zawierać 

uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji, adres e-mail, 

na który można przesyłać wypełnione formularze 

w formie elektronicznej oraz miejsce gdzie można 

składać wypełnione formularze w formie papierowej.  

8. Formularz ankiety stanowi załącznik do 

właściwej uchwały Zarządu Powiatu w Rypinie.  

9. Konsultacje prowadzone w formie bezpośrednich 

spotkań z organizacjami przeprowadza się 

w następującym trybie: 

a) Nie później niż 7 dni przed planowanym terminem 

spotkania umieszcza się na tablicy informacyjnej 

Starostwa Powiatowego w Rypinie, na stronie 

internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej 

informację o spotkaniu, podając jego przedmiot, 

miejsce i czas,  
 

http://www.bip.powiat.rypinski.lo.pl/
http://www.powiat.rypinski.lo.pl/
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b) Zarząd Powiatu wyznacza wydział Starostwa 

Powiatowego w Rypinie odpowiedzialny za 

przeprowadzenie konsultacji, który wyznacza osobę 

prowadzącą spotkanie,  

c) Prowadzący przedstawia w pierwszej kolejności 

uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji, projekt 

aktu prawnego podlegającego konsultacjom 

a następnie otwiera dyskusję,  

d) Po przeprowadzeniu dyskusji prowadzący spotkanie 

informuje o sposobie przeprowadzenia głosowania,  

e) Opinię w sprawie poddanej konsultacji organizacje 

wyrażają większością głosów obecnych na 

spotkaniu.  
 

IV Wyniki konsultacji  
 

1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół 

zawierający informację o formie przeprowadzenia 

konsultacji, terminie przeprowadzenia konsultacji, 

przedmiocie i wynikach konsultacji, a w przypadku 

bezpośrednich spotkań z organizacjami – dołącza się 

listę obecności.  

2. W trakcie procesu konsultacji utworzony 

zostanie rejestr konsultacji zawierający dane osób 

biorących udział w konsultacjach oraz opinie, wnioski 

i ankiety zbierane podczas konsultacji.  

3. Wszystkie opracowania (analizy, opinie, 

wnioski, ankiety) wytworzone na potrzeby konsultacji 

stanowić będą dokumentację konsultacji i będą 

przechowywane w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Rypinie.  

4. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej 

wiadomości w następujący sposób:  

a) Ogłoszenie na tablicy informacyjnej Starostwa 

Powiatowego w Rypinie,  

b) Publikacja na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Rypinie oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

5. Konsultacje z organizacjami maja charakter 

opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów 

Powiatu Rypińskiego.  

6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na 

ilość uczestniczących w nich organizacji.  

 
1998 

 

1999 

 
1999 

UCHWAŁA Nr XXIX/185/10 

 RADY GMINY i MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

 z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

  
w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Izbica Kujawska, wykraczające poza 

podstawę programową. 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

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

art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada 

Gminy i Miasta uchwala, co następuje: 
 

§ 1.1. Świadczenia przedszkola publicznego 

prowadzonego przez Gminę Izbica Kujawska 

w zakresie podstawy programowej w wymiarze pięciu 

godzin dziennie są bezpłatne. 

2. Świadczenia realizowane poza czasem 

przeznaczonym na podstawę programową są odpłatne. 
 

§ 2. Zajęcia, o których mowa w § 1 ust.2 są:  

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój 

psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka; 

2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające 

zainteresowania otaczającym światem; 

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze 

i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz 

zaspakajające ich potrzebę aktywności 

i zainteresowania; 

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój 

fizyczny dziecka; 

5) zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery 

i wycieczki, obserwacje przyrodnicze; 

 

6) przygotowanie dzieci do udziału w różnych 

konkursach, przeglądach, uroczystościach 

i imprezach itp. 
 

§ 3.1. Opłata za świadczenia wymienione w § 2 

wynosi 0,38 zł za godzinę. 

2. Miesięczna wysokość opłaty wnoszona z góry, 

ustalona jest na podstawie stawki za jedną godzinę oraz 

deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów 

dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu 

ponad czas przewidziany na realizację podstawy 

programowej. 
 

§ 4. Szczegółowe warunki pobytu dziecka 

w przedszkolu oraz korzystanie ze świadczeń określa 

umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy rodzicami 

(prawnymi opiekunami dziecka), a dyrektorem 

przedszkola.  
 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 114/2001 Rady Gminy 

i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2001 roku.  
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska.  
 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od 1 grudnia 2010 r.  
 

Przewodniczący Rady 

Zofia Warda 
 

1999 
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2000 

 
2000 

UCHWAŁA Nr XLVI/355/2010 

 RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE 

 z dnia 9 września 2010 r. 

  
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Strzelno. 

 

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

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

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

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

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

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

poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 18, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 

i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 

oraz Nr 106 poz. 675) oraz art. 6 ust.1 pkt 2 i 14 ust. 5 

pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, 

poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, 

poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 

poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, 

z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, 

poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 

Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 

i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 

poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, 

z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, 

poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz 

z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 148, 

poz. 991), uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Gmina Strzelno zapewnia w przedszkolach 

publicznych bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

w czasie 5 godzin dziennie. 

 

§ 2.1. Ustala się wysokość opłat za świadczenia 

udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 

o którym mowa w § 1, obejmujące w szczególności: 

1) czynności opiekuńcze i wychowawcze; 

2) gry i zabawy wspomagające i doskonalące rozwój 

myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, 

uwagi i wyobraźni; 

3) gry i zabawy korygujące wady wymowy; 

4) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania 

i wiedzę o otaczającym świecie, wycieczki; 

5) gry i zabawy twórcze oraz odtwórcze rozwijające 

indywidualne uzdolnienia dzieci; 

6) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój 

fizyczny dzieci; 

7) gry i zabawy wspomagające rozwój emocjonalny 

i społeczny dzieci; 

8) gry i zabawy plastyczne i muzyczne. 

2. Opłatę za 1 godzinę korzystania dziecka 

ze świadczeń, o których mowa w ust 1 ustala się 

w wysokości 1,50 zł. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Strzelna oraz dyrektorom przedszkoli. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/259/2009 Rady 

Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 czerwca 2009 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za niektóre świadczenia 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Strzelno. 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Dorota Repulak 
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UCHWAŁA Nr XLVI/357/2010 

 RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE 

 z dnia 9 września 2010 r. 

  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. 

Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, 

z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, 

poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, 

poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz 

z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

lub gminną radą działalności pożytku publicznego 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Strzelna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Dorota Repulak 

 

Załącznik 

do uchwały nr XLVI/357/2010 

RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE 

z dnia 9 września 2010 r. 

 

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną 

radą działalności pożytku publicznego projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, 

poz. 873 z późn. zm.); 

2) organizacjach pozarządowych – należy przez to 

rozumieć: 

a) niebędące jednostkami sektora finansów 

publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach 

publicznych, 

b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku 

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, którym 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 

w tym fundacje i stowarzyszenia, 

z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy; 

3) innych podmiotach – należy przez to rozumieć: 

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne 

działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych 

oraz o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

b) stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego, 

c) spółdzielnie socjalne, 

d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów 

ustawy o kulturze fizycznej, które nie działają 

w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 

całość dochodu na realizację celów statutowych 

oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 

swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy 

i pracowników; 

4) radzie – należy przez to rozumieć radę działalności 

pożytku publicznego, o której mowa w art. 41e 

ustawy. 

 

Zasady przeprowadzania konsultacji 
 

§ 2. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji pozarządowych 

i innych podmiotów, w szczególności: 
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1) programy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami; 

2) programy profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych; 

3) programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4) strategia rozwoju miasta; 

5) strategia rozwiązywania problemów społecznych; 

6) uchwała w sprawie określenia warunków i trybu 

wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego. 

 

§ 3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na 

terenie gminy-miasta Strzelno lub gminną radą 

działalności pożytku publicznego w przypadku jej 

powołania. 

 

§ 4. Konsultacje przeprowadza się w oparciu 

o zasady: pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

 

§ 5. Konsultacje przeprowadza się przed 

wniesieniem projektu aktu prawnego pod obrady Rady 

Miejskiej w Strzelnie. 

 

§ 6. Decyzję w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji podejmuje każdorazowo Burmistrz Strzelna, 

określając w szczególności: 

1) przedmiot konsultacji; 

2) formę konsultacji; 

3) termin przeprowadzenia konsultacji; 

4) podmioty biorące udział w konsultacjach. 

 

§ 7.1. Informacja w sprawie przeprowadzeniu 

konsultacji wraz z projektem aktu prawnego 

podlegającego konsultacji jest zamieszczana: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej - 

www.bip.strzelno.pl.; 

2) na stronie internetowej Gminy Strzelno - 

www.strzelno.pl; 

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

w Strzelnie. 

2. Informacja w sprawie przeprowadzeniu 

konsultacji wraz z projektem aktu prawnego 

podlegającego konsultacji może być przekazywana 

dodatkowo również w inny sposób. 

 

§ 8. Organizacje pozarządowe i inne podmioty 

mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie na temat 

konsultowanych projektów aktów prawnych 

w następujących formach: 

1) ustnie - podczas spotkań organizowanych przez 

Burmistrza Strzelna z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów; 

2) pisemnie - w wersji papierowej lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

 

§ 9.1. W przypadku powołania gminnej rady 

działalności pożytku publicznego konsultacje 

przeprowadza się wyłącznie z radą. 

2. Burmistrz Strzelna przedkłada radzie projekt 

aktu prawnego będącego przedmiotem konsultacji. 

3. Rada przedkłada pisemną opinię w terminie 

14 dni od dnia doręczenia projektu aktu prawnego. 

4. Nieprzedstawienie opinii w terminie wskazanym 

w ust. 3 oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

 

§ 10. Konsultacje uważa się za ważne bez względu 

na liczbę organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały 

przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą. 

 

§ 11. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów 

Gminy Strzelno. 

 

§ 12.1. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz 

Strzelna sporządza sprawozdanie. 

2. Burmistrz Strzelna przedkłada sprawozdanie 

z przeprowadzonych konsultacji Radzie Miejskiej 

w Strzelnie wraz z projektem aktu prawnego będącego 

przedmiotem konsultacji. 
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2002 

 
2002 

UCHWAŁA Nr XXXV/167/10 

 RADY GMINY BARTNICZKA 

 z dnia 21 września 2010 r. 

  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bartniczka. 

 

Na podstawie art.4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. 

zm.
1
) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Brodnicy, Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Bartniczka. 

 

§ 2. Regulamin ustala szczegółowe zasady 

utrzymania porządku i czystości na terenie 

nieruchomości znajdujących się w gminie. 

 

§ 3.1. Właściciele nieruchomości oprócz 

obowiązków wynikających z ustawy zapewniają: 

1) przygotowanie miejsca do ustawienia urządzeń 

służących do zbierania odpadów w sposób nie 

utrudniający ruchu pieszych i pojazdów, z łatwym 

dostępem dla podmiotów świadczących usługi 

wywozowe (miejsce to musi być nieuciążliwe, 

zabezpieczone przed zbieraniem wody i błota oraz 

przed dostępem zwierząt); 

2) gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych w pojemnikach o których 

mowa w § 4. oraz dodatkowo w workach na śmieci, 

w przypadku okresowo zwiększonej ilości 

nagromadzenia odpadów; 

3) usuwanie odpadów komunalnych i innych 

zanieczyszczeń z terenu nieruchomości w tym także 

miejsc wokół urządzeń do zbierania odpadów; 

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń (np. liści) z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego, 

a w szczególności: 

a) pryzmowanie zgarniętego z chodnika śniegu 

i lodu przy krawężnikach w sposób 

niepowodujący utrudnień w ruchu pieszym 

i pojazdów, 

b) likwidowanie śliskości i gołoledzi poprzez 

stosowanie środków uszorstniających 

(zabezpieczonych we własnym zakresie), które 

należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn 

ich zastosowania. 

2. Zabrania się: 

1) usuwania na jezdnię zmiotek zgarniętych 

z chodnika, zmiotki należy usunąć do własnego 

pojemnika na odpady; 

2) mycia pojazdów samochodowych detergentami, 

szamponami i innymi środkami chemicznymi na 

ulicach, chodnikach, w lasach i parkach. Mycie 

pojazdów samochodowych dozwolone jest 

z zachowaniem następujących warunków: 

a) czynności te mogą odbywać się wyłącznie w obrębie 

nieruchomości, 

b) ścieki powstałe podczas mycia pojazdów 

samochodowych nie mogą być bezpośrednio 

odprowadzane do zbiorników wodnych lub do 

ziemi. 

 

§ 4.1. Każda nieruchomość zamieszkała musi być 

wyposażona w pojemniki o pojemności co najmniej 

110 l, z wyjątkiem jednoosobowych gospodarstw 

domowych gdzie dopuszcza się pojemniki o pojemności 

co najmniej 60 l. 

2. Ustala się wskaźniki normatywne (norma 

miesięczna) dla określenia ilości pojemników do 

zbierania odpadów komunalnych, w jaką powinna być 

wyposażona nieruchomość: 

1) budynki wielorodzinne – 0,035 m³ x liczba osób 

zamieszkałych; 

2) budynki jednorodzinne – 0,025 m³ x liczba osób 

zamieszkałych, jednak nie mniej niż jeden pojemnik; 

3) gospodarstwa rolne – 0,015 m³ x liczba osób 

zamieszkałych, jednak nie mniej niż jeden pojemnik; 

4) szkoły – 0,003 m³ x liczba uczniów i pracowników; 

5) lokale gastronomiczne – objętościowo faktycznie 

odebrane jednak nie mniej niż 0,22 m³; 

6) lokale handlowe – 0,020 m³ na każde 10 m² 

powierzchni całkowitej jednak nie mniej niż 

0,11 m³; 

7) zakłady usługowe, rzemieślnicze, produkcyjne – 

objętościowo faktycznie odebrane, jednak nie mniej 

niż 0,11 m³. 

3. Każdy podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą musi być wyposażony w pojemnik na 

odpady o pojemności minimum 110 l i opróżniany 

z częstotliwością uniemożliwiającą jego przepełnienie. 

4. Ilość urządzeń do zbierania odpadów 

komunalnych powinna zapewnić zbieranie wszystkich 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przez 

okres pomiędzy kolejnymi wywozami. 

5. Możliwe jest wspólne korzystanie właścicieli 

kilku nieruchomości z pojemników ustawionych razem. 

 

§ 5. Na drogach i miejscach użyteczności 

publicznej odpady gromadzi się w koszach ulicznych, 

ustawionych w rejonach intensywnego ruchu pieszych, 

których opróżnianie zapewnia Wójt Gminy. 

 

§ 6.1. Ustala się minimalną częstotliwość usuwania 

odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) z budynków jedno i wielorodzinnych oraz 

gospodarstw rolnych - nie rzadziej niż raz na 

miesiąc; 
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2) z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk, 

imprez sportowych i rekreacyjnych itp. - codziennie 

i nie później niż do 12 godzin od zakończenia 

imprezy; 

3) koszy ulicznych - według potrzeb. 

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze 

zbiorników bezodpływowych uzależnia się od ich 

pojemności i ilości zużytej wody w sposób 

gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika 

bezodpływowego. 

 

§ 7. Ustala się następujące zasady selektywnej 

zbiórki odpadów: 

1) w miarę możliwości wprowadza się obowiązek 

prowadzenia selektywnej zbiórki następujących 

odpadów, dających się ponownie wykorzystać: 

a) szkła, 

b) tworzyw sztucznych, 

c) makulatury, 

d) metali; 

2) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów 

wyszczególnionych w pkt 1 lit. a i b stosuje się 

odpowiednio oznaczone pojemniki; 

3) odpady wymienione w pkt 1 lit. c i d mieszkańcy 

winni samodzielnie i na własny koszt dostarczać do 

wyznaczonych miejsc składowania bądź zbiórki oraz 

do punktów skupu organizowanych przez różne 

podmioty; 

4) odpady komunalne wielkogabarytowe oraz 

powstające w wyniku remontu powinny być 

gromadzone w wydzielonych miejscach i usuwane 

jak najszybciej w terminach uzgodnionych 

z jednostką wywozową;  

5) odpady organiczne powstające na terenie 

nieruchomości zaleca się gromadzić oddzielnie lub 

przekazywać do kompostowni, na koszt właściciela 

odpadów. 

6) podmiot prowadzący działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych jest obowiązany 

do selektywnego odbierania odpadów oraz 

ograniczenia ilości odpadów ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania - 

zgodnie z wymogami Planu Gospodarki Odpadami 

dla Gminy Bartniczka: 

a) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 

75 procent wagowo całkowitej masy odpadów 

ulegających biodegradacji, co stanowi – 

7,12 Mg/rok; 

b) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 

50 procent wagowo całkowitej masy odpadów 

ulegających biodegradacji co stanowi – 

4,75 Mg/rok; 

c) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 

35 procent wagowo całkowitej masy odpadów 

ulegających biodegradacji, co stanowi – 

3,32 Mg/rok; 

7) odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów 

komunalnych winny być przekazywane nieodpłatnie 

do punktów ich zbiórki, 

8) odpady zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego winny być przekazane 

nieodpłatnie podmiotom upoważnionym do ich 

zbierania; 

 

§ 8.1. Właściciele zwierząt domowych lub 

opiekunowie zwierząt zobowiązani są do stałego dozoru 

oraz zachowania środków ostrożności zapewniających 

ochronę przed zagrożeniem bądź uciążliwością dla ludzi 

oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 

do wspólnego użytku. 

2. Do obowiązków właścicieli i opiekunów 

zwierząt należy w szczególności: 

1) w odniesieniu do psów: 

a) prowadzenie psów w miejscach publicznych 

wyłącznie na uwięzi, a psów niebezpiecznych 

dodatkowo w kagańcu, 

b) reagowanie w sytuacjach powodujących 

zakłócenia spokoju porządku, bądź ciszy nocnej 

wywoływanej uporczywym wyciem 

i szczekaniem psa, 

c) umieszczanie w widocznym miejscu, przy 

wejściu na teren nieruchomości, odpowiedniej 

informacji – w przypadku posiadania psów 

agresywnych 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

a) stały i skuteczny dozór, 

b) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń 

pozostawionych przez zwierzęta domowe na 

chodnikach, jezdniach, parkingach, terenach 

zielonych i innych terenach przeznaczonych do 

wspólnego użytku. 

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone 

w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod 

warunkiem, że właściciel lub opiekun psa ma 

możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad 

jego zachowaniem. 

 

§ 9.1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 

zakazuje się hodowli dużych zwierząt gospodarskich. 

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich na terenach wiejskich o zwartej 

zabudowie o charakterze nierolniczym pod warunkiem, 

że: 

1) pomieszczenia dla zwierząt utrzymywane będą 

w należytym stanie sanitarnym, porządkowym 

i estetycznym; 

2) ścieki, obornik i inne nieczystości powstające 

w związku z hodowlą lub chowem będą gromadzone 

w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym 

podłożu i usuwane z terenu nieruchomości w sposób 

zgodny z prawem, nie pogarszający warunków 

sanitarnych, zdrowotnych i porządkowych 

otoczenia; 

3) hodowla nie będzie stanowiła uciążliwości w postaci 

hałasu, odoru itp. dla innych osób zamieszkujących 

na nieruchomości oraz nieruchomościach 

sąsiednich; 

4) przestrzegane będą obowiązkowe przepisy 

sanitarno-epidemiologiczne. 
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§ 10.1. Na każdego właściciela zabudowanej 

nieruchomości, nakłada się obowiązek przeprowadzania 

deratyzacji na terenie posesji minimum dwa razy 

w roku, tj. wiosną i jesienią. 

2. Ustala się, że obowiązującymi terminami 

przeprowadzania deratyzacji są: 15-30 marca 

i 10-25 października każdego roku. 

3. Wykonanie deratyzacji, o której mowa w ust. 1, 

nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku 

bieżącej walki z gryzoniami. 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

 

 

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXIV/117/2005 Rady 

Gminy Bartniczka z dnia 07 grudnia 2005 r. w Sprawie 

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy. 

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Leszek Walczak 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 

w Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, 

z 2008 r. Nr 223 poz. 1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, 
Nr 92 poz. 753 i Nr 215 poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 47 poz. 278. 

 
2002 

 

2003 

 
2003 

UCHWAŁA Nr XXXIV/381/10 

 RADY POWIATU WŁOCŁAWSKI 

 z dnia 27 września 2010 r. 

  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej. 

 

Na podstawie art. 4 ust l pkt. 6 ustawy z dnia z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142. póz. 1592 ze zm.
1
), w związku 

z art. 6a ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, póz. 115 z późn. 

zmianami
2
) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Zalicza się do kategorii drogi powiatowej 

odcinek dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 562 

Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Biskupice-Płock 

od km 0+000 do km 0+405. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu. 

 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem 

l-go stycznia 2011 r. i podlega opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Budzyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 

w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, poz. 984; 
Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806 oraz 

z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, z 2007 r. 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 92, poz.753. Nr 157, poz. 1241, z2010 r. Nr 28, póz. 142 

i 146, Nr 40, poz. 230. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz.U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, 

poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2003 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 159 – 8231 – Poz. 2004 
 

2004 

 
2004 

UCHWAŁA Nr XXIX/28/2010 

 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

 z dnia 27 września 2010 r. 

  
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z powiatową radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. 

Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, 

z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, 

poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, 

z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, 

Nr 22 poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 

poz. 146) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania 

z powiatową radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji w brzmieniu ustalonym w załączniku do 

niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu Grudziądzkiego.  
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 

Przewodniczy Rady 

Jerzy Wołoszyn 

 

Załącznik 

do uchwały nr XXIX/28/2010 

Rady Powiatu Grudziądzkiego 

z dnia 27 września 2010 r. 

 

Szczegółowy sposób konsultowania z powiatową 

radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1.1. Konsultacje przeprowadza się w celu 

poznania opinii powiatowej rady działalności pożytku 

publicznego lub organizacji pozarządowych 

i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej 

„organizacjami”, projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji.  

2. Konsultacje przeprowadza się zawsze przed 

uchwaleniem przez Radę Powiatu Grudziądzkiego 

rocznego programu współpracy powiatu grudziądzkiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.  

3. Każdy z podmiotów wskazanych w ust. 1 ma 

prawo wyrażenia opinii w sposób określony w uchwale 

oraz przesłanie jej na wskazany w ogłoszeniu 

o konsultacji adres i we wskazanej formie.  

 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I FORMY 

KONSULTACJI 

 

§ 2. Organem przeprowadzającym konsultacje jest 

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego.  

 

§ 3. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji 

społecznych pokrywane są z budżetu powiatu 

grudziądzkiego.  

 

§ 4.1. Konsultacje mogą mogą być prowadzone 

w co najmniej jednej z podanych form:  

1) konsultacje pisemne;  

2) spotkanie z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych;  

3) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.  

2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające 

szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, 

zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych 

technik informatycznych.  

 

§ 5. O sposobie przeprowadzenia konsultacji 

zdecyduje Zarząd Powiatu Grudziądzkiego.  

 

§ 6.1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji 

społecznych na stronie internetowej powiatu 

publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, 

w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin, 

forma i tryb konsultacji.  
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2. Publikacja na stronach internetowych nie 

wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach. 

3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji 

społecznych publikowana jest w terminie nie krótszym 

niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia. 

 

§ 7. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół 

zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku 

konsultacji. W przypadku spotkania z przedstawicielami 

organizacji załącznikiem do protokołu jest lista 

obecności uczestników spotkania.  

 

§ 8. Nie przedstawienie opinii we wskazanym 

terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 9. Po zakończeniu konsultacji Zarząd Powiatu 

Grudziądzkiego rozpatruje zgłoszone w trakcie trwania 

konsultacji postulaty i opinie i ustali ostateczną treść 

projektu aktu prawnego. 

 

§ 10. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organu 

przeprowadzającego konsultacje. 

 

§ 11. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu 

na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach 

jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony 

w Regulaminie. 

 

2004 

 

2005 

 
2005 

UCHWAŁA Nr XXXVI/175/2010 

 RADY GMINY BRZOZIE 

 z dnia 29 września 2010 r. 

  
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Brzozie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a”, art. 40 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 13, art. 37, art. 68 

i art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarstwie nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Określa się zasady nabywania, zbywania 

i odciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony. 
 

Rozdział I 

Zasady nabywania 
 

§ 2. Wójt wykonuje czynności związane 

z nabyciem nieruchomości. 
 

§ 3. Nabycie nieruchomości dokonuje się w oparciu 

o sporządzony ze zbywcą protokół uzgodnień 

zawierający opis nieruchomości, dane dotyczące osoby 

właściciela, informację o przeznaczeniu w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego i uzgodnioną 

cenę. 
 

§ 4. Łączna wartość wydatków związanych 

z nabyciem nieruchomości w drodze czynności 

prawnych, dokonanych w danym roku kalendarzowym 

nie może naruszać regulacji uchwały budżetowej. 
 

§ 5. Szczegółowe zasady nabycia nieruchomości 

regulują przepisy o gospodarce nieruchomościami. 
 

Rozdział II 

Zasady zbywania 
 

§ 6. Wójt wykonuje czynności związane 

ze zbywaniem nieruchomości. 

§ 7. Zbycie nieruchomości może nastąpić w trybie 

przetargowym lub bezprzetargowym. 

 

§ 8. Zbycie nieruchomości wymaga sporządzenia 

aktualnego operatu szacunkowego wyceny 

nieruchomości. 

 

§ 9. Szczegółowe zasady zbywania nieruchomości 

regulują przepisy o gospodarce nieruchomościami. 

 

Rozdział III 

Zasady obciążania nieruchomości 

 

§ 10.1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy 

mogą być obciążane ograniczonymi prawami 

rzeczowymi, w tym: służebnościami gruntowymi, 

hipotekami i użytkowaniem. 

2. Czynności określone w ust. 1 wykonuje Wójt. 

 

Rozdział IV 

Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania 

nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony. 

 

§ 11. Wójt wykonuje bez zgody Rady Gminy 

czynności prawne dotyczące wydzierżawiania 

nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 

na czas nieznaczony w przypadku; 

1) nieruchomości przeznaczonych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny 

rolne; 

2) nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne. 

 

§ 12. Zasady dotyczące wydzierżawiania 

nieruchomości stosuje się odpowiednio do czynności 

dotyczących wynajmowania nieruchomości. 
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Jan Zbigniew Karbowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2005 

 

2006 

 
2007 

UCHWAŁA Nr 341/10 

 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU 

 z dnia 7 października 2010 r. 

  
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej 

w Świeciu, Rady Powiatu Świeckiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wyboru Burmistrza 

Świecia zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 

1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw (tekst jednolity 

Dz.U. z 2010, Nr 176, poz. 1190), na wniosek 

Burmistrza Świecia, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Utworzyć odrębne obwody głosowania dla 

przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej 

w Świeciu, Rady Powiatu Świeckiego i Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wyboru 

Burmistrza Świecia zarządzonych na dzień 21 listopada 

2010 r.: 

1) obwód głosowania Nr 17,Wojewódzki Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr Józefa 

Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18; 

2) obwód głosowania Nr 18, Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej “Nowy Szpital sp. z o.o.” 

w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126; 

3) obwód głosowania Nr 19, Dom Pomocy Społecznej 

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo w Świeciu, 

ul. Wojska Polskiego 128. 

 

§ 2. Obwody głosowania wymienione w § 1 

obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana 

obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla 

wyborców objętych rejestrem wyborców w Gminie 

Świecie, przebywających w tych jednostkach w dniu 

wyborów. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Świecia. 

 

 

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu 

Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, oraz 

Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy. 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

i podaniu do wiadomości publicznej w sposób 

zwyczajowo przyjęty w gminie oraz poprzez publikację 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Jerzy Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2007 
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DECYZJA Nr OPO-4210-41(13)/2010/537/X/ED 

 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 z dnia 14 października 2010 r. 

 

zatwierdzająca taryfę dla ciepła Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą 

w Mogilnie. 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 

pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy 

z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 

z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 

poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, 

poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, 

poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, 

poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, 

Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. 

Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz w związku 

z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. 

Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 

poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, 

poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, 

poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. 

Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, 

poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, 

poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228) po rozpatrzeniu wniosku 

z 2 sierpnia 2010 r. uzupełnionego pismami z 18 sierpnia 

2010 r., 7 i 30 września 2010 r. Mogileńskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Mogilnie, posiadającego numer identyfikacji 

podatkowej (NIP): 5571665847 zwanego w dalszej 

części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

 

postanawiam 

 

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez 

Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej 

decyzji na okres do 30 listopada 2011 r. 

 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa 

posiadającego koncesje z 16 grudnia 1998 r. w zakresie: 

wytwarzania ciepła nr WCC/706/537/U/OT-1/98/KK 

ze zmianami oraz przesyłania i dystrybucji ciepła 

nr PCC/734/537/U/OT-1/98/KK ze zmianami, 

9 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 

ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo 

energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 

posiadające koncesje na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania 

i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła 

oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona 

taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami 

i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - 

Prawo energetyczne. 

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy 

– Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa 

URE należy między innymi ustalanie okresu 

obowiązywania taryfy. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na 

podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że 

Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne 

oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 

z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, 

poz. 1423), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem 

taryfowym”. 

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez 

Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych 

dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie 

porównywalnych kosztów poniesionych przez 

Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 

ust. 2 rozporządzenia taryfowego). Z uwagi na 

stosowaną przez Przedsiębiorstwo metodę podziału 

kosztów na stałe i zmienne dla celów kalkulacji cen 

ciepła za uzasadnione uznano koszty, które zapewniły 

utrzymanie wskaźnika udziału kosztów stałych 

w łącznych kosztach wytwarzania ciepła na poziomie 

zbliżonym do dotychczas stosowanego, celem ochrony 

interesów odbiorców przed nadmiernym wzrostem opłat 

stałych. 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do 

sieci ciepłowniczej, ponieważ nie planuje się 

przyłączania nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka 

potrzeba Przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona 

niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie. 

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie 

z wnioskiem Przedsiębiorstwa. 

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.* 

 

z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor 

Zachodniego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Poznaniu  

Irena Gruszka 

 

* Pouczenie zostało pominięte 
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Załącznik nr 1 

do decyzji nr OPO-4210-41(13)/2010/537/X/ED 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 14 października 2010 r.

 

Taryfa dla ciepła 

 

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Mogilnie 

 

Część I 

Objaśnienia pojęć i skrótów 

 

1. ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, 

Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 

poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, 

poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530); 

2. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193 

poz. 1423); 

3. rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92); 

4. sprzedawca - Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, 

5. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 

energetycznym; 

6. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła, 

7. lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze 

wyłącznie w tym obiekcie; 

8. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika 

ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych; 

9. grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt; 

 10. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła 

ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych; 

 11. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej 

wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 

 12. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, 

służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia 

należności z tytułu dostarczania ciepła; 

 13. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej 

największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi  w warunkach obliczeniowych, która zgodnie 

z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego 

obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza  

w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 

 

Część II 

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło 
 

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie: 

 wytwarzania ciepła – decyzja nr WCC/706/537/U/OT-1/98/KK z 16 grudnia 1998 r. wraz ze zmianami, 

 przesyłania i dystrybucji ciepła nr PCC/734/537/U/OT-1/98/KK z 16 grudnia 1998 r. wraz ze zmianami. 
 

Część III 

Podział odbiorców na grupy 
 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono następujące grupy odbiorców: 
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GRUPA A 1/1 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła opalanego gazem ziemnym zlokalizowanego przy 

ul. Polnej 4 poprzez wodną sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne będące własnością sprzedawcy i przez 

niego eksploatowane, 

 

GRUPA A 1/2 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła opalanego gazem ziemnym zlokalizowanego przy 

ul. Polnej 4 poprzez wodną sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne będące własnością sprzedawcy i przez niego 

eksploatowane, 

 

GRUPA A 2 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła opalanego gazem ziemnym zlokalizowanego przy 

ul. Dworcowej 3A poprzez wodną sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez sprzedawcę, 

 

GRUPA B - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym. 

 

Część IV 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

 

1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup 

odbiorców: A1/1, A1/2 i A2 

 

Rodzaje cen  

i stawek opłat 
Jednostka miary 

Grupa odbiorców 

A1/1 A1/2 A2 

cena za zamówioną 

moc cieplną 

roczna 

zł/MW/rok 
netto 116 610,35 80 581,96 

rata miesięczna 

zł/MW/m-c 
netto 9 717,53 6 715,16 

cena ciepła zł/GJ netto 51,01 52,01 

cena nośnika ciepła zł/m
3 

netto 19,52 19,97 

stawka 

opłaty stałej za 

usługi przesyłowe 

roczna 

zł/MW/rok 
netto 15 585,87 16 536,61 9 987,64 

rata miesięczna 

zł/MW/m-c 
netto 1 298,82 1 378,08 832,30 

stawka opłaty 

zmiennej za usługi 

przesyłowe 

zł/GJ netto 7,06 7,99 5,48 

 

2. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat dla grup odbiorców B 

 

Rodzaje stawek opłat Jednostka miary 

Grupa 

odbiorców 

B 

stawka opłaty 

miesięcznej za 

zamówioną moc cieplną 

zł/MW/m-c netto 7 441,54 

stawka opłaty za ciepło zł/GJ netto 57,91 

 

Do cen i stawek opłat zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ nie planuje się przyłączania 

nowych odbiorców. Jeśli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy 

i wystąpi o jej zatwierdzenie. 

 

Część V 

Zasady ustalania cen i stawek opłat 

 

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone na podstawie art. 45 ustawy oraz według 

zasad określonych w §11, 12 i 18-21 rozporządzenia taryfowego. 
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Część VI 

Warunki stosowania cen i stawek opłat 

 

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych 

obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 

2. W przypadkach: 

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę 

warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła 

albo w umowie kompleksowej, 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

- udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy, 

- nielegalnego poboru ciepła, 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

 

Część VII 

Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat 

 

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia 

od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed 

wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat. 

 

Prezes Zarządu 

Artur Lorczak 

 
2008 

 

2008 

 
2009 

DECYZJA Nr OPO-4210-54(6)/2010/546/XI/MJ 

 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 z dnia 15 października 2010 r. 

 

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji 

sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie. 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 

pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy 

z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 

z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 

poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, 

poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, 

poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, 

poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, 

Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. 

Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz w związku 

z art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. 

Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 

poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, 

poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, 

poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181 poz. 1524, z 2008 r. 

Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, 

poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, 

poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228), po rozpatrzeniu 

wniosku z 21 września 2010 r. l. dz. 207/2010 

uzupełnionego pismami z 8 października 2010 r. l. dz. 

224/2010, z 15 października 2010 r. l. dz. 229/2010 

Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów 

i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie, 

posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

878-00-04-442, zwanej w dalszej części decyzji 

„Przedsiębiorstwem” 

 

postanawiam  

 

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę 

taryfy dotyczącą cen i stawek opłat, która to zmiana 

stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

 

UZASADNIENIE  

 

Decyzją z 22 lipca 2010 r. nr OPO-4210-

28(9)/2010/546/XI/AgS Prezes URE zatwierdził, na 

okres do 31 sierpnia 2011 r., ustaloną przez 

Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 29 lipca 2010 r. 

została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 122, 

poz. 1592. 

Pismem z 21 września 2010 r. l. dz. 207/2010, które 

wpłynęło do Zachodniego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 

27 września 2010 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło 

z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła, polegającą na 

zatwierdzeniu nowych cen i stawek opłat. 
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Przedsiębiorstwo uzasadniło podwyżkę znacznie 

wyższymi kosztami zakupu paliwa gazowego, 

stosowanego w źródłach ciepła sprzedawcy, 

w porównaniu do kosztów, na podstawie których 

dokonano kalkulacji cen i stawek opłat dotychczas 

obowiązujących. 

Przyczyną wzrostu kosztów paliwa jest wejście 

w życie taryfy dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie 

(taryfa ogłoszona w Biuletynie Branżowym URE – 

Paliwa gazowe nr 41/2010(356) z 16 września 2010 r.), 

skutkującej wzrostem ceny paliwa gazowego, co 

stanowi okoliczność przewidzianą w § 27 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 października 

2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 

w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423). 

 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której 

strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za 

zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 

administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ 

wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie 

sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji 

i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 

interes strony. Za uwzględnieniem wniosku 

Przedsiębiorstwa przemawia interes społeczny 

analizowany w perspektywie wielomiesięcznej, jak 

i interes strony (dłuższe utrzymywanie cen i stawek 

opłat nie pokrywających kosztów prowadzenia 

działalności naraża Przedsiębiorstwo na straty), 

a zmianie decyzji nr OPO-4210-28(9)/2010/546/XI/AgS 

nie sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne. 

Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że 

zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę 

decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.* 

 

z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor 

Zachodniego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Poznaniu  

Irena Gruszka 

 

* Pouczenie zostało pominięte 
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Załącznik nr 1 

do decyzji nr OPO-4210-54(6)/2010/546/XI/MJ 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 15 października 2010 r. 

 

Zmiana taryfy dla ciepła 

 

Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie 

 

W „Taryfie dla ciepła” ustalonej przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

z siedzibą w Wąbrzeźnie stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 22 lipca 2010 r.  

Nr OPO-4210-28(9)/2010/546/XI/AgS wprowadza się następujące zmiany: 

 

w Części IV „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” w pkt  1. Wysokość cen i stawek opłat w zakresie 

wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców: A11, A12, B11, B12, F wprowadza się zmiany: 

 

CZĘŚĆ IV 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

 

Wysokość cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców: A11, A12, 

B11, B21 

 

L.p. Rodzaje cen i stawek opłat Jednostka miary 
Grupa odbiorców 

A11 A12 B11 B21 

1. cena za zamówioną moc cieplną 

roczna zł/MW/rok netto 113 171,76 109 677,12 

rata miesięczna 

zł/MW/m-c 
netto 9 430,98 9 139,76 

2. cena ciepła zł/GJ netto 52,39 49,63 

3. cena nośnika ciepła zł/m
3
 netto 12,52 

4. 
stawka opłaty stałej za usługę 

przesyłową 

roczna zł/MW/rok netto 16 448,16 18 835,92 15 307,44 13 908,84 

rata miesięczna 

zł/MW/m-c 
netto 1 370,68 1 569,66 1 275,62 1 159,07 

5. 
stawka opłaty zmiennej za usługę 

przesyłową 
zł/GJ netto 9,90 10,65 9,94 6,91 

 

 

Wysokość stawek opłat dla grupy odbiorców F 

 

Lp. Rodzaje stawek opłat Jednostka miary Grupa odbiorców F 

1. 
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc 

cieplną 
zł/MW/m-c netto 9 517,51 

2. stawka opłaty za ciepło zł/GJ netto 53,14 

 

Ustalone w Części IV taryfy stawki opłat (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do 

nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

 

Członek Zarządu Prezes Zarządu 

Gł. Księgowy Szczepan Wtulich 

Aleksandra Nadworna 
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2009 

2009 

 
2010 

ROZPORZADZENIE Nr 5/2010 

 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU 

 z dnia 5 października 2010 r. 

  
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych na terenie wsi Górna Grupa 

gm. Dragacz  

 

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.
1
 zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód 

podziemnych zlokalizowanego na terenie wsi Górna 

Grupa w gminie Dragacz położonej w powiecie 

świeckim w województwie kujawsko-pomorskim 

składającą się z: 

1) terenu ochrony bezpośredniej, 

2) terenu ochrony pośredniej. 

2. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje obszar 

o łącznej powierzchni 1215 m² . Terenem ochrony 

bezpośredniej obejmuje się oddzielnie studnie nr 2 i nr 5 

oraz oddzielnie studnie nr 3 i nr 4. Opis granic terenu 

ochrony bezpośredniej ujęcia wód w Górnej Grupie 

stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

3. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar 

o powierzchni 4,06 km². Opis granic terenu ochrony 

pośredniej ujęcia wód w Górnej Grupie stanowi 

załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

4. Przebieg granic strefy ochronnej ujęcia wód 

w Górnej Grupie przedstawiono na mapach 

stanowiących załączniki nr 3 a-c do rozporządzenia, 

w tym: 

a) tereny ochrony bezpośredniej ujęcia przedstawione 

są w zał.nr 3 a-b, 

b) teren ochrony pośredniej ujęcia przedstawiony jest 

w zał.nr 3 c. 

 

§ 2.1. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje 

się użytkowania gruntów na cele nie związane 

z eksploatacją ujęcia. 

2. Na terenie ochrony bezpośredniej nakazuje się: 

1) odprowadzać wody opadowe w sposób 

uniemożliwiający przedostawanie się ich do obudów 

studni służących do poboru wody; 

2) zagospodarować teren zielenią; 

3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony 

bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, 

przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy 

obsłudze urządzeń służących do poboru wody; 

4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie 

osób nie zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

służących do poboru wody. 

3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić 

a jego granice oznakować poprzez umieszczenie na 

ogrodzeniu tablic zawierających informacje o ujęciu 

wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych zgodnie 

ze wzorem ustalonym w treści Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów 

tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 136 poz. 1457, z 2005 r. Nr 250 

poz. 2506). 

 

§ 3. Na terenie ochrony pośredniej zakazuje się: 

1) wprowadzania ścieków do wód i do ziemi, 

z wyjątkiem odprowadzanych na podstawie 

pozwolenia wodnoprawnego, 

2) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów 

ściekowych, 

3) stosowania środków ochrony roślin innych niż 

dopuszczone do stosowania w strefach ochronnych 

ujęć wody, 

4) stosowania wyższych niż zalecane dawek środków 

ochrony roślin dopuszczonych do stosowania 

w strefach ochronnych ujęć wody, 

5) stosowania nawozów sztucznych i naturalnych 

w dawkach przekraczających „Zalecenia nawozowe 

dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków 

zielonych” zawarte w instrukcji 

upowszechnieniowej nr 151 z 2008 r. wydanej przez 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - 

PIB Puławy, 

6) lokalizowania i rozbudowy składowisk odpadów 

komunalnych ,niebezpiecznych, innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych, 

7) przechowywania i składowania odpadów 

promieniotwórczych, 

8) lokalizowania zakładów przemysłowych i inwestycji 

zaliczonych do przedsięwzięć wymagających bądź 

mogących wymagać raportu o oddziaływaniu na 

środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 

z późn. zm.), 

9) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt, 

 10) lokalizowania magazynów, baz i stacji paliw 

płynnych, a także rurociągów do ich transportu, 

 11) lokalizowania magazynów substancji, o których 

mowa w: 

a) załączniku nr 11 do rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 

Nr 137 poz.984 ze zm.), 

b) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu 

substancji priorytetowych w dziedzinie polityki 

wodnej (Dz.U. Nr 233 poz. 1987), 
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c) rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 

4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów 

niebezpiecznych, których przewóz drogowy 

podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz.U. Nr 107 

poz.742), 

 12) lokalizowania budownictwa mieszkaniowego 

,usługowego, handlowego, przemysłowego 

i turystycznego bez wcześniejszego skanalizowania 

terenu bądź wyposażenia go w oczyszczalnie 

ścieków lub bez zgody właściciela kanalizacji do 

włączenia tych obiektów w istniejącą sieć 

kanalizacyjną, 

 13) urządzania obozowisk, 

 14) budowy nowych parkingów ,z wyjątkiem 

posiadających uszczelnioną powierzchnię 

i podłączonych do kanalizacji, 

 15) lokalizowania cmentarzy i rozbudowy istniejącego 

cmentarza, 

 16) grzebania zwłok zwierzęcych, 

 17) lokalizowania zbiorczych oczyszczalni ścieków, 

 18) lokalizowania warsztatów i komisów 

samochodowych bez uszczelnienia powierzchni 

i bez odwodnienia miejsc postojowych i stanowisk 

naprawczych, 

 19) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami 

wyposażonymi w systemy odprowadzające 

i oczyszczające ścieki, 

 20) prowadzenia odwodnień budowlanych bez 

określenia ich skutków na ujęcie wody, 

 21) prowadzenia prac melioracyjnych, z wyjątkiem prac 

mających na celu konserwację rowów 

melioracyjnych ,cieków powierzchniowych 

i urządzeń wodnych zapewniających drożność 

i funkcjonalność tych urządzeń i zbiorników, 

 22) eksploatacji kopalin spod wody i poniżej rzędnej 

35 m n.p.m., 

 23) wykorzystywania czynnych i poeksploatacyjnych 

wyrobisk górniczych do magazynowania, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, 

 24) wykorzystywania popiołów ,żużli, osadów 

ściekowych oraz zanieczyszczonej ziemi 

pochodzącej z wykopów lub nasypów do 

rekultywacji terenów zdegradowanych, 

 25) magazynowania, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów w ramach prowadzonej działalności innej 

niż eksploatacja kopalin oraz rekultywacja wyrobisk 

górniczych i terenów zdegradowanych, 

 26) budowy dróg publicznych z wyjątkiem dróg 

gminnych, 

 27) wykorzystywania popiołów i żużli do budowy dróg, 

 28) przewozu drogowego po drogach lokalnych 

towarów niebezpiecznych, o których mowa 

w rozporządzeniu w sprawie towarów 

niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega 

obowiązkowi zgłoszenia, 

 29) lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej poza 

służącymi zwykłemu korzystaniu z wód. 

 

§ 4. Granice terenu ochrony pośredniej należy 

oznakować przez umieszczenie, w punktach przecięcia 

się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych 

charakterystycznych punktach terenu tablic 

zawierających informacje o ustanowieniu strefy 

ochronnej ujęcia zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie 

wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia 

wody (Dz.U. z 2004 r. Nr 136 poz. 1457,z 2005 r. 

Nr 250 poz. 2506). 

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Halina Czarnecka 

 
1 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. 

Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz.1217 i Nr 227, poz. 1658, 
z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, 

poz. 587 i Nr 147, poz. 1033, Nr 176 poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, 

i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r., Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, 

poz. 253, Nr 96, poz. 620, Nr 106, poz. 675,oraz Nr 123, poz. 835 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr 5/2010 

Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 5 października 2010 r. 

 

Opis granic terenu ochrony bezpośredniej ujęcia 

wód w Górnej Grupie 

Linie przebiegu granic strefy ochronnej oznaczone 

są na mapach stanu prawnego, które dostępne są do 

wglądu w siedzibie Gminy Dragacz, będącej 

właścicielem ujęcia i jego infrastruktury technicznej 

oraz będącej zarządcą w imieniu Skarbu Państwa części 

działek położonych w strefie ,w tym w całości terenu 

ochrony bezpośredniej. 

Opis szczegółowy granicy terenu ochrony 

bezpośredniej ujęcia według mapy ewidencyjnej w skali 

1:500 

Teren ochrony bezpośredniej obejmuje dwie 

ogrodzone działki „wodociągowe”: na jednej z nich 

znajdują się studnie nr 2 i nr 5 ,a na drugiej studnie nr 3 

i nr 4. 

Działkę wodociągową ,na której położone są studnie 

nr 2 i nr 5,stanowi część działki o nr ewidencyjnym 

170/2 - nie obejmująca stacji uzdatniania wody oraz 

zbiorników wyrównawczych. 

Opis granicy tej części terenu ochrony bezpośredniej 

prowadzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

rozpoczyna się w północno-zachodnim jego narożniku 

położonym 19 m od północno-zachodniego narożnika 

działki nr 170/2.Granica stąd biegnie wzdłuż ogrodzenia 
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na odcinku 33,5 m do północno-wchodniego narożnika 

terenu ochrony bezpośredniej obejmującego studnie nr 2 

i nr 5.Tam skręca pod katem prostym na południowy 

zachód i biegnie na odcinku 14 m do południowo-

wschodniego narożnika tej części terenu ochrony 

bezpośredniej.Tutaj skręca w kierunku północno-

zachodnim i biegnie na odcinku 33 m do południowo-

zachodniego narożnika terenu ochrony bezpośredniej. 

Tam skręca na południowy wschód i biegnie na odcinku 

12,5 m do zachodniego narożnika terenu ochrony 

bezpośredniej czyli do punktu początkowego opisu 

granicy. 

Działka ,na której położone są studnie nr 3 i nr 4 , 

składa się z części działek o nr ewidencyjnych 

176/18,176/2 i 178/4. 

Opis granicy tej części terenu ochrony bezpośredniej 

prowadzony zgodnie z ruchem Wskazówek zegara 

rozpoczyna się w północno-zachodnim jego narożniku 

położonym w odległości 9 m na zachód od północno-

zachodniego narożnika działki nr 176/2. Granica stąd 

biegnie w kierunku na południowy wschód równolegle 

do północnej granicy działki nr 176/2 na odcinku 30 m. 

Na wysokości północno-wschodniego narożnika działki 

nr 176/2 granica zmienia kierunek na bardziej 

południowy i po 20 m osiąga północno-wschodni 

naroznik tej części terenu ochrony bezpośredniej 

obejmującej studnie nr 3 i nr 4 .Tutaj granica skręca na 

południowy zachód i po 13 m dochodzi do południowo-

wschodniego narożnika działki wodociągowej. Tutaj 

skręca na północny zachód i biegnie na odcinku 52 m 

do południowo-zachodniego narożnika tej części terenu 

ochrony bezpośredniej.Tutaj granica skręca na północny 

wschód i biegnie na docinku 14,5 m do północno-

zachodniego narożnika działki wodociągowej czyli do 

punktu początkowego opisu granicy. 

Granice terenu ochrony bezpośredniej wkreślono na 

mapy, stanowiące załącznik nr 3a oraz nr 3b do 

rozporządzenia. 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr 5/2010 

Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 5 października 2010 r. 

 

Opis granic terenu ochrony pośredniej ujęcia wód  

w Górnej Grupie 

 

Linie przebiegu granic strefy ochronnej oznaczone 

są na mapach stanu prawnego, które dostępne są do 

wglądu w siedzibie Gminy Dragacz , będącej 

właścicielem ujęcia i jego infrastruktury technicznej 

oraz części działek położonych w strefie, w tym 

w całości terenu ochrony bezpośredniej. Inwentaryzację 

działek w obrębie terenu ochrony pośredniej wg stanu 

z 2010 r. podano w załączniku do wniosku. 

 

Opis szczegółowy granic terenu ochrony pośredniej 

(wg mapy ewidencyjnej w skali 1:10 000) 

Opis przebiegu granicy terenu strefy pośredniej, 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara, rozpoczyna się 

w północnej części (Obręb Grupa), w północno-

wschodnim narożniku działki 3158/2. Stąd, wschodnią 

granicą działki 3158/2_1 kieruje się na południowy-

wschód do północno-zachodniego narożnika działki 4, 

gdzie skręca na wschód i północną granicą tej działki 

dochodzi do jej północno-wschodniego narożnika. Tutaj 

granica przybiera kierunek północno-wschodni 

i przecinając działkę 3157/1_1 dochodzi do 

południowo-zachodniego narożnika działki 3157/3_1 

i dalej przecinając tą działkę osiąga północno-wschodni 

jej narożnik. Po skręceniu na wschód, północną granicą 

działki 3157/6_1 dochodzi do jej północno-

wschodniego narożnika, w którym skręca na 

południowy-wschód i dochodzi do południowo-

wschodniego narożnika działki 3157/6_1, w którym 

zmienia kierunek na południowy-wschód i przecinając 

działkę leśną 3156/3_1 dochodzi do jej południowo-

wschodniego narożnika. Z tego narożnika, kierując się 

na południowy-wschód, wschodnią granicą działki 

3179/1_1 dochodzi do północno-zachodniego narożnika 

działki 3178/3_1, z którego biegnie dalej na 

południowy-wschód przecinając działkę 3178/3_1, do 

północno-zachodniego narożnika działki 134_1. Tutaj 

granica skręca na wschód i biegnąc północna granicą 

działki 134_1 i 125/1_1 (droga) dochodzi do północno-

wschodniego narożnika działki 125/1_1, gdzie skręca na 

południe i biegnąc na odcinku około 50 m wschodnią 

granicą działki 125/1_1 dochodzi na wysokość 

zachodniego narożnika działki 538_1. Po skręcie na 

południowy-wschód przecinając działkę 537_1 (droga) 

biegnie południową granicą działki 538_1 do jej 

południowo-wschodniego narożnika i dalej po 

przecięciu działki 509_1 (droga) dochodzi do północno-

zachodniego narożnika działki 516_1, w którym skręca 

na południowy-zachód dochodząc do południowo-

zachodniego narożnika działki 516_1, w którym 

ponownie skręca na południowy-wschód dochodząc do 

południowo-wschodniego jej narożnika, gdzie skręca na 

południe i biegnąc wschodnimi granicami działek 515_1 

i 514_1 dochodzi do południowo-zachodniego 

narożnika działki 521_1 i dalej na wschód jej 

południową granicą przecinając działkę 527_1 (droga) 

osiąga południowo-zachodni narożnik działki 531_1. 

Z tego narożnika granica kieruje się na południe 

i wschodnią granicą działki 527_1 dochodzi do 

południowo-zachodniego narożnika działki 533_1, 

w którym skręca na wschód i biegnąc północną granicą 

działek 534_1 i 535/2_1 dochodzi do zachodniej 

granicy działki 148 (droga krajowa) i przecinając ją 

osiąga jej granicę wschodnią. Po skręceniu na południe, 

biegnąc wschodnią granicą działki 148 dochodzi do 

południowo-zachodniego narożnika działki 259/1_2, 

w którym skręca na południowy-wschód dochodząc do 

jej południowo-wschodniego narożnika, z którego 
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biegnie dalej na południe zachodnią granicą działki 

259/4_2 do jej południowo-zachodniego narożnika. 

Tutaj granica zmienia kierunek na wschodni 

i południową granicą działki 259/4_2 dochodzi do jej 

południowo-wschodniego narożnika, gdzie skręca na 

południe i biegnąc zachodnią granicą działki 265_1 

(droga) na odcinku około 70 m osiąga wysokość 

północno-zachodniego narożnika działki 272_1 i skręca 

na wschód biegnąc północną granicą działki 272_1 do 

jej północno-wschodniego narożnika, gdzie skręca na 

południe i biegnie wschodnią granicą działek 272_1 

i 276_1 do północnej granicy działki 279_1, i dalej 

drogą polną dochodzi do jej południowej granicy, 

na której skręcając w kierunku wschodnim i dochodzi 

do północno-wschodniego narożnika działki 281_1. 

W narożniku tym granica zmienia kierunek na 

południowo-zachodni i biegnie wschodnimi granicami 

działek 281_1 i 282_1 do północnej granicy działki 

283_1 (rów) i po jej przecięciu z narożnika działki 

301/2_1 kieruje się na wschód biegnąc południową 

granicą działki 283_1 na odcinku około 105 m. Tutaj 

granica skręca na południowy-zachód i przecinając 

działki 301/2_1, 301/1_1, 303_1 i 304_1 wzdłuż 

granicy wydzielenia bonitacyjnego pomiędzy ŁIII a ŁIV 

dochodzi do północnej granicy działki 330/1 (droga). Po 

przecięciu działki 330/1 skręca na południowy-wschód 

biegnąc jej południową granicą do północno-

wschodniego narożnika działki 360_1, w którym skręca 

na południowy-zachód biegnąc wschodnią granicą tej 

działki do jej południowo-wschodniego narożnika 

i dalej, przecinając działkę 357_1 osiąga południową 

granicę działki 357_1 w punkcie wydzielenia granicy 

bonitacyjnej pomiędzy PsIII a ŁIV. Tutaj granica skręca 

na południowy wschód i biegnie południową granicą 

działki 357_1 na odcinku 50 m do drogi polnej na 

granicy wydzielenia bonitacyjnego pomiędzy ŁIII a Lz, 

po czym skręca na południowy-zachód i biegnąc 

zachodnią granicą drogi polnej przecina działkę 345/9_1 

i osiąga północno-wschodni narożnik działki 345/6_1. 

Dalej biegnie wschodnią granicą działki 345/6_1 

osiągając północno-zachodni narożnik działki 378_1.  

Po zmianie kierunku na południowo-wschodni, 

północną granicą działki 378_1 dochodzi do północno-

wschodniego jej narożnika, w którym zmienia kierunek 

na południowo-zachodni i biegnąc wschodnią granicą 

działki 378_1 dochodzi do północnej granicy działki 

374_1(droga) i po jej przecięciu zmienia kierunek na 

południowo – wschodni biegnąc południową granicą 

drogi na odcinku 75 m, do drogi gruntowej, gdzie 

skręca na południowy – zachód. Zachodnią granicą tej 

drogi, przecinając działki 165/1_1 (Obręb Stare Marzy), 

175/1_1 i 168/1 (droga) dochodzi do północno-

wschodniego narożnika działki 167/1_1 i biegnie dalej 

wschodnią granicą działek 167/1_1 i 157/4_1, i dalej 

wschodnią stroną drogi gruntowej przecinając działki 

150/4_1 i 151/22_1 osiąga północno-zachodni narożnik 

działki 146/1_1, gdzie zmienia kierunek na północno-

zachodni i wschodnią oraz południową granicą działki 

151/24_1 (droga) dochodzi do północnego narożnika 

działki 151/20_1, w którym zmienia kierunek na 

południowo-zachodni i zachodnią granicą działki 

151/20_1 dochodzi do jej południowo-zachodniego 

narożnika. Dalej granica biegnie na północny-zachód, 

do północno-zachodniego narożnika działki 145/1_1, 

z którego przybiera kierunek południowo-zachodni. 

Biegnąc zachodnią granicą działki 145/1_1 i przecinając 

działki 137/6_1, 137/4_1, 130/1_1 dochodzi do 

wschodniego narożnika działki 125/3_1 i biegnie dalej 

wschodnią granicą tej działki do jej południowo-

wschodniego narożnika, gdzie skręca na północny-

zachód i biegnie południową granicą działki 125/3_1 na 

odcinku 135 m do granicy wydzielenia bonitacyjnego 

pomiędzy RIVa a ŁIV. Tutaj granica skręca na 

południowy-zachód i po przecięciu działek 119_1, 

123_1 dochodzi do zachodniej granicy drogi polnej na 

działce 122/3_1 i dalej do południowej granicy działki 

122/3_1 gdzie ponownie skręca na północny-zachód 

i biegnie południową granicą działki 122/3_1 na 

odcinku 60 m do drogi polnej, po czym skręca na 

południowy-zachód i zachodnią granicą tej drogi 

dochodzi do północnej granicy działki 115/4_1 (droga). 

Tutaj granica skręca na północny-zachód i północną 

granicą działki 115/4_1 dochodzi do wschodniej granicy 

działki 110_1 (droga), gdzie skręca na północ i biegnąc 

wschodnią granicą drogi dochodzi do północno-

zachodniego narożnika działki 190_1 (Obręb Grupa). 

Z tego narożnika granica przecinając drogę dochodzi do 

narożnika działki 145_1 - droga (Obręb Górna Grupa) 

i jej wschodnią i północną stroną dochodzi do 

południowo-zachodniego narożnika działki 121_1, 

gdzie skręca na północ i zachodnią granicą działki 

121_1 dochodzi do granicy działki 18/2_1 (droga 

krajowa). Tutaj granica skręca na południowy-zachód 

i południową granicą drogi krajowej dochodzi do 

północno-zachodniego narożnika działki 144/1_1, gdzie 

skręca na zachód i po przecięciu drogi krajowej 

dochodzi do wschodniego narożnika działki 102/2_1. 

Dalej granica strefy biegnie na północny-zachód, 

północnymi granicami działek 102/2_1 i 102/1_1 do 

północno-zachodniego narożnika działki 102/1_1, gdzie 

granica przybiera kierunek południowo-zachodni, 

i zachodnimi granicami działek: 102/1_1, 100_1, 

przecinając działkę 101_1 dochodzi do granicy działki 

64_1. Utrzymując generalny kierunek południowo-

zachodni granica strefy biegnie północną i zachodnią 

granicą działki 64_1, a następnie wschodnią granicą 

działki 63_1 do południowo-wschodniego narożnika 

działki 62_1, gdzie skręca na zachód biegnąc 

południowymi granicami działek: 62_1, 61_1, 60_1, 

59_1, 58_1, 57_1, 56_1, 55_1, 53/3, 51_1, 49_1, 46_1, 

44_1 dochodząc do południowo-zachodniego narożnika 

działki 44_1. Tutaj granica skręca w kierunku 

północnym i biegnie zachodnią granicą działki 44_1 do 

północno-wschodniego narożnika działki 38_1 (droga), 

gdzie skręca na zachód biegnąc północną granicą 

działki 38_1, a następnie południową granicą działki 

32_1 (droga) dochodzi do jej zachodniej granicy. 

Granicą tą przechodzi na północ do południowej 

granicy działki 3180/1_2, którą biegnie do północno-

zachodniego narożnika działki 31/3_1. Z tego 

narożnika, przecinając działki 3180/1_2 i 3181_2 

granica strefy dochodzi do drogi leśnej przy zachodniej 

granicy działki 3181_2, gdzie skręca na północ i biegnie 

zachodnią granicą działek 3181_2 i 3161/1_3 (Obręb 
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Grupa plac) na odcinku około 785 m, po czym skręca na 

wschód i przecinając działki 3161/1_3, 96_2 (droga), 

3161/2_3, 3160/1_3 i 3159_3 dochodzi do wschodniej 

granicy działki 3159_3, gdzie skręca na północ 

i biegnąc tą granicą po około 250 m dochodzi do 

północno-wschodniego narożnika działki 3159_3. 

Z tego narożnika granica strefy skręca na północny-

wschód i biegnąc północnymi granicami działek 

3158/1_3 i 3158/2_1 ( Obręb Grupa), przecinając 

działkę 95_2 (droga) dochodzi do północno-

wschodniego narożnika działki 3158/2_1 osiągając tym 

samym początkowy punkt opisu przebiegu granicy 

terenu ochrony pośredniej. 

Granice terenu ochrony pośredniej wkreślono na 

mapę, stanowiącą załącznik nr 3c do rozporządzenia. 

 

Wykaz działek terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Górnej Grupie 

 

Obręb - 

arkusz  

Nr działki 

Grupa 3157/3_1(część), 3157/1_1(część), 3157/6_1, 3157/4_1,3157/7_1, 3156/3_1, 3156/2_1, 3179/1_1, 134_1, 

135_1, 138_1, 3179/2_1, 9/2, 9/1, 11/1, 619_1, 6/1-x, 10/1_1, 11/2_1, 6/1-v, 3157/2_1, 4_1, 3158/2_1, 

123/1_1(droga), 500_1, 501_1, 502_1, 503_1, 504_1, 505_1, 506_1, 57_1, 509_1(droga), 515_1, 514_1, 

513_1, 512_1, 510_1, 522_1, 523_1, 511_1, 524_1, 525_1,526_1, 588_1, 589_1, 590_1, 595_1, 592_1, 

527_1(droga - część), 593_1, 534_1,535/2_1, 594_1, 141_1(droga), 144/1_1, 144/2_1, 144/3_1, 596_1, 

597_1, 598_1, 599_1, 600_1, 601_1, 603_1, 581_1, 582_1, 583_1, 576_1(droga), 577_1, 578_1, 579_1, 

567_1, 568_1, 569_1, 145/1_1, 611_1, 602_1(droga), 606_1(droga), 587_1, 565_1, 564_1, 586_1, 618_1, 

607_1, 608_1, 609_1, 572_1, 570_1, 571_1, 573_1, 574_1, 615_1, 614_1, 610_1, 611_1, 612_1, 613_1, 

616_1, 568_1(droga), 575_1, 580/1_1, 586/2_1, 259/3_2, 260_1, 261_1, 263/1_1, 262_1, 263/2_1, 272_1, 

266, 267_1, 265_1(droga), 276/1_1, 268_1, 269_1, 281_1, 282_1, 270_1, 146_1, 285_1, 283_1(droga), 

286/2_1, 301/2_1, 301/1_1, 303_1(część), 304_1(część), 330/1(droga), 359/1_1, 360_1, 358_1, 357_1, 

331_1, 333_1, 352_1, 353_1, 335_1, 354_1(droga), 338_1, 336_2, 342_1, 345/9_1, 345/6_1, 345/5_1, 

345/4_1, 345/4_1, 345/3_1, 345/2_1, 345/11_1, 345/10_1, 368_1, 378_1, 367_1, 375_1, 382_1, 372_1, 

364_1, 363_1, 348/2_1, 349/2_1, 348/1_1, 374_1(droga), 349/1_1, 350_1, 

Górna 

Grupa 

1/1_1,1/2 _1,118_1, 119/1_1, 119/2_1, 2_1(droga), 3_3, 4_1, 5_1(droga), 6_1, 7/1_1, 19_1(droga), 17/6_1, 

7/2_1, 8/3_1, 16/2_1, 17/2_1, 17/4_1, 121_1, 120_1, 17/3_1, 16/3_1, 16/6_1, 16/5_1, 146_1, 15_1, 14_1, 

9/1_1, 8/2_1, 10_1, 11_1, 12/1_1, 12/2_1, 18/2_1(droga), 13_1, 8/1_1, 12/3_1, 27/5_1, 27/6_1, 27/8_1, 

27/7_1, 24_1, 22_1, 20/3_1, 20/1_1, 21_1, 20/4_1, 23_1, 25_1, 3180/2_2, 3180/1_2(część),32_1, 

3181_2(część), 44_1, 46_1, 49_1, 51_1, 53/1_1, 53/2_1, 53/3_1, 55_1, 56_1, 57_1, 58_1, 59_1, 60_1, 61_1, 

62_1, 63_1, 66_1, 65_1, 28_1, 27/1_1, 101_1, 181/1_1, 181/2_1, 182_1, 

Stare 

Marzy 

160/2_1, 160/3_1, 165/1_1, 175/1_1 (część), 166_1, 164/1_1, 161_1, 159/1_1, 155/2_1, 157/2_1, 157/3_1, 

163/1_1, 167/1_1, 157/4_1, 151/21_1, 151/23_1, 151/22_1, 151/24_1, 3210/4_1, 151/18_1, 3210/6_1, 

144_1, 142/1_1, 141/1_1, 110_1, 137/2_1, 137/6_1(część), 137/4_1, 125/3_1, 124/1_1, 124/3_1, 123_1, 

122/4_1, 122/3_1, 115/2_1 

Grupa 

plac 

3161/1_3, 96_2(droga), 3161/2_1(część), 3160/2_3 3160/1_3(część), 3159_3(część), 3158/1_3, 95_2(droga, 

część) 
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