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UCHWAŁA Nr XXXVII/255/10 

 RADY GMINY RYPIN 

 z dnia 29 września 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru 

położonego w miejscowości Puszcza Miejska 

 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003 Nr 80, poz. 717; z 2004 r., 

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

poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319  

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

Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413 

oraz z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 

poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 

poz. 1043) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia  

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

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

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

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

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

poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172  

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

i 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, Nr 28 

poz. 146 i Nr 106 poz. 675); Uchwały Nr XV/106/08 

Rady Gminy Rypin z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla 

wybranego obszaru położonego w miejscowości 

Puszcza Miejska Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1.  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rypin”, przyjętego uchwałą  

Nr 128/2001 Rady gminy Rypin z dnia 6 czerwca  

2001 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru 

położonego w miejscowości Puszcza Miejska, zwany 

dalej planem. 

 

§ 2.  Plan miejscowy, o którym mowa w § 1, jest 

zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie lokalizacji pośredniej stacji 

pomp na „Pomorskim Rurociągu Ropy Naftowej”  

w Puszczy Miejskiej wraz z dosyłowymi liniami 

elektroenergetycznymi 110 kV przyjętego uchwałą  

Nr 105/96 Rady Gminy w Rypinie z dnia 29 czerwca 

1996 r. 

 

§ 3.1.  Przedmiotem ustaleń planu w części 

tekstowej i graficznej, jest zakres obowiązkowy – 

wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii 

rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 

zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzenia i użytkowania terenów; 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się 

opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

2.  Zakres ustaleń planu obejmuje tekst planu  

i rysunek planu. 

 

§ 4.  Integralną częścią planu, o którym mowa  

w § 1, jest rysunek miejscowego planu zwany dalej 

rysunkiem planu, stanowiący załącznik Nr 1 w skali  

1:1 000 sporządzony na podkładzie mapy sytuacyjno-

wysokościowej łącznie z wyrysem ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, przedstawiający graficzne 

ustalenia planu, w tym granice obszaru objętego 

planem.  

 

§ 5.1.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o:  

1) adaptacji zabudowy – należy przez to rozumieć 

działania inwestycyjne zmierzające do 

przystosowania istniejącej zabudowy do nowych 

rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych  

i technicznych poprzez remont, nadbudowę, 
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przebudowę i rozbudowę - do 50% wielkości 

istniejącej zabudowy; 

2) linii rozgraniczającej drogi – należy przez to 

rozumieć granice terenów przeznaczonych pod pasy 

drogowe wraz z urządzeniami infrastruktury 

technicznej nie związanej z funkcją komunikacyjną 

drogi; 

3) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu 

– należy przez to rozumieć linię wyznaczającą 

podziały obszaru objętego planem na tereny  

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

4) modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej – Ustawa Prawo budowlane nie 

definiuje modernizacji oraz nie zawiera w swojej 

treści takiego sformułowania. Jednak z zawartej 

definicji robót budowlanych wynika, że przez roboty 

budowlane należy rozumieć wykonywanie obiektu 

budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu; 

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez 

to rozumieć teoretyczną granicę wyznaczoną na 

określonym terenie i przedstawioną na rysunku 

planu, dotyczącą sytuowania lica i narożników ścian 

zewnętrznych budynku na całej jego wysokości, 

poza którą w kierunku dróg lub terenów sąsiednich 

zabrania się lokalizowania obiektów; 

6) obszarze lub granicach planu – należy przez to 

rozumieć obszar objęty niniejszym planem  

w granicach przedstawionych na rysunku planu; 

7) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu,  

o którym mowa w §1 ust.1 i w §2; 

8) przepisach odrębnych lub szczegółowych – należy 

przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi oraz ograniczenia do dysponowania 

terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 

administracyjnych; 

9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 

rozumieć przeznaczenie, które powinno przeważać 

na danym terenie wyznaczonym liniami 

rozgraniczającymi; 

 10) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 

rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe (na 

danym terenie wyznaczonym liniami 

rozgraniczającymi), które uzupełnia lub wzbogaca 

prze-znaczenie podstawowe i nie jest z nim 

sprzeczne; 

 11) rysunku planu miejscowego – należy przez to 

rozumieć rysunek wykonany na podkładach 

mapowych w skali 1:1 000; rysunek planu stanowi 

załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w art. 20 

ust. 1 ustawy i zawiera ustalenia, których 

przedstawienie nie było możliwe w tekście uchwały; 

 12) terenie – należy przez to rozumieć teren  

o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego 

wydzielony z obszaru objętego planem, wyznaczony 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz 

oznaczony symbolem cyfrowym i literowym; 

 13) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Gminy Rypin; 

 14) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć 

działalności gospodarcze (w tym związane  

z wykorzystywaniem urządzeń technicznych), które 

nie oddziaływują negatywnie na środowisko, a fakty 

te znajdują potwierdzenie w odpowiednich 

dokumentach przewidzianych do takiego 

stwierdzenia w przepisach prawnych dotyczących 

ochrony środowiska; 

 15) usługach o charakterze uciążliwym – należy przez to 

rozumieć usługi, które zostały objęte 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.); 

 16) współczynnik intensywności zabudowy – należy 

przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 

całkowitej kondygnacji naziemnych budynków 

zlokalizowanych na działce do powierzchni działki; 

 17) wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

– należy przez to rozumieć wymagania w zakresie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych określone w przepisach szczególnych; 

 18) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć 

wysokość mierzoną od projektowanej rzędnej  

w najniższym punkcie obrysu budynku do 

najwyższego punktu na pokryciu dachowym 

kubatury (nie dotyczy elementów związanych 

bezpośrednio z budynkiem lub obiektem 

budowlanym – kominów, masztów, odgromników, 

anten, urządzeń kominowych, urządzeń 

wentylacyjnych oraz podobnych obiektów 

naziemnych montowanych na budynkach), dotyczy 

masztów, kominów, pylonów oraz podobnych 

obiektów naziemnych wolnostojących; 

 19) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć 

dodatkowe zespoły roślinności, których celem jest 

zapobieganie przenikaniu do środowiska hałasu, 

wibracji oraz zanieczyszczeń powietrza, a także 

mające na celu zmniejszanie ich natężeń oraz 

ochronę sąsiadujących terenów przed ewentualnymi 

uciążliwościami. 

2.  Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie 

wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie  

z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. oraz z definicjami wynikającymi z Polskich 

Norm i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu 

podjęcia niniejszej uchwały. 

 

§ 6.  Następujące oznaczenia, przedstawione 

graficznie na rysunku planu, o którym mowa w § 1,  

ust. 2 są ustaleniami planu:  

1) Granica obszaru objętego miejscowym planem; 

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

3) Linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne; 
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4) Wydzielone tereny i ich przeznaczenie – oznaczone 

numerem porządkowym (pisany cyfrą arabską, 

kolejny elementarny numer obszaru) i symbolem 

literowym (przeznaczenie obszaru). 

 

§ 7.  Na obszarze objętym niniejszą uchwałą plan 

wyodrębnia tereny, będące przedmiotem postanowień 

ogólnych i szczegółowych, oznaczone symbolami, dla 

których ustala się następujące podstawowe 

przeznaczenie terenu:  

1) PU – teren zabudowy produkcyjno – usługowej 

(przemysł, produkcja, usługi, zabudowa składowo-

magazynowa); 

2) MW – teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 

3) EG – teren stacji pomp na rurociągu ropy naftowej 

(rezerwa terenu pod rozbudowę); 

4) KD-D – teren drogi publicznej klasy dojazdowej. 

 

§ 8.  Uchwała ustanawia na obszarze objętym 

planem przepisy prawa miejscowego dotyczące 

przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oraz 

określa konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów – 

nakazy, zakazy i ograniczenia.  

1) Oprócz przepisów niniejszej uchwały mają tu 

zastosowanie przepisy ustaw szczególnych wraz  

z aktami wykonawczymi; 

2) Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być 

stosowane wybiórczo w oderwaniu od ustaleń 

rysunku planu. 

 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólnych zasad zagospodarowania 

dotyczące całego obszaru planu 

 

§ 9.  Ustalenia zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 

1) Ustala się obowiązek wydzielenia terenów i ich 

podziałów na działki budowlane na podstawie 

zatwierdzonego projektu podziału geodezyjnego, 

zapewniającego: 

a) minimalne parametry nowo wydzielonych 

działek budowlanych określone w § 13, o ile 

ustalenia szczegółowe dla danego terenu nie 

stanowią inaczej, 

b) bezpośredni dostęp do nowo wydzielonych 

działek od dróg publicznych kategorii gminnej, 

oznaczonych symbolem 6KD-D i 7KD-D oraz 

od drogi wewnętrznej (poza planem), planowanej 

do poszerzenia o tereny oznaczone symbolami 

8KD-D i 9KD-D, 

c) równoczesne wydzielenie geodezyjne działki 

przeznaczonej w niniejszym planie na cele 

publiczne drogi gminne. 

2) Ustala się obowiązek uwzględnienia  

w projektowanym zagospodarowaniu terenów  

i poszczególnych działek budowlanych, 

następujących warunków, zasad i standardów, o ile 

ustalenia szczegółowe (na rysunku planu lub  

w tekście planu) dla poszczególnych terenów nie 

stanowią inaczej: 

a) forma architektoniczna obiektów budowlanych 

powinna uwzględniać walory krajobrazowe, 

harmonizować z otoczeniem oraz nawiązywać 

do form regionalnej zabudowy, zadbać o wystrój 

planowanych obiektów, 

b) wielkość potrzebnego terenu każdorazowo pod 

poszczególne inwestycje określi plan 

zagospodarowania terenu uzgodniony  

w niezbędnym zakresie z właściwymi 

instytucjami, 

c) preferuje się grodzenie działek z materiałów 

ażurowych, bez wprowadzania prefabrykatów 

betonowych, ustala się zakaz realizacji ogrodzeń 

pełnych betonowych i z przęseł betonowych 

prefabrykowanych, z zaleceniem stosowania 

ogrodzeń dekoracyjnych, lekkich, zastępowanie 

lub uzupełnianie ogrodzeń żywopłotami oraz 

zharmonizowania ogrodzeń, 

d) obiekty poszczególne winny być lokalizowane  

z zachowaniem branżowych przepisów 

sanitarnych, ochrony środowiska, ppoż., jak 

również z zachowaniem odległości w stosunku 

do dróg, dla których klasy techniczne  

i funkcjonalne określił niniejszy plan 

zagospodarowania przestrzennego, 

e) obiekty i urządzenia należy projektować zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego (obecnie Dz.U. 

z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)  

i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych jakom powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (obecnie Dz.U. Nr 75 

poz. 690 z późn. zm.) z uwzględnieniem 

zapewnienia dostępności obiektów użyteczności 

publicznej osobom niepełnosprawnym. 

 

§ 10. Ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 

1) Przyjmuje się położenie obszaru w obrębie korytarza 

ekologicznego zapewniającego ciągłość między 

obszarami prawnie chronionymi o znaczeniu 

wojewódzkim – zadanie nr 47 w tabeli zadań 

ponadlokalnych realizujących cele publiczne 

zamieszczonej w Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa kujawsko-

pomorskiego; 

2) Ustala się przeznaczenie co najmniej 25% 

powierzchni działki dla zabudowy produkcyjno-

usługowej pod zieleń tj. pod powierzchnie 

biologicznie czynne oraz co najmniej 50% dla 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3) Zaleca się aby inwestor przed rozpoczęciem prac 

projektowych wykonał badania techniczne podłoża 

gruntowego w celu indywidualnego określenia 

warunków posadowienia obiektu budowlanego; 

4) Ustala się lokalizację przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, lecz 

ewentualne uciążliwości inwestycji dla środowiska  

i zdrowia ludzi muszą się mieścić w granicach 

właśności; 

5) Ustala się obowiązek uwzględnienia  

w projektowanym zagospodarowaniu terenów  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 214 – 11018 – Poz. 2985 
 

i poszczególnych działek, możliwie maksymalnego 

zachowania istniejącej zieleni z wkomponowaniem 

jej w układ przestrzenny; 

6) Ustala się kompleksowe rozwiązanie gospodarki 

wodno-ściekowej w celu ochrony wód podziemnych 

przed ich zanieczyszczeniem; 

7) Na przedmiotowej działce nie występują urządzenia 

melioracji podstawowych oraz publiczne wody 

powierzchniowe w stosunku do których prawa 

właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa, 

w przypadku kolizji i uszkodzenia melioracji 

szczegółowych należy je zachować lub przebudować 

w porozumieniu z Gminną Spółką Wodną w Rypinie 

i Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji  

i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Biuro 

Terenowe w Lipnie w sposób zapewniający 

prawidłowe ich funkcjonowanie; 

8) Ustala się obowiązek ochrony przed hałasem  

i stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania 

dopuszczalnego poziomu hałasu. 

 

§ 11. Ustalenia zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej: 

1) Teren objęty niniejszym planem położony jest poza 

obszarami chronionymi z zakresu dziedzictwa 

kulturowego i zabytków, ani też nie stwierdzono 

położenia w obrębie działki udokumentowanych 

stanowisk archeologicznych; 

2) W przypadku odkrycia na terenie objętym 

sporządzaniem niniejszego planu w trakcie 

prowadzenia prac ziemnych nieujawnionych 

reliktów kultury materialnej, należy wstrzymać 

prace, a teren winien być udostępniony do 

inwestorskich badań archeologicznych – art. 32 

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568  

z późn. zm.). 

 

§ 12. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających  

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) Ustala się wykorzystanie systemu dróg publicznych 

w ich liniach rozgraniczających, jako podstawowych 

korytarzy podziemnej infrastruktury technicznej,  

z zachowaniem wymogów przepisów szczególnych; 

2) Ustala się realizację dróg i chodników o nawierzchni 

utwardzonej; 

3) Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej, 

zadrzewień, w tym zieleni szpalerowej, szczególnie 

od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 

stacji pomp i dróg publicznych. 

 

§ 13. Ustalenia parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 

intensywności zabudowy: 

1) Ustala się wielkość działek budowlanych dla 

zabudowy o funkcji oznaczonej symbolem 1PU, 

2PU, 3PU – co najmniej 3 000,0 m
2
 wraz  

z wydzieleniem dróg wewnętrznych; 

2) Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

oznaczonej symbolem 5MW i dla terenu 

oznaczonego symbolem 4EG wprowadza się zakaz 

nowych podziałów; 

3) Wielkość potrzebnego terenu każdorazowo pod 

poszczególne inwestycje określi projekt 

zagospodarowania terenu uzgodniony  

w niezbędnym zakresie z właściwymi instytucjami; 

4) Ustala się w projektowanej zabudowie obowiązek 

uwzględnienia następujących parametrów  

i wskaźników, o ile ustalenia szczegółowe dla 

poszczególnych terenów nie stanowią inaczej: 

a) współczynnik intensywności zabudowy dla 

terenów oznaczonych symbolami 1PU, 2PU, 

3PU, 4EG i 5MW – 0,4, 

b) wysokości zabudowy dla terenów o symbolach 

1PU, 2PU, 3PU i 4EG – nie ustala się, 

c) wysokość zabudowy wielorodzinnej niskiej – 

maksymalnie 9,0 m/2,5 kondygnacji, 

d) nie ustala się szczegółowych wymagań  

w zakresie geometrii dachu, pokrycia dachu oraz 

kątów nachylenia połaci dachowych; 

5) Ustala się minimalną ilość miejsc do parkowania – 

10÷30 miejsc na 100 zatrudnionych dla zabudowy 

produkcyjnej, magazynowej i składowej oraz  

1 miejsce/jedno mieszkanie dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; 

6) Ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy dla nowej zabudowy wynoszące: 

a) dla drogi publicznej kategorii gminnej – od linii 

rozgraniczenia z drogą co najmniej – 6,0 m  

i 15.0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) od drogi publicznej kategorii wojewódzkiej – od 

zewnętrznej krawędzi jezdni drogi co najmniej – 

20,0 m, 

c) od granicy lasu co najmniej – 12,0 m, 

d) od ropociągu dalekosiężnego co najmniej –  

10,0 m od osi rurociągu, 

e) od ogrodzenia stacji pomp co najmniej – 30,0 m. 

 

§ 14. Ustalenia granic i sposobów zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 

terenów górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 

1) W obszarze objętym miejscowym planem nie 

występuje potrzeba ustanawiania granic i sposobów 

zagospodarowania terenów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów szczególnych  

w związku z powyższym odstępuje się od określenia 

granic i sposobów zagospodarowania terenów 

podlegających ochronie na obszarze objętym 

planem; 

2) Obszar objęty miejscowym planem położony poza 

terenami górniczymi, nie jest narażony na nie-

bezpieczeństwo powodzi oraz nie jest zagrożony 

osuwaniem się mas ziemnych. 

 

§ 15. Ustalenia szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym: 

1) W obszarze objętym planem nie występuje potrzeba 

ustanawiania obowiązku scalania nieruchomości  
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i ich ponownego podziału na działki w obrębie 

wyznaczonych terenów w trybie procedury 

wynikającej z przepisów odrębnych w związku  

z powyższym odstępuje się od określenia 

szczegółowych zasad oraz warunków scalania  

i podziału nieruchomości na obszarze objętym 

planem; 

2) Wyznaczone na rysunku planu linie rozgraniczające 

tereny komunikacji są liniami orientacyjnymi, 

dopuszcza się ich korektę wynikającą z projektów 

technicznych, zmiana linii rozgraniczającej pas 

drogowy wymaga zgody zarządcy drogi; 

3) Dopuszcza się zmianę projektowanych linii podziału 

terenów o tym samym przeznaczeniu oraz  

w szczególnych przypadkach podziału pod 

warunkiem zachowania minimalnej powierzchni 

działki określonej w § 13. 

 

§ 16. Ustalenia szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) Ustala się zakaz lokalizowania w terenach 

oznaczonych symbolami 1PU, 2PU, 3PU i 4EG 

zabudowy mieszkaniowej; 

2) Ustala się zakaz lokalizowania, w całym obszarze 

objętym miejscowym planem obiektów 

tymczasowych i składowisk. 

 

§ 17.1. Ustalenie zasad zagospodarowania terenu  

w zakresie obronności: 

1) Ustala się, że obsługa nowych obiektów, w żaden 

sposób nie wpłynie negatywnie na stan 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym na istniejącym 

układzie komunikacyjnym; 

2) Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne nakazuje się 

projektować i realizować na obszarze objętym 

planem z możliwością przystosowania dla potrzeb 

obrony cywilnej; 

3) Ustala się parametry dróg publicznych  

i wewnętrznych zgodnie z wymogami obrony 

cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej; 

4) Ustala się zaopatrzenie w wodę do celów 

przeciwpożarowych jak w § 19 ust 2 uchwały; 

5) Zabrania się lokalizowania obiektów produkcyjnych 

i magazynowych z materiałami niebezpiecznymi,  

w tym toksycznymi środkami przemysłowymi; 

6) Zapewnia się dojazdy do obiektów (dostęp do 

działek, budynków i urządzeń z nimi związanych), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej; 

7) Zapewnia się właściwy odpływ wody deszczowej. 

2.  Ustala się konieczność zgłaszania do 

Dowództwa Sił Powietrznych wszelkich obiektów  

o wysokości 50,0 m npt i więcej, przed wydaniem 

pozwolenia na budowę, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r,  

w sprawie zgłaszania i oznakowania przeszkód 

lotniczych (Dz.U. Nr 130 poz. 1193 z późn. zm.).  

 

§ 18. Ustalenia zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji: 

1) Ustala się wykonanie dróg publicznych oraz dróg 

wewnętrznych, zapewniających dogodną 

komunikację, jako trwałych o nawierzchni 

utwardzonej i utrzymanie ich w stanie 

gwarantującym prawidłową eksploatację; 

2) Wszelkie działania dotyczące zasad obsługi 

komunikacyjnej oraz organizacji ruchu wymagają 

uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi; 

3) Ustala się zapewnienie w otoczeniu obiektów 

produkcyjno-usługowych sprawnego układu 

komunikacji wewnętrznej w postaci dróg 

wewnętrznych dojazdowych, placów manewrowych, 

zatok postojowych dla samochodów ciężarowych 

dostawczych i odbiorczych oraz osobowych dla 

pracowników i interesantów. 

 

§ 19. Ustalenia zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) Zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej 

sieci wodociągowej zgodnie z uzyskanymi 

warunkami technicznymi od właściwego gestora 

sieci na etapie projektu danego zamierzenia 

inwestycyjnego; 

2) Zabezpieczenie wody do celów p. poż.: 

a) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę poprzez 

hydranty naziemne montowane na sieci 

wodociągowej, 

b) dostęp do obiektów projektowanych dla 

pojazdów uprawnionych ratowniczo-gaśniczych 

z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych 

dróg dojazdowych, 

c) obiekty powinny odpowiadać warunkom  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

d) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz 

drogi pożarowe będą spełniać wymagania  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej określone 

w obowiązujących przepisach szczegółowych, 

e) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z własnych 

studni wyłącznie w celach zagospodarowania lub 

urządzenia terenu sztucznymi zbiornikami 

wodnymi po uzgodnieniu z właściwym organem 

ochrony środowiska oraz uzyskaniu stosownych 

pozwoleń; 

3) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do 

projektowanych wewnętrznych układów sieci 

kanalizacji sanitarnej, poprzez budowę 

przepompowni ścieków, odprowadzone do gminnej 

kanalizacji i do miejskiej oczyszczalni ścieków  

w Rypinie: 

a) ustala się nakaz docelowego podłączenia 

wszystkich projektowanych obiektów 

wyposażonych w instalacje wodno-kanalizacyjne 

do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,  

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 

dopuszcza się odprowadzanie ścieków do 

indywidualnych zbiorników bezodpływowych, 

szczelnych o pojemności nie przekraczającej  

5 m
3
/dobę, 

c) w pozostałych przypadkach w inny sposób, po 

uzgodnieniu z właściwym organem ochrony 

środowiska; 
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4) Odprowadzenie wód deszczowych: 

a) odprowadzenie wód deszczowych z połaci 

dachowych, powierzchni niezabudowanych  

i powierzchni gruntów rolnych przewidzieć do 

gruntu na działce własnej, 

b) wody deszczowe z powierzchni utwardzonych 

takich jak jezdnie, place parkingowe i zakładowe 

winny być odprowadzone do odbiorników i do 

sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim 

wytrąceniu z nich zawiesiny ogólnej i związków 

ropopochodnych; 

5) Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) istniejące napowietrzne sieci elektroenergetyczne 

110 kV adaptuje się do nowego 

zagospodarowania, 

b) ewentualna przebudowa elementów sieci może 

nastąpić kosztem i staraniem zainteresowanych 

na warunkach podanych przez gestora sieci, 

c) ustala się dla linii elektroenergetycznych 

napowietrznych WN 110kV – strefę 

ograniczonego użytkowania o szerokości 20,0 m 

w obie strony od osi linii, wykluczającą 

sytuowanie obiektów przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi i nasadzenia zieleni wysokiej, 

lokalizację innych obiektów lub 

zagospodarowanie strefy może nastąpić za zgodą 

i na warunkach podanych przez dystrybutora 

sieci, 

d) zasilanie obiektów przewidzianych do realizacji 

z istniejących stacji transformatorowych poprzez 

linie kablowe średniego i niskiego napięcia 

zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi 

z właściwego rejonu energetycznego, 

e) sieć rozdzielczą nn prowadzić jako kablową  

z zastosowaniem złączy kablowych 

zintegrowanych wzdłuż ciągów drogowych, 

f) możliwość budowy nowych lokalnych stacji 

transformatorowych (w tym kontenerowych), 

wolnostojących lub wbudowanych w obiekty  

o innej funkcji (lub w innych formach),  

z możliwością wydzielenia samodzielnych 

działek wraz z dojazdem dla służb 

eksploatacyjno-remontowych, 

g) linie i urządzenia elektroenergetyczne 

wykorzystywane dla zasilania projektowanych 

obiektów i urządzeń należy dostosować do 

zwiększonego obciążenia, 

h) podłączenie odbiorców do sieci 

elektroenergetycznej następować będzie na 

podstawie aktualnych przepisów prawnych  

w tym zakresie; 

6) Zaopatrzenie w ciepło – wg indywidualnych 

rozwiązań w oparciu proekologiczne systemy 

grzewcze; 

7) Utylizacja lub składowanie odpadów nieczystości 

stałych – odpady komunalne stałe winny być 

segregowane i gromadzone w wyznaczonych 

miejscach do tymczasowego gromadzenia odpadów 

uwzględniając ich segregację na odpady do odzysku 

i pozostałe w szczelnych pojemnikach 

zlokalizowanych zgodnie z „Prawem budowlanym”, 

a następnie wywożone przez wyspecjalizowane 

służby, zorganizowanym wywozem do zakładu 

utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o odpadach; 

8) Sieć telekomunikacyjna: 

a) zaopatrzenie odbiorców w łącza telefoniczne  

z istniejącej i projektowanej sieci 

telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami 

technicznymi od właściwego gestora sieci na 

etapie projektu danego zamierzenia 

inwestycyjnego, 

b) przy opracowywaniu projektów budowlanych 

uwzględnić istniejącą infrastrukturę 

telekomunikacyjną podziemna i nadziemną od 

której należy zachować normatywne odległości, 

c) wszystkie występujące kolizje z istniejącą siecią 

telekomunikacyjną przebudować poza pas 

planowanej zabudowy lub dostosować, 

przestrzegając obowiązujących norm, do nowych 

warunków zabudowy na warunkach gestora 

sieci, 

9) Zaopatrzenie w gaz – gazyfikacja przedmiotowego 

obszaru może zostać zrealizowana w przypadku 

zaistnienia technicznych i ekonomicznych 

warunków przyłączenia do sieci gazowej, które 

określi gestor sieci zgodnie z wymogami ustawy 

Prawo Energetyczne: 

a) ustala się strefę kontrolowaną dla 

projektowanego gazociągu wysokoprężnego 

(wyznaczony w studium) o szerokości 6,0 m, 

gdzie linia środkowa pokrywa się z osią 

gazociągu, 

b) w strefie kontrolowanej nie należy wznosić 

budynków, urządzać stałych składów  

i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna 

być podejmowana żadna działalność mogąca 

zagrozić trwałości gazociągu podczas jego 

eksploatacji, dopuszcza się, za zgodą operatora 

sieci gazowej, urządzanie parkingów nad 

gazociągiem, 

c) ustala się, że w przypadku zaniechania realizacji 

gazociągu teren wyznaczony jako strefa 

kontrolowana, przejmie funkcję terenu przez 

który przebiega; 

 10) Ustalenia ogólne: 

a) projektowane urządzenia infrastruktury 

technicznej prowadzić jako podziemne przede 

wszystkim w liniach rozgraniczających dróg, za 

zgodą i na warunkach określonych przez 

zarządcę drogi, 

b) ustala się możliwość przebudowy i realizacji 

niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej w terenach przeznaczonych pod 

drogi publiczne i wewnętrzne, z zachowaniem 

przepisów odrębnych, 

c) dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń  

i sieci infrastruktury technicznej w obrębie 

terenów o innym przeznaczeniu podstawowym, 

szczególnie w przestrzeni między liniami 

rozgraniczającymi dróg, a nieprzekraczalnymi 

liniami zabudowy, z zastrzeżeniem 

uwzględnienia przepisów odrębnych, 

dotyczących szczególnie ochrony własności. 
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§ 20. Ustalenia sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

1) Na terenie objętym miejscowym planem  

a przeznaczonym pod zabudowę dopuszcza się 

dotychczasowe rolnicze użytkowanie jako 

tymczasowy sposób zagospodarowania  

i użytkowania terenu do czasu rozpoczęcia  

i zakończenia procesów inwestycyjnych; 

2) Na terenach przeznaczonych pod poszerzenie drogi 

publicznej wprowadza się zakaz budowy wszelkich 

budynków na okres tymczasowy; 

3) Dopuszcza się tymczasowe rozwiązanie sposobu 

odprowadzania ścieków sanitarnych do szczelnych 

zbiorników o pojemności nie przekraczającej  

5 m
3
/dobę i wywóz specjalistycznym sprzętem do 

punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków  

w Rypinie, do czasu realizacji gminnej kanalizacji 

sanitarnej. 

 

§ 21. Na terenach objętych planem miejscowym 

ustala się stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.  

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 

jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem niniejszego 

planu dla wszystkich terenów o różnych funkcjach 

położonych w granicach niniejszego opracowania  

w wysokości 0%. 

 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

 

§ 22.1. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 

oznaczonego jako 1PU, 2PU, 3PU:  

1) Ustala się jako przeznaczenie podstawowe: teren 

zabudowy produkcyjno-usługowej (przemysł, 

produkcja, usługi, zabudowa składowo-

magazynowa) wraz z obiektami i urządzeniami 

towarzyszącymi niezbędnymi dla prawidłowego 

funkcjonowania funkcji podstawowej; 

2) Ustala się przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciążliwe związane z funkcją 

podstawową (np. usługi handlu), 

b) zakłady produkcji i obsługi technicznej 

rolnictwa, 

c) zabudowa gospodarcza, 

d) budowle i urządzenia związane z obsługą 

elektroenergetyczną (stacje transformatorowe), 

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

e) komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami 

postojowymi i parkingami dla ciężarowych 

samochodów dostawczo-odbiorczych oraz 

samochodów osobowych dla interesantów  

i pracowników, 

f) zieleń izolacyjna. 

3) W obszarze oznaczonym symbolem 1PU, w pasie 

szerokości 50 m od linii rozgraniczenia z terenem 

oznaczonym symbolem 5MW wprowadza się zakaz 

realizacji zabudowy produkcyjnej, ustala się 

realizację zabudowy usługowej nieuciążliwej, tj. nie 

oddziaływującej znacząco na środowisko, dla której 

nie jest wymagane przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko; 

4) Ustala się zakaz realizacji i lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko na terenie oznaczonym symbolem 1PU, 

z wyjątkiem niezbędnej infrastruktury technicznej; 

5) Ustala się wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej 

pomiędzy terenem oznaczonym symbolem 1PU,  

a 5MW, o szerokości minimum 5,0 m, występującej 

w formie zwartych zróżnicowanych nasadzeń drzew 

i krzewów o całorocznej wegetacji, w celu ochrony 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

6) Ustala się zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej; 

7) Dopuszcza się możliwość realizacji funkcji 

produkcyjno – usługowej w obszarze oznaczonym 

symbolem 1PU, mogącej zawsze i potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku 

zakończenia eksploatacji istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej w obszarze 5MW; 

8) Dopuszcza się lokalizację usług uciążliwych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a obecnie objętych 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573  

z późn. zm.), na etapie wydania pozwolenia na 

budowę należy przeprowadzić postępowanie  

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko; 

9) Dopuszcza się umieszczenie wszelkich reklam,  

w tym wielkogabarytowych na nośniku 

wolnostojącym; 

 10) Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

25%; 

 11) Ustala się wykonanie dróg wewnętrznych  

o szerokości w liniach rozgraniczających co 

najmniej 8,0 m, wraz z miejscami postojowymi  

i parkingami, zapewniających dogodną 

komunikację, jako trwałe o nawierzchni utwardzonej 

i utrzymanie ich w stanie gwarantującym 

prawidłową eksploatację; 

 12) Pas pomiędzy linią rozgraniczenia drogi  

a maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy 

ustalonej planem przeznacza się na zieleń izolacyjną 

zróżnicowaną, w której dopuszcza się lokalizację: 

a) parkingów na samochody osobowe i ciężarowe, 

b) usług niezbędnych dla obsługi zatrudnionych  

w zakładach pracy na tym terenie z zakresu 

handlu i gastronomii, 

c) portierni w rejonie bram wjazdowych, 

d) urządzeń infrastruktury technicznej danego 

zakładu; 

 13) Dojazd i obsługa komunikacyjna: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem 1PU od drogi 

publicznej kategorii gminnej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 6KD-D oraz drogi 

wewnętrznej (poza planem) planowanej do 

poszerzenia o tereny oznaczone symbolami 

8KD-D i 9KD-D, 
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b) dla terenu oznaczonego symbolem 3PU od dróg 

publicznych kategorii gminnej oznaczonych na 

rysunku planu symbolem 6KD-D i 7KD-D, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem 2PU od drogi 

wewnętrznej (poza planem) planowanej do 

poszerzenia o tereny oznaczone symbolami 

8KD-D i 9KD-D. 

 14) Dla terenów o symbolu 1PU i 2PU ustala się zakaz 

wykonywania nowych zjazdów z drogi 

wojewódzkiej nr 560 – klasa G; 

 15) W terenie o symbolu 2PU istniejące napowietrzne 

sieci elektroenergetyczne 110 kV adaptuje się do 

nowego zagospodarowania, pozostałe ustalenia dla 

w/w linii zgodnie z § 19 ust. 5 niniejszej uchwały; 

 16) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

zgodnie z § 19 niniejszej uchwały; 

 17) Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych 

zdefiniowanych w rozdziale 2 określających 

dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz 

warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń 

przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 

 

§ 23. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 

oznaczonego jako 4EG: 

1) Ustala się jako przeznaczenie podstawowe: teren 

stacji pomp na rurociągu ropy naftowej wraz  

z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi 

niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania 

funkcji podstawowej (rezerwa terenu pod 

rozbudowę istniejącej stacji); 

2) Ustala się przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa kubaturowa związana z obsługą stacji, 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) komunikacja wewnętrzna, 

d) zieleń izolacyjna; 

3) Ustala się zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej; 

4) Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

25%; 

5) Na etapie wydania pozwolenia na budowę należy 

przeprowadzić postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko; 

6) Ustala się wykonanie dróg wewnętrznych  

o szerokości w liniach rozgraniczających co 

najmniej 8,0m, wraz z miejscami postojowymi  

i parkingami, zapewniających dogodną 

komunikację, jako trwałe o nawierzchni utwardzonej 

i utrzymanie ich w stanie gwarantującym 

prawidłową eksploatację; 

7) Dojazd i obsługa komunikacyjna od strony 

istniejącej stacji pomp poprzez drogę wewnętrzną 

(poza planem), planowaną do poszerzenia o tereny 

oznaczone symbolami 8KD-D i 9KD-D i istniejący 

zjazd z drogi publicznej kategorii wojewódzkiej; 

8) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

zgodnie z § 19 niniejszej uchwały; 

9) Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych 

zdefiniowanych w rozdziale 2 określających 

dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz 

warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń 

przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 

 

§ 24. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 

oznaczonego jako 5MW: 

1) Ustala się jako przeznaczenie podstawowe: teren 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

2) Ustala się funkcję uzupełniającą – komunikacja 

wewnętrzną wraz z miejscami postojowymi; 

3) Dopuszcza się możliwość przebudowy i rozbudowy 

do 50% powierzchni istniejącej zabudowy i remontu 

istniejącego budynku mieszkalnego; 

4) Dopuszcza się możliwość realizacji funkcji 

produkcyjno-usługowej, mogącej zawsze  

i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

w przypadku zakończenia eksploatacji istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

5) Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

50%; 

6) Dojazd i obsługa komunikacyjna od drogi publicznej 

kategorii gminnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 6KD-D; 

7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

zgodnie z § 19 niniejszej uchwały; 

8) Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych 

zdefiniowanych w rozdziale 2 określających 

dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz 

warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń 

przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 

 

§ 25.1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem 6KD-D i 7KD-D (teren drogi 

publicznej klasy dojazdowej).  

2.  Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 6KD-D 

i 7KD-D:  

1) Ustala się szerokość drogi w liniach 

rozgraniczających – 15,0 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) Ustala się jezdnię szerokości co najmniej 6,0 m, 

jednostronny chodnik o szerokości co najmniej  

2,0 m, dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej  

o szerokości 2,0 m jednostronną dwukierunkową; 

3) Istniejące skrzyżowanie drogi publicznej kategorii 

gminnej oznaczonej symbolem 6KD-D z drogą 

publiczną kategorii wojewódzkiej przebudować 

dostosowując do nowego przeznaczenia zgodnie  

z warunkami zarządcy drogi; 

4) Ustala się połączenie terenu objętego planem 

miejscowym z drogami, o których mowa w ust. 1) 

poprzez zjazdy publiczne na drogi wewnętrzne 

(zakładowe), zaprojektowane i wykonane w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich 

usytuowania i przeznaczenia; 

5) Ustala się możliwość remontu oraz przebudowy 

istniejącej drogi wraz z infrastrukturą sieciową  

i techniczną; 

6) Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych  

w pasie drogowym; 

7) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych 

w pasie drogowym; 

8) Ustala się maksymalną nieprzekraczalna linię 

zabudowy - od linii rozgraniczenia z drogą co 

najmniej – 15,0 m. 
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§ 26.1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem 8KD-D i 9KD-D (teren drogi 

publicznej klasy dojazdowej - pas terenu na poszerzenie 

istniejącej drogi wewnętrznej poza planem). 

2.  Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 8KD-D  

i 9KD-D: 

1) Przyjmuje się szerokość drogi w liniach 

rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;  

2) Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych  

w pasie drogowym;  

3) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów 

tymczasowych;  

4) Ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię 

zabudowy - od linii rozgraniczenia z drogą co 

najmniej – 6,0 m.  

 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

 

§ 27. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 28. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 

zasadach ich finansowania - stanowi załącznik Nr 3 do 

niniejszej uchwały.  

 

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Rypin.  

 

§ 30.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

2.  Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega 

publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Rypin. 

 

Przewodnicząca Rady 

Janina Iwona Andrzejczuk 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXVII/255/10 

Rady Gminy Rypin 

z dnia 29 września 2010 r. 

 

Rysunek planu 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXXVII/255/10 

Rady Gminy Rypin 

z dnia 29 września 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie  

Rady Gminy Rypin o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu miejscowego planu 

 

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

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rypin rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu.  

 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru 

położonego w miejscowości Puszcza Miejska (działki  

o nr ewidencyjnych: 3, 50, 51/5, 51/9, 51/10, 52/3, 53, 

52/1), w terminie przewidzianym zgodnie z art. 17  

pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80  

poz. 717 z późn. zm.) nie złożono żadnych uwag  

i w związku z tym nie zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia 

o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr XXXVII/255/10 

Rady Gminy Rypin 

z dnia 29 września 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie  

o sposobie realizacji, zapisanych  

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych 

 

Rozstrzygnięcie dotyczy projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin 

dla wybranego obszaru położonego w miejscowości 

Puszcza Miejska (działki o nr ewidencyjnych: 3, 50, 

51/5, 51/9, 51/10, 52/3, 53, 52/1). 

 

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

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),  

art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

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

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 111, ust. 2, pkt. 1 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy 

Rypin określa następujący sposób realizacji oraz zasady 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy:  

 

§ 1.1.  Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców gminy stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

własne gminy. W szczególności do zadań własnych 

należą sprawy m.in.:  

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, 

ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 

wodnej;  

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 

organizacji ruchu drogowego;  

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną  

i cieplną oraz gaz;  

4) zieleni gminnej i zadrzewień.  

2.  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

należące do zadań własnych gminy to realizacja 

gminnych dróg publicznych na terenach 

przeznaczonych w planie miejscowym pod taką funkcję 

oraz budowa lub remont sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej), finansowanie 

oświetlenia ulic (placów) oraz planowanie i organizacja 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe na obszarze gminy.  

 

§ 2.1.  Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy podlega przepisom ustawy z dnia  

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.  

Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz ustawy z dnia  

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.).  

2.  Na terenie objętym niniejszym planem występują 

następujące inwestycje należące do zadań własnych 

gminy:  

1) wybudowanie rozdzielczej sieci wodociągowej do 

zasilania projektowanej zabudowy (zakładamy, że 

przyłącza wykonane zostaną na koszt przyszłych 

inwestorów); 

2) wybudowanie docelowo sieci kanalizacji sanitarnej 

(zakładamy, że przyłącza wykonane zostaną na 

koszt przyszłych inwestorów); 

3) poszerzenie drogi publicznej kategorii gminnej, 

klasa drogi – dojazdowa, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 6KD-G, 7KD-D oraz poszerzenie 

drogi wewnętrznej poza planem o tereny oznaczone 
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jako 8KD-D, 9KD-D ((ewentualne urządzenie 

nawierzchni dróg - nie wynika wprost z obowiązków 

związanych z realizacją zadań własnych gminy). 

3.  Inwestycje realizowane będą dla potrzeb 

realizacji planu jako zakup robót budowlanych w trybie 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4.  Zakłada się wpisanie planowanej inwestycji do 

wieloletniego planu finansowego, wieloletniego 

programu inwestycyjnego itp, z podaniem 

prognozowanego okresu realizacji zadania.  

5. Odpowiedzialni za realizację i współpracujący:  

a) siły własne, 

b) siły zewnętrzne. 

6.  Zasady finansowania zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:  

1) prognozowane źródła finansowania: 

a) dochody własne, 

b) fundusze strukturalne UE, 

c) dotacje, 

d) kredyty, pożyczki komercyjne, 

e) kredyty, pożyczki preferencyjne, 

f) obligacje komunalne etc.; 

2) potencjalny udział innych inwestorów  

w finansowaniu zadania (w stosunku do 

prognozowanych nakładów z budżetu gminy jako 

całości): 

a) inwestorzy indywidualni, którzy będą 

partycypować w wykonaniu dróg dojazdowych 

w całości lub częściowo oraz infrastruktury 

technicznej. 

 

 

 

 

 

1

 

 

2986 
2986 

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/257/10 

 RADY GMINY RYPIN 

 z dnia 29 września 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru 

położonego w miejscowości Puszcza Miejska (działki o nr ewidencyjnych 90, 106 i 121/7) 

 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003 Nr 80, poz. 717; z 2004 r., 

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

poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319  

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

Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413 

oraz z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 

poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 

poz. 1043) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia  

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

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

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

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

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

poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172  

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

i 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, Nr 28 

poz. 146 i Nr 106 poz. 675);Uchwały Nr IX/55/07 Rady 

Gminy Rypin z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla 

wybranego obszaru położonego w miejscowości 

Puszcza Miejska (działki o nr ewidencyjnych 90, 106  

i 121/7) Rada Gminy Rypin uchwala co następuje:  

 

 

 

 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1.  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rypin”, przyjętego uchwałą  

Nr 128/2001 Rady Gminy Rypin z dnia 6 czerwca  

2001 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru 

położonego w miejscowości Puszcza Miejska (działki  

o nr ewidencyjnych 90, 106 i 121/7), zwany dalej 

planem.  

 

§ 2.1.  Przedmiotem ustaleń planu w części 

tekstowej i graficznej, jest zakres obowiązkowy – 

wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii 

rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 

zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
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podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzenia i użytkowania terenów; 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się 

opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

2.  Zakres ustaleń planu obejmuje tekst planu  

i rysunek planu. 

 

§ 3.  Integralną częścią planu, o którym mowa  

w § 1, jest rysunek miejscowego planu zwany dalej 

rysunkiem planu, stanowiący załącznik Nr 1 w skali 

1:1 000 sporządzony na podkładzie mapy sytuacyjno-

wysokościowej łącznie z wyrysem ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, przedstawiający graficzne 

ustalenia planu, w tym granice obszaru objętego 

planem.  

 

§ 4.1.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o: 

1) adaptacji zabudowy – należy przez to rozumieć 

działania inwestycyjne zmierzające do 

przystosowania istniejącej zabudowy do nowych 

rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych  

i technicznych poprzez remont, nadbudowę, 

przebudowę i rozbudowę - do 50% wielkości 

istniejącej zabudowy; 

2) linii rozgraniczającej drogi – należy przez to 

rozumieć granice terenów przeznaczonych pod pasy 

drogowe wraz z urządzeniami infrastruktury 

technicznej nie związanej z funkcją komunikacyjną 

drogi; 

3) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu 

– należy przez to rozumieć linię wyznaczającą 

podziały obszaru objętego planem na tereny  

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

4) modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej – Ustawa Prawo budowlane nie 

definiuje modernizacji oraz nie zawiera w swojej 

treści takiego sformułowania. Jednak z zawartej 

definicji robót budowlanych wynika, że przez roboty 

budowlane należy rozumieć wykonywanie obiektu 

budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu; 

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez 

to rozumieć teoretyczną granicę wyznaczoną na 

określonym terenie i przedstawioną na rysunku 

planu, dotyczącą sytuowania lica i narożników ścian 

zewnętrznych budynku na całej jego wysokości, 

poza którą w kierunku dróg lub terenów sąsiednich 

zabrania się lokalizowania obiektów; 

6) obszarze lub granicach planu – należy przez to 

rozumieć obszar objęty niniejszym planem  

w granicach przedstawionych na rysunku planu; 

7) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu,  

o którym mowa w § 1 ust.1 i w § 2; 

8) przepisach odrębnych lub szczegółowych – należy 

przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi oraz ograniczenia do dysponowania 

terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 

administracyjnych; 

9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 

rozumieć przeznaczenie, które powinno przeważać 

na danym terenie wyznaczonym liniami 

rozgraniczającymi; 

 10) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 

rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe (na 

danym terenie wyznaczonym liniami 

rozgraniczającymi), które uzupełnia lub wzbogaca 

przeznaczenie podstawowe i nie jest z nim 

sprzeczne; 

 11) rysunku planu miejscowego – należy przez to 

rozumieć rysunek wykonany na podkładach 

mapowych w skali 1:1 000; rysunek planu stanowi 

załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w art. 20 

ust. 1 ustawy i zawiera ustalenia, których 

przedstawienie nie było możliwe w tekście uchwały; 

 12) terenie – należy przez to rozumieć teren  

o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego 

wydzielony z obszaru objętego planem, wyznaczony 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz 

oznaczony symbolem cyfrowym i literowym; 

 13) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Gminy Rypin; 

 14) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć 

działalności gospodarcze (w tym związane  

z wykorzystywaniem urządzeń technicznych), które 

nie oddziałują negatywnie na środowisko, a fakty te 

znajdują potwierdzenie w odpowiednich 

dokumentach przewidzianych do takiego 

stwierdzenia w przepisach prawnych dotyczących 

ochrony środowiska; 

 15) usługach o charakterze uciążliwym – należy przez to 

rozumieć usługi, które zostały objęte 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.); 

 16) współczynnik intensywności zabudowy – należy 

przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 

całkowitej kondygnacji naziemnych budynków 

zlokalizowanych na działce do powierzchni działki; 

 17) wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

– należy przez to rozumieć wymagania w zakresie 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 214 – 11028 – Poz. 2986 
 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych określone w przepisach szczególnych; 

 18) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć 

wysokość mierzoną od projektowanej rzędnej  

w najniższym punkcie obrysu budynku do 

najwyższego punktu na pokryciu dachowym 

kubatury (nie dotyczy elementów związanych 

bezpośrednio z budynkiem lub obiektem 

budowlanym – kominów, masztów, odgromników, 

anten, urządzeń kominowych, urządzeń 

wentylacyjnych oraz podobnych obiektów 

naziemnych montowanych na budynkach), dotyczy 

masztów, kominów, pylonów oraz podobnych 

obiektów naziemnych wolnostojących; 

 19) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć 

dodatkowe zespoły roślinności, których celem jest 

zapobieganie przenikaniu do środowiska hałasu, 

wibracji oraz zanieczyszczeń powietrza, a także 

mające na celu zmniejszanie ich natężeń oraz 

ochronę sąsiadujących terenów przed ewentualnymi 

uciążliwościami. 

2.  Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie 

wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie  

z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. oraz z definicjami wynikającymi z Polskich 

Norm i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu 

podjęcia niniejszej uchwały. 

 

§ 5.  Następujące oznaczenia, przedstawione 

graficznie na rysunku planu, o którym mowa w § 1,  

ust. 2 są ustaleniami planu:  

1) Granica obszaru objętego miejscowym planem; 

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

3) Linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne; 

4) Wydzielone tereny i ich przeznaczenie – oznaczone 

numerem porządkowym (pisany cyfrą arabską, 

kolejny elementarny numer obszaru) i symbolem 

literowym (przeznaczenie obszaru). 

 

§ 6.  Na obszarze objętym niniejszą uchwałą plan 

wyodrębnia tereny, będące przedmiotem postanowień 

ogólnych i szczegółowych, oznaczone symbolami, dla 

których ustala się następujące podstawowe 

przeznaczenie terenu:  

1) PU – teren zabudowy produkcyjno-usługowej 

(przemysł, produkcja, usługi, zabudowa składowo-

magazynowa); 

2) ZL – teren lasu; 

3) KD-D – teren drogi publicznej klasy dojazdowej. 

 

§ 7.  Uchwała ustanawia na obszarze objętym 

planem przepisy prawa miejscowego dotyczące 

przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oraz 

określa konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów – 

nakazy, zakazy i ograniczenia: 

1) Oprócz przepisów niniejszej uchwały mają tu 

zastosowanie przepisy ustaw szczególnych wraz  

z aktami wykonawczymi; 

2) Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być 

stosowane wybiórczo w oderwaniu od ustaleń 

rysunku planu. 

 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólnych zasad zagospodarowania 

dotyczące całego obszaru planu 

 

§ 8.  Ustalenia zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 

1) Ustala się obowiązek wydzielenia terenów i ich 

podziałów na działki budowlane na podstawie 

zatwierdzonego projektu podziału geodezyjnego, 

zapewniającego: 

a) minimalne parametry nowo wydzielonej działki 

budowlanej określone w § 12, o ile ustalenia 

szczegółowe dla danego terenu nie stanowią 

inaczej, 

b) bezpośredni dostęp do nowo wydzielonych 

działek od drogi kategorii gminnej, oznaczonej 

symbolem 5KD-D, drogi gminnej na terenie 

sąsiedniej gminy Skrwilno (poza planem) i dróg 

wewnętrznych, 

c) równoczesne wydzielenie geodezyjne działki 

przeznaczonej w niniejszym planie na cele 

publiczne drogę gminną klasy dojazdowej  

(5KD-D); 

2) Ustala się obowiązek uwzględnienia  

w projektowanym zagospodarowaniu terenów  

i poszczególnych działek budowlanych, 

następujących warunków, zasad i standardów, o ile 

ustalenia szczegółowe (na rysunku planu lub  

w tekście planu) dla poszczególnych terenów nie 

stanowią inaczej: 

a) forma architektoniczna obiektów budowlanych 

powinna uwzględniać walory krajobrazowe, 

harmonizować z otoczeniem oraz nawiązywać 

do form regionalnej zabudowy, zadbać o wystrój 

planowanych obiektów, 

b) wielkość potrzebnego terenu każdorazowo pod 

poszczególne inwestycje określi plan 

zagospodarowania terenu uzgodniony  

w niezbędnym zakresie z właściwymi 

instytucjami, 

c) preferuje się grodzenie działek z materiałów 

ażurowych, bez wprowadzania prefabrykatów 

betonowych, ustala się zakaz realizacji ogrodzeń 

pełnych betonowych i z przęseł betonowych 

prefabrykowanych, z zaleceniem stosowania 

ogrodzeń dekoracyjnych, lekkich, zastępowanie 

lub uzupełnianie ogrodzeń żywopłotami oraz 

zharmonizowania ogrodzeń, 

d) obiekty poszczególne winny być lokalizowane  

z zachowaniem branżowych przepisów 

sanitarnych, ochrony środowiska, ppoż., jak 

również z zachowaniem odległości w stosunku 

do dróg, dla których klasy techniczne  

i funkcjonalne określił niniejszy plan 

zagospodarowania przestrzennego, 

e) obiekty i urządzenia należy projektować zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego (obecnie Dz.U. 

z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)  
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i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych jakom powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (obecnie Dz.U. Nr 75 

poz. 690 z późn. zm.) z uwzględnieniem 

zapewnienia dostępności obiektów użyteczności 

publicznej osobom niepełnosprawnym. 

 

§ 9.  Ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 

1) Przyjmuje się położenie terenu objętego planem  

w obszarze korytarza ekologicznego zapewniającego 

ciągłość między obszarami prawnie chronionymi  

o znaczeniu wojewódzkim – zadanie nr 47 w tabeli 

zadań ponadlokalnych realizujących cele publiczne 

zamieszczonej w Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa kujawsko-

pomorskiego; 

2) Ustala się przeznaczenie co najmniej 25% 

powierzchni działki przemysłowej, produkcyjno-

usługowej i składowo – magazynowej pod zieleń tj. 

pod powierzchnie biologicznie czynne; 

3) Zaleca się aby inwestor przed rozpoczęciem prac 

projektowych wykonał badania techniczne podłoża 

gruntowego w celu indywidualnego określenia 

warunków posadowienia obiektu budowlanego; 

4) Ustala się lokalizację przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, lecz 

ewentualne uciążliwości inwestycji dla środowiska  

i zdrowia ludzi muszą się mieścić w granicach 

własności; 

5) Ustala się obowiązek uwzględnienia  

w projektowanym zagospodarowaniu terenów  

i poszczególnych działek, możliwie maksymalnego 

zachowania istniejącej zieleni z wkomponowaniem 

jej w układ przestrzenny; 

6) Ustala się kompleksowe rozwiązanie gospodarki 

wodno-ściekowej w celu ochrony wód podziemnych 

przed ich zanieczyszczeniem; 

7) Na przedmiotowej działce nie występują urządzenia 

melioracji podstawowych oraz publiczne wody 

powierzchniowe w stosunku do których prawa 

właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa, 

w przypadku kolizji i uszkodzenia melioracji 

szczegółowych należy je zachować lub przebudować 

w porozumieniu z Gminną Spółką Wodną w Rypinie 

i Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji  

i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Biuro 

Terenowe w Lipnie w sposób zapewniający 

prawidłowe ich funkcjonowanie; 

8) Ustala się obowiązek ochrony przed hałasem  

i stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania 

dopuszczalnego poziomu hałasu. 

 

§ 10. Ustalenia zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej: 

1) Teren objęty niniejszym planem położony jest poza 

obszarami chronionymi z zakresu dziedzictwa 

kulturowego i zabytków, ani też nie stwierdzono 

położenia w obrębie działki udokumentowanych 

stanowisk archeologicznych; 

2) W przypadku odkrycia na terenie objętym 

sporządzaniem niniejszego planu w trakcie 

prowadzenia prac ziemnych nieujawnionych 

reliktów kultury materialnej, należy wstrzymać 

prace, a teren winien być udostępniony do 

inwestorskich badań archeologicznych – art. 32 

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568  

z późn. zm.). 

 

§ 11. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających  

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

1) Ustala się wykorzystanie systemu dróg publicznych 

w ich liniach rozgraniczających, jako podstawowych 

korytarzy podziemnej infrastruktury technicznej,  

z zachowaniem wymogów przepisów szczególnych; 

2) Ustala się realizację dróg i chodników o nawierzchni 

utwardzonej; 

3) Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej, 

zadrzewień, w tym zieleni szpalerowej, szczególnie 

od strony dróg publicznych. 

 

§ 12. Ustalenia parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 

intensywności zabudowy: 

1) Ustala się wielkość działek budowlanych dla 

zabudowy o funkcji oznaczonej symbolem PU – co 

najmniej 3 000,0 m
2
 wraz z wydzieleniem dróg 

wewnętrznych; 

2) Wielkość potrzebnego terenu każdorazowo pod 

poszczególne inwestycje określi projekt 

zagospodarowania terenu uzgodniony  

w niezbędnym zakresie z właściwymi instytucjami; 

3) Ustala się w projektowanej zabudowie obowiązek 

uwzględnienia następujących parametrów  

i wskaźników, o ile ustalenia szczegółowe dla 

poszczególnych terenów nie stanowią inaczej: 

a) współczynnik intensywności zabudowy dla 

terenów oznaczonych symbolem PU – 0,4, 

b) wysokość zabudowy – nie ustala się, 

c) nie ustala się szczegółowych wymagań  

w zakresie geometrii dachu, pokrycia dachu oraz 

kątów nachylenia połaci, 

4) Ustala się minimalną ilość miejsc do parkowania – 

10÷30 miejsc na 100 zatrudnionych dla zabudowy 

produkcyjnej, magazynowej i składowej; 

5) Ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy dla nowej zabudowy wynoszące: 

a) od drogi publicznej kategorii gminnej – od linii 

rozgraniczenia z drogą co najmniej – 15,0 m, 

b) od drogi publicznej kategorii wojewódzkiej – od 

zewnętrznej krawędzi jezdni drogi co najmniej – 

20,0 m, 

c) od granicy lasu co najmniej – 12,0 m. 

 

§ 13. Ustalenia granic i sposobów zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 

terenów górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
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1) W obszarze objętym miejscowym planem nie 

występuje potrzeba ustanawiania granic i sposobów 

zagospodarowania terenów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów szczególnych  

w związku z powyższym odstępuje się od określenia 

granic i sposobów zagospodarowania terenów 

podlegających ochronie na obszarze objętym 

planem; 

2) Obszar objęty miejscowym planem położony poza 

terenami górniczymi, nie jest narażony na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz nie jest zagrożony 

osuwaniem się mas ziemnych. 

 

§ 14. Ustalenia szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym: 

1) W obszarze objętym planem nie występuje potrzeba 

ustanawiania obowiązku scalania nieruchomości  

i ich ponownego podziału na działki w obrębie 

wyznaczonych terenów w trybie procedury 

wynikającej z przepisów odrębnych w związku  

z powyższym odstępuje się od określenia 

szczegółowych zasad oraz warunków scalania  

i podziału nieruchomości na obszarze objętym 

planem; 

2) Wyznaczone na rysunku planu linie rozgraniczające 

tereny komunikacji są liniami orientacyjnymi, 

dopuszcza się ich korektę wynikającą z projektów 

technicznych, zmiana linii rozgraniczającej pas 

drogowy wymaga zgody zarządcy drogi; 

3) Dopuszcza się zmianę projektowanych linii podziału 

terenów o tym samym przeznaczeniu oraz  

w szczególnych przypadkach podziału pod 

warunkiem zachowania minimalnej powierzchni 

działki określonej w § 12. 

 

§ 15. Ustalenia szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) Ustala się zakaz lokalizowania w całym obszarze 

objętym planem miejscowym zabudowy 

mieszkaniowej; 

2) Ustala się zakaz lokalizowania, w całym obszarze 

objętym miejscowym planem obiektów 

tymczasowych i składowisk. 

 

§ 16.1. Ustalenie zasad zagospodarowania terenu  

w zakresie obronności: 

1) Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne nakazuje się 

projektować i realizować na obszarze objętym 

planem z możliwością przystosowania dla potrzeb 

obrony cywilnej; 

2) Ustala się, że obsługa nowych obiektów, w żaden 

sposób nie wpłynie negatywnie na stan 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym na istniejącym 

układzie komunikacyjnym; 

3) Ustala się parametry dróg publicznych  

i wewnętrznych zgodnie z wymogami obrony 

cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej; 

4) Ustala się zaopatrzenie w wodę do celów 

przeciwpożarowych jak w § 18 ust 2 uchwały; 

5) Zabrania się lokalizowania obiektów produkcyjnych 

i magazynowych z materiałami niebezpiecznymi,  

w tym toksycznymi środkami przemysłowymi; 

6) Zapewnia się dojazdy do obiektów (dostęp do 

działek, budynków i urządzeń z nimi związanych), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej; 

7) Zapewnia się właściwy odpływ wody deszczowej. 

2.  Ustala się konieczność zgłaszania do 

Dowództwa Sił Powietrznych wszelkich obiektów  

o wysokości 50,0 m npt i więcej, przed wydaniem 

pozwolenia na budowę, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r,  

w sprawie zgłaszania i oznakowania przeszkód 

lotniczych (Dz.U. Nr 130 poz. 1193 z późn. zm.)  

 

§ 17. Ustalenia zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji: 

1) Ustala się wykonanie dróg publicznych oraz dróg 

wewnętrznych, zapewniających dogodną 

komunikację, jako trwałych o nawierzchni 

utwardzonej i utrzymanie ich w stanie 

gwarantującym prawidłową eksploatację; 

2) Wszelkie działania dotyczące zasad obsługi 

komunikacyjnej oraz organizacji ruchu wymagają 

uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi; 

3) Ustala się zapewnienie sprawnego układu 

komunikacji wewnętrznej w postaci dróg 

wewnętrznych dojazdowych, placów manewrowych, 

zatok postojowych dla samochodów ciężarowych 

dostawczych i odbiorczych oraz osobowych dla 

pracowników i interesantów. 

 

§ 18. Ustalenia zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) Zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej 

sieci wodociągowej zgodnie z uzyskanymi 

warunkami technicznymi od właściwego gestora 

sieci na etapie projektu danego zamierzenia 

inwestycyjnego; 

2) Zabezpieczenie wody do celów p. poż.: 

a) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę poprzez 

hydranty naziemne i podziemne montowane na 

sieci wodociągowej, 

b) dostęp do obiektów projektowanych dla 

pojazdów uprawnionych ratowniczo-gaśniczych 

z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych 

dróg dojazdowych, 

c) obiekty powinny odpowiadać warunkom  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

d) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz 

drogi pożarowe będą spełniać wymagania  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej określone 

w obowiązujących przepisach szczegółowych, 

e) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z własnych 

studni wyłącznie w celach zagospodarowania lub 

urządzenia terenu sztucznymi zbiornikami 

wodnymi po uzgodnieniu z właściwym organem 

ochrony środowiska oraz uzyskaniu stosownych 

pozwoleń; 
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3) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do 

projektowanych wewnętrznych układów sieci 

kanalizacji sanitarnej, poprzez budowę 

przepompowni ścieków, odprowadzone do gminnej 

kanalizacji i do miejskiej oczyszczalni ścieków  

w Rypinie: 

a) ustala się nakaz docelowego podłączenia 

wszystkich projektowanych obiektów 

wyposażonych w instalacje wodno-kanalizacyjne 

do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,  

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 

dopuszcza się odprowadzanie ścieków do 

indywidualnych zbiorników bezodpływowych, 

szczelnych o pojemności nie przekraczającej  

5 m
3
/dobę, 

c) w pozostałych przypadkach w inny sposób, po 

uzgodnieniu z właściwym organem ochrony 

środowiska; 

4) Odprowadzenie wód deszczowych: 

a) odprowadzenie wód deszczowych z połaci 

dachowych, powierzchni niezabudowanych  

i powierzchni gruntów rolnych przewidzieć do 

gruntu na działce własnej, 

b) wody deszczowe z powierzchni utwardzonych 

takich jak jezdnie, place parkingowe i zakładowe 

winny być odprowadzone do odbiorników i do 

sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim 

wytrąceniu z nich zawiesiny ogólnej i związków 

ropopochodnych; 

5) Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) zasilanie obiektów przewidzianych do realizacji 

z istniejących stacji transformatorowych poprzez 

linie kablowe średniego i niskiego napięcia 

zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi 

z właściwego rejonu energetycznego, 

b) sieć rozdzielczą nn i SN prowadzić jako kablową 

z zastosowaniem złączy kablowych 

zintegrowanych wzdłuż ciągów drogowych, 

c) planowana nowa zabudowa terenu, jak również 

nowe funkcje, które ma spełniać, wymagać będą 

zwiększonego zapotrzebowania mocy 

szczytowej, może to spowodować konieczności 

budowy dodatkowych stacji transformatorowych 

jak również budowy nowych linii zasilających, 

d) możliwość budowy nowych lokalnych stacji 

transformatorowych (w tym kontenerowych), 

wolnostojących lub wbudowanych w obiekty  

o innej funkcji (lub w innych formach),  

z możliwością wydzielenia samodzielnych 

działek wraz z dojazdem dla służb 

eksploatacyjno-remontowych, 

e) podłączenie odbiorców do sieci 

elektroenergetycznej następować będzie na 

podstawie aktualnych przepisów prawnych  

w tym zakresie; 

6) Zaopatrzenie w ciepło – wg indywidualnych 

rozwiązań w oparciu proekologiczne systemy 

grzewcze; 

7) Utylizacja lub składowanie odpadów nieczystości 

stałych – odpady komunalne stałe winny być 

segregowane i gromadzone w wyznaczonych 

miejscach do tymczasowego gromadzenia odpadów 

uwzględniając ich segregację na odpady do odzysku 

i pozostałe w szczelnych pojemnikach 

zlokalizowanych zgodnie z „Prawem budowlanym”, 

a następnie wywożone przez wyspecjalizowane 

służby, zorganizowanym wywozem do zakładu 

utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o odpadach; 

8) Sieć telekomunikacyjna: 

a) zaopatrzenie odbiorców w łącza telefoniczne  

z istniejącej i projektowanej sieci 

telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami 

technicznymi od właściwego gestora sieci na 

etapie projektu danego zamierzenia 

inwestycyjnego, 

b) przy opracowywaniu projektów budowlanych 

uwzględnić istniejącą infrastrukturę 

telekomunikacyjną podziemna i nadziemną od 

której należy zachować normatywne odległości, 

c) wszystkie występujące kolizje z istniejącą siecią 

telekomunikacyjną przebudować poza pas 

planowanej zabudowy lub dostosować, 

przestrzegając obowiązujących norm, do nowych 

warunków zabudowy na warunkach gestora 

sieci; 

9) Zaopatrzenie w gaz – gazyfikacja przedmiotowego 

obszaru może zostać zrealizowana w przypadku 

zaistnienia technicznych i ekonomicznych 

warunków przyłączenia do sieci gazowej, które 

określi gestor sieci zgodnie z wymogami ustawy 

Prawo Energetyczne; 

 10) Ustalenia ogólne: 

a) projektowane urządzenia infrastruktury 

technicznej prowadzić jako podziemne przede 

wszystkim w liniach rozgraniczających dróg, za 

zgodą i na warunkach określonych przez 

zarządcę drogi, 

b) ustala się możliwość przebudowy i realizacji 

niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej w terenach przeznaczonych pod 

drogi publiczne i wewnętrzne, z zachowaniem 

przepisów odrębnych, 

c) dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń  

i sieci infrastruktury technicznej w obrębie 

terenów o innym przeznaczeniu podstawowym, 

szczególnie w przestrzeni między liniami 

rozgraniczającymi dróg, a nieprzekraczalnymi 

liniami zabudowy, z zastrzeżeniem 

uwzględnienia przepisów odrębnych, 

dotyczących szczególnie ochrony własności. 

 

§ 19. Ustalenia sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

1) Na terenie objętym miejscowym planem  

a przeznaczonym pod zabudowę dopuszcza się 

dotychczasowe rolnicze użytkowanie jako 

tymczasowy sposób zagospodarowania  

i użytkowania terenu do czasu rozpoczęcia  

i zakończenia procesów inwestycyjnych; 

2) Na terenach przeznaczonych pod poszerzenie drogi 

publicznej wprowadza się zakaz budowy wszelkich 

budynków na okres tymczasowy; 
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3) Dopuszcza się tymczasowe rozwiązanie sposobu 

odprowadzania ścieków sanitarnych do szczelnych 

zbiorników o pojemności nie przekraczającej  

5 m
3
/dobę i wywóz specjalistycznym sprzętem do 

punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków  

w Rypinie, do czasu realizacji gminnej kanalizacji 

sanitarnej. 

 

§ 20. Na terenach objętych planem miejscowym 

ustala się stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.  

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 

jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem niniejszego 

planu dla wszystkich terenów o różnych funkcjach 

położonych w granicach niniejszego opracowania  

w wysokości 0%.  

 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

 

§ 21. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 

oznaczonego jako 1PU, 3PU, 4PU:  

1) Ustala się jako przeznaczenie podstawowe terenu: 

tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (przemysł, 

produkcja, usługi, zabudowa składowo-

magazynowa) wraz z obiektami i urządzeniami 

towarzyszącymi niezbędnymi dla prawidłowego 

funkcjonowania funkcji podstawowej; 

2) Ustala się przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciążliwe związane z funkcją 

podstawową (np. usługi handlu), 

b) zakłady produkcji i obsługi technicznej 

rolnictwa, 

c) zabudowa gospodarcza, 

d) budowle i urządzenia związane z obsługą 

elektroenergetyczną (stacje transformatorowe), 

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

e) komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami 

postojowymi i parkingami dla ciężarowych 

samochodów dostawczo-odbiorczych oraz 

samochodów osobowych dla interesantów  

i pracowników, 

f) zieleń izolacyjna; 

3) Dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych 

związanych z funkcją podstawową (np. handel); 

4) Ustala się zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej, 

dopuszcza się jedynie funkcję mieszkaniową na 

potrzeby własne w formie pomieszczeń 

wbudowanych w bryłę obiektu lub jego część do 

maksymalnej wielkości 200m² powierzchni 

użytkowej dla terenu inwestycji; 

5) Dopuszcza się lokalizację usług uciążliwych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a obecnie objętych 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573  

z późn. zm.), na etapie wydania pozwolenia na 

budowę należy przeprowadzić postępowanie  

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko; 

6) Dopuszcza się umieszczenie wszelkich reklam,  

w tym wielkogabarytowych na nośniku 

wolnostojącym; 

7) Ustala się wykonanie dróg wewnętrznych  

o szerokości w liniach rozgraniczających co 

najmniej 8,0 m, wraz z miejscami postojowymi  

i parkingami, zapewniających dogodną 

komunikację, jako trwałe o nawierzchni utwardzonej 

i utrzymanie ich w stanie gwarantującym 

prawidłową eksploatację; 

8) Pas pomiędzy linią rozgraniczenia drogi  

a maksymalna nieprzekraczalną linią zabudowy 

ustalonej planem przeznacza się na zieleń izolacyjną 

zróżnicowaną, w której dopuszcza się lokalizację: 

a) parkingów na samochody osobowe i ciężarowe, 

b) usług niezbędnych dla obsługi zatrudnionych  

w zakładach pracy na tym terenie z zakresu 

handlu i gastronomii, 

c) portierni w rejonie bram wjazdowych, 

d) urządzeń infrastruktury technicznej danego 

zakładu; 

9) Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

25%; 

 10) Dojazd i obsługa komunikacyjna: 

a) dla terenu 1PU poprzez projektowany zjazd 

publiczny od drogi publicznej kategorii 

wojewódzkiej nr 560 – klasa G (zgodnie  

z rysunkiem planu), zaprojektowany  

i wybudowany zgodnie z warunkami zarządcy 

drogi, 

b) dla terenu 3PU od projektowanej drogi 

publicznej gminnej oznaczonej symbolem  

5KD-D, 

c) dla terenu 4PU od drogi publicznej kategorii 

gminnej (na terenie sąsiedniej gminy Skrwilno); 

 11) Dla terenu o symbolu 1PU ustala się zakaz 

wykonywania dodatkowych zjazdów od drogi 

wojewódzkiej nr 560 – klasa G; 

 12) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

zgodnie z § 18 niniejszej uchwały; 

 13) Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych 

zdefiniowanych w rozdziale 2 określających 

dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz 

warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń 

przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 

 

§ 22.1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem 2ZL. 

2.  Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 

oznaczonego jako 2ZL: 

1) Ustala się jako przeznaczenie podstawowe: teren 

lasu; 

2) Ustala się jako funkcję uzupełniającą, funkcję 

ochronną środowiska przyrodniczego; 

3) Ustala się maksymalną ochronę lasu, zakaz 

zagospodarowania i użytkowania terenów na cele 

nie związane z gospodarką leśną; 

4) Ustala się ograniczenia oraz obowiązki wynikające  

z planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu 

urządzenia lasu; 
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5) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych  

i urządzeń niezwiązanych funkcjonalnie  

z przeznaczeniem terenu; 

6) Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

90%; 

7) Ustala się zakaz wykonywania nowych zjazdów od 

drogi wojewódzkiej nr 560 – klasa G; 

8) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

zgodnie z § 18 ust. niniejszej uchwały; 

9) Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych 

zdefiniowanych w rozdziale 2 określających 

dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz 

warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń 

przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 

 

§ 23.1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem 5KD-D (teren drogi publicznej klasy 

dojazdowej, poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej 

poza planem). 

2.  Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 5KD-D:  

1) Ustala się szerokość drogi w liniach 

rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Ustala się jezdnię szerokości co najmniej 6,0 m, 

chodnik o szerokości co najmniej 2,0 m; 

3) Ustala się połączenie terenu objętego planem 

miejscowym z drogą, o której mowa w ust. 1) 

poprzez zjazdy publiczne na drogi wewnętrzne 

(zakładowe), zaprojektowane i wykonane w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich 

usytuowania i przeznaczenia; 

4) Ustala się możliwość remontu oraz przebudowy 

drogi wraz z infrastrukturą sieciową i techniczną; 

5) Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych  

w pasie drogowym; 

6) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych 

w pasie drogowym; 

7) Ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię 

zabudowy - od linii rozgraniczenia z drogą co 

najmniej – 15,0 m. 

 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

 

§ 24. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 25. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 

zasadach ich finansowania - stanowi załącznik Nr 3 do 

niniejszej uchwały.  

 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Rypin. 

 

§ 27.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2.  Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega 

publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Rypin. 

 

Przewodnicząca Rady 

Janina Iwona Andrzejczuk 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXVII/257/10 

Rady Gminy Rypin 

z dnia 29 września 2010 r. 

 

Rysunek planu 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXXVII/257/10 

Rady Gminy Rypin 

z dnia 29 września 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie  

Rady Gminy Rypin o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu miejscowego planu 

 

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

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rypin rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu.  

 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru 

położonego w miejscowości Puszcza Miejska (działki  

o nr ewidencyjnych: 90, 106, 121/7), w terminie 

przewidzianym zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) nie 

złożono żadnych uwag i w związku z tym nie zachodzi 

potrzeba rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr XXXVII/257/10 

Rady Gminy Rypin 

z dnia 29 września 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie  

o sposobie realizacji, zapisanych  

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych 

 

Rozstrzygnięcie dotyczy projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla 

wybranego obszaru położonego w miejscowości 

Puszcza Miejska (działki o nr ewidencyjnych: 90, 106, 

121/7).  

 

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

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),  

art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

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

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 111, ust. 2, pkt. 1 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy 

Rypin określa następujący sposób realizacji oraz zasady 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy.  

 

§ 1.1.  Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców gminy stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

własne gminy. W szczególności do zadań własnych 

należą sprawy m.in.: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, 

ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 

wodnej; 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 

organizacji ruchu drogowego; 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną  

i cieplną oraz gaz; 

4) zieleni gminnej i zadrzewień.  

2.  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

należące do zadań własnych gminy to realizacja 

gminnych dróg publicznych na terenach 

przeznaczonych w planie miejscowym pod taką funkcję 

oraz budowa lub remont sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej), finansowanie 

oświetlenia ulic (placów) oraz planowanie i organizacja 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe na obszarze gminy.  

 

§ 2.1.  Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy podlega przepisom ustawy z dnia  

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.  

Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.): 

2.  Na terenie objętym niniejszym planem występują 

następujące inwestycje należące do zadań własnych 

gminy:  

1) wybudowanie rozdzielczej sieci wodociągowej do 

zasilania projektowanej zabudowy (zakładamy, że 

przyłącza wykonane zostaną na koszt przyszłych 

inwestorów); 

2) wybudowanie docelowo sieci kanalizacji sanitarnej 

(zakładamy, że przyłącza wykonane zostaną na 

koszt przyszłych inwestorów); 

3) poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej (poza 

planem), o teren oznaczony na rysunku planu jako 

5KD-D (ewentualne urządzenie nawierzchni drogi - 
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nie wynika wprost z obowiązków związanych  

z realizacją zadań własnych gminy). 

3.  Inwestycje realizowane będą dla potrzeb 

realizacji planu jako zakup robót budowlanych w trybie 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4.  Zakłada się wpisanie planowanej inwestycji do 

wieloletniego planu finansowego, wieloletniego 

programu inwestycyjnego itp. z podaniem 

prognozowanego okresu realizacji zadania. 

5.  Odpowiedzialni za realizację i współpracujący:  

a) siły własne, 

b) siły zewnętrzne. 

6.  Zasady finansowania zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:  

1) prognozowane źródła finansowania: 

a) dochody własne, 

b) fundusze strukturalne UE, 

c) dotacje, 

d) kredyty, pożyczki komercyjne, 

e) kredyty, pożyczki preferencyjne, 

f) obligacje komunalne etc. 

2) potencjalny udział innych inwestorów  

w finansowaniu zadania (w stosunku do 

prognozowanych nakładów z budżetu gminy jako 

całości): 

a) inwestorzy indywidualni, którzy będą 

partycypować w wykonaniu dróg dojazdowych 

w całości lub częściowo oraz infrastruktury 

technicznej. 

 

 

 

 

 

2
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UCHWAŁA Nr III/6/2010 

 RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ 

 z dnia 14 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek 

organizacyjnych Gminy Nakło nad Notecią, mających charakter cywilnoprawny  

 

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, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,  

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

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

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

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

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

Nr 106 poz. 675) 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 96, poz. 620, 

Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1.1.  Uchwała określa szczegółowe zasady 

umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania 

na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych 

Gminy Nakło n. Notecią z tytułu należności 

pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, 

zwanych dalej „wierzytelnościami”, wobec osób 

fizycznych, osób prawnych, a także jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej, zwanych dalej „dłużnikami” oraz wskazuje 

organy do tego uprawnione. 

2.  W przypadku przedsiębiorców występujących  

z wnioskiem o zastosowanie ulg wymienionych w ust. 1 

dla których jej udzielenie stanowi pomoc publiczną, ulgi 

stosuje się tylko wobec przedsiębiorców spełniających 

warunki określone w Rozporządzeniu komisji /WE/  

Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 

(Dz.U. UE. L. 06.379.5 z 28 grudnia 2006 r.), którzy 

złożą wraz z wnioskiem zaświadczenia i informacje 

wymagane odrębnymi przepisami. 

3.  Pomoc de minimis stanowią ulgi, o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 uchwały oraz § 4 ust. 1. 

4.  Podmiot gospodarczy może otrzymać pomoc de 

minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie  

z wartością innej pomocy de minimis w okresie 

kolejnych 3 lat kalendarzowych (w bieżącym roku oraz 

dwóch latach poprzedzających go), nie przekracza 

kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. EUR  

a w przypadku podmiotów prowadzących działalność  

w sektorze transportu drogowego – równowartość  

100 tys. Eur. 

5.  Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de 

minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz  

z wnioskiem: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz 

w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia 

o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie; 

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de 

minimis w zakresie i na formularzu określonym  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 

2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się  
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o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., Nr 53,  

poz. 311) 

 

§ 2.1.  Wierzytelność może zostać umorzona  

w całości lub w części jeżeli: 

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego 

postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, 

2) nie można ustalić dłużnika lub jego miejsca pobytu 

albo dłużnik zmarł nie pozostawiając 

spadkobierców, 

3) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym 

interesom dłużnika, a w szczególności jego 

egzystencji lub osób pozostających na jego 

utrzymaniu, 

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że  

w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 

wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 

wierzytelności a postępowanie egzekucyjne stało się 

nieskuteczne, 

5) przemawiają za tym względy społeczne lub 

gospodarcze. 

2.  Umorzenie wierzytelności może nastąpić na 

wniosek dłużnika a w przypadkach określonych w ust. 1 

pkt 1, 2, 4 również z urzędu, z inicjatywy wierzyciela. 

3.  Umorzenie wierzytelności, za które odpowiada 

solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy 

okoliczności wymienione w ust. 1 uzasadniające 

umorzenie, zachodzą co do wszystkich dłużników. 

4.  Umorzenie wierzytelności głównej nie pociąga 

za sobą umorzenia odsetek oraz innych należności 

ubocznych. 

5.  Umorzenie części wierzytelności może nastąpić 

pod warunkiem uiszczenia w określonym przez 

wierzyciela terminie pozostałych wierzytelności. 

W razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika 

decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu. 

 

§ 3.1.  Do umarzania wierzytelności uprawniony jest 

Burmistrz Miasta i Gminy. 

2.  Burmistrz Miasta i Gminy może upoważnić 

kierownika jednostki organizacyjnej do umarzania 

wierzytelności, jeżeli jej wartość nie przekracza 50% 

minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego w drodze 

obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. 

3.  Burmistrz Miasta i Gminy może upoważnić 

Prezesa Nakielskiej Administracji Domów 

Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią do 

umarzania wierzytelności Gminy z tytułu czynszów 

najmu, dzierżawy nieruchomości i lokali należących do 

zasobu mieszkaniowego Gminy oraz opłat niezależnych 

od właściciela bez względu na kwotę, okres odroczenia 

i ilość rat. 

4.  Kwoty wierzytelności tego samego dłużnika 

wynikające z różnych tytułów nie ulegają sumowaniu 

do obliczenia wartości określonej w ust. 2. 

 

§ 4.1.  W przypadkach uzasadnionych względami 

społecznymi i gospodarczymi, na wniosek dłużnika 

termin zapłaty całości lub części wierzytelności może 

być jednorazowo odroczony lub zapłata wierzytelności 

może być rozłożona na raty. Przy stosowaniu ulg jw. 

należy wziąć pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika 

oraz interes gminnej jednostki organizacyjnej. 

Czynności te dokonywane są bez względu na kwotę 

wierzytelności. 

2.  Od wierzytelności, których termin zapłaty 

odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek 

za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu 

terminu zapłaty. 

3.  Jeżeli dłużnik nie ureguluje w terminie albo  

w niepełnej wysokości rat ustalonych w decyzji, 

pozostała do spłaty należność staje się natychmiast 

wymagalna wraz z należnymi odsetkami włącznie za 

okres, o którym mowa w ust. 2. 

4.  Kierownicy jednostek organizacyjnych  

i Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy  

w Nakle n. Notecią w zakresie nadzorowanych zadań 

zobowiązani są do: 

- przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego  

i udokumentowania stanu faktycznego sprawy,  

w stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały (dołączyć wzór protokołu o stanie 

majątkowym) 

- sporządzania i składania w Wydziale Finansowym 

Urzędu Miasta i Gminy w Nakle n. Notecią 

sprawozdań wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 

do niniejszej uchwały wg stanu na dzień 30 czerwca 

i 31 grudnia każdego roku kalendarzowego wg 

wzoru ze sprawozdania z wykonania budżetu. 

 

§ 5.1.  Do odraczania terminu zapłaty lub rozłożenia 

płatności na raty uprawniony jest: 

1) kierownik gminnej jednostki organizacyjnej na okres 

nie dłuższy jak 6-miesięcy, 

2) Burmistrz Miasta i Gminy bez względu na okres 

odroczenia i ilość rat, 

3) Prezes Nakielskiej Administracji Domów 

Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią po 

uzyskaniu stosownego upoważnienia Burmistrza 

Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, w odniesieniu 

do wierzytelności Gminy z tytułu czynszów najmu, 

dzierżawy nieruchomości i lokali należących do 

zasobu mieszkaniowego Gminy oraz opłat 

niezależnych od właściciela bez względu na kwotę, 

okres odroczenia i ilość rat. 

 

§ 6.  Umarzanie wierzytelności oraz udzielanie ulg, 

o których mowa w § 2 i 4 następuje w drodze 

jednostronnego oświadczenia woli 

 

§ 7.1.  Osoby i organy wymienione w § 3 i 5 

składają Radzie Miejskiej sprawozdanie z dokonanych 

umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w trybie 

określonym w niniejszej uchwale wg stanu na dzień  

30 czerwca i 31 grudnia każdego roku kalendarzowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

2. Wzór sprawozdania określa załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nakle n. Notecią. 
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§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Andrzej Jedynak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr III/6/2010 

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią 

z dnia 14 grudnia 2010 r. 

 

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg w trybie Uchwały Rady Miejskiej  

Nr ………………………..z dnia ………………….……..w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty 

 

L.p Wyszczególn. 
Symbol 

Dłużnik.*/ 

Liczba 

dłużnik 

Kwota wierzyt. Kwota umorzenia 
Liczba 

rat 

Termin 

Odr. rozłoż. 
na raty 

/ost. raty/ 

Podstawa 
Prawna 

Powst.  

Wierzyteln
. 

Należność 
główna 

Odsetki  

i koszty 

uboczne 

Należność 
główna 

Odsetki  

i koszty 

uboczne 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Umorzenie                   

2 Odroczenie                   

3 Rozłoż. na 

 raty 

                  

*/A - osoba prawna 
B - osoba fizyczna 

C - osoba nie posiadająca osobowości prawnej. 

 

Główny księgowy………………… Data ………………… Kierownik jednostki ……………. 
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OBWIESZCZENIE 

 KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY 

 z dnia 17 grudnia 2010 r. 

 

o zmianach w składzie rady miejskiej 

 

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 

ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do 

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. 

Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), podaję do 

publicznej wiadomości poniższe informacje o zmianach 

w składzie następującej rady:  

 

Wybory do Rady Miejskiej w Koronowie  
 

Uchwałą Nr I/1/10 z dnia 30 listopada 2010 r. Rada 

Miejska w Koronowie stwierdziła wygaśnięcie mandatu 

radnego Stanisława Gliszczyńskiego - w okręgu 

wyborczym Nr 1 z listy numer 22 – KWW Ziemia 

Koronowska wskutek wyboru na burmistrza. 

Natomiast uchwałą Nr II/10/10 z dnia 9 grudnia 

2010 r. Rada Miejska w Koronowie stwierdziła, że  

w jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy 

Marian Bogusław Kuropatwiński, który w wyborach 

otrzymał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił 

prawa wybieralności. 

 

Komisarz Wyborczy 

w Bydgoszczy 

Andrzej Siuchniński 
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OBWIESZCZENIE 

 KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY 

 z dnia 17 grudnia 2010 r. 

 

o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 

ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do 

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. 

Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), podaję do 

publicznej wiadomości poniższe informacje o zmianach 

w składzie następującej rady:  

 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
 

Uchwałą Nr I/5/10 z dnia 29 listopada 2010 r. 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Roberta 

Malinowskiego – w okręgu wyborczym Nr 3 z listy 

numer 4 – KW Platforma Obywatelska RP wskutek 

wyboru na prezydenta miasta. 

Natomiast uchwałą Nr II/6/10 z dnia 6 grudnia  

2010 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

stwierdził, że w jego miejsce wstąpił kandydat z tej 

samej listy Zbigniew Józef Socha, który w wyborach 

otrzymał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił 

prawa wybieralności. 

 

Komisarz Wyborczy 

w Bydgoszczy 

Andrzej Siuchniński 
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OBWIESZCZENIE 

 KOMISARZA WYBORCZEGO we WŁOCŁAWKU 

 z dnia 21 grudnia 2010 r. 

 

o zmianie w składzie rady miasta na prawach powiatu 

 

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ustawy  

z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.  

z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), podaję do publicznej 

wiadomości poniższe informacje o zmianach w składzie 

Rady Miasta Włocławek:  

 

1.  Uchwałą nr I/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. Rada 

Miasta Włocławek stwierdziła wygaśnięcie mandatu 
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radnego Andrzeja Pałuckiego w okręgu wyborczym nr 3 

z listy nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD wskutek 

wyboru na Prezydenta Miasta Włocławek. Natomiast 

Uchwałą nr II/4/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. Rada 

Miasta Włocławek stwierdziła, że w miejsce wygasłego 

mandatu wstąpił kandydat z tej samej listy Henryk 

Mielczarczyk, który w wyborach otrzymał kolejno 

największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 

wybieralności. 

2.  Uchwałą nr II/6/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. 

Rada Miasta Włocławek stwierdziła wygaśnięcie 

mandatu radnego Jacka Kuźniewicza w okręgu 

wyborczym nr 5 z listy nr 1 – KOMITET WYBORCZY 

SLD z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. 

Natomiast Uchwałą nr III/7/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. 

Rada Miasta Włocławek stwierdziła, że w miejsce 

wygasłego mandatu wstąpiła kandydatka z tej samej 

listy Elżbieta Jadwiga Rutkowska, która w wyborach 

otrzymała kolejno największą liczbę głosów, a nie 

utraciła prawa wybieralności. 

 

Komisarz Wyborczy 

Jolanta Górska 
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DECYZJA Nr OPO-4210-94(5)/2010/566/VII/ED 

 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 z dnia 22 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAZAMCZE” z siedzibą we Włocławku na 

wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 

 

Na podstawie 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) w związku z art. 30 ust. 1 

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)  

 

po rozpatrzeniu wniosku z 10 grudnia 2010 r. 

Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAZAMCZE”  

z siedzibą we Włocławku  

 

posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

888-020-06-45 zwanej w dalszej części decyzji 

„Przedsiębiorstwem” 

 

postanawiam  
 

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo 

zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie 

wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, 

polegającą na: 

1) wykreśleniu w załączniku do decyzji Prezesa 

Urzędu Regulacji nr OPO-4210-

83(6)/2008/566/VII/AS z 22 grudnia 2008 r. cen  

i stawek opłat brutto, 

2) zmianie zapisu ostatniego zdania w części IV pkt 1. 

ww. załącznika; 

dotychczasowy zapis brzmiał: ”Przedstawione  

w części IV pkt 1 ceny i stawki opłat brutto zawierają 

podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.”, 

nowy zapis brzmi: „Do przedstawionych w Części IV 

pkt 1. cen i stawek opłat netto zostanie doliczony 

podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami”. 

 

UZASADNIENIE  
 

Decyzją z 22 grudnia 2008 r. nr OPO-4210-

83(6)/2008/566/VII/AS Prezes URE zatwierdził, na 

okres do 31 stycznia 2012 r., ustaloną przez 

Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 22 grudnia 

2008 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 175,  

poz. 3079. 

 

Pismem z 10 grudnia 2010 r., które wpłynęło do 

Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 

Energetyki z siedzibą w Poznaniu 14 grudnia 2010 r., 

Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę 

taryfy dla ciepła, polegającą na usunięciu z tekstu taryfy 

cen i stawek opłat brutto. 

 

Przedsiębiorstwo uzasadniło zmianę pracami 

toczącymi się nad nowelizacją ustawy o podatku od 

towarów i usług, polegającą m.in. na zmianie 

obowiązujących stawek podatku. 

 

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 
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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 strony, a zmianie 

decyzji nr OPO-4210-83(6)/2008/566/VII/AS 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2991

 

 

2992 
2992 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2010 

 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU 

 z dnia 13 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady 

A1 w rejonie miejscowości Nowe Marzy 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 Obwodu 

Utrzymania Autostrady A1 w rejonie miejscowości 

Nowe Marzy położonej w powiecie świeckim  

w województwie kujawsko-pomorskim, zwanego dalej 

ujęciem wód „OUA Nowe Marzy”, składającą się z: 

1) terenu ochrony bezpośredniej, 

2) terenu ochrony pośredniej. 

2.  Teren ochrony bezpośredniej obejmuje obszar  

o powierzchni 546 m
2
. Opis granic terenu ochrony 

bezpośredniej ujęcia wód „OUA Nowe Marzy” stanowi 

załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

3.  Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar  

o powierzchni 29 ha. Opis granic terenu ochrony 

pośredniej ujęcia wód „OUA Nowe Marzy” stanowi 

załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

4.  Mapa strefy ochronnej ujęcia wód „OUA Nowe 

Marzy”, na której przedstawiono przebieg granic tej 

strefy ochronnej stanowi załącznik nr 3 do 

rozporządzenia. 

 

§ 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 infiltracyjnej; 

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 ziemi i wód 

powierzchniowych, z wyjątkiem oczyszczonych 

wód opadowych i ścieków oczyszczanych  

w zakładowej zbiorczej oczyszczalni ścieków 

istniejącej na terenie Obwodu Utrzymania 

Autostrady A1 Nowe Marzy - odprowadzanych na 

podstawie pozwolenia wodnoprawnego, 
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2) stosowania środków ochrony roślin innych niż 

dopuszczone do stosowania w strefach ochronnych 

ujęć wody; 

3) stosowania wyższych niż zalecane dawek środków 

ochrony roślin dopuszczonych do stosowania  

w strefach ochronnych ujęć wody; 

4) 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,  

5) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów 

ściekowych,  

6) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, 

niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne  

i obojętne oraz obojętnych, 

7) przechowywania i składowania odpadów 

promieniotwórczych, 

8) lokalizowania zakładów przemysłowych 

zaliczonych do przedsięwzięć wymagających 

raportu o oddziaływaniu na środowisko  

w rozumieniu ustawy z dnia 3 pażdziernika 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 póżn. zm.), 

9) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt, 

 10)) lokalizowania i budowy magazynów i rurociągów 

do transportu produktów ropopochodnych oraz 

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); 

c) 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); 

 11) lokalizowania i budowy stacji paliw, z wyjątkiem 

istniejącej monitorowanej stacji paliw na terenie 

Obwodu Utrzymania Autostrady A1 Nowe Marzy,  

 12) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok 

zwierzęcych, 

 13) urządzania obozowisk, 

 14) budowy nowych parkingów, z wyjątkiem 

posiadających uszczelnioną powierzchnię  

i podłączonych do kanalizacji,  

 15) mycia pojazdów mechanicznych poza myjnią 

wyposażoną w systemy odprowadzające  

i oczyszczające ścieki, podłączoną do kanalizacji, 

 16) prowadzenia stałych odwodnień, 

 17) 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,   

 18) eksploatacji kopalin, 

 19) lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej,  

z wyjątkiem modernizacji i rozbudowy istniejących, 

 20) przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  

o których mowa w rozporządzeniu w sprawie 

towarów niebezpiecznych, których przewóz 

drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia,  

z wyjątkiem przewozu w obrębie zjazdu/wjazdu na 

autostradę A1 (pasy drogowe autostrady) 

przebiegającego przez strefę ochronną ujęcia wód 

„OUA Nowe Marzy”. 

 

§ 4.  Granice terenu ochrony pośredniej należy 

oznakować przez umieszczenie, w punktach przecięcia 

się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych 

charakterystycznych punktach terenu: 

a) 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),  

b) znaków drogowych zakazujących ruchu po drogach 

lokalnych pojazdów przewożących towary 

niebezpieczne, których przewóz drogowy podlega 

obowiązkowi zgłoszenia. 

 

§ 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 oraz Nr 96, poz. 620, Nr 106, poz. 675, Nr 123,  

poz. 835 oraz Nr 182, poz. 1228). 
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Załącznik nr 1 

do Rozporządzenia nr 4/2010 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku 

z dnia 13 grudnia 2010 r. 

 

 

Opis granic terenu ochrony bezpośredniej ujęcia 

wód „OUA Nowe Marzy” 

 

Linie przebiegu granic strefy ochronnej oznaczone 

są na mapach stanu prawnego, które dostępne są do 

wglądu na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady 

A1,Nowe Marzy 1,86-134 Dragacz, w siedzibie 

operatora Autostrady A1 działającego w imieniu 

Gdańsk Transport Company S.A. z siedzibą przy  

ul. Powstańców Warszawy 19,81-718 Sopot.  

 

Opis szczegółowy terenu ochrony bezpośredniej 

ujęcia (według mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 ) 
 

Teren ochrony bezpośredniej obejmuje prostokąt 

wymiarach 20m x 26 m o powierzchni 546 m
2
 

wydzielony i wygrodzony na terenie działki Nr 360 

(obręb geodezyjny Mniszek /0009/,oznaczonej  

w ewidencji gruntów jako droga. Granicę terenu 

ochrony bezpośredniej wkreślono na mapę, stanowiącą 

załącznik nr 3 do rozporządzenia.  

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do Rozporządzenia nr 4/2010 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku 

z dnia 13 grudnia 2010 r. 

 

 

Opis granic terenu ochrony pośredniej ujęcia wód 

„OUA Nowe Marzy” 

 

Linie przebiegu granic strefy ochronnej oznaczone 

są na mapach stanu prawnego, które dostępne są do 

wglądu na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady 

A1,Nowe Marzy 1,86-134 Dragacz, w siedzibie 

operatora Autostrady A1 działającego w imieniu 

Gdańsk Transport Company S.A. z siedzibą przy  

ul. Powstańców Warszawy 19,81-718 Sopot, której 

Prezes Zarządu jest pełnomocnikiem Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. 

Wykaz właścicieli działek podany został w przyjętym 

przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

pismem znak ŚG.III.am.752-2/16/10 z dnia 14 maja 

2010 r. „Dodatku nr 1 do dokumentacji 

hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia 

wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na 

terenie obwodu utrzymania autostrady w rejonie 

miejscowości Nowe Marzy (obręb 

Mniszek)obejmującego ustalenie strefy ochronnej ujęcia 

wody ”. Teren ochrony pośredniej obejmuje następujące 

działki: 211/1 (dr), 360 (dr), 261/1 (dr), 260/1 (dr), 

215/1 (dr), 216/1 (dr), 193/1 (dr), 192/1 (dr), 214/5 (dr), 

191/3 (dr), 191/2 (dr), 191/1 (dr), 190/2 (dr), 259/2 (dr), 

217/6 (dr), 217/4 (dr), 3213/10 (dr), 245/1 (dr), 255/2 

(dr), 258/1 (dr), 256/5 (dr), 256/4 (dr), 255/1 (dr), 

254/10 (dr), 254/9 (dr), 254/3 (dr), 254/8 (dr), 257/1 

(dr), 355 (dr), 356 (dr), 3200/11 (Ls), 214/6, 250 (dr), 

245/2 (dr) 3200/9 (Ls, Lz, Tr), 3200/12 (Ls), 247/1a 

(dr), 362 (B), 363 (dr), częściowo 158/1 (dr), 230/2(dr), 

3200/4 (RV, ŁV), 227/2 (RV, ŁV), 3201/18 (Ls, Lz, N), 

221 (Ł), 220 (Ł), 3213/13 (ŁV, Lz).  

 

Opis szczegółowy granic terenu ochrony pośredniej 

(według mapy ewidencyjnej w skali 1 :5000)  
 

Obszar objęty terenem ochrony pośredniej ujęcia 

wody podziemnej OUA Nowe Marzy w całości 

znajduje się w obrębie geodezyjnym 0009 Mniszek. 

Opis granic terenu ochrony pośredniej prowadzi się wg 

mapy w skali 1:5000 zamieszczonej na zał. Nr 3. Opis 

rozpoczyna się od strony południowej, od SW rogu 

działki Nr 211/1 znajdującej się na terenie OUA  

i oznaczonego punktem nr 1. Opis prowadzi się dalej 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Od punktu nr 1 

położonego przy pasie wyjazdowym z autostrady 

granica terenu ochrony pośredniej biegnie na północ, 

wzdłuż zachodniej granicy działki Nr 211/1(pasa drogi 

wyjazdowej z autostrady) i dociera do punktu nr 2, 

stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 

198/1. Następnie skręca na zachód, (przecinając drogę 

prowadzącą z/do Mniszka a biegnącą wzdłuż drogi 

wjazdowej/zjazdowej na/z autostrady oraz Strugę 

Mniszek) i biegnie wzdłuż granicy działki nr 360 do 

punktu 3 usytuowanego w narożniku działek nr: 360, 

198/1, 198/2 i 3213/12. Dalej granica biegnie na 

północny-zachód (przez tereny lesiste i łąki), po 

zachodnich granicach działek nr: 360, 193/1, 192/1, 

191/3, 190/2 – do punktu nr 4, przy brzegu Strugi 

Mniszek. Następnie zachodnią stroną działki 214/5 

dociera do punktu nr 5, będącego narożnikiem działek 

nr: 185/2, 3213/13 i 214/5. W dalszej kolejności skręca 

na zachód przebiega wzdłuż rowu tj. wzdłuż wschodniej 

granicy działek nr: 185/2, 185/3a, 185/1 (przez tereny 

lesiste i łąki) dociera do punktu nr 6. Punkt ten stanowi 

narożnik działek: 185/1, 3201/18 3201/14. Dalej granica 

terenu ochrony pośredniej skręca na wschód, do punktu 
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nr 7, znajdującego się we wschodnim narożniku działki 

nr 3201/14 i południowo-zachodnim narożniku działki 

nr 227/2. Potem zachodnią stroną działki nr 272/2 

dociera do punktu nr 8, stanowiącego północny 

narożnik działki 3201/14. Następnie granica terenu 

ochrony pośredniej skręca na zachód i dociera  

z powrotem do rowu (punkt nr 9). Dalej biegnie na 

północ wzdłuż rowu i zachodniej granicy działki  

nr 227/2 (przez łąki i grunty rolne) i dociera do punktu 

nr 10 (na skraju lasu). Punkt nr 10 jest usytuowany  

w zachodnim narożniku działki 227/2 i południowym 

rogu działki nr 3201/16. Następnie skręca na wschód,  

i dociera do punktu nr 11, usytuowanego na wysokości 

północnej granicy działki nr 227/2 w narożniku działek 

nr 227/2 i 230/2,. Pomiędzy punktem nr 11 a nr 12 

granica biegnie zachodnią stroną działki nr 3200/4  

w kierunku NW. Dalej przechodzi na wschód do punktu 

nr 13, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 

3200/4. Od punktu nr 13 granica skręca na południe  

i wschodnią granicą działki nr 3200/4 dociera do drogi 

(działki nr 363).Następnie granica terenu ochrony 

pośredniej przecina działkę nr 363 na wysokości 

granicy działek nr 3200/4 i 3200/12 i dociera do punktu 

nr 14, usytuowanego w zachodnim rogu działki  

nr 3200/12. Następnie biegnie wzdłuż drogi (działka  

nr 363), po północno-zachodniej granicy działki  

nr 3200/12 aż do drogi prowadzącej do/z Mniszka 

(działka nr 158/1) do punktu nr 15. Punkt ten stanowi 

północny narożnik działki nr 3200/12. Dalej granica 

skręca na południe i biegnie wzdłuż działki nr 158/1,  

z ominięciem działki nr 354. W tej części biegnie 

wzdłuż leśnego odcinka drogi prowadzącej z/do 

Mniszka, po granicach działek nr: 3200/12, 247/1a. 

Dalej przecina pas zjazdowy/wjazdowy z/na autostradę 

prowadzący przez SPO i wkracza na teren OUA. 

Przebiega wzdłuż wschodnich granic działek nr: 355, 

257/1, 258/1, 259/2, prowadząc do punktu nr 16 

(narożnik działek nr: 259/2 i 191/1). Na wysokości 

działki nr 191/1 granica terenu ochrony pośredniej 

przecina w poprzek działkę158/1 (stanowiącą drogę 

dojazdową do studni nr 1 i wytwórni mas betonu)  

i dociera do punktu nr 17. Dalej granica biegnie nadal 

przez teren OUA, wschodnią stroną działki nr 158/1 do 

punktu nr 18, będącego narożnikiem działek nr: 356  

i 264/4. Potem, przechodzi na SW przecinając  

w poprzek działkę nr 158/1 i dalej biegnie wzdłuż 

południowej granicy działki nr 211/1 prowadzącej do 

punktu nr 1, jednocześnie zamykając opis granic terenu 

ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody 

podziemnej.  
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Załącznik nr 3 

do Rozporządzenia nr 4/2010 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku 

z dnia 13 grudnia 2010 r. 

 

Mapa strefy ochronnej ujęcia wód OUA Nowe Marzy 
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POROZUMIENIE 

 

 

zawarte w dniu 20 września 2010 r. pomiędzy Miastem 

Bydgoszcz reprezentowanym przez:  

Konstantego Dombrowicza – Prezydenta Miasta 

Bydgoszczy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 

a  

Gminą Świecie reprezentowaną przez: 

Tadeusza Pogodę – Burmistrza Świecia 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 

 

w sprawie pokrywania przez Gminę Świecie kosztów 

dotacji udzielanych przez Miasto Bydgoszcz na każdego 

ucznia mieszkającego na terenie Gminy Świecie  

a uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz 

przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby 

fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego na terenie Miasta Bydgoszcz. 

 

§ 1.1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest 

określenie szczegółowych zasad i terminów 

przekazywania środków pieniężnych na pokrycie 

kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Świecie 

przekazywanej przez Miasto Bydgoszcz dla: 

- Przedszkola Niepublicznego „Tęcza”,  

ul. Sułkowskiego 60a, 85-634 Bydgoszcz 

- Przedszkola Niepublicznego „Jagódka”,  

ul. Lelewela 15a, 85-690 Bydgoszcz 

- Przedszkola Niepublicznego „Pod Akacjami”,  

ul. Thommee 5, 85-791 Bydgoszcz 

2.  Wykaz dzieci z terenu Gminy Świecie 

uczęszczających do przedszkoli wykazanych w § 1  

pkt 1 stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. 

3.  Zmiana liczby dzieci wykazanych w załączniku 

nie wymaga podpisywania aneksów do niniejszego 

Porozumienia. 

 

§ 2.1.  Środki finansowe, o których mowa w § 1 

stanowią dotację celową na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumienia między jednostkami 

samorządu terytorialnego. 

2.  Dotacja będzie realizowana w dziale 801 

rozdziale 80104 § 2310 przekazana na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumienia między 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

3.  Wysokość dotacji na rok 2010 wynosi: 

a)  w miesiącach styczeń – luty 2010 r. 450 zł, 

b)  w miesiącach marzec – grudzień 2010 r. 431 zł, 

miesięcznie na jedno dziecko i stanowi ona 75% 

wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 

publicznych Miasta Bydgoszcz w przeliczeniu na 

jedno dziecko. 

4.  Miesięczna wysokość dotacji jest iloczynem 

liczby dzieci i kwoty dotacji na jedno dziecko na dzień 

zawarcia porozumienia. 

5.  W przypadku zmiany w okresie obowiązywania 

porozumienia liczby dzieci określonej w załączniku 

niniejszego porozumienia, kwota dotacji podlega 

odpowiedniemu przeliczeniu, poczynając od miesiąca 

następującego po miesiącu w którym zmiana taka 

nastąpiła. 

6.  Przekazywanie dotacji Miastu Bydgoszcz przez 

Gminę Świecie będzie miało miejsce po każdym 

kwartale na podstawie rozliczenia wydatków 

poniesionych na realizację zadania przedszkolnego  

w tym okresie, zgodnie z wykazem dzieci będących 

mieszkańcami Gminy Świecie a uczęszczających do 

przedszkoli niepublicznych oraz przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub 

prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na 

terenie Miasta Bydgoszcz. 

7.  Przekazanie dotacji celowej na każde zapisane  

i uczęszczające do placówek o których mowa w pkt 6 

dziecko nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

rozliczenia o którym mowa w pkt 6. 

8.  Rozliczenie o którym mowa w pkt 6 winno 

zawierać imienny wykaz dzieci, daty urodzenia, adres 

stałego zameldowania, należne stawki dotacji  

w podziale na miesiące z uwzględnieniem klasyfikacji 

budżetowej oraz nazwę placówki do której dziecko 

uczęszcza. 

9.  Z uwagi na fakt, że do dnia 31 marca roku 

następującego po roku udzielenia dotacji dokonuje się 

weryfikacji wysokości kwoty udzielonej dotacji  

w odniesieniu do podmiotów, dla których wysokości ta 

uzależniona jest od wysokości ustalonych w budżecie 

Miasta Bydgoszcz wydatków bieżących ponoszonych 

na jedno dziecko w jednostkach oświatowych tego 

samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, nastąpi ostateczne rozliczenie 

roczne z Gminą Świecie odpowiednio do wyników 

wyżej wskazanej weryfikacji. 

10. Wyrównanie brakującej kwoty powstałej  

w wyniku weryfikacji o której mowa w pkt 9 nastąpi do 

dnia 30 kwietnia następującego po roku udzielenia 

dotacji. Natomiast w przypadku gdy na podstawie 

wspomnianej weryfikacji zostanie ustalone, że kwota 

dotacji przekazanej przez Gminę Świecie jest wyższa 

niż wynika z przeprowadzonej weryfikacji, nadpłacona 

kwota dotacji zaliczona zostanie w poczet dotacji 

udzielanych w bieżącym roku budżetowym.  

W przypadku gdy żaden uczeń z terenu Gminy Świecie 

nie uczęszcza do placówek o których mowa w pkt 6, 

nadpłacona dotacja zostanie zwrócona Gminie Świecie. 

11. Gmina Świecie będzie przekazywać dotację 

celową na rachunek bankowy: 

BP S.A. IO/Bydgoszcz 62 1320 1117 2040 0101 2000 

0138 Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miasta 

Bydgoszcz. 

 

§ 3.  W sprawach nie uregulowanych 

Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy  

o finansach publicznych, przepisy ustawy o systemie 

oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 5.1.  Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. 

Porozumienie wygasa w przypadku zmiany stanu 

prawnego powodującego jego bezprzedmiotowość,  

a szczególności w przypadku gdy do placówek  

o których mowa w niniejszym porozumieniu nie 

uczęszcza żadne dziecko z terenu Gminy Świecie. 

2.  Zmiany w Porozumieniu mogą być 

wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów 

podpisanych przez obie strony pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 6.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. 

§ 7.  Porozumienie zostało zawarte w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 

 

Burmistrz    Prezydent Miasta 

Tadeusz Pogoda  Konstanty Dombrowicz 

 

Skarbnik Gminy   Skarbnik Miasta 

Marzenna Rzymek   Ambroży Pawlewski 
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POROZUMIENIE Nr WE/12/2010 

 

 

w sprawie wzajemnego przekazania sobie zadań Gminy 

Koronowo oraz Miasta Bydgoszcz polegającego na 

realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego przez przedszkola publiczne, dla 

których organem założycielskim jest jednostka nie 

będąca jednostką samorządu terytorialnego lub minister 

oraz przedszkola niepubliczne, dla których organem 

dotującym jest Gmina Koronowo i Miasto Bydgoszcz 

 

zawarte w dniu 18 października 2010 r. 

pomiędzy:  

Miastem Bydgoszcz, reprezentowanym przez: 

Konstantego Dombrowicza - Prezydenta Miasta 

Bydgoszczy,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Ambrożego 

Pawlewskiego 

a 

Gminą Koronowo, reprezentowaną przez: 

Stanisława Gliszczyńskiego – Burmistrza Gminy 

Koronowo,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Tomasza 

Angielczyka 

 

§ 1.1.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego 

porozumienia będzie mowa o mieszkańcu, rozumie się 

przez to osobę zameldowaną na pobyt stały na terenie 

danej gminy, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 

1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 

(Dz.U. tj. 2006 r. Nr 139, poz. 993). 

2.  W przypadku gdy okres zameldowania pod 

danym adresem nie obejmuje całego miesiąca, strony 

przyjmują, iż przekazanie dotacji nastąpi według stanu 

zameldowania wskazanej osoby na drugi dzień danego 

miesiąca. 

3.  Miasto Bydgoszcz oraz Gmina Koronowo 

przekazują i przyjmują wzajemnie na siebie obowiązki 

wynikające z przepisów art. 80 ust. 2a oraz art. 90  

ust. 2c ustawy o systemie oświaty według zasad 

określonych w niniejszym porozumieniu. 

 

§ 2.1.  Na wykonanie obowiązku, o którym mowa  

w § 1 ust. 3 Gmina Koronowo oraz Miasto Bydgoszcz 

przekażą sobie dotacje celowe w wysokości 

odpowiadającej kwocie wynikającej z obowiązujących 

w tym zakresie przepisów ustawy o systemie oświaty: 

1)  art. 80 ust. 2, przy czym na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia 

przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego dotującą to 

przedszkole,  

2)  art. 90 ust. 2c, przy czym: 

-  wskaźnik procentowy ustalony na potrzeby 

dotowania niepublicznych przedszkoli określa 

się w wysokości 75% wydatków bieżących 

stanowiących w gminie dotującej podstawę 

udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych 

w przeliczeniu na jednego ucznia,  

-  na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 

kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego 

ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego  

w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego dotującą to przedszkole. 

2.  Do naliczenia należnej wzajemnie obu jednostkom 

dotacji, o której mowa w ust. 1 za miesiąc lipiec i sierpień, 

przyjmuje się liczbę uczniów z miesiąca czerwca, 

będących odpowiednio mieszkańcami Gminy Koronowo 

lub Miasta Bydgoszczy uczęszczających do placówek 

objętych zakresem niniejszego porozumienia. 

3.  Przekazanie dotacji pomiędzy umawiającymi się 

stronami będzie następowało po każdym kwartale, na 

podstawie rozliczenia wydatków poniesionych na 

realizacje zadania przedszkolnego w tym okresie, 

zgodnie z wykazem uczniów będących mieszkańcami 

stron Porozumienia. 

4.  Ostateczne rozliczenie roczne między stronami 

Porozumienia nastąpi po ostatecznym rozliczeniu 

dotacji udzielonych dotowanym przedszkolom. Przy 

czym wyrównanie brakującej kwoty powstałej  

w wyniku weryfikacji, o której mowa powyżej nastąpi 

do dnia 30 kwietnia następującego po roku udzielenia 

dotacji, natomiast w przypadku, gdy na podstawie 

wspomnianej weryfikacji zostanie ustalone, że kwota 

dotacji przekazanej przez gminę jest wyższa niż - 

wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania 

planu wydatków budżetowych stron Porozumienia za 

rok udzielenia dotacji - wysokość wydatków bieżących 

ponoszonych na jednego ucznia w jednostkach 

oświatowych tego samego typu i rodzaju prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego, nadpłacona 

kwota dotacji zaliczona zostanie w poczet dotacji 

udzielanych w bieżącym roku budżetowym. 

5.  Rozliczenie powinno zawierać imienny wykaz 

uczniów, z wyszczególnieniem dat urodzenia, adresu 

stałego zameldowania, należnej stawki dotacji  

w podziale na miesiące oraz nazwę placówki, do której 

uczęszcza uczeń. 

6.  Wzajemne przekazanie dotacji nastąpi  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia,  

o którym mowa w ust. 3, odpowiednio na rachunki 

bankowe tj.: 

1)  Gmina Koronowo będzie przekazywać dotację na 

rachunek bankowy: BP S.A. IO/Bydgoszcz 62 1320 

1117 2040 0101 2000 0138 Wydział Budżetu  

i Finansów Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

2)  Miasto Bydgoszcz będzie przekazywać dotację na 

rachunek bankowy Urząd Miejski w Koronowie  

58 8144 0005 2001 0000 0521 0001 Bank 

Spółdzielczy w Koronowie. 

 

§ 3.1.  Porozumienie zostaje zawarte na czas 

nieokreślony. 
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2.  Porozumienie wygasa z chwilą zmiany stanu 

prawnego określającego inne zasady dokonywania 

rozliczeń będących przedmiotem niniejszego 

porozumienia. 

3.  Strony ustalają, iż wszelkie sprawy sporne 

wynikające z niniejszego porozumienia rozstrzygane 

będą w pierwszej kolejności, w drodze negocjacji. 

4.  Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla 

swej ważności formy pisemnej. 

5.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem  

1 września 2010 r. 

 

Prezydent Miasta  Burmistrz 

Konstanty Dombrowicz Stanisław Gliszczyński 

 

Skarbnik Miasta  Skarbnik Gminy  

Ambroży Pawlewski  Tomasz Angielczyk 
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POROZUMIENIE Nr 2/2011 

 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK 

 z dnia 15 listopada 2010 r. 

 

w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów  

z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 

 

Pomiędzy Gminą Miasto Włocławek reprezentowaną 

przez:  

Prezydenta Miasta Włocławka – Andrzeja Pałuckiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – p. Janiny 

Radzikowskiej  

a:  

Powiatem Lipnowskim reprezentowanym przez:  

Zarząd Powiatu w Lipnie reprezentowanym przez:  

1. Krzysztofa Baranowskiego – Starostę Lipnowskiego  

2. Piotra Wojciechowskiego - Wicestarostę 

Lipnowskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – p. Barbary 

Małkiewicz  

 

Strony porozumienia zgodnie postanawiają:  

1.Porozumienie dotyczy teoretycznego kształcenia 

zawodowego młodocianych pracowników - uczniów  

z klas wielozawodowych na kursach 4-tygodniowych 

zgodnie z zakresem i terminarzem kursów stanowiącym 

załącznik do Porozumienia uzgodniony między 

Zespołem Szkół Technicznych w Lipnie a Centrum 

Doskonalenia i Edukacji we Włocławku w okresie: od 

01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Koszt 

kształcenia 112 uczniów w cyklu wynosi – 33.600,00 zł 

2.  W przypadku pojedynczych uczniów  

w zawodzie kształcenie może odbywać się w innym 

Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,  

a tym samym koszt kursu może ulec zmianom. 

3.  Starostwo Powiatowe przekaże kwotę należności 

za kurs na konto: Urząd Miasta Włocławek PKO BP SA 

O/Włocławek 19 10205170 0000150200089318 

4.  Rozliczenie należności uwzględniające liczbę 

uczniów, będzie dokonywane każdorazowo po 

zakończeniu kursu i doręczane niezwłocznie płatnikom. 

Do rozliczenia dołączona będzie imienna lista 

uczestników kursu. 

5.  Przez uczestnictwo w kursie rozumie się 

rozpoczęcie przez ucznia kształcenia o którym mowa  

w pkt 1. 

6.  Opłata z rozliczenia ilościowego będzie 

wnoszona w ciągu 30 dni po zakończeniu kursu. 

7.  W przypadku przekroczenia terminu, o którym 

mowa w pkt 6 Gminie Miasto Włocławek przysługują 

odsetki w wysokości ustalonej od zaległości 

podatkowych. 

8.  Porozumienie zostaje zawarte na okres od  

01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. i wchodzi  

w życie z dniem 01 stycznia 2011 r. 

9.  Nie uiszczenie opłat za szkolenie uczniów 

określonych w pkt 1 w terminie wskazanym w pkt 6 jest 

podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy 

bez wypowiedzenia i odmowy przyjęcia uczniów na 

szkolenie w następnych kursach. 

10. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

11. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

12. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem 

mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

13. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania 

porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

14. Porozumienie sporządzono w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 

 

Gmina Miasto Włocławek Powiat 

 

Prezydent Miasta  Starosta 

Andrzej Pałucki  Krzysztof Baranowski 

 

Skarbnik Miasta  Wicestarosta 

Janina Radzikowska  Piotr Wojciechowski 

 

    Kontrasygnata 

    Barbara Małkiewicz 

    Skarbnik Powiatu 
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POROZUMIENIE Nr 1/2011 

 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK 

 z dnia 18 listopada 2010 r. 

 

w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów  

z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 

 

Pomiędzy Gminą Miasto Włocławek reprezentowaną 

przez:  

 

Prezydenta Miasta Włocławka – Andrzeja Pałuckiego  

przy kontrasyganacie Skarbnika Miasta – p. Janiny 

Radzikowskiej  

a:  

Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez:  

 

Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim 

reprezentowanym przez:  

1.  Zbigniewa Żbikowskiego - Starostę 

Aleksandrowskiego  

2.  Władysława Koc – Wiecestarostę 

Aleksandrowskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – p. Doroty 

Sobierajskiej  

 

Strony porozumienia zgodnie postanawiają:  

 

1.  Porozumienie dotyczy teoretycznego 

dokształcania zawodowego na kursach 4-tygodniowych 

zgodnie z zakresem i terminarzem młodocianych 

pracowników - uczniów z klas wielozawodowych  

z powiatu aleksandrowskiego w okresie: od 01 stycznia 

2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Koszt kształcenia  

136 uczniów w cyklu 4-ro tygodniowym wynosi –  

40 800,00 zł. 

2.  Starostwo Powiatowe przekaże kwotę należności 

za kurs na konto: Urząd Miasta Włocławek PKO BP SA 

O/Włocławek 19 10205170 0000150200089318 

3.  W przypadku pojedynczych uczniów  

w zawodzie kształcenie może odbywać się w innym 

Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 

4.  Rozliczenie należności uwzględniające liczbę 

uczniów, będzie dokonywane każdorazowo po 

zakończeniu kursu i doręczane niezwłocznie płatnikom. 

Do rozliczenia dołączona będzie imienna lista 

uczestników kursu. 

5.  Przez uczestnictwo w kursie rozumie się 

rozpoczęcie przez ucznia kształcenia o którym mowa  

w pkt 1. 

6.  Opłata z rozliczenia ilościowego będzie 

wnoszona w ciągu 30 dni po zakończeniu kursu. 

7.  W przypadku przekroczenia terminu, o którym 

mowa w pkt 6 Gminie Miasto Włocławek przysługują 

odsetki w wysokości ustalonej od zaległości 

podatkowych. 

8.  Porozumienie zostaje zawarte na okres od  

01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. i wchodzi  

w życie z dniem 01 stycznia 2011 r. 

9.  Nie uiszczenie opłat za szkolenie uczniów 

określonych w pkt. 1 w terminie wskazanym w pkt 5 

jest podstawą do natychmiastowego rozwiązania 

umowy bez wypowiedzenia i odmowy przyjęcia 

uczniów na szkolenie w następnych kursach. 

10. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

11. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

12. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem 

mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

13. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania 

porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

14. Porozumienie sporządzono w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 

 

Gmina Miasto Włocławek  Powiat 

 

Prezydent Miasta  Starosta 

Andrzej Pałucki  Zbigniew Żbikowski 

 

Skarbnik Miasta  Wicestarosta 

Janina Radzikowska  Władysław Koc 

 

    Skarbnik Powiatu 

    Dorota Sobierajska 
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