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UCHWAŁA Nr VII/38/2011 

 RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJELSKIM 
 z dnia 12 maja 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmuj>cego czCWć 
obrCbu geodezyjnego Niwy, gmina KamieM KrajeMski. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz.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. 1023, 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1287, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 
z 2011 r. Nr 32, poz. 159) uchwala siC co nastCpujeŚ  

 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmuj>cego czCWć obrCbu geodezyjnego Niwy, gmina 
KamieM KrajeMski, zwany dalej „planem”. 

2. Ustalenia planu stanowi> treWć niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2.1. żranice planu okreWla uchwała 

Nr XIX/156/2008 Rady Miejskiej w Kamieniu 
KrajeMskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmuj>cego czCWć obrCbu geodezyjnego Niwy, gmina 
KamieM KrajeMski. 

2. Rysunek planu, sporz>dzony na mapie 
ewidencyjnej w skali 1Ś2000, stanowi zał>cznik Nr 1 do 
uchwały i obowi>zuje w nastCpuj>cym zakresie ustaleM 
planu: 
1) granic planu; 

2) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
4) strefa 400 m od zabudowy; 
5) granicy strefy „A” pełnej ochrony konserwatorskiej; 
6) granicy strefy „B” ochrony konserwatorskiejś 
7) granicy strefy „W” ochrony archeologicznejś 
8) lokalizacji pomnika przyrody; 
9) oznaczeM przeznaczenia terenów na celeŚ 

MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
PU – zabudowy produkcyjno-usługowej, RL/źW – 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej z mocliwoWci> 
lokalizacji elektrowni wiatrowych, ZP – zieleni 
urz>dzonej (parku podworskiego), ZL – lasów, 
RL – rolniczej przestrzeni produkcyjnej, RLz - 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej z mocliwoWci> 
lokalizacji zabudowy zagrodowej przy spełnieniu 
warunku Wredniej gminnej powierzchni 
gospodarstwa rolnego, KDL – dróg publicznych 
lokalnych, KDW - dróg wewnCtrznych dojazdowych. 
3. RozstrzygniCcie wymagane przepisami art. 20 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zawiera zał>cznik Nr 2 do uchwały. 

 
§ 3. NastCpuj>ce okreWlenia w planie oznaczaj>Ś 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu, poza 
któr> nie wolno wyprowadzać płaszczyzny elewacji 
noworealizowanych budynkówś 

2) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania – linia rozdzielaj>ca 
obszary o rócnym sposobie przeznaczenia i zasadach 
zagospodarowania przestrzennego; 

3) powierzchnia czynna biologicznie – grunt rodzimy 
pokryty roWlinnoWci> oraz wod> powierzchniow> na 
działce budowlanej, a takce 50% sumy nawierzchni 
tarasów urz>dzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich naturaln> 
wegetacjC o powierzchni nie mniejszej nic 10 m2. 
 
§ 4. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenu. 
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§ 5. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
1) w granicach planu zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego okreWlone s> ustaleniami 
dotycz>cymi kształtowania zabudowy i podziału 
terenu na nieruchomoWci gruntowe, w tym 
nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

2) ustala siC zadania dla realizacji inwestycji celu 
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy art. 2 
pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, do których w granicach planu 
nalecyŚ 
a) budowa zewnCtrznych sieci i urz>dzeM 

technicznego uzbrojenia terenu w zakresie 
zaopatrzenia wŚ sieć wodoci>gow>, kanalizacjC 
sanitarn>, kanalizacjC deszczow>, sieci 
elektroenergetycznych zrealizowanych na 
terenach dróg wewnCtrznych i terenach 
oznaczonych w rysunku planu symbolami: 
RL/EW, KDW, RL i RLz; 

b) budowa, remonty, przebudowy i urz>dzenie dróg 
publicznych oznaczonych w rysunku planu 
symbolem KDL. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) w granicach planu zezwala siC na lokalizacjC 

instalacji wykorzystuj>cych siłC wiatru do produkcji 
energii jako inwestycji mog>cych wymagać 
sporz>dzenia raportu oddziaływania na Wrodowisko 
w rozumieniu przepisów ustawy o udostCpnianiu 
informacji o Wrodowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska oraz ocenach 
oddziaływania na Wrodowiskoś 

2) w granicach planu w odniesieniu do dopuszczalnych 
poziomów hałasu, o których mowa w przepisach 
ustawy prawo ochrony Wrodowiska wraz 
z rozporz>dzeniami wykonawczymi, wskazuje siC 
tereny przeznaczone pod zabudowC mieszkaniow>, 
oznaczone w rysunku planu symbolami: 1MN, 
2MN, 3MN; 

3) obszar opracowania znajduje siC w granicach 
KrajeMskiego Parku Krajobrazowego utworzonego 
Rozporz>dzeniem nr 24/98 Wojewody Bydgoskiego 
z dnia 17 sierpnia 1998 r. w sprawie parku 
krajobrazowego pod nazw> KrajeMski Park 
Krajobrazowy (Dz.Urz.Woj.Bydgoskiego Nr 61, 
poz. 344 z 5 paadziernika 1998 r.), ponownie 
ogłoszonego w Źz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego 
nr 19, poz. 117 z dnia 26 marca 1999 r.; 

4) obszar opracowania znajduje siC w strefie ochronnej 
poWredniej zewnCtrznej ujCcia wody „Czycówko” 
ustanowionej decyzj> Wojewody Bydgoskiego 
nr OV-X-6210/104/98 z dnia 14 grudnia 1998 r.; 

5) dla terenów oznaczonych w rysunku planu 
symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 
8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL i 13ZL, maj> 
zastosowanie przepisy o lasach.; 

6) dla terenów oznaczonych w rysunku planu 
symbolamiŚ 1RL/źW, 2RL/źW i 3RL/źW ustala siC 
mocliwoWć lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz 
z właWciw> infrastruktur> techniczn>ś 

7) dla terenów oznaczonych w rysunku planu 
symbolami: 1RL, 2RL, 3RL, 4RL, 5RL, 6RL, 7RL, 
8RL, 9RL, 10RL i 11RL ustala siC zakaz zabudowy 
budynkami na pobyt ludzi ze wzglCdu na obszar 
uci>cliwoWci siłowni wiatrowych. Źla terenów 
oznaczonych w rysunku planu symbolami: 1RL, 
2RL, 3RL, 4RL, 5RL, 6RL, 7RL, 8RL, 9RL, 10RL 
i 11RL w przypadku lokalizacji chowu lub hodowli 
zwierz>t maj> zastosowanie przepisy ustawy prawo 
ochrony Wrodowiska wraz z rozporz>dzeniami 
wykonawczymi; 

8) w granicach opracowania zlokalizowany jest pomnik 
przyrody – Ź>b szypułkowy (nr rejestru 
wojewódzkiego – 299), oznaczony odpowiednio 
w rysunku planu.  
 
§ 7. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego: 
1) w granicach planu, zgodnie z rysunkiem wskazuje 

siC obiekty i obszaryŚ 
a) park podworski; 
b) objCte stref> „A” pełnej ochrony 

konserwatorskiej; 
c) objCte stref> „B” ochrony konserwatorskiej;  
d) stref> „W” ochrony archeologicznej. 

2) w granicach oznaczonej odpowiednio w rysunku 
planu strefy „A” pełnej ochrony konserwatorskiej 
wszelkie prace inwestycyjne wymagaj> właWciwego 
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Nie zezwala siC na lokalizacjC siłowni 
wiatrowych i zwi>zanych z ni> urz>dzeM 
w granicach strefy; 

3) w granicach oznaczonej odpowiednio w rysunku 
planu strefy „B” ochrony konserwatorskiej 
uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków powinny być remonty, modernizacje, 
adaptacje obiektów zabytkowych, uzupełnienia 
zabudowy, wprowadzanie nowych form 
architektonicznych, korekty układu przestrzennego, 
lokalizacje nowych obiektówś 

4) w granicach oznaczonych odpowiednio w rysunku 
planu stref „W” ochrony archeologicznej 
prowadzenie prac ziemnych nalecy uzgodnić 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytkówś 

5) przed przyst>pieniem do w/w prac nalecy uzyskać 
od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
okreWlenie wymaganego rodzaju i zakresu 
niezbCdnych badaM archeologicznychś 

6) dla całego obszaru farmy wiatrowej z infrastruktur> 
towarzysz>c> nad całoWci> prac nalecy zapewnić 
nadzór archeologiczny. 
 
§ 8. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowyŚ 
1.  
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2. Nieustalone w planie warunki zabudowy 
reguluj> (odpowiednio) właWciwe przepisy budowlane 
wraz z przepisami ustawy o udostCpnianiu informacji 
o Wrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa 
w ochronie Wrodowiska oraz ocenach oddziaływania na 
Wrodowisko. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz>ce zasad podziału terenu na 

działki budowlaneŚ 
1) w granicach planu podział na działki budowlane 

powinien spełniać warunki okreWlone dla działki 
budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wraz z ustaleniami i rysunkiem planu, 
z zachowaniem minimalnej powierzchni działki 
budowlanej dla terenów oznaczonych w rysunku 
planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN – 1000 m2; 

2) dla pozostałych działek budowlanych minimalnej 
powierzchni nie ustala siC. 
 
§ 10. Ustalenia dotycz>ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) Źrogi i ci>gi komunikacyjne 
 

 
 
2) w granicach planu, dla terenów oznaczonych 

w rysunku planu symbolami: 1RL/EW, 2RL/EW 
i 3RL/EW ustala siC mocliwoWć wydzielenia dróg 
wewnCtrznych o szerokoWci pasa drogowego 
minimum 6 m; 

3) dla terenu w granicach planu zewnCtrzny układ 
komunikacyjny stanowi droga krajowa nr 25; 

4) dla zabudowy w granicach planu miejsca 
parkingowe nalecy lokalizować w granicach działek 
budowlanych przedmiotowych inwestycji. Dla 
terenów zabudowy produkcyjno-usługowej nalecy 
zapewnić minimum 3 miejsca parkingowe na 
100 m2 powierzchni ucytkowej i 3 miejsca na 
10 osób zatrudnionych lub bCd>cych 
ucytkownikamiś 

5) w granicach planu kacda działka budowlana 
przeznaczona pod zabudowC powinna mieć 
zapewnion> mocliwoWć przył>czenia uzbrojenia 
działki lub bezpoWrednio budynku do zewnCtrznych 
sieciŚ wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej 
i elektroenergetycznej; 

6) przył>czenie odbiorców do wspólnej sieci 
elektroenergetycznej na obszarze w granicach planu 
bCdzie nastCpowało na ogólnych zasadach 
przył>czania odbiorców obowi>zuj>cych 
we właWciwym terenowo dysponencie sieciś 

7) warunki techniczne przebudowy ewentualnej kolizji 
urz>dzeM elektroenergetycznych zostan> wydane po 
wyst>pieniu do właWciwego zakładu energetycznego 
z wnioskiem o podanie warunków przebudowy 
kolizji. Koszty przebudowy ponosi wnioskodawca; 

8) w granicach planu realizacja poł>czeM 
energetycznych SN pomiCdzy elektrowniami 

wiatrowymi a stacj> żPZ oraz realizacja poł>czeM 
teletechnicznych pomiCdzy elektrowniami 
wiatrowymi a stacj> żPZ bCdzie wykonana 
w formie doziemnej; 

9) przył>czenie urz>dzeM energetycznych do sieci 
przesyłowych oraz realizacja odł>czeM 
teletechnicznych od stacji żPZ nast>pi zgodnie 
z warunkami uzyskanymi od właWciwego 
dysponenta sieci; 

 10) zaopatrzenie w wodC do celów bytowych 
i przeciwpocarowych nalecy zapewnić przez 
przył>czenie działek budowlanych do gminnej sieci 
wodoci>gowej. Źo momentu wybudowania sieci 
zezwala siC na czasowe zaopatrzenie 
z indywidualnego ujCcia wodyś 

 11) odprowadzanie Wcieków bytowo-gospodarczych 
z terenu w granicach planu powinno nast>pić przez 
przył>czenie działek budowlanych do gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej z przesyłem Wcieków do 
gminnej oczyszczalni Wcieków, na warunkach 
okreWlonych przez administratora sieciś 

 12) do czasu realizacji w/w sieci zezwala siC na 
stosowanie przydomowych oczyszczalni Wcieków 
lub szczelnych zbiorników bezodpływowych 
posiadaj>cych atesty i aprobaty techniczne; 

 13) Wcieki przemysłowe wymagaj> podczyszczenia 
i odprowadzenia zgodnie z właWciwymi przepisami 
odrCbnymiś 

 14) w robotach budowlanych elektroenergetycznych 
(dot. wykonania nowych inwestycji) nalecy 
skablować sieci i przył>czenia elektroenergetyczne. 
Przył>czenie odbiorców do wspólnej sieci 
elektroenergetycznej na obszarze w granicach planu 
bCdzie nastCpowało na ogólnych zasadach 
przył>czania odbiorców obowi>zuj>cych 
we właWciwym terenowo dysponencie sieciś 

 15) wody opadowe nalecy odprowadzać na teren 
nieutwardzony działki budowlanej (alternatywnie 
zezwala siC na inne rozwi>zania zgodne 
z warunkami okreWlonymi przepisami prawa 
wodnego i budowlanego); 

 16) w przypadku obiektów usługowych i produkcyjnych 
z utwardzonymi placami postojowymi/ 
manewrowymi, powierzchni szczelnej terenów 
przemysłowych i składowych, baz transportowych, 
parkingów o pow. pow. 0,1 ha, drogi krajowej 
wymaga siC odprowadzania wód opadowych 
zgodnie z właWciwymi przepisami ochrony 
Wrodowiska i przepisami budowlanymi; 

 17) zasady przył>czeM, o których mowa w pkt 4. 
powinny być okreWlone w stosownych warunkach 
technicznych, wydawanych na podstawie 
właWciwych przepisów odrCbnychś 

 18) zaopatrzenie w energiC ciepln> nalecy zapewnić 
z indywidualnych aródeł ciepła, lub z sieci 
elektroenergetycznych i gazowych na warunkach 
okreWlonych przez właWciwych operatorów sieci. Nie 
zezwala siC na stosowanie do celów grzewczych 
paliw wysokoemisyjnych, w szczególnoWci wCgla 
i koksu; 

 19) w przypadku budowy lub przebudowy sieci 
gazowych nalecy wykonać je na warunkach 
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podanych przez operatora sieci gazowej zgodnie 
z odpowiednimi przepisami dotycz>cymi sieci 
gazowych; 

 20) gromadzenie odpadów stałych – w granicach 
własnych działek zgodnie z zasadami okreWlonymi 
w gminnym programie gospodarki odpadami – nie 
zezwala siC na utylizacjC i składowanie odpadów 
w granicach własnej działkiś 

 21) w zakresie melioracji plan ustala: 
a) adaptacjC istniej>cych urz>dzeM melioracji 

wodnych podstawowych i szczegółowychś 
b) w przypadku podjCcia działaM inwestycyjnych na 

obszarze wyposaconym w urz>dzenia 
melioracyjne, inwestor zobowi>zany jest do 
zabezpieczenia b>da przebudowy istniej>cych 
systemów w porozumieniu w właWciwym 
zarz>dc> gospodarki wodnejś 

 
 

 22) w granicach planu nie ustala siC inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej nalec>cych do zadaM 
własnych gminy, o których mowa w przepisach 
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 23) w granicach planu ustala siC mocliwoWci realizacji 
sieci infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczaj>cych pasów dróg wewnCtrznych. 
W uzasadnionych przypadkach ustala siC mocliwoWć 
realizacji infrastruktury technicznej w granicach 
działekś 

 24) w granicach planu zezwala siC na budowC nowych 
lub poszerzenie i modernizacjC istniej>cych zjazdów 
z drogi publicznej, zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 
§ 11. Ustalenia dotycz>ce stawek z tytułu art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Źzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz publikacji na stronie internetowej gminy. 

 
§ 13. Uchwała wchodzi w cycie po 30 dniach od 

daty jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Kazimierz Warylak 
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UCHWAŁA Nr XI/107/11 

 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 
 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie okreWlenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady 
DziałalnoWci Pocytku Publicznego we Włocławku 
 

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalnoWci pocytku publicznego 
i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 234 
poz. 1536) art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675). uchwala siC, co 
nastCpujeŚ  

 
§ 1. Miejska Rada ŹziałalnoWci Pocytku 

Publicznego we Włocławku, zwana dalej Rad> jest 
zespołem o charakterze konsultacyjnym 
i opiniodawczym powoływanym przez Prezydenta 
Miasta na wniosek organizacji pozarz>dowych oraz 
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoWci pocytku 
publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustaw>, 
w działaniach programowych Miasta Włocławek. 

 

§ 2. Źo zadaM Rady nalecy w szczególnoWciŚ 
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, 
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa 

miejscowego dotycz>cych sfery zadaM publicznych, 
o których mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy 
z organizacjami pozarz>dowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym 
programów współpracy z organizacjami 
pozarz>dowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy, 

3) wyracanie opinii w sprawach dotycz>cych 
funkcjonowania organizacji pozarz>dowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, 

4) udzielanie pomocy i wyracanie opinii w przypadku 
sporów miCdzy organami administracji publicznej 
a organizacjami pozarz>dowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, 

5) wyracanie opinii w sprawach dotycz>cych zadaM 
publicznych, w tym zlecania tych zadaM do realizacji 
przez organizacje pozarz>dowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach 
rekomendowanych standardów realizacji zadaM 
publicznych. 
 
§ 3.1. Termin wyracenia przez RadC opinii wynosi 

14 dni od dnia dorCczenia dokumentów. 
2. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza 

rezygnacjC z prawa do jej wyracenia. 
 


