
Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 30 – 1319 – Poz. 613 
 

613 
 

613 

UCHWAŁA Nr XXVI/305/08 
RADY MIEJSKIEJ w KORONOWIE 

 z dnia 26 listopada 2008 r. 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Okoniowej w Koronowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. 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) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, Dz.U. 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 i Nr 201, 
poz. 1237) uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci planu 
z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Koronowo uchwalonego uchwał> nr XXXV/404/05 
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 wrzeWnia 2005 r. 
uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu przy ul. Okoniowej w Koronowie, 
zwany dalej planem. 

2. Integraln> czCWci> uchwały jest zał>cznik nr 1 
zawieraj>cy rysunek planu w skali 1Ś1000 z wyrysem ze 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy w skali 1:25 000. 

3. Zał>cznikiem do uchwały jest zał>cznik nr 2 do 
uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 
§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa oŚ 
1) dachu wysokim – nalecy przez to rozumieć dach 

o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem wiCkszym nic 30o i nie 
wiCkszym nic 45o; 

2) modernizacji – nalecy przez to rozumieć 
unowoczeWnienie, uwspółczeWnienie obiektów 
i urz>dzeM w zakresie wymiany materiałów 
i urz>dzeMś 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, w której moce być umieszczona 
Wciana budynku bez prawa przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczaj>cej drógś 

4) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

5) symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 
identyfikacyjne oznaczenie terenu zawieraj>ce 
literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym 
numerem; 

6) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar 
o okreWlonym przeznaczeniu wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu, 

a nie zdefiniowane powycej nalecy rozumieć zgodnie 
z powszechnie obowi>zuj>cymi przepisami prawa na 
dzieM uchwalenia planu. 

 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu nastCpuje 
w oparciu o: 
1) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w rozdziale 2 

uchwały i na rysunku planuś 
2) ustalenia planu okreWlone w rozdziałach 3 i 4 

uchwały. 
2. Ustalenia tekstowe planu zapisane s> w układzieŚ 

1) ustaleM ogólnych obowi>zuj>cych na całym obszarze 
planu; 

2) ustaleM szczegółowych dla kacdego terenu 
oznaczonego symbolem liczbowo-literowym. 
3. Ustalenia ogólne zapisane s> w nastCpuj>cej 

formie: 
1) przeznaczenie terenówś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, a takce naraconych 
na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacjiś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś 
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 13) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
4. Ustalenia szczegółowe zapisane s> w formie 

wynikaj>cej ze specyfiki poszczególnych terenów. 
 

Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne 

 
§ 4. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniamiŚ 
1) granice obszaru objCtego planemś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

WciWle okreWloneś 
3) linia wewnCtrznego podziału z zachowaniem 

istniej>cych podziałów geodezyjnychś 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowej 

zabudowy; 
5) symbole terenów. 

 
Rozdział 3 

Ogólne ustalenia planu 
 

§ 5.1. Ustalenia ogólne planu obowi>zuj> dla 
wszystkich terenów w granicach planu, o ile ustalenia 
szczegółowe planu nie stanowi> inaczej. 

2. Przeznaczenie terenówŚ 
1) dla kacdego terenu wyznaczonego liniami 

rozgraniczaj>cymi ustala siC jego przeznaczenie 
okreWlone w ustaleniach szczegółowychś 

2) przeznaczenie terenu ustala siC na rysunku planu 
symbolem literowym i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenówś 

3) w granicach opracowania planu ustala siC 
nastCpuj>ce przeznaczenie terenówŚ 
a) teren rekreacyjno-wypoczynkowy oznaczony 

symbolem RE, 
b) tereny rekreacji indywidualnej oznaczone 

symbolem ML, 
c) teren urz>dzeM zaopatrzenia w wodC oznaczony 

symbolem WZ, 
d) tereny zieleni publicznej oznaczone symbolem 

ZP, 
e) tereny komunikacji oznaczone symbolami KDX 

i KDW. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje lokalizacja zabudowy zgodnie 

z wyznaczonymi liniami zabudowy okreWlonymi na 
rysunku planu; 

2) na terenach rekreacji indywidualnej obowi>zuje 
zasada lokalizacji nie wiCcej nic jednego obiektu 
kubaturowego na jednej działceś dopuszcza siC 
budowC garacu w formie dobudowanej lub 
wbudowanej; 

3) dla budynków rekreacji indywidualnej obowi>zuje 
realizacja dachów wysokich dwu lub 
wielospadowych; 

4) obowi>zuje zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 
ogrodzeM z prefabrykowanych elementów 
betonowych; 

5) na poszczególnych działkach dopuszcza siC 
realizacjC obiektów małej architektury ogrodowej 

oraz terenowych urz>dzeM rekreacji (np. oczek 
wodnych); 

6) ustala siC zakaz realizacji obiektów tymczasowych. 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zuje utrzymanie i ochrona wartoWciowego 

drzewostanu i krzewówś 
2) obowi>zuje zasada utrzymania istniej>cych form 

zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roWlinnoWci 
niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej; 

3) obowi>zuj> ograniczenia wynikaj>ce z połocenia 
terenu w obszarze chronionego krajobrazu. 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ w wypadku 
zaistnienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych 
przypuszczenia ic odkryty przedmiot jest zabytkiem, 
obowi>zujeŚ 
1) wstrzymanie wszelkich prac mog>cych uszkodzić 

lub zniszczyć odkryty przedmiotś 
2) zabezpieczenie, przy ucyciu dostCpnych Wrodków 

tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia; 
3) niezwłoczne zawiadomienie o tym właWciwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeWli nie 
jest to mocliwe, Burmistrza. 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznychŚ nie ustala siC. 
7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone 

na rysunku planu; 
2) obowi>zuje ograniczenie wysokoWci budynków 

rekreacji indywidualnej do 8,0 m; 
3) obowi>zuje ograniczenie wysokoWci nowych 

ogrodzeM do 1,60 mś 
4) obowi>zuje zachowanie minimum 50% powierzchni 

działki w stanie biologicznie czynnym dla terenów 
rekreacji indywidualnej; 

5) obowi>zuj>ca maksymalna powierzchnia zabudowy 
25% powierzchni działki dla terenów rekreacji 
indywidualnej. 
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronieŚ wszystkie tereny 
objCte planem połocone s> w obszarze chronionego 
krajobrazu. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
1) obowi>zuje podział terenu zgodnie z zasadami 

okreWlonymi na rysunku planu; 
2) dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia działek w celu 

utworzenia jednej działki budowlanejś 
3) dla linii orientacyjnej ustala siC tolerancjC +_ 1,0 m. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ nie okreWla siC. 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacjiŚ 
1) powi>zania układu komunikacyjnego obszaru 

objCtego planem z sieci> dróg zewnCtrznych odbywa 
siC publicznymi drogami pieszo-jezdnymi i drog> 
wewnCtrzn>ś 
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2) obowi>zuje klasyfikacja oraz szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych dróg okreWlona w ustaleniach 
szczegółowychś 

3) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
dojazdowych i wewnCtrznych przeznaczone s> do 
ruchu pojazdów, ruchu pieszych, lokalizacji 
infrastruktury technicznej oraz lokalizacji Wciecki 
rowerowej; 

4) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanych z obsług> 
techniczn> drogi. 
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznejŚ 
1) zaopatrzenie w wodC z istniej>cej sieci 

wodoci>gowejś 
2) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do istniej>cej 

kanalizacji; zakaz budowy szamb; 
3) odprowadzenie wód opadowych bezpoWrednio do 

gruntu; 
4) zaopatrzenie w energiC elektryczn> przewiduje siC 

z istniej>cej linii kablowej nn wyprowadzonej 
ze stacji „Pieczyska 3 Famor”ś oWwietlenie 
zewnCtrzne i wewnCtrzne nalecy zaprojektować 
i wykonać z mocliwoWci> przystosowania dla 
potrzeb obrony cywilnej; 

5) gospodarka odpadami stałymiŚ wywóz ich na 
wysypisko Wmieci. 
13. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
nie okreWla siC. 

14. Stawki procentowe słuc>ce naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ 30%. 

 
Rozdział 4 

Szczegółowe ustalenia planu 
 

§ 6. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 RE: 
1) przeznaczenie terenu: teren rekreacji i wypoczynku; 
2) obowi>zujeŚ 

a) zachowanie istniej>cych drzew, 
b) zakaz parkowania samochodów, 
c) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej; 

3) dopuszcza siCŚ 
a) lokalizacjC pola namiotowego, 
b) amfiteatr, 
c) scenC sezonow>, 
d) obiekty słuc>ce turystyce wodnej, gospodarce 

wodnej lub rybackiej, 
e) elementy małej architektury jak ławki, Wciecki 

itp., 
f) placC, 
g) WcieckC rowerow>, 
h) wtórny podział terenu. 

 
§ 7. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 2 ML: 
1) przeznaczenie terenu: teren rekreacji indywidualnej; 
2) obowi>zujeŚ 

a) wysokoWć budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych z poddaszem ucytkowym wł>cznie, 

b) zakaz wtórnych podziałów działek, adaptacja 
istniej>cych podziałów geodezyjnych, 

c) dla nowej zabudowy zespolenie funkcji 
gospodarczo-garacowej z budynkiem rekreacji 
indywidualnej, 

d) zachowanie lub przebudowa na warunkach 
gestora istniej>cego uzbrojenia; 

3) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy 
z mocliwoWci> jej rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy lub wymiany. 

 
§ 8. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 3 WZ: 
1) przeznaczenie terenuŚ teren urz>dzeM zaopatrzenia 

w wodCś 
2) dopuszcza siC zachowanie istniej>cego obiektu 

z mocliwoWci> jego rozbudowy lub przebudowy. 
 

§ 9. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4 ZP: 
1) przeznaczenie terenu: teren zieleni publicznej; 
2) obowi>zuje zachowanie istniej>cego uzbrojenia; 
3) dopuszcza siCŚ 

a) zachowanie istniej>cych toalet z mocliwoWci> ich 
rozbudowy lub przebudowy, 

b) elementy małej architektury jak ławki, 
c) prysznice, przebieralnie itp. 

 
§ 10. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 5 ML: 
1) przeznaczenie terenu: teren rekreacji indywidualnej; 
2) obowi>zujeŚ 

a) wysokoWć budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych z poddaszem ucytkowym wł>cznie, 

b) zakaz wtórnych podziałów działek, 
c) dla nowej zabudowy zespolenie funkcji 

gospodarczo-garacowej z budynkiem rekreacji 
indywidualnej, 

d) zachowanie lub przebudowa na warunkach 
gestora istniej>cego uzbrojeniaś 

3) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy 
z mocliwoWci> jej rozbudowy, przebudowy lub 
wymiany. 

 
§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 6 ZP, 7 ZP: 
1) przeznaczenie terenu: teren zieleni publicznej; 
2) obowi>zuje zachowanie istniej>cego uzbrojeniaś 
3) dopuszcza siC elementy małej architektury jak ławki. 
 

§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 01 KDX: 
1) przeznaczenie terenu: komunikacja; 
2) droga gminna o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 5,0-11,0 m; 
3) w przekroju poprzecznym droga pieszo-jezdna; 
4) obowi>zuje zakaz parkowania samochodów. 
 

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 02 KDX: 
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1) przeznaczenie terenu: komunikacja; 
2) droga gminna o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 5,0 mś 
3) w przekroju poprzecznym droga pieszo-jezdna 

z placem do zawracania; 
4)  obowi>zuje zakaz parkowania samochodów. 
 

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 03 KDW: 
1) przeznaczenie terenu: komunikacja; 
2) droga wewnCtrzna o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 5,0-7,0 m; 
3) w przekroju poprzecznym droga pieszo-jezdna; 
4) obowi>zuje zakaz parkowania samochodów. 

 
Rozdział 5 

Przepisy koMcowe 
 

§ 15. W zakresie uregulowanym niniejsz> uchwał> 
traci moc: 
1) uchwała nr XXXVIII/392/98 Rady Miejskiej 

w Koronowie z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy letniskowej 
w Koronowie-Pieczyskach (Dz.Urz.Woj.Bydg. 
Nr 55, poz. 264 z 14 wrzeWnia 1998 r.ś 

2) uchwała nr XIX/218/04 Rady Miejskiej 
w Koronowie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w mieWcie i gminie Koronowo 
w zakresie ust. 4 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 58, 
poz. 1011 z 7 maja 2004 r. 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Koronowa. 
 
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na 
stronie internetowej gminy. 

 
§ 18. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 
Grzegorz Myk 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XXVI/305/08 

Rady Miejskiej w Koronowie 
z dnia 26 listopada 2008 r. 

 
RozstrzygniCcie 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania 

 
I. Sposób realizacji inwestycji 

 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

słuc>ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców 
stanowi>, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) zadania własne gminy. 
Realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami, w tym m.in. z prawem 
budowlanym, o zamówieniach publicznych, 
o samorz>dzie gminnym, gospodarce komunalnej  
i o ochronie Wrodowiska. 
 

II. Zasady finansowania zadaM inwestycyjnych 
 

1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
ujCtych w planie miejscowym podlega przepisom 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 
przy czym: 
1) wydatki maj>tkowe okreWla uchwała rady gminyś 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 

uchwala siC w uchwale budcetowej; 
3) zadania w zakresie dróg finansowane bCd> przez 

budcet gminy lub na podstawie porozumieM 
z innymi podmiotami; 

4) zadania w zakresie budowy wodoci>gów 
i kanalizacji bCd> finansowane na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) 
ze Wrodków budcetu gminy lub poprzez partnerstwo 
publiczno-prawne. 
2. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych 

i gazowych bCd> finansowane na podstawie art. 7 
ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.  
z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póan. zm.). 

3. Prognozowane aródła finansowania przez gminCŚ 
a) dochody własne, 
b) dotacje, 
c) pocyczki preferencyjne, 
d) fundusze Unii Europejskiej, 
e) udział podmiotów gospodarczych. 
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UCHWAŁA Nr XXX/348/09 
RADY MIEJSKIEJ w KORONOWIE 

 z dnia 25 lutego 2009 r. 
 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Na podstawie 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, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, z 2006, Nr 17, poz. 128, Nr 175, 
poz. 1457, 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) oraz art. 7 ust. 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, 
poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 325, Nr 218, poz. 1391) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych, drogi 
wyszczególnione w zał>czniku do niniejszej uchwały 
połocone na terenie na gminy Koronowo w obrCbie 
geodezyjnym Stary Dwór. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca siC Burmistrzowi 

Koronowa. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 
Grzegorz Myk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


