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UCHWAŁA Nr X/61/11 

 RADY MIASTA RYPINA 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie obnicenia tygodniowego obowi>zkowego wymiaru godzin zajCć dla dyrektorów i wicedyrektorów 
szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012  
 

Na podstawie 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 póan. zm.1), w zwi>zku z art. 42 
ust. 6 oraz 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  
z póan. zm.2) uchwala siC, co nastCpuje:  

 
§ 1.  W roku szkolnym 2011/2012 dyrektorom szkół 

oraz wicedyrektorom szkół podstawowych obnica siC 
tygodniowy obowi>zkowy wymiar godzin zajCć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuMczych  
w nastCpuj>cy sposób: 
1) Dyrektorzy szkół – obnica siC tygodniowy wymiar 

zajCć o 18 godzin, 
2) Wicedyrektorzy szkół podstawowych – obnica siC 

tygodniowy wymiar zajCć o 14 godzin, 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta Rypina. 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Joanna Krukowska 

 

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,  
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 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, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40,  
poz. 230, Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113.  
2.Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. 
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz.U. z 2007 Nr 17, poz. 95, 
Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176,  
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz.U. z 2008 r.  
Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1,  
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 
oraz Nr 219, poz. 1706.  
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UCHWAŁA Nr VIII/68/2011 

 RADY GMINY STOLNO 
z dnia 26 lipca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cego tereny eksploatacji 
kruszywa naturalnego w miejscowoWci Pilewice i Gorzuchowo gm. Stolno. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.1) oraz 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.2) Rada Gminy Stolno 
uchwala, co nastCpuje:  

 
Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1.  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stolno uchwalonego uchwał>  

nr XXVI/163/09 Rady Gminy Stolno z dnia 9 lipca 
2009 r., uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj>cy tereny eksploatacji 
kruszywa naturalnego w miejscowoWci Pilewice  
i Gorzuchowo gm. Stolno, 

2.  Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów 
dla celów powierzchniowej eksploatacji kruszywa 
naturalnego, zgodnych z granicami terenu górniczego, 
okreWlenie zasad eksploatacji złoca, ochrony 
Wrodowiska, sposobów rekultywacji terenów po 
wyeksploatowaniu złoca, zasad obsługi komunikacyjnej 
i uzbrojenia incynieryjnego terenu oraz skutki prawne 
uchwalenia planu. 
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3.  Integraln> czCWć uchwały stanowi>: 
1) rysunki planu w skali 1:1000, jako zał>czniki nr 1 i 2 

do uchwały, 
2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, jako zał>cznik nr 3 do niniejszej 
uchwały (nie ogłaszany), 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych, jako 
zał>cznik nr 4 do niniejszej uchwały (nie ogłaszany). 
 
§ 2.1.  Uchwała ustanawia obowi>zuj>ce na terenach 

objCtych planem przepisy prawa miejscowego 
dotycz>ce przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
poszczególnych terenów oraz okreWla konieczne dla 
osi>gniCcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy  
i warunki. 

2.  Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mog> 
być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleM 
rysunku stanowi>cego zał>cznik do uchwały. 

 
§ 3.  W realizacji miejscowego planu, oprócz 

ustaleM przepisów zawartych w niniejszej uchwale, maj> 
zastosowanie przepisy odrCbne wraz z aktami 
wykonawczymi, w tym rozporz>dzenie nr 12 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 
2005 roku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1376 –  
z póan. zm.) w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu. 

 
§ 4.  Granice planu okreWlone zostały na rysunkach 

planu, o których mowa w § 1, ust. 3 pkt. 1. 
 
§ 5.1.  NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1, s> 
obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objCtego planem; 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania; 
3) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnych zasadach 
zagospodarowania: 
a) PE/ZL/RL/WS - teren eksploatacji kruszywa 

naturalnego wraz drogami technologicznymi, po 
okresie eksploatacji przeznaczony do 
rekultywacji – zalesienia, zazielenienia lub 
utworzenia zbiornika wodnego dla funkcji 
rekreacyjnej; 

b) ZL – lasy; 
2.  NastCpuj>ce oznaczenia graficzne terenu na 

rysunku planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1, 
wynikaj> z przepisów odrCbnych: 
1) granica obszaru i terenu górniczego; 
2) nazwa obszaru i terenu górniczego: 

a) P I – Pilewice I 
b) P II – Pilewice II 
c) P III – Pilewice III 
d) G I – Gorzuchowo I 
e) G II – Gorzuchowo II 
f) G III – Gorzuchowo III 

g) G IV – Gorzuchowo IV 
h) G V – Gorzuchowo V. 
 
§ 6.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) niniejszym planie - rozumie siC przez to plan 
uchwalony niniejsz> uchwał>, o którym mowa  
w § 1; 

2) symbolu terenu – rozumie siC przez to 
identyfikacyjne oznaczenie terenu, stanowi>ce 
powi>zanie rysunku planu z treWci> niniejszej 
uchwały, zawieraj>ce literowy symbol wiod>cej 
funkcji terenu; 

3) obiektach i urz>dzeniach infrastruktury technicznej – 
rozumie siC przez to obiekty i urz>dzenia słuc>ce do 
odprowadzania Wcieków, zaopatrzenia w wodC, 
dostarczania ciepła, energii elektrycznej, gazu, 
umocliwiaj>ce wymianC informacji, transportu 
zbiorowego, utrzymania ulic, dróg i zieleni 
urz>dzonej i inne obiekty techniczne niezbCdne dla 
prawidłowego zaspokajania potrzeb ucytkowników; 

4) drodze technologicznej – nalecy przez to rozumieć 
drogC słuc>c> potrzebom komunikacyjnym 
przedsiCbiorcy górniczego. 

 
Rozdział 2. 

Ogólne zasady zagospodarowania obowi>zuj>ce na 
terenie objCtym planem 

 
§ 7.1.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego, wynikaj>ce z faktu lokalizacji 
czCWci terenu objCtego planem w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Strefy KrawCdziowej Doliny Wisły; 
obowi>zuje zagospodarowanie terenu prowadz>ce do 
utrzymania i ochrony wartoWci przyrodniczych  
i rócnorodnoWci form krajobrazowych, w tym: 
1) zachowanie form ukształtowania terenu, 
2) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, 
3) korzystanie ze Wrodowiska naturalnego nie moce 

pogorszyć warunków sanitarno-zdrowotnych - 
technologia prowadzonej eksploatacji kruszywa nie 
moce wywoływać przekroczenia norm prawnych, na 
s>siednich terenach według ich istniej>cej funkcji,  
w zakresie zanieczyszczeM gazowych, pyłowych, 
płynnych, oraz hałasu i innych odmian fal. 
2.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na 
obiekt zabytkowy prace ziemne nalecy wstrzymać do 
momentu wykonania i udokumentowania badaM 
archeologicznych, 

3.  Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: na obszarze objCtym granicami 
opracowania nie wyznacza siC przestrzeni publicznych; 

4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych: 
1) eksploatacja odbywać siC bCdzie w granicach 

terenów przeznaczonych na ten cel i okreWlonych 
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liniami rozgraniczaj>cymi na rysunku planu,  
w okresie wacnoWci koncesji; 

2) po zakoMczeniu eksploatacji terenów wyrobisko 
podlega rekultywacji i etapowemu 
zagospodarowaniu zgodnie ze szczegółowymi 
ustaleniami planu i przepisami odrCbnymi; 

3) rekultywacja wymaga opracowania projektu 
technicznego rekultywacji dla umocliwienia 
właWciwego kształtowania terenu. 
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWci: dopuszcza siC wydzielenia 
geodezyjne terenów według szczegółowych funkcji  
i sposobu zagospodarowania na wniosek właWcicieli,  
z uwzglCdnieniem zachowania linii rozgraniczaj>cych 
tereny o rócnym przeznaczeniu i sposobie 
zagospodarowania wskazanych na rysunku planu, 
stanowi>cym zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

6.  Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w okresie eksploatacji kruszywa zakazuje 
siC wznoszenia budynków i budowli nie zwi>zanych  
z eksploatacj> górnicz>. 

7.  Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów: 
do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
ucytkowanie terenów na dotychczas obowi>zuj>cych 
zasadach. 

8.  Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy infrastruktury technicznej: 
1) w przypadku lokalizacji sieci uzbrojenia 

technicznego (sieci i przył>cza) w terenach 
prywatnych obowi>zuje nakaz udostCpniania go do 
celów eksploatacji, konserwacji i w razie awarii, 

2) mocliwoWć budowy i rozbudowy sieci infrastruktury 
technicznej: elektroenergetycznej, wodoci>gowej, 
kanalizacyjnej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej 
oraz innych w tym stacji przekaanikowych telefonii 
komórkowej, z zachowaniem przepisów odrCbnych, 
w tym dotycz>cych ochrony Wrodowiska oraz ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych. 

 
Rozdział 3. 

Szczegółowe ustalenia planu 
 
§ 8.  Dla terenów oznaczonych symbolami 

1PG/ZL/RL/WS, 2PG/ZL/RL/WS, 3PG/ZL/RL/WS, 
4PG/ZL/RL/WS, 5PG/ZL/RL/WS, 6PG/ZL/RL/WS 
obowi>zuj> nastCpuj>ce ustalenia: 

1.  Przeznaczenie terenu – teren eksploatacji 
kruszywa naturalnego wraz drogami technologicznymi, 
po okresie eksploatacji przeznaczony do rekultywacji – 
zalesienia, zazielenienia lub utworzenia zbiornika 
wodnego dla funkcji rekreacyjnej – zgodnie  
z dokumentacj> techniczn> rekultywacji. 

2.  Na terenie dopuszcza siC lokalizacjC dróg 
technologicznych (wewnCtrznych) niezbCdnych do 
eksploatacji kopaliny, opartych na powi>zaniu  
z drogami lokalnymi, obowi>zuje całkowity zakaz 
obsługi komunikacyjnej z terenu autostrady, w tym 
równiec dróg wewnCtrznych i serwisowych 

3.  Zakazuje siC eksploatacji kruszywa naturalnego 
bez wacnej koncesji wydanej w oparciu o przepisy 
ustaw szczególnych. 

4.  Uci>cliwoWć eksploatacji kruszywa naturalnego 
nie moce mieć wpływu na Wrodowisko poza granicami 
terenu oraz nie moce powodować uci>cliwoWci dla 
sposobu ucytkowania s>siednich terenów,  
a w szczególnoWci: 
1) wymaga siC wyznaczenia filarów ochronnych,  

w celu ochrony przed ewentualnymi skutkami 
osuniCcia siC gruntu: 
a) o szerokoWci min. 53,75 m wzdłuc granic  

z bCd>c> w realizacji autostrad> A1; 
b) o szerokoWci min. 20,0 m od osi skrajnego toru  

w s>siedztwie terenów kolejowych, 
c) min. 6,0 m od wszelkich terenów nie nalec>cych 

do ucytkowników wyrobiska; 
2) dno wyrobiska nie moce w caden sposób naruszać 

warunków gruntowych i wodnych w granicach pasa 
drogowego autostrady A1; 

3) wymagane jest ogrodzenie terenu eksploatacji 
zabezpieczaj>ce przed wejWciem niepowołanych 
osób na teren eksploatacji oraz na teren po 
zakoMczonej eksploatacji do momentu rozpoczCcia 
rekultywacji; 

4) eksploatacja kruszywa nie moce spowodować 
niebezpieczeMstwa dla ludzi na przyległych 
terenach; 

5) technologia prowadzonej eksploatacji kruszywa nie 
moce wywoływać przekroczenia norm prawnych, na 
s>siednich terenach według ich istniej>cej funkcji,  
w zakresie zanieczyszczeM gazowych, pyłowych, 
płynnych, oraz hałasu i innych odmian fal; 
5.  Wprowadza siC obowi>zek zdjCcia  

i zabezpieczenia wierzchniej warstwy humusu przed 
przyst>pieniem do eksploatacji kruszywa i jej 
wykorzystania do celów ucyanienia gruntów (np. 
poeksploatacyjnych), przy czym wskazane jest pokrycie 
terenów poeksploatacyjnych humusem w celu 
przyspieszenia rekultywacji i ochrony przed emisj> 
zapylenia na tereny s>siednie - zwiCkszenie zapylenia 
ponad dopuszczalne normy moce spowodować 
cofniCcie koncesji na eksploatacjC kruszywa lub jej nie 
przedłucenie na dalszy okres. 

6.  Po zakoMczeniu eksploatacji kruszywa, terenów 
objCtych planem (oznaczonych symbolem 
PG/ZL/RL/WS), nalecy przeznaczyć do rekultywacji 
poprzez zalesienie, zazielenienie lub utworzenie 
zbiornika wodnego dla funkcji rekreacyjnej;  
z zachowaniem wymogów okreWlonych w odrCbnych 
przepisach prawa - wymaga siC dostosowania 
wysokoWciowego zagospodarowania terenu, obowi>zuje 
zakaz tworzenia nasypów powycej terenu, tworzenia 
składowisk odpadów, popiołów i innych materiałów 
niebezpiecznych, mog>cych powodować degradacjC 
Wrodowiska; 

7.  Na terenie dopuszcza siC lokalizacjC 
tymczasowej zabudowy zwi>zanej z eksploatacj> 
górnicz> i przeznaczonej na czasowy pobyt ludzi oraz 
innych budowli infrastruktury technicznej,  
z zachowaniem przepisów odrCbnych. 
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8.  Dla zabudowy tymczasowej, o której mowa  
w ust. 7 ustala siC: 
1) wysokoWć zabudowy nie wiCksza nic 8,0 m 
2) dla zabudowy kubaturowej intensywnoWć zabudowy 

nie wiCksza nic 10%, 
3) odległoWci od wszelkich terenów nie nalec>cych do 

ucytkowników wyrobiska - min. 4,0 m, 
4) odległoWć wzdłuc granic z bCd>c> w realizacji 

autostrad> A1- min. 53,75 m, 
5) odległoWć od osi skrajnego toru w s>siedztwie 

terenów kolejowych – min. 20,0 m. 
9.  Ustala siC obowi>zek zapewnienia po okresie 

eksploatacji niemniej nic 70% powierzchni terenu jako 
powierzchni biologicznie czynnej. 

10. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci: ustala siC 30%. 

 
§ 9.  Dla terenu oznaczonego symbolem 7 ZL i 8 ZL 

obowi>zuj> nastCpuj>ce ustalenia: 
1.  Przeznaczenie terenu – tereny lasów 
2.  Ustala siC ochronC terenów leWnych  

i prowadzenie działaM profilaktycznych celem nie 
dopuszczenia do ich degradacji. 

3.  Dopuszcza siC przeznaczenie na park leWny, 
WcieckC zdrowia, spacerow> lub dydaktyczn>. 

4.  WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci: ustala siC 0%. 

 
Rozdział 4. 

Przepisy ogólne 
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

gminy Stolno. 
 
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeM oraz 
stronie internetowej UrzCdu Gminy w Stolnie. 

 
§ 12. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>ca 
Rady Gminy 

Halina Kołodziejek 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr VIII/68/2011 

Rady Gminy Stolno 
z dnia 26 lipca 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 201 – 11543 – Poz. 1874 
 

Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr VIII/68/2011 

Rady Gminy Stolno 
z dnia 26 lipca 2011 r. 
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