UCHWAŁA NR XX/178/2020
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czernikowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 87 ust. 1 i 4 , art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Państwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu oraz Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Rada Gminy Czernikowo uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyznacza się aglomerację Czernikowo o równoważnej liczbie mieszkańców
(RLM) wynoszącej 3465, obejmującej miejscowość Czernikowo, z oczyszczalnią ścieków
w Czernikowie.
§ 2. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§4. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr IW85/15 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Czernikowo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r. poz. 721), która traci moc
z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020, poz. 310 z późn. zm.).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym W ojewództwa Kujawsko-Pomorskiego.

P rz e w o d n ic c y Rady. Gminy
Rafar Rutkowski

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji i podstawy prawne
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020
poz. 310 z późn. zm.), zwanego dalej „Prawem wodnym”, dotychczasowe akty prawa
miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą
być zmieniane. Wynika z tego iż uchwała nr IY/85/15 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernikowo (Dz. U.
Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r. poz. 721) zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31
grudnia 2020 r. i może być zmieniona.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2020 poz. 310 z późn. zm.) kompetencje w zakresie wyznaczania, zmiany lub likwidacji
obszarów i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne.
W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy, wyznaczanie aglomeracji następuje w drodze
uchwały Rady Gminy będącej aktem prawa miejscowego.

2. Konsultacje wymagane przepisami prawa
N a podstawie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2020 poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) gminy zainteresowane wyznaczaniem
aglomeracji przygotowują projekt uchwały wyznaczającej aglomerację, który podlega
uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Państwowym Gospodarstwem
W odnym Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedna formą ochrony
z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Pismem z dnia 3 listopada 2020 r. wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu z wnioskiem o
uzgodnienie projektu uchwały wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czernikowo (wraz
z załącznikami).
Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem z dnia
13 listopada 2020 r., znak GD.ZZŚ.5.417.3.2020.AOT uzgodnił projekt uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Czernikowo (wraz z załącznikami).
Pismem z dnia 3 listopada 2020 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały wyznaczenia obszaru
1 granicy aglomeracji Czernikowo (wraz z załącznikami).
Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 16 listopada 2020 r., znak
WOP.070.49.2020.MP uzgodnił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Czernikowo (wraz z załącznikiem) w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura
2000 .

3. Uzasadnienie merytoryczne
Przepis art. 92 ww. ustawy Prawo wodne nakłada na W ójta Gminy Czernikowo
obowiązek dokonywania przeglądu obszaru i granic aglomeracji co najmniej raz na dwa lata
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oraz wskazania czy zaistniałe zmiany warunkują konieczność ponownego podjęcia uchwały w
sprawie wyznaczenia aglomeracji. Dokonany w 2020 r. przegląd aglomeracji Czernikowo
wskazuje na konieczność aktualizacji w zakresie wielkości RLM aglomeracji oraz w zakresie
przebiegu granic aglomeracji.

4. Ocena skutków regulacji
Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Gminy Czernikowo.
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/178/2020
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 30 łistopada 2020 r.

CZĘŚĆ OPISOWA
a) długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna,
liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających
w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do
budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji;
Stali mieszkańcy
aglomeracji
[RLM]
2830

Osoby czasowo
przebywające w
aglomeracji
[RLM1
30

Przemysł w
aglomeracji
[RLM]

RLM aglomeracji

605

3465

Opis:
Według danych Urzędu Gminy Czernikowo w aglomeracji zameldowanych jest 2830
mieszkańców stałych oraz zewidencjonowano 30 miejsc noclegowych. RLM przemysłu
obsługiwany przez sieć kanalizacyjną w aglomeracji wynosi 605. Aglomeracja obsługiwana
jest przez oczyszczalnię ścieków w Czernikowie.
N a wielkość aglomeracji wynoszącą 3465 RLM składają się:
- 2762 RLM - liczba mieszkańców stałych aglomeracji obsługiwanych siecią kanalizacyjną,
- 39 RLM - liczba mieszkańców stałych aglomeracji planowanych do przyłączenia do
projektowanej sieci kanalizacyjnej,
- 29 RLM - liczba mieszkańców stałych aglomeracji obsługiwanych zbiornikami
bezodpływowymi,
- 30 RLM - liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych siecią
kanalizacyjną,
- 605 RLM - RLM wynikający z ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego w ściekach z
zakładów przemysłowych.

Długość [lim]

Kanalizacja istniejąca

27,93
sanitarna grawitacyjna
1,90
sanitarna tłoczna
ogólnospławna
0
grawitacyjna
0
ogólnospławna tłoczna
29,83
SUMA
Opis:
N a terenie aglomeracji Czernikowo długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 29,83 km.
Siecią kanalizacyjną obsługiwanych jest w sumie 3397 RLM. Poziom obsługi siecią
kanalizacyjną wynosi 98,03%. Pozostałe 68 RLM odprowadzanych jest do zbiorników
bezodpływowych.
W sk aźn ik koncentracji

Kanalizacja planowana

D ługość
[km]

Stali
m ieszkańcy
aglom eracji
[RLM]

O soby
czasow o
przebyw ając
ew
aglom eracji
[RLM]

[osoby/km nowej sieci]
poza
na
obszaram i,
obszarach,
o których
o których
m ow a
m ow a w § 3
w § 3 ust. 5
ust. 5 w w .
ww.
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rozporządzeń

rozporządzeń

ia

ia

sanitarna grawitacyjna
sanitarna tłoczna
0
ogólnospławna
1 2 1 ,8 8
39
0
0
grawitacyjna
0
ogólnospławna tłoczna
0 ,3 2
SUMA
Opis:
N a terenie aglomeracji planuje się budowę sieci kanalizacyjnej w uk Świerkowa i Wrzosowa
w Czernikowie. Długość planowanych odcinków wyniesie 0 ,3 2 km i zostanie do nich
podłączonych 3 9 mieszkańców stałych. Wskaźnik koncentracji wyniesie więc 1 2 1 ,8 8
os./km.
0 ,3 2

—

b) istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji
zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych - informacja, do
której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia
oczyszczalni ścieków;
Aglomeracja zakończona: oczyszczalnią ścieków w Czernikowie
Opis:
Aglomeracja Czernikowo zakończona jest oczyszczalnią ścieków w Czernikowie, której
opis przedstawiono poniżej.
Oczyszczalnia ścieków istnieiaca
Nazwa
Lokalizacja
Pozwolenie wodnoprawne na
odprowadzanie ścieków z oczyszczalni
ścieków do środowiska
Rodzaj oczyszczalni ścieków
Obciążenie oczyszczalni ścieków fRLM]
Projektowana wydajność oczyszczalni
ścieków [RLM1
średnia [m3/dl
Przepustowość
oczyszczalni
maksymalna
godzinowa [m3/h]
ścieków zgodnie z
pozwoleniem
maksymalna roczna
wodnoprawnym
[m3/rokl
Odbiornik ścieków oczyszczonych

Gminna Oczyszczalnia Ścieków
w Czernikowie
Ul. Polna, 87-640 Czernikowo
Udzielone decyzją Starosty Toruńskiego z
dnia 25 marca 2016 r. znak sprawy:
OS.6341.9.2016.MO
B
3368,68
4492
400
54
189 800
Rów melioracyjny „A” w zlewni Strugi
Łubianka

Opis:
Aglomerację Czernikowo obsługuje Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Czernikowie, jest
to oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków.
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM] zgodnie z § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia wynosi
3368,68 RLM.
Projektowa wydajność oczyszczalni wynosi 4492 RLM oraz średnio 770 m3/d (maksymalna
999 m 3/d). Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny „A” w zlewni
Strugi Łubianki. Współrzędne geograficzne wylotu: N 52°55’56.63”; E 18°57’11.2”.
Oczyszczalnia ścieków w Czernikowie nie przyjmuje ścieków od innej aglomeracji.
Projektowa wielkość oczyszczalni ścieków w Czernikowie wynosi 4492 RLM, natomiast
wielkość aglomeracji Czernikowo to 3465 RLM. Oczyszczalnia m a więc odpowiednią
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wydajność do przyjęcia całego ładunku zanieczyszczeń powstającego na terenie
aglomeracji.
Gmina Czernikowo nie planuje działań inwestycyjnych na oczyszczalni.
Oczyszczalnia ścieków planowana
Nazwa oczyszczalni ścieków
Oczyszczalnia
Lokalizacja oczyszczalni ścieków
Pozwolenie wodnoprawne na
odprowadzanie ścieków z oczyszczalni
ścieków do środowiska
Rodzaj oczyszczalni ścieków
Obciążenie oczyszczalni ścieków fRLMj
Projektowana wydajność oczyszczalni
ścieków |RLi\l|
średnia [m3/dj
Przepustowość
maksymalna
oczyszczalni
godzinowa [m3/h]
ścieków
maksymalna roczna
[m3/rok|
Odbiornik ścieków oczyszczonych
Opis:
Nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków.

c) system gospodarki ściekowej:
średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz
skład jakościowy tych ścieków; przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m3/d;
ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do
systemu kanalizacji zbiorczej; nazwy zakładów, których podłączenie do systemu
kanalizacji zbiorczej jest planowane; uzasadnienie określonej RLM aglomeracji; ilość
ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji
zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie
systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających talii sam poziom
ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;
System gospodarki ściekowej
Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni
siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji
fdm3/rokl
Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni
ze zbiorników bezodpływowych z terenu
aglomeracji |dm3/rokJ
Ilość ścieków wytworzonych przez
mieszkańców aglomeracji korzystających
z przydomowych oczyszczalni ścieków
[dm3/rokl
Łączna ilość ścieków powstających na
terenie aglomeracji nieobjętych systemem
kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano
systemy indywidualne albo planuje się
zastosowanie systemów indywidualnych
lub innych rozwiązań zapewniających
taki sam poziom ochrony środowiska jak
w przypadku systemów kanalizacji
zbiorczej [dm3/rokj

125,00

2,23

0,00

2,23
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Łączna ilość ścieków komunalnych
powstających na terenie aglomeracji
[dm3/rokl
Średnia dobowa ilość ścieków
komunalnych powstających na terenie
aglomeracji [m3/d]

348,58

Ścieki

W sk a ź n ik

su ro w e

bzt5

Skład jakościowy ścieków komunalnych
powstających na terenie aglomeracji

|'mg02/dm3l
ChZTCr
rmg02/dm3]
Zawiesina ogólna
[mg/dm3]
Azot ogólny
Fosfor ogólny

Ścieki
oczyszczon
e

567,50

10,33

1144,75

54,50

401,00

12,65

—

—

Opis:
N a podstawie wartości parametrów ścieków surowych i warto ść parametrć w ścieków
oczyszczonych z oczyszczalni należy stw ierdzić, że ścieki oczyszczom 3 spełniają
wymagania określonew rozporządzeniu tvlinistra Gospodark i Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanc ji szczególnie szko<iliwych dla środowiska
wodnego oraz warunków jakie należy spełni 6 przy wprowadzam lu do wód Inib do ziemi
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód o padowych lub rozto powych do wód lub do
urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1311). Zgodnie z lyrelctywą 9]L/271/EWG
należy stwierdzić, że oczyszczalnia ściekówi jest zdolna do occzyszczenia ścieków do
poziomu określonego jak dla RLM aglo meracji, co oznac z, że jakoś ć ścieków
oczyszczonych jest zgodna z wymaganiami w1w. rozporządzenia.

Przemysł istniejący
Ilość ścieków przemysłowych
odprowadzanych do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej na terenie
aglomeracji [m3/d]
Skład jakościowy ścieków
przemysłowych odprowadzanych do
zbiorczej sieci kanalizacyjnej na
terenie aglomeracji

Najważniejsze podmioty
gospodarcze na terenie aglomeracji
ze wskazaniem rodzaju produkcji

33,57
Składa jakościowy ścieków surowych:
-B Z T 5 [m g02/l]: 1081,32
- ChZT [mg02/l]: 2180,75
- Zawiesina [mg/1]: 763,91
Podmiot
Rodzaj produlccji/usług
gospodarczy
Piekarnia Wiejskiej
Spółdzielni
Piekarni ctwo/cuki emi ctwo
HandlowoUsługowej
Da Vinci Hotel
Gastronomia
Restauracja
Bor-Pal Huzar
Stacja paliw

Opis:
N a terenie aglomeracji Czernikowo występuje szereg podmiotów odprowadzających ścieki
o charakterze przemysłowym. Wśród dostawców ścieków przemysłowych znajdują się
przedsiębiorstwa o działalności m.in. gastronomicznej, ochrony zdrowia, usługowej.
Przemyśl planowany
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Ilość ścieków przemysłowych
planowanych do odprowadzania do
zbiorczej sieci kanalizacyjnej na
terenie aglomeracji [m3/dl
Podmiot
Najważniejsze podmioty
Rodzaj produkcji/usług
gospodarczy
gospodarcze, których planowane
jest podłączenie do systemu
kanalizacji zbiorczej na terenie
aglomeracji ze wskazaniem rodzaju
produkcji
Opis:
Nie planuje się podłączenia nowych zakładów przemysłowych do sieci kanalizacji
sanitarnej.
Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji
Wyszczególnienie
RLM/szt.
2830
RLM stałych mieszkańców aglomeracji
30
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji
605
RLM przemysłu
2762
Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej
Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników
68
bezodpływowych
Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych
0
oczyszczalni ścieków
17
Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych fszt.l
0
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt]
Opis:
N a wielkość aglomeracji wynoszącą 3465 RLM składają się:
- 2762 RLM —liczba mieszkańców stałych aglomeracji obsługiwanych siecią kanalizacyjną,
- 39 RLM - liczba mieszkańców stałych aglomeracji planowanych do przyłączenia do
projektowanej sieci kanalizacyjnej,
- 29 RLM - liczba mieszkańców stałych aglomeracji obsługiwanych zbiornikami
bezodpływowymi,
- 30 RLM - liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych siecią
kanalizacyjną,
- 605 RLM - RLM wynikający z ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego w ściekach
z zakładów przemysłowych.
Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz prowadzi kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
d) strefy ochronne uieć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lnb
decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na
tych terenach

Strefa ochronna ujęcia wody

Oznaczenie aktów prawa miejscowego
lub decyzji ustanawiających
strefęochronną ujęcia wody oraz zakazy,
nakazy i ograniczenia obowiązujące na
tym terenie
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Ujęcie Czernikowo

Decyzja
Starosty
Toruńskiego
nr
OS.I.6223-14/2005 z dnia 30 czerwca
2005 r.

Opis:
N a terenie aglomeracji Czernikowo zlokalizov ranę jest jedno ujęcie wód. W decyzji
Starosty Toruńskiego nr OS.1.6223-14/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. wyznaczono teren
ochrony bezpośredniej, obejmujący teren dzia- ki, na której ujęcie się znajduje. N a terenie
ochrony bezpośredniej obowiązują następujące; zakazy, nakazy i ograniczenia:
a) Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający
przedostawanie się ich do urządzeń siu żących do poboru wody,
b) Zagospodarować teren zielenią,
c) Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń
sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń
do poboru wody,
d) Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu należy umieścić
oznaczenia informacyjne o ujęciu wod;y i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

e) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa
miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia
obowiązujące na tych obszarach
Na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych.

f) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce
ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę
ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty
znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy
Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu
prawnego tworzącego, ustanawiającego
albo wyznaczającego formę ochrony
Forma ochrony przyrody
przyrody oraz informacje o obszarach
mających znaczenie dla Wspólnoty
znajdujących się na liście, o której
mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy
Uchwała
nr
XI/257/19
Sejmiku
W ojewództwa Kujawsko-Pomorskiego z
Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Obszaru
Ciechocińskiej
Chronionego
Krajobrazu
Niziny
Ciechocińskiej (Dz. Urz. Woj. KujawskoPomorskiego, poz. 6119)
Opis:
N a terenie aelomeracii wystenuie iedna z form ochrony nrzvrodv. o których mowa w art. 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszarach mających znaczenie
dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. Jest to
Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej występujący w południowej części
aglomeracji Czernikowo.
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Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania
obszaru i granic
aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i
granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586)
Wyszczególnienie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy
- uchwala nr XXV/182/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 września
2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
- uchwala nr XXIX/206/2006 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 lipcń
2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Czernikowo w zakresie obejmującym dwa wybrane obszary tj.
wieś Czernikowo i część wsi Wygoda.
Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego związku metropolitalnego
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- decyzja nr AB.6740.3.37.2019.EK z dnia 29.08.2019 r. zatwierdzająca
projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku
handlowo-usługowego (...) wydana przez Starostę Toruńskiego.
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej
- Decyzja nr AB.6749.3.1.2012.BM z dnia 16 stycznia 2012 r.
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na
przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
miejscowości Czernikowo - etap V z realizacją przez działki o nr geod.
392/11, 392/12, 390/49, 390/32, 390/50, 390/51, 390/48, 390/46, 390/2,
390/47, 662, 398/4, 589/11, 389/2, 369/11, 367/11, 369/12, 373/12,
373/14, 373/13, 375/16, 393/1, 396/5, 396/1, 387/5, 387/6, 400/3, 402/1,
464, 387/1, 394/1, 395/1, 397/1, 437/15, 396/18 w m. Czernikowo, gm.
Czernikowo
Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie
gospodarki wodnej
W ieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków;
Pogramy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 288 z późń. zm.)
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XX/178/2020
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 30 listopada 2020 r.
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