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OR-S.0057.7.2020

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa
w okresie międzysesyjnym
(od dnia 27.08.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.)
W powyższym okresie Burmistrz Koronowa wydał 21 zarządzeń
Zarządzenia te regulowały szereg zagadnień począwszy od zmiany zarządzenia
w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej, jak również
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo
za I półrocze 2020 roku. Zarządzenia te normowały kwestie związane z zatwierdzeniem
rocznego sprawozdania finansowego gminnych instytucji kultury „Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Koronowie” oraz „Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie” za rok
2019, a także odnosiły się do przedmiotu powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska – V etap.
Informacje Burmistrza: W okresie między sesjami odbyłem takie spotkania, jak:
1. 27 sierpnia br. moi Zastępcy – Pan Sławomir Marszelski oraz Pan Piotr Kazimierski
wzięli udział w zebraniach wiejskich sołectw Łąsko Wielkie i Więzowno;
2. 28 sierpnia br. podpisałem umowę̨ z firmą KONAR A.B. CIEMNICCY Sp. z o.o.,
na zadania dotyczące utworzenia miejsca rekreacyjnego w Stopce oraz budowę̨ placu
zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Gogolin- I etap;
3. 1 września br. wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Koronowie Panią Katarzyną
Szulta – Romaniuk oraz moim Zastępcą – Panem Piotrem Kazimierskim złożyłem
wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej w Koronowie, Tryszczynie oraz
Srebrnicy. Następnie w Izbie Regionalnej Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie
odbyłem spotkanie z autorką książki „Wysiedlona” Panią Anną Reich. O godzinie
17.00 uczestniczyłem w apelu pamięci zainicjowanym przez Hufiec ZHP Koronowo,
który miał miejsce na korowskim rynku;
4. Także tego dnia mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski wziął udział w spotkaniu
z Dyrektorem Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Kujawsko – Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Panem Krzysztofem Poskrop;
5. Również 1 września br. uczestniczyłem w spotkaniu Zarządu Gminnego OSP;
6. 2 września br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski współuczestniczył
w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Koronowa;
7. Także tego dnia wziąłem udział w zebraniach wiejskich sołectw Nowy Dwór oraz
Skarbiewo;
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8. 3 września br. uczestniczyłem w zebraniach wiejskich sołectw Gościeradz oraz
Wtelno;
9. 4 września br. moi Zastępcy – Pan Sławomir Marszelski oraz Pan Piotr Kazimierski
wzięli udział w spotkaniu z policjantami Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach
Przywodnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, na którym złożyli
podziękowania za pełnioną służbę w czasie sezonu letniego 2020;
10. 6 września br. uczestniczyłem w uroczystości Odpustowej Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Sanktuarium NMP Królowej Krajny w Byszewie;
11. W dniach 7 – 9 września br. moi Zastępcy – Pan Sławomir Marszelski oraz Pan Piotr
Kazimierski współuczestniczyli w zebraniach wiejskich sołectw: Wilcze, Sitowiec,
Dziedzinek, Buszkowo, Osiek i Huta;
12. 10 września br. wziąłem udział w zebraniach sołeckich w miejscowościach Glinki
i Stary Jasiniec;
13. 14 września br. podpisałem umowę z firmą SOCHA Spółka z o.o., z siedzibą
w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
dróg gminnych, w tym:
Zadanie 1 – Wykonanie projektu ulicy Sienkiewicza w Koronowie,
Zadanie 2 – Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu,
Zadanie 3 – Wykonanie projektu drogi gminnej w Salnie od posesji nr 10 do posesji
nr 21,
Zadanie 4 – Wykonanie projektu budowy drogi Więzowno – Bytkowice,
Zadanie 7 – Wykonanie projektu drogi gminnej w Samociążku ul. Nad Kanałem;
14. W dniach 14 – 15 września br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski
uczestniczył w zebraniach wiejskich sołectw: Wierzchucin Królewski, Łąsko Małe,
Krąpiewo oraz Byszewo;
15. 16 września br. współuczestniczyłem w zebraniach sołeckich w Okolu i Tryszczynie;
16. 17 września br. wziąłem udział w zebraniu wiejskim sołectwa Samociążek, a mój
Zastępca – Pan Piotr Kazimierski w zebraniu sołeckim w miejscowości Salno;
17. 18 września br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski uczestniczył w posiedzeniu
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie;
18. 19 września br. wziąłem udział w meczu VIII kolejki klasy okręgowej 2020/2021
pomiędzy MGLKS Victoria Koronowo i drużyną Start Warlubie;
19. 20 września br. współuczestniczyłem w uroczystości dożynek parafialnych
w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku;
20. Także tego dnia wraz z moim Zastępcą – Panem Piotrem Kazimierskim w ośrodku
TAZBIROWO Rodzinny Port Jachtowy przywitałem rowerzystów, którzy uczestniczyli
w rajdzie rowerowym Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w ramach wydarzenia
Rowerowa Stolica Polski;
21. Również 20 września br. uczestniczyłem w rozgrywkach sportowych meczu piłki
nożnej pomiędzy drużynami Sokół Nowy Dwór i Myśliwiec Gostycyn;
22. 21 września br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski współuczestniczył
w zebraniach wiejskich sołectw Gogolinek i Gogolin;
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23. W dniach 22 - 23 września br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski wziął udział
w zebraniach sołeckich w miejscowościach: Stary Dwór, Morzewiec i Witoldowo;
24. 24 września br. uczestniczyłem w zebraniach wiejskich w Mąkowarsku i Lucimiu;
25. 26 września br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski współuczestniczył w czynie
społecznym zorganizowanym przez OKSM Nr 3 w Koronowie. W ramach akcji
posadzono 120 szt. drzewek na terenie działki pozostającej w bezpośrednim
sąsiedztwie ścieżki rowerowej prowadzącej do Pieczysk. Z terenu tej działki wiosną br.
usunięto 50 szt. drzew, które zagrażały bezpieczeństwu rowerzystów;
26. 28 września br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski uczestniczył w zebraniu
wiejskim w Dziedzinku;
27. 29 września br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski wziął udział w Zwyczajnym
Walnym Zebraniu Członków „Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego
Stowarzyszenia Salutaris”.

Sprawozdanie z niektórych działań na stanowiskach i w Wydziałach Urzędu
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Stanowisko ds. Ewidencji ludności
W okresie międzysesyjnym realizowano następujące zadania:
1. Prowadzono 18 postępowań administracyjnych w przedmiocie zameldowania
oraz wymeldowania.
2. Udostępniano dane jednostkowe z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL
podmiotom prawnym oraz osobom fizycznym – 49 udostępnień.
3. Wydano 55 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.
4. Wykonywano czynności materialno – techniczne prowadzące do zameldowania
bądź wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego dla 79 obywateli polskich
oraz cudzoziemców.
5. Prowadzono rejestr wyborców (na bieżąco aktualizowano Centralny rejestr
informacji dodatkowych na platformie WOW oraz rejestr wyborców w Selwinie).
6. Aktualizowano wykazy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.
Stanowisko ds. Dowodów osobistych
W okresie międzysesyjnym zostały wykonane następujące zadania:
1. Przyjęto 187 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
2. Wydano 147 dowodów osobistych.
3. Przyjęto 44 formularze zgłoszeń utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego.
4. Zrealizowano 22 zlecenia informacyjne o unieważnionym dowodzie osobistym
w związku ze zgonem posiadacza.
5. Zrealizowano 24 zlecenia o unieważnieniu dowodu osobistego w związku ze
zmianą danych.
6. Wpłynęły 2 wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru
Dowodów Osobistych.
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Wpłynęło 5 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem
osobistym.
Przekazano 2 informacje o odnalezieniu dowodu osobistego do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji celem usunięcia wpisu z Systemu
Informacyjnego Schengen.
Wydano 4 powiadomienia o nadaniu numeru PESEL.

Stanowisko ds. Gospodarki mieszkaniowej
1. W okresie międzysesyjnym na bieżąco rozpatrywano wnioski złożone w sprawach
mieszkaniowych, w tym:
- 7 wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy
Koronowo,
- 4 wnioski o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu,
- 1 wniosek o zamianę lokalu w ramach mieszkaniowego zasobu gminy,
a także udzielano osobom zainteresowanym informacji w sprawach
mieszkaniowych.
2. W dniu 27.08.2020 r. zostało wydane Zarządzenie Burmistrza Koronowa
Nr OR-S.0050.126.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.
3. W dniu 02.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej działającej
przy Burmistrzu Koronowa, na którym pozytywnie zaopiniowano:
- 3 spośród 6 wniosków złożonych w sprawie zamiany lokali w ramach
mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo,
- dokonanie 1 przydziału lokalu na rzecz osoby uprawnionej do zawarcia umowy
najmu socjalnego lokalu, w ramach realizacji wyroku sądowego o eksmisję.
4. Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego
na budynku gminnym w Stopce 7”.
5. Na bieżąco rozpatrywano sprawy związane z utrzymaniem lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, dotyczące niezbędnych inwestycji,
remontów, zakupów oraz umorzeń zaległości czynszowych.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego / stanowisko ds. obronnych, obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego
1. Na bieżąco przyjmowano i realizowano zgłoszenia o zdarzeniach i zagrożeniach,
które wystąpiły na terenie gminy, a także obsługiwano systemy łączności,
powiadamiania i alarmowania oraz system monitoringu wizyjnego miasta
Koronowa.
2. We współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy,
Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy, Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Bydgoszczy, Komisariatem Policji w Koronowie, gminnymi
jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami realizowano działania
mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirsa SARS-Cov-2.
3. Na bieżąco realizowano wnioski w sprawie nałożenia świadczeń rzeczowych
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oraz osobistych na rzecz obrony państwa.
W dniu 04.09.2020 r. odbyło się spotkanie z policjantami Ogniwa Prewencji
na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Bydgoszczy, na którym dokonano podsumowania działań prowadzonych
w sezonie letnim 2020 roku.
W dniu 08.09.2020 r. zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji
w Bydgoszczy, zgodnie z którym Gmina Koronowo przekaże środki finansowe
w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego
dla Komisariatu Policji w Koronowie.
Pozyskano nowy sprzęt na wyposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej
– motopompę szlamową, 2 odcinki węży oraz 10 plandek o łącznej wartości
8.702,30 zł.
Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia
do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych SPZOZ w Koronowie”
sfinansowanego z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz środków Gminy
Koronowo.

Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji
1. Przygotowano i złożono wniosek rozliczający grant na realizację projektu
grantowego pn. „Zdalna Szkoła- Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w Systemie Kształcenia Zdalnego”.
2. Przygotowano i złożono rozliczenie końcowe zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej Glinki-Cierplewo (nr 050117C, od km 0+000,00 do km 0+894,91
w miejscowości Glinki)” dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
3. Przygotowano i złożono rozliczenie końcowe zadania pn. „Przebudowa
ul. Kościelnej w Mąkowarsku (nr 050102C od km 0+000,00 do km 0+406,86
w miejscowości Mąkowarsko)” dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
4. Bieżąco aktualizowano strony internetowe i portale informacyjno – promocyjne,
a także treści wyświetlane na monitorach.
5. Przekazano 49 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).
6. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
7. Przygotowano i poddano do konsultacji projekt programu współpracy Gminy
Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021.
Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej
1. Wydano 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.
2. Przekazano 5 wniosków do Wydziału IPP w celu zaopiniowania podziałów
nieruchomości.
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3. Udzielono 9 odpowiedzi na zapytanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
4. Wydano 5 odpowiedzi na wnioski dotyczące pozwolenia na dysponowanie gruntami
gminnymi.
5. Wydano 1 decyzję zatwierdzającą rozgraniczenie nieruchomości.
6. Przeprowadzono zapytanie ofertowe i podpisano umowę na zakup i montaż 9 wiat
przystankowych na terenie Gminy Koronowo.
7. Przeprowadzono wizję terenową w sprawie warunków technicznych posadowienia
wiaty przystankowej w Łąsku Wielkim.
8. Przygotowano wniosek o przebudowę zjazdu z DW237 na działkę gminną, na której
znajduje się OSP oraz świetlica wiejska w Mąkowarsku.
9. Zweryfikowano stan techniczny i wizualny ławek na deptaku w Pieczyskach, celem
zabezpieczenia środków finansowych na zakup nowych w 2021 roku.
10. Przeprowadzono kontrolę terenową w miejscowości Dziedzinek w sprawie działki
drogowej będącej własnością Gminy Koronowo.
11. Zamontowano nowe kosze uliczne na terenie Koronowa.
12. Ogłoszony został konkurs wniosków na udzielenie dotacji celowych na określone
cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujących:
 Pomoc w realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych;
 Pomoc w realizacji inwestycji związanych z modernizacją studni głębinowych;
 Pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych
oczyszczalni ścieków.
24. Przyjęto 84 deklaracje w zakresie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
25. Wystawiono 417 upomnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
26. Przygotowano wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
27. Wszczęto 2 procedury w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych
lokali.
28. Wszczęto 3 procedury w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych.
29. Przygotowano 5 wniosków o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali
mieszkalnych.
30. Zbyto nieruchomości gruntowe oznaczone nr 574/10, 657/3 położone
w Koronowie.
31. Przygotowano Uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
32. Gmina Koronowo zawarła 43 umowy dzierżaw na działki gminne (cele warzywne,
garażowe itp.).
33. Bieżąco wystawiano faktury z tytułu najmu gruntów gminnych (cele warzywne,
garażowe itp.).
34. Rozpatrzono 4 wnioski dotyczące prawa pierwokupu.
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Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią
1. Prowadzone są dalsze uzgodnienia z organami współdziałającymi w sprawie
określenia dla 22 przedsięwzięć warunków do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
2. Wydano 8 opinii dot. oceny oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000.
3. Wpłynęło 28 zgłoszeń awarii oświetlenia drogowego.
4. Rozstrzygnięto zapytania ofertowe na dokonanie aktualizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej oraz „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koronowo”.
5. Dokonano zmiany w zakresie opracowania dotyczącego modernizacji oświetlenia
ulicznego.
6. W zakresie zezwoleń na usunięcie drzew na terenie Gminy Koronowo:
 wpłynęły 23 nowe sprawy dotyczących usunięcia drzew,
 załatwiono sprawę 14 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew. Nie było podstaw
do wnoszenia sprzeciwu,
 na bieżąco sporządzane są protokoły zaewidencjonowania złomów i wywrotów
drzew znajdujących się na działkach stanowiących własność innych podmiotów,
 na bieżąco przeprowadzana są kontrole wykonywania nasadzeń zastępczych,
które zostały podyktowane decyzjami Burmistrza Koronowa, jako rekompensata
przyrodnicza w zamian za usunięte drzewa.
7. W zakresie gospodarki drzewnej oraz ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
na terenie Gminy Koronowo:
 wykonano ekspertyzę dendrologiczną drzewa „Dąb Wyczółkowskiego”,
rosnącego na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 81/2, obręb
ewidencyjny
Nowy
Jasiniec,
ustanowionego
pomnikiem
przyrody
na podstawie pkt. 346 załącznika do rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1991 r. Nr 15, poz. 120),
numer rejestru wojewódzkiego 346. Wnioski z ekspertyzy przekazano
do realizacji w części w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Różanna. Aktualnie
podejmowane są działania w celu znalezienia wykonawcy prac. Wykonawca,
który przeprowadził ekspertyzę dendrologiczną, wycofał wcześniejszą
deklarację wykonywania dalszych prac,
 zakończono wycinkę drzew w rejonie trybun Stadionu Miejskiego – Grabina,
 sporządzono inwentaryzację stanu ogrodzenia i przygotowano jego naprawę na
terenie nieczynnego składowiska odpadów „Srebrnica.
8. W zakresie ochrony zwierząt gospodarskich i domowych na terenie Gminy
Koronowo:
 prowadzonych jest pięć postępowań administracyjnych w sprawie odebrania
zwierząt właścicielowi przez Stowarzyszenie „Pogotowie dla Zwierząt” Sekłak
15, 07-120 Korytnica,
 wydano jedno zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 przekazano dziewięć bezpańskich psów do Schroniska dla Zwierząt
w Bydgoszczy. Jedno ze zwierząt zostało zwrócone właścicielowi,
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podjęto działania w jednej sprawie dotyczącej niebezpiecznego zdarzenia
z udziałem zwierząt domowych,
 zawarto siedem umów z opiekunami kotów wolno żyjących,
 wszczęto procedurę wyłonienia dostawcy budek dla kotów wolno żyjących
zgodnie z założeniami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności na terenie miasta i Gminy Koronowo na rok 2020,
 wszczęto procedurę dot. zakupu karmy dla kotów wolno żyjących na potrzeby
opiekunów kotów wolno żyjących zgodnie z zawartymi umowami,
 wszczęto prace nad nowym projektem „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta i Gminy
Koronowo na rok 2021”.
9. Uściślono współpracę ze Schroniskiem dla Zwierząt w Bydgoszczy:
 uzyskano ułatwienia dostępu dla mieszkańców Gminy Koronowo
do bezpłatnych zabiegów sterylizacyjnych kotów wolno żyjących,
 otrzymano cztery budki dla ośmiu kotów wolno żyjących,
 uzyskano ofertę edukacyjną dla uczniów koronowskich szkół w postaci
możliwości cyklicznych prezentacji pracy Schroniska z oprowadzeniem
po obiekcie oraz wykorzystaniem sali multimedialnej.
10. W zakresie zdarzeń z udziałem zwierząt dzikich na terenie Gminy Koronowo:
 podjęto działania w dwóch sprawach dotyczących niebezpiecznych zdarzeń
z udziałem zwierząt dzikich,
 wpłynęło jedno zgłoszenie dotyczące rannego zwierzęcia dzikiego,
 wpłynęło jedno zgłoszenie dotyczące usunięcia ciała zwierzęcia dzikiego
będącego ofiara wypadku drogowego.
11. W trakcie realizacji jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego
Azbest 2019 - 2020 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo”.
Wykonawca zrealizował w większości zadanie polegające na transporcie
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Unieszkodliwiono 92,93 Mg
(ton) wyrobów zawierających azbest na specjalnym składowisku odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest w miejscowości Małociechowo. Prace
potrwają do końca września 2020 r.
12. Trwa weryfikacja wniosków wraz z oględzinami pieców i wypłacane są dotacje
celowe ze środków budżetu Gminy Koronowo na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na ograniczenie
niskiej emisji poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym,
w szczególności kotła lub pieca węglowego na ekologiczne urządzenie grzewcze.
Zrealizowano kolejne 3 wnioski na wymianę źródła ogrzewania na kotły na gaz,
pellet i ekogroszek. Wypłata dla każdego benificjenta wynosi 3000,00 zł. Kotły
na paliwa stałe spełniały wymagania określone dla klasy 5 według normy PN-EN
303-5:2012 oraz wymagania określone w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
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Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
13. Trwa weryfikacja kolejnych wniosków o dotację celową ze środków budżetu Gminy
Koronowo na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na zadanie polegające na demontażu, transporcie
i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
14. Trwają prace związane z opracowaniem analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Koronowo niezbędnej do utworzenia strefy
ochronnej dla każdego czynnego ujęcia wód podziemnych na terenie Gminy
Koronowo (20 ujęć wodnych).
15. Do odbioru pozostały wyroby zawierające azbest z 13 nieruchomości oraz
demontaż na 26 nieruchomościach. Według sporządzonego przez wykonawcę
zadania harmonogramu pozostałe prace zostaną wykonane do 29 września 2020 r.
16. Trwa postępowanie o zmianę pozwolenia na przydomową oczyszczalnię ścieków na
dz. o nr ewid. 89/2 w Łąsku Wielkim. Przekazano do PGW Wody Polskie Zarządu
Zlewni w Chojnicach i WIOŚ zestawienia kwartalne wyników pomiarów parametrów
odprowadzanych ścieków z ww. instalacji.
17. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach udzielił pozwolenie wodnoprawne
na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka ul. Bydgoskiej
w miejscowości Tryszczyn do zbiornika zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 608/2
obręb Tryszczyn.
18. Trwają prace wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną w Koronowie w ramach
dotacji celowej na renowację rowu melioracyjnego R-G w miejscowości Wilcze, gm.
Koronowo.
19. Trwają prace w zakresie wykonania dokumentacji do „wyznaczenia aglomeracji
Koronowo”, po uzgodnieniu dokumentacji z PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Chojnicach i z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
projekt będzie przedstawiony Radzie Miejskiej w Koronowie w grudniu br.
w celu podjęcia stosownej uchwały.
20. Ponadto:
 trwają prace organizacyjne i promocyjne do Powszechnego Spisu Rolnego 2020,
który rozpoczął się 1 września br. Zachęcamy osoby zainteresowane
do zapoznania się z materiałami promującymi Spis Rolny, udostępnianymi
na stronie internetowej www.koronowo.pl, w mediach społecznościowych,
na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej
www.spisrolny.gov.pl,
 trwa wydawanie rolnikom protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód,
doznanych w wyniku przymrozków wiosennych,
 wpłynęły 3 wnioski o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym,
 wydano 1 zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym,
 wpłynęły 3 wnioski o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy na co najmniej
10 lat na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
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 wydano 3 zaświadczenia potwierdzające zawarcie umowy dzierżawy
na co najmniej 10 lat na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
 wydano 2 postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego
zawarcie umowy dzierżawy na co najmniej 10 lat na podstawie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 wykonano zadania wynikające z ustawy o nawozach i nawożeniu.
INFORMACJA
Informuję, że Oddział Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy przeprowadzi
w dniach od 13.10.2020 do 15.10.2020 na terenie miasta i gminy Koronowo akcję
przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2020”, który ma na celu wykrycie
i usunięcie stwierdzonych nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej
i instalacjach wewnętrznych w budynkach. Wykryte nieszczelności na gazowej sieci
rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez
pracowników PSG sp. z o.o. Oddziału Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Służby
Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji całą dobę. Usunięcie
stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach
gazowych w budynku należy do obowiązku właścicieli lub administratorów
obiektów.
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
1. Przebudowa ulicy Lipowej i ul. Wiśniowej w Tryszczynie – opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej – opracowanie dokumentacji w toku.
2. Termomodernizacja budynku przedszkola Samorządowego w Koronowie –
budynek przy ul. Dworcowej 5 – zadanie w trakcie realizacji.
3. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki – przekazany plac budowy.
4. Budowa placu zabaw w Koronowie przy ul. Witosa oraz utworzenie miejsca rekreacji
w Stopce, budowa strefy STREET WORKOUT w Koronowie oraz budowa placu
zabaw w sołectwie Gogolin – zadania w trakcie realizacji.
5. Projekt na wykonanie wiaty – zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wiskitnie,
zagospodarowanie terenu wraz ze strefą fitness przy świetlicy wiejskiej w Morzewcu
oraz rewitalizacja skweru w Mąkowarsku – zadania w trakcie realizacji.
6. Budowa placu zabaw w sołectwie Wiskitno projekt – zadanie zakończone.
7. Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej - w opracowaniu jest
projekt zamienny wykonawczy.
8. Budowa placu zabaw we Wtelnie – podpisano umowę z wykonawcą.
9. Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach – zadania w trakcie
postępowania przetargowego - wyłoniono wykonawcę.
10. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół we Wtelnie – zadanie w trakcie
realizacji.
11. Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” – I etap prac – zadanie w trakcie realizacji.
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12. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektów drogowych – podpisano umowy
z wykonawcami.
13. Budowa ulicy Spacerowej i Objazdowej w Koronowie jest na etapie postępowania
przetargowego - weryfikacja ofert.
14. Przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Łąsku Wielkim – zadanie
na etapie postępowania przetargowego.
15. Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska – zadanie na etapie postępowania
przetargowego.
16. Sieć sanitarno – wodociągowa na osiedlu Pieczyska – zadanie w trakcie
postepowania przetargowego.
17. Na etapie postępowania przetargowego jest projekt przebudowy budynku
komunalnego w Wiskitnie 44.
18. Projekt budowlany szaletu miejskiego oraz projekt na adaptację budynku „starej
remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu – podpisano umowę z wykonawcą.
19. Termomodernizacja budynku świetlicy w Wilczu – zadanie na etapie procedury
przetargowej.
20. Termomodernizacja ścian zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Sitowcu – zadanie
w trakcie realizacji.
21. Wpłynęło 17 wniosków o wydanie decyzji warunków zabudowy.
22. Wydano 18 decyzji o warunkach zabudowy.
23. Wpłynęło 6 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
24. Wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
25. Wpłynęły 2 wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania.
26. Trwają prace planistyczne nad sporządzeniem następujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
 Mpzp dla terenów położonych w Koronowie, Nowym Dworze, Więzownie,
Starym Dworze (Uchwała nr XL/316/17 z dnia 23.01.2017 r.),
 Mpzp w Nowym Dworze i Koronowie (Uchwała nr LII/444/17 Rady Miejskiej
w Koronowie z dnia 27 września 2017 r.),
 Mpzp „Lipkusz 4” w Koronowie (Uchwała nr LIX.494/18 z dnia 31 sierpnia 2018
r.).
 Mpzp „Lipkusz 5” w Koronowie (Uchwała nr LXXVI/614/18 Rady Miejskiej
w Koronowie z dnia 17 października 2018 r.),
 Mpzp przy ulicy Ogrodowej w Koronowie (Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej
w Koronowie z dnia 11 luty 2019 r. ),
 Mpzp przy ulicy Wąskotorowej w Koronowie (Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej
w Koronowie z dnia 11 luty 2019 r.),
 Mpzp Tuszyny nad Kanałem Lateralnym w Koronowie (Uchwała
nr XVI/139/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2019 r.).
27. Wydano 63 zaświadczeń o przeznaczeniu w mpzp i rewitalizacji.
28. Wydano 6 wypisów i wyrysów z mpzp.
29. Wydano 6 opinii w sprawie podziału nieruchomości.
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30. Wszczęto 4 postępowania celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z jej podziałem.
31. Wszczęto 3 postępowania celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury
technicznej.
32. Wszczęto 8 postępowań celem ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku ze zmianą przeznaczenia w planie miejscowym
zagospodarowania przestrzennego.
33. Zarejestrowano 39 aktów notarialnych, które zostały przekazane do tut. urzędu
przez Kancelarie Notarialne.
34. Opracowywany jest Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2021-2024,
aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnej Ewidencji
zabytków archeologicznych.
35. Trwają prace planistyczne związane z wykonaniem uchwały w sprawie zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Koronowo.
Stanowisko ds. zamówień publicznych
1. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano umowy na:
 Roboty budowlane polegające na: Zadanie 1 – Budowa placu zabaw przy
ul. Witosa w Koronowie, Zadanie 2 – Budowa strefy street workout w Koronowie,
Zadanie 3 – Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, Zadanie 4 – Utworzenie
miejsca rekreacji w Stopce;
 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg
gminnych:
Zadanie 1 – Wykonanie projektu ulicy Sienkiewicza w Koronowie,
Zadanie 2 – Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu,
Zadanie 3 – Wykonanie projektu drogi gminnej w Salnie od posesji nr 10 do posesji
nr 21,
Zadanie 4 – Wykonanie projektu budowy drogi Więzowno – Bytkowice,
Zadanie 5 – Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki,
Zadanie 6 – Wykonanie projektu ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej
w Koronowie,
Zadanie 7 – Wykonanie projektu drogi gminnej w Samociążku ul. Nad Kanałem,
Zadanie 8 – Przebudowa drogi gminnej do Kadzionki – II etap;
 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: Adaptacji budynku
„Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu;
 Remont pomieszczeń w budynku świetlicy w Salnie – etap II;
 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania
pn.: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu;
 Remont stropodachu budynku OSP w Koronowie;
 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: Budowy szaletu
miejskiego.
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2. Ogłoszono zapytania ofertowe na:
 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa
ulicy Spacerowej i ulicy Objazdowej na OM Samociążek w Koronowie;
 Dostawę fabrycznie nowych laptopów;
 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego polegającego na przebudowie przydomowej oczyszczalni
ścieków dla budynku komunalnego w Łąsku Wielkim;
 Opracowanie
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
dla
zadania
inwestycyjnego polegającego na wykonaniu studni głębinowej na działce
nr 29/1 w miejscowości Koronowo.
3. Trwa procedura wyboru wykonawcy zamówienia publicznego pn.:
 Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach oraz budowa placu
zabaw we Wtelnie;
 Przebudowa ulicy Spacerowej i ulicy Objazdowej na OM Samociążek
w Koronowie.
4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na:
 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska – V etap;
 Budowę ulicy Sportowej w Koronowie.

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski
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