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OR-S.0057.5.2021

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa
w okresie międzysesyjnym
(od dnia 29.04.2021 r. do dnia 26.05.2021 r.)
W powyższym okresie Burmistrz Koronowa wydał 7 zarządzeń
Zarządzenia te regulowały szereg zagadnień począwszy od zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021, jak również w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Budowa ul. Igrzyskowej w Samociążku.
Zarządzenia te normowały kwestie związane z powołaniem składu komisji
przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty
wykonawcy na badania laboratoryjne w ramach prowadzonego monitoringu
poeksploatacyjnego, na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Koronowie - Srebrnicy na dz. nr 24 i części działki nr 25. Zarządzenia odnosiły się także
do powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe z dnia 04.05.2021 r., sygn. NGK.7021.7.2.2021, pn.: "Zakup, dostawa i montaż
4 wiat przystankowych na terenie Gminy Koronowo, w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego".
W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w dalszym
ciągu większość spotkań odbyłem w formie zdalnej. Również moi Zastępcy – Pan
Sławomir Marszelski oraz Pan Piotr Kazimierski uczestniczyli w wielu
spotkaniach online. Ponadto przeprowadziliśmy wiele rozmów telefonicznych
z mieszkańcami Gminy Koronowo.
29 kwietnia br. moi Zastępcy – Pan Sławomir Marszelski oraz Pan Piotr
Kazimierski wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami PKS
Bydgoszcz Sp. z o.o.
30 kwietnia br. miałem zaszczyt gościć Wicestarostę Bydgoskiego
oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bydgoszczy.
4 maja br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski współuczestniczył
w spotkaniu z udziałem Rady Sołeckiej Nowy Jasiniec.
Również 4 maja br. Sekretarz Gminy Pani Aleksandra Szews oraz moi
Zastępcy Pan Sławomir Marszelski oraz Pan Piotr Kazimierski uczestniczyli
w Mszy świętej w intencji wszystkich strażaków.
5 maja br. podpisałem umowę z firmą Biuro Handlowe Małgorzata
Kosmecka z siedzibą w Bydgoszczy na zagospodarowanie plaży w Pieczyskach.
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6 maja br. moi Zastępcy – Pan Sławomir Marszelski oraz Pan Piotr
Kazimierski wzięli udział w spotkaniu dotyczącym rozbudowy Szkoły
Podstawowej im. kpt. ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim.
Także 6 maja br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski współuczestniczył
w zebraniu Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Koronowie.
12 maja br. miałem zaszczyt spotkać się z założycielami Fundacji
Aktywnego Rozwoju.
Również 12 maja br. moi Zastępcy – Pan Sławomir Marszelski oraz Pan
Piotr Kazimierski uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami ENEA
Wytwarzanie S.A.

Sprawozdanie z niektórych działań na stanowiskach i w Wydziałach Urzędu
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Stanowisko ds. Ewidencji ludności
1. Prowadzono 16 postępowań administracyjnych w przedmiocie zameldowania
oraz wymeldowania.
2. Udostępniano dane jednostkowe z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL
podmiotom prawnym oraz osobom fizycznym – 40 udostępnień.
3. Wydano 43 zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.
4. Wykonywano czynności materialno – techniczne prowadzące do zameldowania
bądź wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego dla 71 obywateli polskich
oraz cudzoziemców.
5. Prowadzono rejestr wyborców (na bieżąco aktualizowano Centralny rejestr
informacji dodatkowych na platformie WOW oraz rejestr wyborców w Selwinie).
6. Przygotowano 15 zawiadomień o zmianach adresowych dzieci uczęszczających
do szkół i przedszkoli.
Stanowisko ds. Dowodów osobistych
1. Przyjęto 131 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
2. Wydano 105 dowodów osobistych.
3. Przyjęto 8 formularzy zgłoszeń utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego.
4. Zrealizowano 35 zleceń informacyjnych o unieważnionym dowodzie osobistym
w związku ze zgonem posiadacza.
5. Zrealizowano 8 zleceń o unieważnieniu dowodu osobistego w związku ze zmianą
danych.
6. Przekazano 3 informacje o odnalezieniu dowodu osobistego do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji celem usunięcia wpisu z Systemu
Informacyjnego Schengen.
7. Wpłynęły 2 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem
osobistym.
8. Wydano 1 powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.
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Stanowisko ds. Gospodarki mieszkaniowej
1. W okresie międzysesyjnym na bieżąco rozpatrywano wnioski o zamianę lokalu
w ramach mieszkaniowego zasobu gminy, wnioski o nabycie lub potwierdzenie
tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po zgonie nabywcy, a także udzielano
osobom zainteresowanym informacji w sprawach mieszkaniowych.
2. W dniu 07.05.2021 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Mieszkaniowej.
3. Na bieżąco rozpatrywano sprawy związane z utrzymaniem lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, dotyczące niezbędnych inwestycji,
remontów, zakupów oraz umorzeń zaległości czynszowych.
Stanowisko ds. Zdrowia i osób niepełnosprawnych
1. W okresie międzysesyjnym:
 wpłynęło 12 wniosków o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez
Burmistrza Koronowa,
 wydano 5 decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym, 1 decyzję odmowną
oraz umorzono 5 postępowań w tym zakresie,
 wydano 2 Ogólnopolskie Karty Seniora oraz 2 Metropolitalne Karty Seniora.
2. Zostały podpisane 4 umowy z podmiotami wyłonionymi w ramach otwartego
konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób
w wieku emerytalnym.
3. W dniu 29.04.2021 r. podpisano Porozumienie o Partnerstwie w ramach Programu
Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora.
4. Podpisano umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie przyjęcia
do realizacji w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki
zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia
przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim”.
5. Na bieżąco realizowano zadania związane z organizacją transportu osób mających
trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją telefonicznego
punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2.
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 gminny system monitoringu wizyjnego.
2. We współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy,
Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy, Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Bydgoszczy, Komisariatem Policji w Koronowie, gminnymi
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jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami realizowano działania
mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirsa SARS-Cov-2.
Dnia 05.05.2021 r. we współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Koronowie oraz Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Koronowie uruchomiono Punkt Szczepień Powszechnych w obiekcie Hali
Sportowo – Widowiskowej MGOSiR w Koronowie przy ul. Wąskotorowej 4,
w którym jest możliwość przeprowadzania do 1000 szczepień tygodniowo.
Trwają przygotowania do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku dla roczników 2001
i 2002 oraz osób z roczników starszych, które do tej pory nie dopełniły tego
obowiązku.
Na bieżąco realizowano wnioski w sprawie nałożenia oraz uchylenia świadczeń
rzeczowych i osobistych na rzecz obrony państwa.
Pozyskano 93600 szt. masek medycznych z Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Koronowo. Dystrybucją
masek wśród mieszkańców zajmuje się Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Koronowie.

Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji
1. Przygotowano i złożono Ankietę monitorującą realizację Lokalnej Strategii dla
inwestycji dofinansowanej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
2. Przygotowano i złożono wyjaśnienia do wniosku pn. „Budowa strefy fitness i miejsca
do grillowania w miejscowości Glinki”, złożonego o dofinansowanie w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata
2014-2020.
3. Przygotowano niezbędne materiały do wdrożenia systemu obsługi budżetu
obywatelskiego.
4. Przekazano 57 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).
5. Wydano 3 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej
1. Gmina Koronowo przygotowała 7 umów dzierżaw na działki gminne (cele
warzywne, garażowe itp.).
2. Rozpatrzono 1 wniosek dotyczący prawa pierwokupu.
3. Rozliczono opłaty cmentarne z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o. za miesiąc kwiecień na kwotę 10.170,00 zł brutto.
4. Wystawiono faktury za miesiąc kwiecień za zajęcie pasa dróg wewnętrznych
na łączną kwotę 1.475,17 zł brutto.
5. Zlecono zakup koszy ulicznych – 20 szt. wolnostojących i 30 szt. do posadowienia
w grunt.
6. Zlecono zakup parkomentru nr 3 do SPP w Koronowie.
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7. Wybrano Wykonawcę w wyniku zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż
4 wiat przystankowych.
8. Rozpoczęto prace ziemne w ramach zagospodarowania plaży w Pieczyskach.
9. Wystosowano 24 wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie danych wskazanych
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(dot. urodzonych, a nie zgłoszonych do systemu dzieci).
10. Skontrolowano 71 nieruchomości pod względem prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych.
11. Wystosowano 1 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
12. Przyjęto 231 deklaracji w zakresie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
13. Wystawiono 262 upomnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
14. Wysłano 4 pisma do Urzędu Skarbowego i Komorników Sądowych, aktualizujące
27 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
15. Prowadzone są 2 postępowania w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie
usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie gminy Koronowo.
16. Przekazano do GUS sprawozdanie z ewidencji zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Koronowo.
17. Przeprowadzono 5 kontroli dot. realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
18. Wydano 7 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.
19. Przekazano 8 wniosków do Wydziału IPP w celu zaopiniowania podziałów
nieruchomości.
20. Wydano 2 odpowiedzi na wnioski dotyczące pozwolenia na dysponowanie
gruntami gminnymi.
21. Przekazano 3 wnioski na Komisję Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej RM w Koronowie w sprawach dotyczących nabycia przez Gminę
Koronowo nieruchomości gruntowych położonych w Koronowie.
22. Podpisano 1 akt notarialny dotyczący nabycia działki pod drogę gminną.
23. Zaktualizowano rejestr mienia gminnego.
24. Przygotowano wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i sprzedaży.
25. Wydano 6 zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres pozostały do wnoszenia
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
26. Wydano 4 informacje o naliczeniu opłaty rocznej z tytułu nabycia prawa
użytkowania wieczystego.
27. Przeprowadzono
procedurę
przetargową
na
zbycie
nieruchomości
ozn. nr ewidencyjnym 138/5 położonej w Koronowie, dz. nr 124/42 położonej
w Koronowie, dz. nr 113/2 położonej w Dziedzinku.
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Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią
1. Trwa weryfikacja wniosków na 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, w tym na kotły na gaz, pellet i ekogroszek
oraz urządzenie pobierające energię z sieci ciepłowniczej KPEC. Możliwe
dofinansowanie dla benificjenta wynosi do 3.000,00 zł. Kotły na paliwa stałe
spełniają 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 Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
2. Zweryfikowano wnioski na 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. Wysokość dotacji wynosi do 40%
wartości udokumentowanych kosztów inwestycji brutto.
3. Wspólnie z Wydziałem Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej przeprowadzono
kontrole dotyczące rodzaju paliwa spalanego w piecach i udzielono pouczeń
dotyczących jakości opału zgodnie z Uchwałą Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Ustawą o odpadach oraz
Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą
poddać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
Jednocześnie przekazano informacje o możliwości uzyskania dotacji z budżetu
gminy.
4. Wspólnie z Wydziałem Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej przeprowadzono
kontrole dotyczące porzuconych odpadów w tym wyrobów niebezpiecznych
zawierających azbest i opony.
5. Wpłynęło 11 spraw dotyczących problematyki zezwoleń na usunięcie drzew
rosnących na terenie Gminy Koronowo. Sprawy, które wpłynęły oraz te które
wpływają są w bieżącej realizacji.
6. Wpłynęło 17 spraw dotyczących zgłoszenia wobec zamiaru usunięcia drzew.
Sprawy, które wpłynęły oraz te które wpływają są w bieżącej realizacji.
7. Wykonano prace pielęgnacyjne w obrębie: pomnika przyrody „Dąb
Wyczółkowskiego” – dz nr ewid. 81/2, Nowy Jasiniec oraz w obrębie „Kapliczki” –
dz. nr ewid. 1230/1, Koronowo.
8. Dokumenty uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność
gminy Koronowo, po zaopiniowaniu wg. właściwości przekazane zostały
do zatwierdzenia.
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9. Wykonywane są prace geodezyjne mające na celu odnalezienie pomników
przyrody, tych które dotychczas nie zostały odnalezione. Prace polegają m.in.
na sprawdzaniu znacznych powierzchni działek ewidencyjnych i niekiedy działek
sąsiadujących pod względem lokalizacji pomników przyrody.
10. W miarę potrzeb/zgłoszeń sporządzane są protokoły zaewidencjonowania złomów
i wywrotów drzew znajdujących się na działkach stanowiących własność innych
podmiotów.
11. Podpisano dwie umowy ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących.
12. Zakupiono kolejną porcję karmy dla kotów wolno żyjących
13. Opiekunom kotów wolnożyjących na bieżąco wydawano karmę w celu dokarmiania
kotów z dostawą na wskazane miejsce.
14. Na stronie internetowej i portalach społecznościowych Gminy Koronowo na bieżąco
zamieszczano informacje dotyczące zagadnień ekologii, ochrony zwierząt
i środowiska.
15. Przygotowywany jest zakup oraz dystrybucja budek dla kotów wolno żyjących.
16. Rozwiązano sprawę niepokojenia społecznych opiekunów kotów wolno żyjących
działających w okolicach ul. Witosa 1E.
17. Trwa postępowanie z wniosku mieszkanki Koronowa o odebranie psów ich
opiekunom.
18. Wpłynęły 3 wnioski o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy na co najmniej 10
lat na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
19. Wydano 2 zaświadczenia potwierdzające zawarcie umowy dzierżawy na co najmniej
10 lat.
20. Wydano 1 postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego
zawarcie umowy dzierżawy na co najmniej 10 lat.
21. Wpłynęły 2 wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę
w gospodarstwie rolnym.
22. Wydano 2 zaświadczenie stwierdzające okresy pracy w gospodarstwie rolnym
na podstawie ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie
rolnym do pracowniczego stażu pracy.
23. Wpłynął 1 wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.
24. Trwa wykonywanie zadań z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
25. Trwa wykonywanie zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
26. Trwa współpraca z instytucjami w zakresie dotyczącym rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich.
27. Kontynuowana jest sprawa niedrożnego rowu melioracyjnego w miejscowości
Bytkowice.
28. Prowadzono sprawę dotyczącą niedrożnego rowu melioracyjnego w miejscowości
Dziedzinek.
29. Zaktualizowano wykaz właścicieli nieruchomości zobowiązanych do ponoszenia
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1
– ustawy Prawo wodne.
30. Uaktualniono rejestr pozwoleń wodnoprawnych.
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31. Przekazano na Komisariat Policji oraz do PGWWP zgłoszenia dot. zniszczeń koryta
rzeki Krówka.
32. Wpłynęło 9 zgłoszeń awarii oświetlenia drogowego, z czego do dnia 11 maja
2021 r. 5 awarii zostało usuniętych.
33. Zlecono naprawę oświetlenia na budynku OSP w Koronowie.
34. Na wniosek firmy SAZET Sp. z o. o., Wójcin 239, 88-324 Jeziora Wielkie wszczęto
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków nr 77/2 i 78/2 obręb Okole, gmina Koronowo, powiat
bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie”.
35. Na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GALKOR Sp. z o.o., ul. Al. Wolności
1A, 86-010 Koronowo wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie wyników
prac B+R nad opracowaniem innowacyjnego sposobu obróbki galwanicznej
w szczególności cynkowania wyrobów stalowych, oczyszczalni ścieków z odzysku
metali, zwłaszcza cynku i zamkniętego systemu odzysku wody technologicznej”.
36. Trwają uzgodnienia z organami ochrony środowiska warunków realizacji
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w kierunku do osiedla Lipinki
w Koronowie”.
37. Trwają uzgodnienia z organami ochrony środowiska warunków realizacji
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg w Starym Jasińcu”, gmina Koronowo, powiat
bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie - inwestor Gmina Koronowo
w porozumieniu z Wójtem Gminy Dobrcz na działkach w obręb 0026 Stary Jasiniec
nr: 322, 84,13022/1, 13023, 8/3, 8/2, 8/1, 85/1, 85/2, 85/3, 84/4, 7/6, 7/4, 9, 10, 16,
17, 18/1, 18/2, 39, 42, 41, 96/2, 97/1, 99, 98, 120, 118/1, 127, 121/1, 121/2, 130, 181,
132, 134, 135, 156/2, 157,158,159, 160, 161/1,44/2, 45,16, 47, 37, 66,68,69,70, 71/4,
71/3, 71/5, 73, 82, 83, 198,161/2, 162/6, 162/2, 262/24, 163, 162/5, 164, 165, 166,
167/3, 167/2, 197/4, 168. 220/3, 203, 204/10, 209/13, 209/4, 211,212/2, 212/3,
215/4, 215/7, 215/6, 216, 217, 218, 219/2, 219/1, 13035/3, 13035/2, 13036/1,
13037/1 i w obręb 0017 Wudzyn nr:119/10, 19/9, 51, 45/2, 47.
38. Trwają uzgodnienia z organami ochrony środowiska warunków realizacji
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Więzowno-Bytkowice”
realizowanego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów, obręb
0028 Więzowno nr : 7/1, 108, 109/3, 109/5, 114, 115/1, 116, 117, 119/2, 119/3,
119/5, 122/1, 123/1, 125/1, 126/1, 127, 129, 132, 143, 146/1, 146/2, 146/3, 148/1,
149/3, 153/1, 153/2, 154, 156, 157, 161/1, 161/2, 161/3, 162, 163, 164, 165, 166,
167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 168, 169/1, 170/1, 170/2, 171, 172, 173, 174/1, 175/3,
176, 182/7, 182/13, 182/16, 186/2, 186/3, 241/1, 245, 246/5, 246/6, 247, 250, 252/1,
253/8, 253/9, 254/1, 254/2, 255, 256, 258/2, 258/3, 259/3, 260/1, 260/2, 265/1,
265/2, 265/4, 268, 269, 270, 271 i obręb 0003 Bytkowice nr: 26, 27/1, 29/1, 30, 31,
32, 33/1, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 47/3,73/1,73/2, 77/4, 77/5, gmina Koronowo, powiat
bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie.
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39. Trwają uzgodnienia z organami ochrony środowiska warunków realizacji
przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Buszkowo) o łącznej
mocy 7 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce o nr ewid. 276/1 obręb Buszkowo, gm. Koronowo” - inwestor
Pomorskie Elektrownie Słoneczne 3 Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 24B, 98-200 Sieradz.
40. Trwają uzgodnienia z organami ochrony środowiska warunków realizacji
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w Samociążku – ul. Nad Kanałem”,
realizowanego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów, jako
działki nr: 13150/13, 13150/21, 13150/22, 13150/23, 13150/24, 13150/5, 13317/3,
13317/4, 13317/5, 143/12, 146, 147, 148/5, 186, 187/1, 187/2, 188/1, 189/2, 189/3,
190/2, 190/3, 191, 192/2, 192/4, 192/5, 194, 195/2, 196/1, 200/2, 200/3, 201, 202,
203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 210, 211, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226/4,
226/6, 227/1, 227/2, 228/1, 228/11, 229, 230, 231/1, 232, 233, 234, 235, 236/19,
236/20, 236/25, 237, 238, 240, 299/1, 307/4, 307/5, 307/6, 307/7, 312, 314, 317/1,
319, 320/1,320/2, 320/3, 332/1, 332/7 obręb 0021 Samociążek, jednostka
ewidencyjna 040304_5 Koronowo – G, gmina Koronowo, powiat bydgoski,
województwo kujawsko-pomorskie.
41. Trwają uzgodnienia z organami ochrony środowiska warunków realizacji
przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża naturalnego POPIELEWO II, w miejscowości
Popielewo gm. Koronowo, pow. bydgoski na działce o nr 6 obręb 0019”.
42. Trwają uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PV EON Sp. z o. o. ul. Polna 9-11, 86-031
Osielsko pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
nr 86 w obrębie geodezyjnym Krąpiewo, gmina Koronowo”.
43. Trwają uzgodnienia z organami ochrony środowiska warunków realizacji
przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch elektrowni słonecznych Nowy Jasiniec I oraz
Nowy Jasiniec II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1 o mocy do 2
MW (2x1 MW), obręb Nowy Jasiniec”.
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
1. Przebudowa ulicy Lipowej i ulicy Wiśniowej w Tryszczynie – opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej – opracowanie dokumentacji w toku.
2. Budowa sieci wodociągowej Łąsko Wielkie – II etap – trwa aktualizacja uzgodnień
oraz kosztorysu.
3. Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu – podpisano umowę powierzenie
z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
na realizację zadania.
4. Budowa sieci wodociągowej w Samociążku – Przy Zaporze – projekt – podpisano
umowę powierzenie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o. na realizację zadania.
5. Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej – rozstrzygnięto
przetarg, trwa weryfikacja ofert.
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6. Budowa ul. Igrzyskowej w Samociążku – w trakcie procedury przetargowej.
7. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie – trwa aktualizacja uzgodnień oraz
kosztorysów.
8. Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie – przekazano do Zamówień Publicznych.
9. Wykonanie projektów drogowych – zadanie na etapie uzgodnień.
10. Wykonanie projektów drogowych w miejscowościach: Bytkowice, Stary Dwór,
Witoldowo - Nowaczkowo, Mąkowarsko – Wilcze, Sokole Kuźnica, Nowy Jasiniec,
Gościeradz ul. Wyczółkowo – przekazano do Zamówień Publicznych.
11. Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie – przekazano do Zamówień Publicznych.
12. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Koronowo – trwa uzgadnianie
dokumentów i kosztorysów w celu wszczęcia procedury przetargowej.
13. Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego (działka numer 122 w Starym Jasińcu) –
fundusz sołecki – zadanie przygotowywane do zamówienia publicznego.
14. Wymiana ogrodzenia na działce 27/1 w Byszewie (umowa bezpłatnego użyczenia
gruntu z dn. 30.03.2019 r.) – fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą.
15. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiśniowej i ulicy
Brzoskwiniowej w Koronowie – rozstrzygnięto przetarg - trwa weryfikacja ofert.
16. Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie
od km 1+300 do km 1+690 – II etap – rozstrzygnięto przetarg - trwa weryfikacja
ofert.
17. Rewitalizacja rynku w Koronowie – zadanie w trakcie realizacji.
18. Termomodernizacja (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku świetlicy wiejskiej
w Sitowcu – fundusz sołecki – podpisano umowę z wykonawcą, zadanie w trakcie
realizacji.
19. Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie – przygotowywanie dokumentacji
do przeprowadzenia procedury przetargowej.
20. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej
w Hucie – przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia procedury
przetargowej.
21. Przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Łąsku Wielkim – zadanie
zakończone.
22. Projekt przebudowy budynku komunalnego w Wiskitnie 44 – projekt w trakcie
realizacji.
23. Projekt budowlany szaletu miejskiego – złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
24. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie – zadanie w trakcie realizacji.
25. Odwodnienie w Wierzchucinie Królewskim – umowa przygotowana do podpisania
z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. - trwa
aktualizacja uzgodnień.
26. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieczyskach – ul. Rysia – projekt – trwa
przygotowywanie dokumentów do projektu.
27. Wykonanie projektów oświetlenia w miejscowościach: Morzewiec, Stary Dwór,
Wierzchucin Królewski i Wilcze – przekazano do Zamówień Publicznych.
28. Budowa sieci wodociągowej w Skarbiewie - zadanie w trakcie realizacji.
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29. Budowa sieci wodociągowej Lipinki-Bieskowo - zadanie w trakcie realizacji.
30. Budowa sieci wodociągowej Tryszczyn – Morzewiec w ul. Polnej - zadanie w trakcie
realizacji.
31. Budowa toru rowerowego przy hali sportowo – widowiskowej w Koronowie –
zaprojektuj i wybuduj – zadanie w trakcie realizacji. Złożono dokumenty
do Starostwa Powiatowego.
32. Budowa ulicy Sportowej w Koronowie – zadanie zakończone.
33. Zostało wydanych 9 opinii w sprawie podziału nieruchomości.
34. Zarejestrowano 31 Aktów Notarialnych, które zostały przekazane do tutejszego
Urzędu przez Kancelarie Notarialne.
35. Toczy się 1 postępowanie celem ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku ze zmianą przeznaczenia w planie miejscowym
zagospodarowania przestrzennego.
36. Wszczęto 40 postępowań celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z jej podziałem.
37. Toczą się 3 postępowania celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej –
sieci wodociągowej w ulicy Konwaliowej.
38. Wydano 68 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
39. Wydano 4 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
40. Wpłynęło 11 wniosków o wydanie decyzji warunków zabudowy.
41. Wpłynęły 3 wnioski o zmianę decyzji warunków zabudowy.
42. Wydano 16 decyzji o warunkach zabudowy.
43. Wydano 3 decyzje umarzające postępowanie.
44. Wydano 8 decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy.
45. Wydano 3 decyzje w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy.
46. Wpłynęły 4 wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
47. Wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
48. Wpłynął 1 wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
49. Wpłynął 1 wniosek o udzielenie informacji, opinii, interpretacji mpzp.
50. Sporządzono sprawozdanie PZP-1 Lokalne planowanie i zagospodarowanie za rok
2020.
51. Trwają prace planistyczne związane z wykonaniem uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Koronowo (Uchwała nr VII/70/15 Rady Miejskiej
w Koronowie z dnia 25 marca 2015 r.).
52. 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.).
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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.).
Mpzp dla terenu położonego w Wilczu (Uchwała nr XIII/125/19 Rady Miejskiej
w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r.).
Mpzp Gościeradz – Strumykowa (Uchwała nr VIII/79/19 Rady Miejskiej
w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2019 r.).
Mpzp „Romanowo II” dla terenu położonego w Koronowie (Uchwała
nr LXXVI/613/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r.).
Mpzp „PARK PRZEMYSŁOWY” dla terenu położonego w Koronowie (Uchwała
nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2019 r.).

Stanowisko ds. zamówień publicznych
1. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano umowy na:
 Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach;
 Pełnienia
nadzoru
inwestorskiego
podczas
realizacji
zadania
pn.: Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach;
 Obsługę prawną Gminy Koronowo w roku 2021 (piątki).
2. Ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
 Budowę ul. Igrzyskowej w Samociążku.
3. Ogłoszono zapytania ofertowe na:
 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji
polegającej na budowie oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu opraw typu
LED;
 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Budowa
ul. Igrzyskowej w Samociążku;
 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Budowa sieci
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Wiśniowej i w ul. Brzoskwiniowej
w Koronowie.
4. Trwa procedura wyboru wykonawcy zamówienia publicznego:
 Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie
od km 1+300 do km 1+690 II etap;
 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Wiśniowej
i w ul. Brzoskwiniowej w Koronowie;
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Przebudowę i nadbudowę budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą
sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3
na pomieszczenia użyteczności publicznej.

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski
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