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OR-S.0057.6.2022

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa
w okresie międzysesyjnym
(od dnia 02.06.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.)
W powyższym okresie Burmistrz Koronowa wydał 11 zarządzeń
Zarządzenia te regulowały szereg zagadnień, począwszy od powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą: „Rewitalizacja rynku w Koronowie – budowa”, powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Koronowie z uwzględnieniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej” czy
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Koronowo.
Zarządzenia odnosiły się także do kwestii przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Tryszczyn,
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pod nazwą: „Odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Koronowo” czy w sprawie powołania „ Gminnej Komisji
Oceniającej” do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu „Najpiękniejszy Ogród
w Powiecie Bydgoskim”.
Zarządzenia te normowały również zagadnienia związane ze zmianą uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022.

03 czerwca br. miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystym otwarciu
Rynku w Starym Fordonie po rewitalizacji.
04 czerwca br. brałem udział w wydarzeniu „Rowerowa Stolica Polski”,
które miała swoją metę w Rodzinnym Porcie Jachtowym „Tazbirowo”.
Również tego samego dnia uczestniczyłem w odbywającym się na
Stadionie Miejskim w Koronowie meczu Metkor Victoria Koronowo – Elana II
Toruń.
07 czerwca br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski uczestniczył
w zebraniu Komisji Mieszkaniowej.
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Również tego samego dnia mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski brał
udział w zebraniu wiejskim sołectwa Dziedzinek.
08 czerwca br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski uczestniczył w II
Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Socjalnej „Koronowianka”.
Także 08 czerwca br. na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego,
Rodziców oraz Uczniów Szkoły Podstawowej im. kpt. ż.w. Tadeusza
Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim mój Zastępca – Pan Piotr
Kazimierski miał przyjemność uczestniczyć w uroczystych obchodach Dnia
Patrona Szkoły.
11 czerwca br. wraz z moim Zastępcą – Panem Sławomirem Marszelskim
dokonaliśmy otwarcia oraz powitania uczestników odbywających się na boisku
przy ul. Klasztornej w Koronowie Gminnych Zawodów Sportowo –
Pożarniczych.
Również 11 czerwca br. wraz z Sekretarzem Gminy – Panią Aleksandrą
Szews, moim Zastępcą – Panem Sławomirem Marszelskim oraz moim Zastępcą
– Panem Piotrem Kazimierskim mieliśmy przyjemność uczestniczyć
w uroczystych obchodach Jubileuszu 75-lecia Liceum Ogólnokształcącego im.
Leona Wyczółkowskiego w Koronowie.
14 czerwca br. brałem udział w zebraniu wiejskim sołectwa Gogolinek.
Również tego samego dnia mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski
uczestniczył w odbywającej się w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego
w Toruniu Gali Nagród Marszałka Województwa, gdzie jednym z laureatów tej
uroczystości było Stowarzyszenie „Łatwo Pomagać”.
15 czerwca br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski brał udział
w spotkaniu online organizowanym dla Członków Stowarzyszenia Metropolia
Bydgoszcz. Tematem spotkania było porozumienie dotyczące Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych.
18 czerwca br. brałem udział w odbywającym się na Stadionie Miejskim
w Koronowie Dniu Dziecka z Victorią.
Również tego samego dnia wraz z Sekretarzem Gminy – Panią Aleksandrą
Szews, moim Zastępcą – Panem Sławomirem Marszelskim oraz moim Zastępcą
– Panem Piotrem Kazimierskim
mieliśmy przyjemność uczestniczyć
w odbywających się w Nowym Jasińcu „Smakach Lata” połączonych z „Bitwą
Regionów”.
19 czerwca br. wraz z moim Zastępcą – Panem Piotrem Kazimierskim
braliśmy udział w organizowanym przez Sołectwo Samociążek na tutejszym
boisku Pikniku Rodzinnym.
Również 19 czerwca br. miałem przyjemność odwiedzić najmłodszych
uczestników odbywającego się w Więzownie Dnia Dziecka.
Także tego samego dnia uczestniczyłem w odbywających się w Nowym
Dworze rozgrywkach LZS Sokół Nowy Dwór.
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21 czerwca br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski brał udział
w uroczystym pożegnaniu grupy trzylatków połączonym z Piknikiem
Rodzinnym odbywającym się nas terenie Żłobka Samorządowego we Wtelnie.

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.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Prowadzono 11 postępowań administracyjnych w przedmiocie zameldowania
oraz wymeldowania.
Przeprowadzono 1 postępowanie wyjaśniające w ramach pomocy prawnej.
Udostępniano dane jednostkowe z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL
podmiotom prawnym oraz osobom fizycznym – 14 udostępnień.
Wydano 28 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,
w tym poświadczeń na wnioskach dot. lokali gminnych.
Wykonywano czynności materialno – techniczne prowadzące do zameldowania
bądź wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego dla 56 obywateli polskich
oraz cudzoziemców oraz usunięto 64 niezgodności w rejestrze PESEL.
Prowadzono rejestr wyborców (na bieżąco aktualizowano Centralny rejestr
informacji dodatkowych na platformie WOW oraz rejestr wyborców
w Selwinie).
Nadano 7 numerów PESEL na podstawie odrębnych przepisów.
Od dnia 16.03.2022 r. wspólnie ze stanowiskiem ds. dowodów osobistych
nadawane są numery PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi
na terytorium Ukrainy. Do dnia 15.06.2022 r. nadano numery PESEL łącznie
675 osobom.
Przygotowano 22 o zmianach adresowych dzieci uczęszczających do szkół
i przedszkoli.

Stanowisko ds. Dowodów osobistych
W okresie międzysesyjnym zostały wykonane następujące zadania:
1.
2.

Przyjęto 154 wnioski o wydanie dowodu osobistego.
Wydano 197 dowodów osobistych.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

Przyjęto 11 formularzy zgłoszeń utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego.
Zrealizowano 12 zleceń informacyjnych o unieważnionym dowodzie osobistym
w związku ze zgonem posiadacza.
Zrealizowano 17 zleceń o unieważnieniu dowodu osobistego w związku ze
zmianą danych.
Wpłynęły 2 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem
osobistym.
Przekazano 3 informacje o odnalezieniu dowodu osobistego do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji celem usunięcia wpisu z Systemu
Informacyjnego Schengen.
Od dnia 16.03.2022 r. wspólnie ze stanowiskiem ds. ewidencji ludności
nadawane są numery PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi
na terytorium Ukrainy. Do dnia 15.06.2022 r. nadano numery PESEL łącznie
675 osobom, a także założono Profil Zaufany 316 osobom.

Stanowisko ds. Gospodarki mieszkaniowej
1.

W okresie międzysesyjnym na bieżąco rozpatrywano wnioski złożone
w sprawach mieszkaniowych, w tym:
1 wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
Koronowo,
2 wnioski o zamianę lokalu,
- 1 wniosek w ramach programu „Lokal za remont” – najem może nastąpić na rzecz
osób zobowiązujących się do wykonania w lokalu remontu we własnym zakresie i na
własny koszt,
- złożono ofertę przydziału 1 lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
Koronowo w oparciu o § 13 ust. 7 uchwały Nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej
w Koronowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo tj.
w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu
mieszkańca Gminy Koronowo – zostało wydane Zarządzenie Burmistrza Koronowa
Nr OR-S.0050.110.2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania lokalu
z
mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym
przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca gminy Koronowo a także
udzielano osobom zainteresowanym informacji w sprawach mieszkaniowych.
2. W dniu 07.06.2022 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Mieszkaniowej
działającej przy Burmistrzu Koronowa, na którym m.in. omówiono 21 wniosków
o zawarcie umów najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo
złożonych w terminie od 15.10.2021 do 16.05.2022 r., omówiono oraz
sporządzono listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na czas
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3.

oznaczony i nieoznaczony na 2022 r.
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 20 wniosków o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez
Burmistrza Koronowa,
- wydano 15 decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym, 1 decyzję
odmowną oraz umorzono 3 postępowania w tym zakresie,
- wydano 5 Metropolitalnych Kart Seniora oraz 7 Ogólnopolskich Kart Seniora.
2. Podpisano umowy:
- Nr OB.-ON.8010.15.1.2022 pomiędzy Gminą Koronowo a Gabinetem Lekarza
Rodzinnego S. Jakubiński sp.j. w Tryszczynie
- Nr OB.-ON.8010.15.2.2022 pomiędzy Gminą Koronowo a Przychodnią
Lekarską RODZINA sp. j.
dot. realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób
dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie
kujawsko-pomorskim” (program skierowany jest do osób w wieku powyżej 65.
roku życia)
4. Na bieżąco współpracowano z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w
Bydgoszczy
oraz
Powiatowym
Zespołem
ds.
Orzekania
o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, a także informowano zainteresowanych
mieszkańców o możliwości skorzystania ze wsparcia tych instytucji.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego / stanowisko ds. obronnych,
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
1.

2.

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.
We współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Koronowo oraz innymi
podmiotami, prowadzono działania mające na celu pomoc uchodźcom,
przybywającym z terenu Ukrainy.
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3.
4.

Na bieżąco realizowano wnioski w sprawie nakładania oraz uchylania świadczeń
rzeczowych i osobistych na rzecz obrony państwa.
Trwają przygotowania do opracowania analizy zagrożeń, w tym identyfikacji
miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób
wykorzystujących obszary wodne na terenie gminy Koronowo do pływania,
kąpania się uprawiania sportu lub rekreacji.

Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji
Przygotowano i złożono wniosek o płatności dla projektu pn. „Termomodernizacja
budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu” dofinansowanego
ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,
Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT,
Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym
i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach
należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
2. Przygotowano i złożono niezbędne dokumenty do zawarcia umowy o udzielenie
dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego
z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi pn. „Zabezpieczenie osuwiska
„Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie
od km 1 +300 do km 1+690- III etap”.
3. Podpisano z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę na sfinansowanie zadania
polegającego na zakupie masztu i flagi oraz ich instalacji , w ramach projektu „Pod
Biało-czerwoną” w wysokości 8.000,00 zł.
4. Przygotowano i złożono sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu
Przeciwdziałania
terytorialnego.

COVID-19

na inwestycyjne

zadania

dla

jednostek

samorządu

5. 18 czerwca br. w Nowym Jasińcu odbyły się Smaki Lata. Na organizację, MGOK
pozyskał dofinansowanie w ramach konkursu "Wieś na weekend". W tym samym
czasie odbyła się także Bitwa Regionów - eliminacje powiatowe do ogólnopolskiego
konkursu. Gmina Koronowo czynnie brała udział w organizacji.
6. Trwa rywalizacja o tytuł "Rowerowej Stolicy Polski". 4 czerwca br. odbył się rajd
z trasą na terenie gminy Koronowo, z finałem w "Tazbirowie".
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7. W dniu 9 czerwca oprowadzono po Urzędzie Miejskim w Koronowie grupę
szkolną - zorganizowano pogadankę itp.
8. W dniu 14 czerwca br. uczestniczono w gali nagród Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Wśród wyróżnionych, na wiosek Burmistrza Koronowa
znalazło się Stowarzyszenie Łatwo Pomagać.
9. W dniu 25 czerwca w Pieczyskach odbyło się Powitanie Lata. W wydarzeniu
aktywnie uczestniczyli pracownicy.
10. Udzielono wsparcia rzeczowego dla organizacji kilku wydarzeń w tym m.in: dni
dziecka organizowane w sołectwach, w szkołach, przez kluby sportowe, Gminne
Zawody Sportowo - Pożarnicze, Piknik Rodzinny w Samociążku.
11. Trwają przygotowania do organizacji wydarzeń np. : XII Regaty Żeglarskie
o Puchar Burmistrza Koronowa, Arie na plaży, Dożynki gminne.
12. Zakończono przyjmowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy
Koronowo na rok 2022. Nabór trwał do 21 czerwca br.
13. Bieżąca współpraca medialna, obsługa promocyjna poprzez strony internetowe,
media społecznościowe.
14. Przekazano 45 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).
.
.
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
1. Wydano 15 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.
2. Przekazano 10 wniosków do Wydziału IPP w celu zaopiniowania podziałów
nieruchomości.
3. Wydano 1 decyzję rozgraniczeniową.
4. Złożono 1 wniosek o komunalizację.
5. Zaktualizowano rejestr mienia gminnego.
6. Wysłanie 35 upomnień za Strefę Płatnego Parkowania
7. Wszczęto procedurę w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
tego lokalu.
8. Wydano 8 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.
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9. Zbyto nieruchomość gruntową zabudowaną oznaczoną nr ewidencyjnym 260/4
położonej w miejscowości Wtelno.
10. Wydano 2 oświadczenia wyrażające zgodę na wykreślenie hipoteki kaucyjnej.
11. Wydano 2 informacje w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
12. Zlecono wycenę nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnym
86/210 oraz 86/207 położonych w Koronowie.
13. Skontrolowano 5 nieruchomości pod względem prawidłowej segregacji
odpadów komunalnych.
14. Prowadzona jest kontrola terenów letniskowych.
15. Skontrolowano 5 boksów należących do wspólnoty pod względem prawidłowej
segregacji odpadów komunalnych.
16. Przyjęto 107 deklaracji w zakresie wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
17. Wystawiono 346 upomnień w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
18. Przeprowadzono wizję lokalną w sprawie przygotowania drogi dojazdowej
stanowiącej dz. ewid. nr 71/10, obr. Dziedzinek
19. Przygotowano 9 umów dzierżawy na działki gminne (cele warzywne, garażowe,
cele rolne itp.).
20. Prowadzone jest 1 postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie
usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koronowo.
21. Wystawiono295 upomnień (użytk., dzierżawa, uwłaszczenie).
22. Wystawiono 18 zawiadomień o nadaniu numeru.
23. Zaktualizowano numerację w 12 sprawach.4
24. Transport: podjęto czynności w celu uruchomienia linii gminnej na 2022 rok od
dnia 15.06.2022 r.

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią
1. Wpłynęło 15 spraw dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie gminy Koronowo. Wśród nich niezwykle skomplikowaną
sprawę dotyczącą uzgodnienia z organami ochrony przyrody i wydania
decyzji dotyczącej usunięcia niemal trzystu drzew z terenu tzw. koryta starej
Brdy.
2. Wpłynęło 15 zgłoszeń wobec zamiaru usunięcia drzew. Sprawy te są
w bieżącej realizacji.
3. Zrealizowano 3 sprawy dotyczące ewidencji złomów i wywrotów drzew.
4. Zakończona została sprawa dotycząca usunięcia drzew bez wymaganego
zezwolenia.
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5. Po wykonaniu części prac mających na celu odnalezienie i identyfikację
pomników przyrody, stwierdzono brak 9 obiektów. W związku z powyższym
przygotowano projekt uchwały o zniesieniu nadanej im formy ochrony
przyrody. Projekt ten został uzgodniony z Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy.
6. Zakończono sprawę pokrycia kosztów sterylizacji psa właścicielskiego
w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo.
7. Załatwiono sprawę dotyczącą zakłócenia dobrostanu zwierząt.
8. Na bieżąco aktualizowana jest akcja informacyjna dotycząca psów
bezdomnych pochodzących z terenu gminy Koronowo, przeznaczonych do
adopcji przez Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy.
9. Na bieżąco rozliczane są przyjęcia bezdomnych zwierząt do schroniska
oraz usługi weterynaryjne w związku z realizacją Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie miasta
i gminy Koronowo na rok 2022, a także odbioru i utylizacji zwierząt padłych,
odbieranych z terenu gminy Koronowo.
10. Wszczęto procedury zakupu karmy i budek dla kotów wolno żyjących.
11. Prowadzone są prace nad koncepcją projektu Kynopark – utworzenia
bezpiecznego terenu rekreacyjnego dla psów i ich opiekunów.
12. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięć pn.:
 „Budowa Budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Nowy
Jasiniec , gmina Koronowo”, na terenie działek o nr ewid.: 16/26, 16/27, 16/28
16/29, 16/30, 16/31, 16/32, 16/33, 16/34 obręb 0016 Nowy Jasiniec, gmina
Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie”.
13. Toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla
następujących przedsięwzięć:













„Budowa linii napowietrznej 110kV relacji Koronowo- RS Świekatowo”.
„Wykonanie wiercenia oraz uzbrojenia w urządzenia umożliwiające pobór
wód podziemnych awaryjnego otworu studziennego nr 3 na terenie działki
nr ewid. 267/6 w miejscowości Wtelno gmina Koronowo”.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo - Żołędowo
w miejscowości Samociążek polegająca na podniesieniu nośności obiektu
inżynierskiego nr JNI 35013314”.
„Przebudowy drogi gminnej Stary Dwór”.
„Przebudowy drogi gminnej Sokole Kużnica”.
„Przebudowy drogi gminnej Witoldowo”.
„Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Mąkowarsko”.
„Przebudowy drogi gminnej Nowy Jasiniec”.
„Budowa urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na cele
nawadniania upraw rolnych na działkach o nr ewid.127/41 obręb Wiskitno,
gmina Koronowo”.
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„Budowa urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na cele
nawadniania upraw rolnych na działkach o nr ewid.: 94, 95/2, 97 obręb
Popielewo, gmina Koronowo”.
„Realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą
na działkach nr ewid. 488/3, 488/6, 488/8, 488/9, 488/10, 488/11, 488/12,
488/13, 488/14, 488/15, 488/16, 488/17, położonych w Tryszczynie, obręb
Tryszczyn, gm. Koronowo”.
„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kotłowni na
magazyn farb oraz archiwum, przebudowa hali „R”, przebudowa hali nr „7”,
budowa dwóch magazynów przy istniejącej hali „E”, budowa kontenera
portierni, budowa pięciu namiotów magazynowych, budowa czterech
urządzeń parkingowych, przebudowa łącznika „J” wraz z dociepleniem
elewacji, budowa trzynastu kontenerów o funkcji biurowej i socjalnej, budowa
/ montaż banerów reklamowych i masztów flagowych w południowej części
terenu objętego opracowaniem – wzdłuż drogi Szosa Kotomierska na
nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 1126/4, 1127/4, 1127/6 w obrębie 0001,
położonej w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 35”.
„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce
nr ew. 129/9 (obręb 0007) w obrębie ew. Gościeradz, Gmina Koronowo
(proj. Gościeradz Ia)”.
„Budowa farmy fotowoltaicznych o mocy 80 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1/9, 1/10, 1/12, 1/13 obręb
Gogolin gm. Koronowo”.
„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
„GOŚCIERADZ I”, „GOŚCIERADZ II” na działce nr ew. 129/9 (obręb 0007)
w obrębie ew. Gościeradz, Gmina Koronowo”.
„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce nr
ew. 129/9 (obręb 0007) w obrębie ew. Gościeradz, Gmina Koronowo (proj.
Gościeradz Ia)”.
„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”.
„Rewitalizacja istniejącego obiektu historycznego oraz budowa ośrodka
wypoczynkowego w zabudowie wolnostojącej oraz szeregowej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr: 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 64/5,
Obręb 23, Sokole Kuźnica”.
„Budowa urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych oraz
gospodarowania wodą w rolnictwie, na działkach o nr ewid.: 52/1, 52/2, 31/12
obręb Wierzchucin Królewski gm. Koronowo”.
„Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul.
Przyrzecze
w miejscowości Koronowo”, na terenie działek o nr
ewid.: 1266/9 i 1266/8, jednostka ewidencyjna: 040304_4 Koronowo- M,
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obręb ewidencyjny: 0001,M Koronowo, położonych przy ul Przyrzecze
w Koronowie, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie”.
 „Budowie stawu na działce o nr ewid. 314/29, obręb Stary Dwór oraz działce
o nr ewid. 1/1, obręb Więzowno, gm. Koronowo”.
 „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45 MW
na działkach
ewidencyjnych
nr 166/13 i 168/4, obręb 0030 Wierzchucin Królewski
, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie”
 „Wykonanie wiercenia oraz uzbrojenia w urządzenia umożliwiające pobór
wód podziemnych poszukiwawczo-rozpoznawczego otworu studziennego nr
1 wchodzącego w skład nowego ujęcia wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych- plejstoceńskich „Koronowo - Al. Jana Pawła II”
w miejscowości Koronowo, gm. Koronowo” (Dz. nr 29/1, obręb ewid.
040304_4.0001 M. Koronowo, g. Koronowo, pow. bydgoski),
 „Budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na
działce nr 317/33 obręb 0001 Miasto Koronowo, gmina Koronowo, powiat
bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie”.
14. Przeprowadzono wspólnie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy interwencyjną lustracje terenu po wyeksploatowaniu
kruszywie pospolitym – piasku, złoża „KORONOWO III” i złoża „KORONOWO
IV” w Koronowie – Przyrzecze, na części działki o nr 1268/7, o pow. 1,99 ha,
dla którego decyzją Starosty Bydgoskiego z dnia 10 lutego 2019 r., znak:
OŚ.III.6122.22.2018/19 został ustalony rolny kierunek rekultywacji.
- Sprawa w toku.
15. Wpłynęły 2 wnioski o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy na co
najmniej 10 lat na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
16. Wydano 2 zaświadczenia potwierdzające zawarcie umowy dzierżawy na co
najmniej 10 lat.
17. Trwa wykonywanie czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej”, ogłoszonego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18. Trwają czynności organizacyjne w zakresie przygotowania narady
z sołtysami, która odbędzie się w lipca br. w Urzędzie Miejskim
w Koronowie.
19. Rozpropagowano w sposób zwyczajowo przyjęty informację o wystąpieniu
suszy rolniczej na obszarze gminy Koronowo. W trzecim okresie raportowania
stwierdzono suszę na glebach kategorii I dla upraw zboża ozime, zboża jare
i truskawki.
20. Trwa współpraca z instytucjami w zakresie dotyczącym rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich.
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21. Trwają czynności organizacyjne w zakresie przygotowania Dożynek Gminnych
2022, które odbędą się we wrześniu br.
22. Dokonano 19 zgłoszeń awarii oświetlenia drogowego, z czego do dnia
15 czerwca 2022 r., 8 awarii zostało usuniętych;
23. Bieżące rozliczanie faktur za energię cieplną i elektryczną;
24. Sukcesywnie wykonywany jest przegląd oświetlenia na terenie gminy
Koronowo;
25. W trakcie jest przetarg na zakup urządzeń oświetleniowych w ramach zadania
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo”. Planowe
rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 05 lipca 2022 r.
26. Przygotowanie oraz przekazanie do WIOŚ układu wyników ścieków
z przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łąsko Wielkie za
okres luty – kwiecień 2022r.
27. Kontrola utrzymania rowów melioracyjnych wraz z Gminną Spółką
Wodną
w Koronowie.
28. Wizje lokalne oraz spotkanie z projektantem w celu sprawdzenia pracy
przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łąsko Wielkie.
29. Przygotowanie raportu zbiorczego dla PGW WP za rok 2021 – zgodnie
z art. 304 pkt 1 podpunkt 1).
30. Przygotowanie oraz zamieszczenie na BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu
komunikatu dot. poinformowania mieszkańców na temat wystąpienia
w dniu 15.06.2022 r. znacznego zwiększenia przepływu wody w martwym
korycie rzeki Brdy.
31. Udział w spotkaniu online dotyczącym VI aKPOŚK organizowanym przez
PGW WP.
32. Od 1 kwietnia do 31 sierpnia przyjmowane są wnioski na podstawie Uchwały
Nr LII/450/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
określenia zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Koronowo dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ogrzewania w celu
ograniczenia niskiej emisji zmienionej Uchwałą Nr LIII/467/22 z dnia 23 lutego
2022 r. Możliwe dofinansowanie dla benificjenta wynosi 5000,00 zł. Wniosek
należy złożyć przed wykonaniem inwestycji. W okresie międzysesyjnym
wpłynęło 9 wniosków i trwa ich weryfikacja. Podpisano 10 kolejnych umów
dotacyjnych.
33. Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności
budynków
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 438 ze zm.) trwa
przyjmowanie Deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
i wprowadzanie ich do bazy Zintegrowanego Systemu Wsparcia Polityk
i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji. Deklaracje należy składać do końca
czerwca 2022 roku. Preferowana forma składania elektronicznie na stronie
www.ceeb.gov.pl. W przypadku braku możliwości należy złożyć wersje
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papierową. W okresie międzysesyjnym wpłynęło 667 Formularzy A na
budynki i lokale mieszkalne i 204 Formularze B na budynki i lokale
niemieszkalne.
34. Wpłynęły 3 wnioski o udzielenie informacji na temat identyfikacji terenów
podlegających ochronie akustycznej na podstawie faktycznego
zagospodarowania terenu.
35. Na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) udzielono trzech
informacji na temat działek i terenów położonych w promieniu do 500 m od
przedmiotowych działek na podstawie faktycznego zagospodarowania
terenu temat identyfikacji terenów podlegających ochronie akustycznej
wynikającej z Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U.
z 2014 r., poz. 112).
36. Wpłynęło 1 zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
37. Podpisano Umowę z wykonawcą na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo i miasto Koronowo w latach
2022-2023“, dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
1. Budowa sieci wodociągowej Łąsko Wielkie – II etap – podpisano umowę
powierzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w
Koronowie Sp. z o.o. – zadanie zakończone.
2. Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu – podpisano umowę powierzenia
z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Zadanie w trakcie realizacji.
3. Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowarsku –
podpisano umowę powierzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej
i
Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o. – zadanie w trakcie realizacji.
4. Budowa sieci wodociągowej w Samociążku – Przy Zaporze – projekt –
podpisano umowę powierzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej
i
Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Zadanie zakończone.
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5. Budowa studni głębinowej na Stacji Wodociągowej Wtelno – podpisano
umowę powierzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o. Zadanie zakończone.
6. Budowa drogi gminnej w Nowym Jasińcu – projekt – podpisano umowę
z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
7. Wykonanie projektu budowy ulicy Wyczółkowo w Gościeradzu – podpisano
umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
8. Wykonanie projektu drogi Wilcze – Mąkowarsko – podpisano umowę
z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
9. Budowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury odwodnienia w ul. Wiśniowej
i Brzoskwiniowej oraz w ulicach przyległych – projekt – zadanie
przygotowywane do procedury przetargowej.
10. Projekt drogi gminnej działka ewid. nr 39/1 w miejscowości Gogolinek –
podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
11. Rozbiórka budynków przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie –
zadanie w trakcie realizacji.
12. Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej – podpisano
umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
13. Wykonanie projektów drogowych – zadania w trakcie realizacji.
14. Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska – podpisano umowę
powierzenie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o. Zadanie zakończone.
15. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Gogolinek
– podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie zakończone.
16. Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości
Łąsko Wielkie – podpisano umowę powierzenia z Zakładem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
17. Budowa sieci wodociągowej ul. Wąskotorowa w Morzewcu - podpisano
umowę powierzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o. Zadanie w trakcie realizacji.
18. Budowa sieci wodociągowej Lipinki – Bieskowo – podpisano umowę
powierzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o.
19. Wykonanie projektu dróg gminnych w Wierzchucinie Królewskim (działki nr
ewid. 53 i 63) – zadanie na etapie postępowania przetargowego.
20. Wykonanie projektu ul. Lipowej w Mąkowarsku – zadanie na etapie
postępowania przetargowego.
21. Wykonanie projektu ul. Krótkiej oraz ul. Tyrakowskiego w Mąkowarsku –
zadanie na etapie postępowania przetargowego.
22. Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją
deszczową w ulicy Bukowej w Koronowie – II etap – zadanie na etapie
uzgadniania zakresu prac.
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23. Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno działka nr 31/1, 31/8) – zadanie
na etapie postępowania przetargowego.
24. Wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej w Buszkowie – Kadzionka –
zadanie na etapie zapytania ofertowego.
25. Przebudowa ulicy Lipowej w Tryszczynie – zadanie oczekuje na umowę kolizji
z Enea Operator.
26. Budowa ulicy Wiśniowej w Tryszczynie – zadanie na etapie aktualizacji
kosztorysu oraz uzgodnień.
27. Budowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie – podpisano umowę z Wykonawcą
oraz przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
28. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie – zadanie w trakcie realizacji.
29. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa ulicy Lipowej w Mąkowarsku –
fundusz sołecki – zadanie na etapie postępowania przetargowego.
30. Wykonanie projektu drogi gminnej w Morzewcu ul. Dworska – fundusz sołecki
– zadanie na etapie postępowania przetargowego.
31. Wykonanie projektu drogi gminnej na terenie sołectwa Okole – fundusz
sołecki – zadanie na etapie postępowania przetargowego.
32. Projekt przebudowy drogi gminnej w Tryszczynie ul. Lipowa – fundusz sołecki
– zadanie na etapie postępowania przetargowego.
33. Projekt przebudowy drogi gminnej w Tryszczynie ul. Nad Brdą – fundusz
sołecki – zadanie na etapie postępowania przetargowego.
34. Dokumentacja projektowa drogi gminnej w Wilczu (od drogi powiatowej do
posesji nr 26) – fundusz sołecki – zadanie na etapie postępowania
przetargowego.
35. Budowa chodnika w miejscowości Krąpiewo – podpisano umowę
z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
36. Projekt zagospodarowania dziedzińca przy budynku Punktu Informacji
Turystycznej w Koronowie – podpisano umowę z Wykonawcą.
37. Zagospodarowanie dziedzińca przy Punkcie Informacji Turystycznej – etap I,
rozbiórka budynku mieszkalnego – podpisano umowę z Wykonawcą.
38. Przebudowa wjazdu przy OSP w Mąkowarsku na działkę numer 516/2 –
fundusz sołecki – postępowanie na etapie zapytania ofertowego.
39. Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej
w Nowym Jasińcu – kolejny etap – fundusz sołecki – złożono wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu o dofinansowanie na demontaż i utylizację azbestu mieszczącego
się na dachu remizy.
40. Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Koronowie – dokumentacja
projektowa – trwa uzgadnianie zakresu inwestycji.
41. Projekt budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie wraz
z zagospodarowaniem terenów zielonych – fundusz sołecki – podpisano
umowę z Wykonawcą. Zadnie w trakcie realizacji.
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42. Projekt budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie wraz
z zagospodarowaniem
terenów
zielonych
–
podpisano
umowę
z Wykonawcą. Zadnie w trakcie realizacji.
43. Budowa placu zabaw w Wierzchucinie Królewskim dla dzieci uczestniczących
w programie edukacyjno - wychowawczym z elementami profilaktyki
uzależnień – podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie projektu. Zadanie
w trakcie realizacji.
44. Zagospodarowanie terenu przy stawie we Wtelnie – podpisano umowę
z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
45. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – zadanie na
etapie aktualizacji kosztorysów.
46. Budowa oświetlenia ulicznego w Sokole Kuźnica – podpisano umowę
z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
47. Budowa oświetlenia ulicznego w Więzownie – podpisano umowę
z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
48. Projekt oświetlenia w miejscowości Bieskowo – podpisano umowę
z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
49. Doświetlenie przejść dla pieszych w Koronowie – podpisano umowę
z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
50. Budowa oświetlenia ulicznego w Sokole Kuźnicy – fundusz sołecki –
podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
51. Projekt oświetlenia ulicznego w Tryszczynie ul. Polna (od ul. Hamerskiego
w stronę lasu) – fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie
w trakcie realizacji.
52. Projekt oświetlenia ulicznego w Tryszczynie ul. Polna (od ul. Hamerskiego
w stronę lasu) – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
53. Projekt oświetlenia ulicznego w Więzownie – fundusz sołecki – podpisano
umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
54. Wykonanie projektu oświetlenia na drodze wojewódzkiej we Wtelnie (lampy
sieciowe) – fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą.
55. Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w
Koronowie od km 1+300 do 1+690 – III etap – podpisano umowę
z Wykonawcą.
56. Rewitalizacja rynku w Koronowie – budowa – zadanie na etapie postępowania
przetargowego.
57. Budowa szaletu miejskiego – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie
w trakcie realizacji.
58. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie – projekt – zadanie na etapie
postępowania przetargowego.
59. Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę miejsca rekreacji
w Byszewie – fundusz sołecki – zadanie na etapie uzgodnień zakresu prac.
60. Renowacja stawu w Nowym Dworze – fundusz sołecki – zadanie na etapie
zapytania ofertowego.
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61. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Samociążku- fundusz
sołecki – zadanie na etapie ustalania zakresu prac.
62. Wymiana urządzeń na placu zabaw przy świetlicy w Starym Jasińcu – fundusz
sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą.
63. Przebudowa podejścia schodów przy świetlicy wiejskiej w Dziedzinku –
fundusz sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie
realizacji.
64. Przebudowa podejścia i schodów przy świetlicy wiejskiej w Dziedzinku –
podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
65. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu – zadanie w trakcie
realizacji.
66. Przebudowa świetlicy w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej
w Hucie – zadanie w trakcie realizacji.
67. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół
we Wtelnie – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
68. Projekt oraz budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie –
podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
69. Projekt na urządzenie strefy fitness przy ul. Tucholskiej w Mąkowarsku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie projektu.
70. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu –
dokumentacja projektowa – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie
w trakcie realizacji.
71. Projekt, zakup i montaż urządzeń strefy fitness w Dziedzinku – fundusz sołecki
- podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie projektu.
72. Projekt, zakup i montaż urządzeń do strefy fitness w Bieskowie – fundusz
sołecki – podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
73. Doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej we Wtelnie –
zadanie zakończone.
74. Wydano 7 opinii urbanistycznych w sprawie podziału nieruchomości.
75. Burmistrz wydał 3 decyzje, w których ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z jej podziałem w kwocie 14.010,00 zł.
76. Zarejestrowano 32 Akty Notarialne, które zostały przekazane do tutejszego
urzędu przez Kancelarie Notarialne.
77. Wydano 42 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
78. Wydano 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
79. Wpłynęło 13 wniosków o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy.
80. Wydano 19 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
81. Wydano 1 decyzję w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
82. Wpłynęły 3 wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
83. Wydano 2 decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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84. Wpłynęły 4 wnioski o udzielenie informacji, opinii, interpretacji mpzp.
85. 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.).
86. 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 „Lipkusz 4” w Koronowie (Uchwała nr LIX/494/18 z dnia 31 sierpnia
2018 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.).
- Mpzp w części obrębów M. Koronowo, Stary Jasiniec i Nowy Jasiniec
(Uchwała nr XLVII/408/21 z dnia 27 października 2021 r.).
- Mpzp dla terenu położonego w Samociążku ulica Kminkowa (Uchwała
nr XLIX/432/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 8 grudnia 2021 r.).
- Mpzp dla terenu położonego między ulicą Zbożową a ul. Przemysłową
w Koronowie, (Uchwała nr xlix/431/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia
8 grudnia 2021 r.).
- Mpzp „Romanowo III” w Koronowie (Uchwała nr XLIX/430/21 Rady Miejskiej
w Koronowie z dnia 8 grudnia 2021 r.).

Referat Zamówień Publicznych
1.W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano umowy na:
- Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo
i
miasta Koronowo w latach 2022 – 2023,
- Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie
od km 1+300 do km 1+690 – III etap,
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- Wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie,
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Zabezpieczenie
osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do
km 1+690 – III etap w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Zabezpieczenie
osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do
km 1+690 – III etap w specjalności inżynieryjnej drogowej,
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Wymiana
pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie
2.Ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
- Obiór zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na których zamieszkują mieszańcy z terenu Gminy Koronowo,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki nr 31/1, 31/8),
- Rewitalizacja rynku w Koronowie – budowa
3.Trwa procedura wyboru wykonawcy zamówienia publicznego na:
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
gminnych,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki nr 31/1, 31/8),
- Rewitalizacja rynku w Koronowie – budowa

dróg
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE PODJĘTYCH NA LIX
SESJI RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE W DNIU 01.06.2022 ROKU
OR-RM.0008.6.2022

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Numer
uchwały

LIX498/22

LIX499/22

LIX500/22

LIX/501/22

LIX/502/22

LIX/503/22

Data
podjęcia

01.06.2022

01.06.2022

01.06.2022

01.06.2022

Treść uchwały

Wykonanie

zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo

Uchwała
zrealizowana

zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Uchwała
zrealizowana

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako
działka numer 86/207,
położonej w Koronowie
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako
działka numer 86/210,
położonej w Koronowie

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia
międzygminnego dotyczącego
przekazania miastu Bydgoszcz
zadania własnego gminy
Koronowo z zakresu
01.06.2022
utrzymania czystości i
porządku w gminie,
polegającego na
zagospodarowaniu
bioodpadów.

01.06.2022

w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez
Gminę Koronowo

W trakcie
realizacji

W trakcie
realizacji

W trakcie
realizacji

W trakcie
realizacji
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nieruchomości gruntowej –
działki o numerze
ewidencyjnym 57/18 położonej
w Wiskitnie

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski
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