
UCHWAŁA Nr XXV/169/10  
 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 30 marca 2010 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i 
Miasta Izbica Kujawska na lata 2007 – 2013 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami/  
 

Rada Gminy i Miasta 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr V/18/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 
23 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i 
Miasta Izbica Kujawska na lata 2007 – 2013, w pozycji Rozbudowa gminnego wysypiska 
śmieci w Naczachowie, w kolumnie 3 zapis „Rozbudowa gminnego wysypiska śmieci w 
Naczachowie” zastąpić „Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w 
Naczachowie gm. Izbica Kujawska”, w kolumnie 4 kwotę 3.700 zastąpić kwotą 30.000,00 w 
kolumnie 5 kwotę 3.500,00 zastąpić kwotą 25.000,00, w kolumnie 8 zapis „droga gminna” 
zmienić na „Gmina Izbica Kujawska”, w kolumnie 9 słowo „brak” zmienić na „w 
przygotowaniu”, w kolumnie 13 zapis „uzyskanie dodatkowej powierzchni na składowanie 
odpadów” zmienić na „rekultywacja i zamknięcie składowiska”.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA 
Zofia Warda 

 

 

Uzasadnienie 

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2007-2013 
przewidziano inwestycję dotyczącą rozbudowy gminnego wysypiska śmieci w Naczachowie. 
Zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego we Włocławku Gmina i Miasto Izbica Kujawska 
została zobowiązana do zamknięcia gminnego składowiska odpadów z dniem 01.01.2010 
roku oraz do jego rekultywacji w latach 2010 – 2011.  
Zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr V/18/07 Rady 
Gminy i Miasta w związku z możliwością pozyskania dofinansowania na rekultywację 
gminnego składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami. 
Wskazane kwoty zabezpieczają pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej 
oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie.  
 

PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA 
Zofia Warda 


