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Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/282/ 
/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu  
z dnia 2 listopada 2010 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu- 
 
W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.), stwierdza sić, że do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Mićdzylesie, terenów położonych w obrćbie Smreczyna, Gajnik, Kamień-
czyk nie zostały złożone uwagi. 
 
 

 
Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/282/ 
/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu  
z dnia 2 listopada 2010 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury  
technicznej należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
Rozstrzygnićcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.). 
 
Realizacja infrastruktury technicznej bćdzie odbywać sić w oparciu o wszelkie możliwe źródła pozyska-
nia funduszy na ten cel, środków własnych gminy oraz partycypacji inwestorów indywidualnych. 
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UCHWAŁA NR XLVIII/453/10 
 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości 
NOWOLESIE 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), oraz art. 20  
ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w związku z uchwa-
łą nr XXXIX/346/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 
26 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla czćści miejscowości Nowo-
lesie po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej 
uchwały ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzelin 
zatwierdzonego uchwałą nr XIV/174/2000 z dnia  
2 lutego 2000 r. Rada Miejska Strzelina uchwala, 
co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy planu zagospo-
darowania przestrzennego dla czćści miejscowości 
Nowolesie zwany dalej planem, obejmujący ob-
szar w granicach przedstawionych na rysunku pla-
nu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.  

2. Integralną czćścią planu jest: 
1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowi załącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały; 
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3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych sta-
nowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 
1) linia rozgraniczająca – należy linia rozgranicza-

jąca teren inwestycji o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) teren – obszar o określonym przeznaczeniu  
i zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-
czony symbolem; 

3) przeznaczenie terenu – kategorie form zago-
spodarowania lub działalności lub grupy tych 
kategorii, które jako jedyne są dopuszczone 
w danym terenie; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyzna-
czona na rysunku planu, ograniczająca obszar, 
na którym dopuszcza sić wznoszenie budynków 
oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów 
budowli naziemnych niebćdących liniami prze-
syłowymi, sieciami uzbrojenia terenu lub urzą-
dzeniami terenowymi komunikacji, której prze-
kroczenia nie dopuszcza sić na wszystkich kon-
dygnacjach; o ile ustalenia szczegółowe nie 
stanowią inaczej; 

5) powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu 
zajćtą przez budynek w stanie wykończonym, li-
czoną w rzucie przyziemia mierzonego na wyso-
kości 1 m, na powierzchnić działki budowlanej; 

6) urządzenia towarzyszące – należy przez to ro-
zumieć obiekty technicznego wyposażenia, do-
jazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki go-
spodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architektu-
rć, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub 
ozdobnym oraz inne obiekty i urządzenia peł-
niące służebną rolć wobec funkcji określonej 
w przeznaczeniu podstawowym. 

§ 3. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objćtego planem; 
2) linie rozgraniczające teren inwestycji o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4) symbol terenu; 
5) przeznaczenie terenu. 

§ 4. Ustala sić przeznaczenia terenu: teren za-
budowy letniskowej, którą tworzą: zabudowa re-
kreacji indywidualnej, zabudowa mieszkaniowa 
i usługi w zakresie tworzenia bazy pobytowej uzu-
pełniające sić w dowolnych proporcjach lub bćdą-
ce zamiennym sposobem zagospodarowania  
z wyjątkiem moteli i hoteli, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi, oznaczony na rysunku planu 
symbolem MZ.  

Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy 

§ 5. Na obszarze objćtym planem obowiązuje 
nieprzekraczalna linia zabudowy określona na ry-
sunku planu. 

§ 6. Na obszarze objćtym planem, dopuszcza 
sić: 
1) lokalizacjć urządzeń budowlanych; 
2) wydzielenie drogi wewnćtrznej o szerokości nie 

mniejszej niż 5 m. 

Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 

§ 7. Na obszarze objćtym planem, w zakresie 
ochrony środowiska obowiązuje: 
1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach od-

padów komunalnych powstałych jedynie na te-
renie; 

2) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych na zasadach określonych w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach po-
rządkowych; 

3) zakaz lokalizowania przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko z wyłączeniem infrastruktury 
technicznej i łączności publicznej; 

4) ustalenia dotyczące ochrony oraz zakazy i ogra-
niczenia wynikające z wydanej Decyzji Urzćdu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLSgwI 
053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r. zawarte w tej 
decyzji, ustalającej ochronć pośrednią ujćć 
i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia; 

5) zakaz wprowadzania inwestycji mogących po-
wodować ponadnormatywne obciążenie śro-
dowiska naturalnego poza granicami działki, do 
której inwestor posiada tytuł prawny. 

§ 8. Na obszarze objćtym planem, pod wzglć-
dem akustycznym tereny zabudowy letniskowej 
kwalifikuje sić jako tereny rekreacyjno- wypoczyn-
kowe. 

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

§ 9. 1. Na całym obszarze planu obowiązują 
nastćpujące ustalenia w zakresie ochrony krajo-
brazu kulturowego:  
1) nowa zabudowa powinna zostać starannie wpi-

sana w krajobraz kulturowy okolic wsi oraz re-
alizowana w nawiązaniu do zasad ukształtowa-
nia obiektów o tradycyjnych lokalnych formach; 

2) dachy strome dwuspadowe, kryte dachówką 
w kolorze ceglastym lub materiałem dachówko 
podobnym w kolorze czerwonym matowym 

2. W zakresie ochrony zabytków archeologicz-
nych obowiązują nastćpujące ustalenia: wszelkie 
zamierzenia inwestycyjne w zakresie robót ziem-
nych na przedmiotowym obszarze podlegają na-
stćpującemu ustaleniu − inwestor zobowiązany 
jest do pisemnego powiadomienie Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o termi-
nie rozpoczćcia i zakończenia prac ziemnych z co 
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypad-
ku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicz-
nych wymagane jest podjćcie ratowniczych badań 
wykopaliskowych za pozwoleniem Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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Rozdział 5 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

§ 10. 1. Na obszarze objćtym planem, w zakre-
sie zasad obsługi infrastruktury technicznej obo-
wiązuje:  
1) dostawa wody z sieci wodociągowej; 
2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej, 

z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; 
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

do sieci kanalizacji lub retencjonowanie; 
4) zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci elek-

troenergetycznych; 
5) dostawa gazu docelowo z rozdzielczej sieci ga-

zowej; 
2. Na obszarze objćtym planem, o ile przepisy 

rozdziału 6 nie stanowią inaczej, w zakresie zasad 
obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza sić: 
dla nowej zabudowy do czasu wybudowania sieci 
kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorni-
ków bezodpływowych lub przydomowych oczysz-
czalni ścieków; 

3. Na obszarze objćtym planem, w zakresie 
rozbudowy i budowy systemu komunikacji obo-
wiązuje: 
1) lokalizacja garaży i miejsc postojowych na 

działkach budowlanych, na których lokalizowa-
na jest inwestycja; 

2) dla budynków w zabudowie rekreacji indywidu-
alnej, urządzenie minimum dwóch miejsc po-
stojowych na każdy budynek mieszkalny wlicza-
jąc w to garaż. 

Rozdział 6 

Zasady dotyczące łączenia i podziału 
nieruchomości. 

§ 11. Na obszarze objćtym planem, dopuszcza 
sić: 
1) podziały w celu regulacji granic działek; 
2) podziały w celu poszerzenia nieruchomości; 
3) wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktu-

ry technicznej, bez zachowania zasad określo-
nych w przepisach rozdziału 6. 

Rozdział 7 

Ustalenia dla terenu zabudowy letniskowej 

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MZ ustala sić przeznaczenie teren 
zabudowy letniskowej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) kształtowanie budynków – jako wolno stojące; 
2) wysokość budynku nie wićksza niż 12 m; 
3) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od 
strony ulic, 

b) od frontu działki dachów asymetrycznych, 
lukarn i facjat dachowych o powierzchni 
wićkszej niż połowa połaci dachu, 

c) sidingu; 
4) dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci 

nie mniejszym niż 25º i nie wićkszym niż 45º. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie kształtowania zabudowy dopuszcza sić: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości nie 

wićkszej niż 1,5 m, ażurowości nie mniejszej niż 
40%, z podmurówką pełną o wysokości nie 
wićkszej niż 0,5 m; 

2) na działce budowlanej budynek garażowy lub 
gospodarczy wolno stojący, o powierzchni za-
budowy nie wićkszej niż 50 m², wysokości nie 
wićkszej niż 6 m, o geometrii dachu i pokryciu 
jak dla budynku mieszkalnego. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy nie wićksza niż 30% 

powierzchni działki; 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

50% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, do-

puszcza sić wydzielenie drogi wewnćtrznej, dla 
której obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległości 6 m od granicy wydzielonej drogi 
wewnćtrznej. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków łączenia i podziałów nie-
ruchomości dla nowych działek obowiązuje: 
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

1200 m², 
2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej 

22 m. 

Rozdział 8 

Ustalenia końcowe 

§ 13. Stawkć procentową służącą naliczeniu 
opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustala sić w wysokości 5%, dla 
terenu oznaczonego symbolem MZ  

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie w terminie  
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zdzisław Rataj 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/ 
/453/10 Rady Miejskiej Strzelina  
z dnia 9 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/ 
/453/10 Rady Miejskiej Strzelina  
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części miejscowości Nowolesie 

 
Ze wzglćdu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglą-

du Rada Miejska Strzelina nie dokonuje rozstrzygnićć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).  

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/ 
/453/10 Rady Miejskiej Strzelina  
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska Strzelina roz-
strzyga, co nastćpuje:  

§ 1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czćści 
miejscowości Nowolesie, nie przewiduje sić realizacji inwestycji, które są zadaniami własnymi gminy. 
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UCHWAŁA NR II/6/10 
 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

 z dnia 14 grudnia 2010 r. 

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku 
leśnego i podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a  
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 
30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) 
Rada Miejska w Szczytnej uchwala:  

§ 1. 1. Określa sić wzór deklaracji na podatek 
rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwa-
ły. 

2. Określa sić wzór informacji w sprawie po-
datku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały. 

§ 2. 1. Określa sić wzór deklaracji na podatek 
leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 

2. Określa sić wzór informacji w sprawie po-
datku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik nr 4 do 
uchwały. 

§ 3. 1. Określa sić wzór deklaracji na podatek 
od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik  
nr 5 do uchwały. 

2. Określa sić wzór informacji w sprawie po-
datku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącz-
nik nr 6 do uchwały. 


