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UCHWAŁA NR XIV/77/11 RADY GMINY BURZENIN 

  
 z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru części działki Nr 333 położonej we wsi Kopanina, gmina Burzenin 

 
Na podstawie art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 

29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 
804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 
1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 153, poz. 901) oraz art. 
18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 
134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z uchwa-
łą Nr LII/243/10 Rady Gminy Burzenin z dnia 28 
września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania planu miejscowego dla obszaru części działki 
Nr 333 położonej we wsi Kopanina, stwierdzając 
zgodność planu ze Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bu-
rzenin, Rada Gminy Burzenin uchwala, co następuje:  

 
Rozdział I 

Ustalenia ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego gminy Burzenin dla frag-
mentu obszaru we wsi Kopanina, obejmujący część 
działki oznaczonej numerem 333, w granicach okre-
ślonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej 
uchwały. 

3. Integralnymi częściami planu są: 
1) rysunek planu w skali 1:500 obejmujący obszar 

objęty planem, stanowiący załącznik Nr 1 do 
uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, stanowiące za-
łącznik Nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w 
planie inwestycji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące za-
łącznik Nr 3 do uchwały. 

4. Stwierdza się, że plan jest zgodny ze Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Burzenin. 

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest 
mowa o: 
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Gminy Burzenin; 
2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go będącego przedmiotem niniejszej uchwały Ra-
dy Gminy Burzenin; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustale-
nia graficzne przedstawione na mapie sytuacyj-
no-wysokościowej w skali 1:500, stanowiącej za-
łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
inne przepisy prawne poza ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar we 
wsi Kopanina objęty niniejszym planem w grani-
cach przedstawionych na rysunku planu; 

6) terenie – należy przez to rozumieć najmniejszą, 
wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę 
ustaleń planu, oznaczoną symbolem literowym i 
cyfrowym, dla której ustalono przepisy prawa 
miejscowego, gdzie litera oznacza przeznaczenie, 
a cyfra – liczbę porządkową; 

7) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć określony w planie rodzaj prze-
znaczenia, które dominuje na danym terenie; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
które można dopuścić na danym terenie celem 
uzupełnienia, obsługi lub wzbogacenia przezna-
czenia podstawowego; 

9) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
część powierzchni działki zajętą przez rzuty po-
ziome wszystkich budynków w ich obrysie (w 
tym również garaży i budynków gospodarczych) z 
zaliczeniem podcieni; 

10) wysokości budynku – należy przez to rozumieć 
wysokość obliczoną według zasad określonych w 
przepisach odrębnych; 

11) działalności gospodarczej nieuciążliwej – należy 
przez to rozumieć działalność gospodarczą usłu-
gową i (lub) produkcyjną, których ewentualna 
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uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska wy-
wołana przez tę działalność nie może wykraczać 
poza granice obiektu i działki, a tym samym po-
wodować konieczności ustanowienia strefy och-
ronnej lub strefy ograniczonego użytkowania; 

12) oddziaływaniu na środowisko – należy przez to 
rozumieć oddziaływanie na środowisko oraz na 
zdrowie ludzi; 

13) standardach emisyjnych – należy przez to rozu-
mieć dopuszczalne wielkości emisji substancji, a 
także energii, takich jak: ciepło, hałas, wibracje 
lub pola elektromagnetyczne, określone w prze-
pisach odrębnych i aktach normatywnych. 

2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie 
zdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozu-
mieć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisa-
mi prawa. 

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są: 
1) oznaczone symbolem PU tereny zabudowy pro-

dukcyjno-usługowej; 
2) oznaczone symbolem KDL - tereny komunikacji – 

drogi publicznej lokalnej. 
§ 4. W planie ustala się: 

1) przeznaczenie terenów wraz z liniami rozgranicza-
jącymi tereny o różnym przeznaczeniu; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu; 

5) granice oraz sposoby zagospodarowania terenu 
podlegającego ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz po-
działu nieruchomości; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji i infrastruktury technicznej; 

9) stawkę procentową stanowiącą podstawę ustale-
nia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nie-
ruchomości. 

§ 5. 1. Integralną częścią ustaleń planu sta-
nowiących treść niniejszej uchwały jest rysunek pla-
nu w skali 1:500, stanowiący załącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) strefa zieleni izolacyjnej wysokiej; 
5) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami. 

3. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu 
mają charakter informacyjny. Są to: 
1) granica Parku Krajobrazowego Międzyrzecza 

Warty i Widawki; 

2) granica projektowanego Złoczewskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 

 
Rozdział II 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania 
 
§ 6. Na obszarze objętym planem we wsi Ko-

panina, wyznacza się: 
1) tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, ozna-

czone na rysunku planu symbolem 1PU, dla któ-
rych ustala się: 

 a) funkcję podstawową: zabudowę produkcyjną, 
usługową, składy i magazyny z obiektami i 
urządzeniami towarzyszącymi, nie stanowiące 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco od-
działywać na środowisko, 

 b) z zastrzeżeniem punktu a, przeznaczenie służą-
ce działaniom polegającym na budowie no-
wych budynków usługowych, produkcyjnych i 
magazynowych wraz z niezbędnymi dla ich 
funkcjonowania budynkami gospodarczymi, 
garażami, terenami zieleni, dojazdami i doj-
ściami oraz obiektami i urządzeniami infra-
struktury technicznej, 

 c) wyklucza się lokalizację budynków o funkcjach 
mieszkalnych oraz usług publicznych, 

 d) dopuszcza się lokalizację urządzeń telekomu-
nikacji i łączności publicznej; 

2) teren komunikacji: teren przeznaczony na posze-
rzenie powiatowej drogi publicznej, klasy lokal-
nej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
2KDL, dla którego ustala się: 

 a) funkcję podstawową: zapewnienie obsługi ko-
munikacyjnej terenów przyległych, 

 b) funkcję dopuszczalną: prowadzenie sieci uz-
brojenia terenu. 

 
Rozdział III 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

 
§ 7. Na obszarze objętym planem określa się 

elementy zagospodarowania przestrzennego wy-
magające budowy obiektów budowlanych i prowa-
dzenia działalności na terenie działki, zaliczane do 
przedsięwzięć przemysłowych i/lub usługowych 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko na terenie oznaczonym symbolem 1PU 
oraz przeznaczenie na cele komunikacji pasa terenu 
wzdłuż istniejącej drogi powiatowej na jej poszerze-
nie, oznaczone symbolem 2KDL. 

 
Rozdział IV 

Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

 
§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
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1) obszar objęty planem jest położony poza granicą 

Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Wi-
dawki; 

2) obszar objęty planem jest położony w granicach 
projektowanego Złoczewskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu, w związku z czym rodzaj 
działalności oraz sposób zagospodarowania i za-
budowy nie mogą pozostawać w kolizji z zasa-
dami ochrony OCHK, wynikającymi z przepisów 
odrębnych; 

3) z zastrzeżeniem inwestycji z zakresu telekomuni-
kacji i łączności publicznej, uciążliwość projekto-
wanej zabudowy i prowadzonej działalności zwią-
zanej z funkcją podstawową, nie może wykraczać 
poza granice terenu, do którego inwestor ma ty-
tuł prawny; 

4) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
i oczyszczonych ścieków do wód powierzchnio-
wych i do gruntu, emisji zanieczyszczeń powie-
trza i emisji hałasu ponad dopuszczalne normy 
oraz powodowania przekroczeń dopuszczalnego 
w odrębnych przepisach poziomu wibracji; 

5) ustala się obowiązek wstępnego oczyszczania 
ścieków deszczowych z utwardzonych powierz-
chni, w miejscu ich powstawania, przed odpro-
wadzeniem do zbiornika odparowującego; 

6) ustala się obowiązek wyposażenia terenu w po-
jemniki do gromadzenia odpadów, zaś ich usu-
wanie i utylizacja będzie prowadzona z uwzględ-
nieniem selektywnej gospodarki odpadami zgo-
dnie z przepisami odrębnymi, w ramach zakła-
dowego systemu gromadzenia i utylizacji odpa-
dów; 

7) tereny oznaczone symbolem 1PU nie podlegają 
ochronie akustycznej. 

 
Rozdział V 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 
§ 9. Obszar objęty planem znajduje się poza 

granicami strefy obserwacji archeologicznej i nie jest 
objęty ochroną konserwatorską na podstawie prze-
pisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
w związku z czym nie ustala się szczególnych form 
ochrony w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Wymagania wynikające  
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

 
§ 10. 1. Na obszarze objętym planem nie wy-

stępują obszary przestrzeni publicznej, w rozumieniu 
art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzglę-
dnione w obowiązującym dla gminy Burzenin stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 

2. Na obszarze objętym planem od strony 

drogi publicznej, ustala się następujące zasady umie-
szczania reklam i sposobów informacji wizualnej: 
1) dopuszcza się realizację wolnostojących reklam o 

powierzchni nie większych niż 6 m2 i wysokości 
do 4 m, przy czym urządzenia związane z reklamą 
mogą być lokalizowane na terenie położonym 
pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a nieprze-
kraczalną linią zabudowy; 

2) dopuszczalne są reklamy podświetlone; 
3) zakaz umieszczania reklam: 
 a) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla zna-

ków drogowych lub w sposób utrudniający 
ich odczytanie, 

 b) na drzewach i w zasięgu ich koron. 
 

Rozdział VII 
Parametry i wskaźniki kształtowania  

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
 
§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1PU, ustala się następujące warun-
ki zabudowy i zasady zagospodarowania: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) realizację zabudowy do potrzeb zakładu pro-

dukcyjno-usługowego z możliwością jej prze-
budowy i rozbudowy oraz zagospodarowanie 
terenu zgodne z ustalonymi funkcjami, z uw-
zględnieniem nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy według rysunku planu, 

 b) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów o funk-
cjach chronionych, za wyjątkiem pomieszczeń 
socjalnych i dozoru związanych z obsługą te-
renu, 

 c) obowiązek zapewnienia parkingów na wła-
snym terenie w ilości min. 30% w stosunku do 
liczby zatrudnionych, 

 d) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
1PU, należy uwzględnić wewnętrzną drogę 
ewakuacyjną, 

 e) ustala się zasadę zastosowania kolorystyki 
elewacji budynków i pokrycia dachów uwzglę-
dniającej logo firmy, jednak z wykluczeniem 
jaskrawych barw dysharmonizujących z natu-
ralną kolorystyką upraw rolnych i użytkowania 
leśnego na działkach sąsiednich, 

 f) od strony drogi publicznej ustala się zakaz 
realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych ele-
mentów betonowych i żelbetonowych, 

 g) obsługa komunikacyjna: z istniejącej powia-
towej drogi publicznej lokalnej przewidzianej 
do poszerzenia i przebudowy, oznaczonej w 
planie symbolem 2KDL; 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna wysokość zabudowy administra-
cyjno-socjalnej i usługowej - dwie kondygna-
cje naziemne o maksymalnej wysokości do ka-
lenicy 8 m, 
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 b) maksymalna wysokość zabudowy produkcyj-

nej i składowo-magazynowej - 2 kondygnacje 
użytkowe, jednak nie więcej niż 10,0 m do ka-
lenicy; ograniczenie to nie dotyczy urządzeń 
technologicznych takich jak kominy, silosy, 
wyciągi wentylacyjne, itp., dla których mak-
symalna wysokość liczona od powierzchni te-
renu to 15 m, 

 c) maksymalna wysokość garaży i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja użytkowa, jed-
nak nie więcej niż 6 m do kalenicy, 

 d) geometria dachów: dopuszcza się dach płaski 
w części usługowej i administracyjno-biu-
rowej, dla pozostałych budynków obowiązują 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia od-
powiadających sobie połaci min. 150; zróżni-
cowanie może dotyczyć kierunku kalenic, 

 e) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki - 60%, 

 f) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej - 20% powierzchni działki, 

 g) maksymalna wysokość ogrodzeń - 220 cm, 
 h) minimalna i maksymalna intensywność zabu-

dowy – 0,1 do 0,3; 
 i) w przypadku realizacji obiektów i urządzeń o 

wysokości 50 m npt i wyższych, stanowiących 
przeszkody lotnicze, ustala się obowiązek zgło-
szenia, za pośrednictwem Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Łodzi, przed wydaniem 
pozwolenia na budowę, do Szefostwa Służby 
Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP – Wydział 
Lotniskowy w celu uzgodnienia lokalizacji i 
ustalenia oznakowania przeszkodowego tych 
obiektów; 

3) zasady uzbrojenia terenu: 
 a) w zakresie zaopatrzenia w wodę - z gminnej 

sieci wodociągowej istniejącej w korytarzu 
powiatowej drogi publicznej, z uwzględnie-
niem na terenie produkcyjno-usługowym lo-
kalizacji hydrantów naziemnych dla celów 
przeciwpożarowych, 

 b) w zakresie odprowadzania ścieków deszczo-
wych: po podczyszczeniu w urządzeniach 
oczyszczających zlokalizowanych na własnym 
terenie, ścieki deszczowe będą odprowadzane 
do zbiornika odparowującego zlokalizowane-
go na terenie inwestycji, 

 c) w zakresie odprowadzania ścieków sanitar-
nych: do czasu budowy kanalizacji sanitarnej, 
ścieki sanitarne będą gromadzone w szczel-
nych zbiornikach bezodpływowych i wywożo-
ne do punktu zlewowego przy oczyszczalni 
ścieków w Burzeninie. Po wybudowaniu kana-
lizacji sanitarnej ścieki sanitarne będą odpro-
wadzone do sieci z jednoczesną likwidacją 
zbiornika bezodpływowego, 

 d) nie przewiduje się występowania ścieków te-
chnologicznych, 

 e) w zakresie zasilania w energię elektryczną: za-
opatrzenie obszaru w energię elektryczną na-

stąpi w oparciu o istniejącą sieć niskiego na-
pięcia, na warunkach uzgodnionych z właści-
wym zakładem energetycznym, 

 f) ustala się, że ogrzewanie budynków i wyko-
rzystanie ciepła do celów technologicznych 
może nastąpić z zastosowaniem źródła ciepła 
spełniającego standardy emisyjne określone 
w przepisach odrębnych; 

4) zasady podziału terenu: zakaz wtórnego podziału 
nieruchomości. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 2KDL, ustala się: 
1) szerokość oznaczoną na rysunku planu poprzez 

jej zwymiarowanie; jest to teren przeznaczony na 
poszerzenie drogi powiatowej, klasy lokalnej do 
20 m w liniach rozgraniczających, liczony od osi 
jezdni symetrycznie po 10 m w każdą stronę; 

2) możliwość lokalizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych i uzgodnionych z zarządcą drogi. 

 
Rozdział VIII 

Granice i sposoby zagospodarowania  
terenów lub obiektów podlegających  

ochronie ustalonych na podstawie  
przepisów odrębnych, w tym terenów  

górniczych, a także narażonych  
na niebezpieczeństwo powodzi  
i osuwania się mas ziemnych 

 
§ 12. 1. Na obszarze objętym planem nie wy-

stępują tereny i obszary górnicze, nie występuje 
niebezpieczeństwo powodzi – w związku z powyż-
szym plan nie formułuje ustaleń w tym zakresie. 

2. Na terenie objętym planem nie występuje 
niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych – w 
związku z tym plan nie formułuje ustaleń w tym za-
kresie. 

3. Teren nie jest objęty systemem drenar-
skim. 

 
Rozdział IX 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 
§ 13. 1. Nie ustala się szczególnych warun-

ków zagospodarowania terenów. 
2. Nie przewiduje się tymczasowego zago-

spodarowania i użytkowania terenu. 
 

Rozdział X 
Stawki procentowe, stanowiące podstawę 
ustalania jednorazowej opłaty od wzrostu  

wartości nieruchomości 
 
§ 14. Dla terenu oznaczonego w planie sym-

bolem 1PU, ustala się jednorazową opłatę z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości, płatną w przypad-
ku zbycia tej nieruchomości, w wysokości 30%. Dla 
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terenu komunikacji oznaczonych symbolem 2KDL 
ustala się stawkę procentową w wysokości 1%. 

 
Rozdział XI 

Przepisy końcowe 
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Burzenin. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
 Gminy Burzenin:  
Leszek Nawrocki 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XIV/77/11 
Rady Gminy Burzenin 
z dnia 24 listopada 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XIV/77/11 
Rady Gminy Burzenin 
z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 

WNIESIONYCH PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
 
Podczas wyłożenia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru części działki Nr 333 położonej we wsi Kopa-
nina, gmina Burzenin w okresie od 26 września do 
17 października 2011 r., z możliwością składania 
uwag do dnia 31 października 2011 r. żadnych 
uwag nie wniesiono. Nie złożono również żadnych 
uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 

do projektu planu wyłożonej razem z projektem 
planu do publicznego wglądu. 

W tej sytuacji, na podstawie art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) Rada Gminy 
Burzenin nie podejmuje rozstrzygnięcia w tym za-
kresie. 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XIV/77/11 
Rady Gminy Burzenin 
z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z późn. zmianami) Gminy Burzenin stwierdza, że 
zagospodarowanie i zabudowa obszaru objętego 

planem miejscowym nie wymaga realizacji zadań 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do 
zadań własnych gminy. 

W tej sytuacji Rada Gminy nie podejmuje 
rozstrzygnięcia w ww. zakresie. 
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UCHWAŁA NR XXIV/128/11 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

  
 z dnia 21 grudnia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/111/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 14 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 

art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 
poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 

225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, 
poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada 
Miejska w Działoszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/111/11 Rady Miejskiej 
w Działoszynie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości w § 1 pkt 2, wprowadza się następujące zmiany: 
1) lit. e otrzymuje brzmienie:  

 „e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - 3,66 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, z wyjątkiem garaży dla których staw-
ka wynosi - 4,59 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej.”; 

2) skreśla się lit. f. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-


