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UCHWAŁA NR XIV/84/11 
 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 

 z dnia 28 października 2011 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. 
Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada 
Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:  

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego na 2012 rok ogłoszoną 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 19 października 2011 roku 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 

pierwszych trzech kwartałów 2011 roku z kwoty 
74,18 zł do kwoty 50,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Mirsk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jed-
nak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy:  
Piotr Konsur 
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UCHWAŁA NR XIII/61/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

 z dnia 28 września 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – I etap  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
ze zmianami), w związku z uchwałą nr VII/31/2011 
Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego gminy Olszyna oraz po stwierdzeniu 
jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Olszyna, przyjętego uchwałą nr X/47/ 
/2011r. Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 22 czerw-
ca 2011r., Rada Miejska w Olszynie ustala, co na-
stępuje:  

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Olszyna 
uchwalonego uchwałą nr IX/55/2003 Rady Gminy 
w Olszynie z dnia 10 grudnia 2003 r., zwaną dalej 
planem. 

2. Obszar objęty zmianą planu obejmuje tere-
ny osiedla mieszkaniowego przy ul. Chopina w 
Olszynie. 

3. Granice terenu objętego zmianą planu 
oznaczono na rysunku zmiany planu, stanowiącym 
załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

4. Załącznikiem do uchwały jest: 
1) załącznik nr 1 – rysunek nr 1, sporządzony na 

mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, stanowiący 
integralną część planu; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. 

5. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń  
planu. 

§ 2. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział II oraz 
rysunek planu; 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział IV; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział V; 
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4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział VI; 

5) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, zasad kształtowania zabudowy 
oraz wskaźniki zagospodarowania terenu –
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział III; 

6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 
VII; 

7) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział VIII; 

8) sposobów usytuowania obiektów budowla-
nych w stosunku do dróg i innych terenów 
publicznie dostępnych oraz do granic przyle-
głych nieruchomości, kolorystykę obiektów 
budowlanych oraz pokrycie dachów – ustale-
nia w tym zakresie zawiera rozdział III oraz ry-
sunek planu; 

9) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych 
działek budowlanych – ustalenia w tym zakre-
sie zawiera rozdział III; 

10) stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
– ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział XI. 
2. Ze względu na brak występowania na ob-

szarze opracowania problematyki, terenów lub 
obiektów w planie nie ustala się: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych; 

2) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenu. 

§ 3. 1. Ilekroć w uchwale i na rysunkach planu 
jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Olszyna, uchwalonego uchwa-
łą nr IX/55/2003 Rady Gminy w Olszynie z dnia 
10 grudnia 2003 r.; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-
sunek zmiany planu stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały; 

3) terenie – należy przez to rozumieć teren 
o określonym rodzaju przeznaczenia i zasa-
dach zagospodarowania, wydzielony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi; 

4) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które 
w ramach realizacji planu winno stać się do-
minującą formą wykorzystania terenu; w ra-
mach przeznaczenia podstawowego mieszczą 
się elementy zagospodarowania bezpośrednio 
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu; elementy te obejmują 
w szczególności: dojścia i dojazdy, place ma-

newrowe i gospodarcze, miejsca postojowe 
i garaże dla samochodów mieszkańców 
i użytkowników, miejsca oraz urządzenia wy-
poczynku i rekreacji oraz zieleń przydomową; 
urządzenia techniczne obsługujące teren; 

5) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – nale-
ży przez to rozumieć przeznaczenie, które mo-
że być realizowane jako uzupełnienie funkcji 
podstawowej, na warunkach określonych 
w przepisach szczegółowych uchwały; 

6) terenach zabudowy usługowej – należy przez 
to rozumieć funkcję terenów i obiektów służą-
cych działalności z zakresu: 
a) handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji pa-

liw oraz sprzedaży samochodów, 
b) gastronomii, 
c) usług turystyki i odnowy biologicznej, 
d) działalności biurowej, administracji, 
e) usług informatycznych i łączności, 
f) projektowania i innych form pracy twór-

czej, 
g) drobnych usług rzemieślniczych związa-

nych z obsługą gospodarstw domowych, 
w tym usług fryzjerskich, kosmetycznych, 
krawieckich, szewskich, tapicerskich, pral-
niczych, piekarniczych i produkcji cukierni-
czej oraz usług naprawy sprzętu codzien-
nego użytku, z wyłączeniem naprawy sa-
mochodów i motocykli, 

h) sportu i rekreacji, 
i) ochrony zdrowia (opieka zdrowotna), 
j) oświaty (edukacji) i nauki; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię, która nie może być 
przekroczona przy sytuowaniu budynku; nie 
dotyczy ona ryzalitów, okapów, gzymsów, 
przedsionków, ganków, witryn, wykuszy, kla-
tek schodowych i schodów wysuniętych do 
1,5 m poza obrys elewacji budynku; 

8) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne, obejmujące: 
a) sieci wodociągowe, 
b) sieci kanalizacyjne, 
c) sieci elektroenergetyczne, 
d) sieci gazownicze, 
e) stacjonarne i ruchome sieci telekomunika-

cyjne, 
f) urządzenia radiokomunikacyjne; 

9) obiektach o funkcjach pomocniczych – należy 
przez to rozumieć zlokalizowane na działkach 
obiekty gospodarcze i garaże oraz wiaty zwią-
zane z obsługą ustalonego w planie przezna-
czenia terenu; 

10) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wartość stanowiąca stosunek po-
wierzchni zabudowy stałych obiektów zlokali-
zowanych (w tym gospodarczych i garaży) 
w obrębie działki do powierzchni tej działki; 

11) wysokość okapu lub gzymsu – należy przez to 
rozumieć parametr pionowego gabarytu bu-
dynku z dachem stromym, mierzony w me-
trach od najniższego terenu przy budynku do 
poziomu okapu/gzymsu głównego; 

12) wysokość kalenicy – należy przez to rozumieć 
parametr pionowego gabarytu budynku, mie-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 237 – 22454 – Poz. 4136 

 

rzony w metrach od najniższego terenu przy 
budynku do najwyższego poziomu kalenicy 
dachu; 

13) dachu symetrycznym – należy przez to rozu-
mieć dach o jednakowym kącie nachylenia 
głównych połaci oraz o symetrycznym ukła-
dzie połaci w płaszczyźnie ściany budynku; 

14) kącie nachylenia połaci – należy przez to ro-
zumieć kąt mieszczący się w zakresie określo-
nym w ustaleniach planu, jednakowy dla 
głównych połaci dachu; 

15) obiektach o funkcjach pomocniczych – należy 
przez to rozumieć obiekty gospodarcze i wiaty 
oraz garaże, wykorzystywane na potrzeby 
własne. 

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

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odno-
szące się do ich przeznaczeń oraz warunków 
zabudowy i zagospodarowania; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy. 
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie- 

wymienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną. 

Rozdział II 

Przeznaczenie terenu 

§ 5. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) tereny infrastruktury technicznej, 
b) tereny zieleni urządzonej; 
c) obiekty o funkcjach pomocniczych; 

3) przeznaczenie uzupełniające dotyczące terenów 
infrastruktury technicznej może zajmować nie 
więcej niż 15% powierzchni działki; 

4) zasady lokalizacji usług wbudowanych w budy-
nek mieszkalny regulują przepisy odrębne; 

5) dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji 
odmiennych od ustalonych w planie. 

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem Ws ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny wód 

powierzchniowych śródlądowych; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zie-

leni urządzonej. 

Rozdział III 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy 

oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 

§ 7. 1. Budynki istniejące do zachowania i ad-
aptacji, oznaczono na rysunku planu. 

2. Ustala się następujące zasady kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy 
budynki usytuować na działkach w nawiązaniu 
do układu dróg/równolegle do linii rozgranicza-
jących dróg/równolegle do oznaczonej na ry-
sunku planu linii zabudowy; 

2) zabudowę kształtować z zachowaniem zasady 
nawiązania do cech lokalnej tradycji architekto-
nicznej w zakresie ukształtowania bryły budyn-
ku oraz formy i spadków dachu; 

3) otoczenia budynków zagospodarowywać ziele-
nią urządzoną i przydomowym zagospodaro-
waniem, właściwym dla funkcji działki i zabu-
dowy; 

4) dla obiektów o funkcjach pomocniczych do-
puszcza się możliwość odmiennego kształtowa-
nia geometrii dachu. 

§ 8. 1. Ustala się następujące zasady kształto-
wania kolorystyki: 
1) wyodrębnić kolorystycznie elementy architek-

tonicznego ukształtowania budynku, 
2) dla głównej elewacji – części wykończonej tyn-

kiem stosować kolory jasne i stonowane z jed-
noczesnym wykluczeniem kolorów podstawo-
wych i jaskrawych. 

§ 9. 1. Na terenie MN obowiązują następujące 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) usytuowanie linii zabudowy – nieprzekraczal-
nej – określa rysunek planu; 

2) charakter zabudowy: wolno stojąca; 
3) maksymalna intensywność zabudowy działki: 

0,55; 
4) minimalna intensywność zabudowy: 0,05; 
5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,30; 
6) maksymalna wysokość kalenicy: 10 m; 
7) maksymalna wysokość okapu: 5,5 m; 
8) maksymalna wysokość okapu, elewacji 

/gzymsu/attyki budynków o funkcjach pomoc-
niczych: 3,5 m; 

9) dach stromy o symetrycznych układach połaci 
i kalenicy, dwuspadowy; 

10) kąt nachylenia połaci dachu: 35o−45o; 
11) minimalny kąt nachylenia połaci dachu obiek-

tów o funkcjach pomocniczych: 25o; 
12) materiały pokrycia dachu – dachówka cera-

miczna / bitumiczna / cementowa, łupek (natu-
ralny i sztuczny), blachodachówka; 

13) kolor materiału pokrycia dachu – ceglasty 
(czerwony), brązowy, szary (grafitowy); 

14) minimalna powierzchnia wydzielonych dzia-
łek: 800 m2. 

Rozdział IV 

Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 10. 1. Minimalny wskaźnik powierzchni bio-
logicznie czynnej działki: 0,4 

2. Ustala się następujące standardy ochrony 
terenu przed hałasem: 
1) tereny oznaczone symbolem MN podlegają 

ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczo-
ne pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

§ 11. 1. Zasady ochrony oraz warunki usunię-
cia drzew i krzewów określają przepisy odrębne. 
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2. W zagospodarowaniu terenów należy dążyć 
do zachowania wszystkich występujących na ob-
szarze objętym planem drzew. 

3. Drzewa usunięte zastąpić nowymi nasadze-
niami. 

§ 12. Dla terenu oznaczonego symbolem  
Ws obowiązują zasady lokalizacji budowli i urzą-
dzeń wodnych, określone w przepisach Prawa 
wodnego. 

Rozdział V 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu kulturowego 

§ 13. 1. Na całym obszarze planu ochronie 
podlegają istniejące i odkryte w toku prac budow-
lanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytko-
wych. 

2. Zasady ochrony zabytków archeologicznych 
oraz postępowania w przypadku odkrycia w toku 
prac budowlanych obiektów lub przedmiotów 
o cechach zabytkowych, jak i prowadzenia ratow-
niczych badań archeologicznych, określają przepi-
sy odrębne. 

3. Przepisom uchwały podlegają stanowiska 
archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabyt-
ków po dniu wejścia uchwały w życie. 

Rozdział VI 

Zasady kształtowania przestrzeni publicznej 

§ 14. 1. Na elewacjach budynków mogą być 
umieszczone wyłącznie szyldy, napisy z liternictwa 
przestrzennego i tablice informacyjne wyłącznie 
odnoszące się do przedmiotu działalności prowa-
dzonej w danym budynku lub nieruchomości, przy 
zachowaniu następujących warunków: 
1) rozwiązania kolorystyczne wszystkich umiesz-

czanych na elewacji elementów winny charak-
teryzować się barwami stonowanymi, o niskiej 
chromatyczności; 

2) zespół tablic winien tworzyć uporządkowany 
i zwarty układ kompozycyjny w pionie i pozio-
mie; 

3) szyldy umieszczać w sposób zapewniający 
harmonijne ukształtowanie elewacji budynku; 

4) maksymalna powierzchnia zespołu tablic in-
formacyjnych/tablicy informacyjnej na jednej 
elewacji budynku mieszkalno-usługowego 
i mieszkalnego nie może przekroczyć 0,9 m2; 

5) tablice i szyldy umieszczać wyłącznie w części 
parterowej. 

2. Na terenie działki wyklucza się lokalizację 
wolno stojących przestrzenno-architektonicznych 
nośników reklam i informacji. 

§ 15. 1. Wzdłuż linii rozgraniczających terenu 
oznaczonego symbolem MN ustala się następują-
ce zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: 
1) maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,6 m; 

wymagane przęsła ażurowe o łącznej po-
wierzchni prześwitów nie mniejszych niż 50% 
powierzchni prześwitów; 

2) wymagany rodzaj zastosowanych materiałów 
przęsła – metalowe lub drewniane; 

3) wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych 
lub wykonanych z prefabrykatów betonowych. 

Rozdział VII 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 16. 1. Zachowuje się istniejącą obsługę tere-
nów, poprzez zjazdy, z dróg publicznych. 

2. Dopuszcza się nowe zjazdy na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych. 

3. Parametry wewnętrznych dróg dojazdo-
wych, miejsc i placów postojowych, placów go-
spodarczych i manewrowych i dojść pieszych na-
leży przyjmować o wielkościach odpowiadających 
potrzebom techniczno – funkcjonalnym, przy czym 
minimalne wielkości należy określić zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

4. W obrębie linii rozgraniczających dróg nale-
ży dążyć do zachowania w maksymalnym stopniu 
istniejącej zieleni. 

§ 17. 1. W granicach działek budowlanych, na-
leży zabezpieczyć odpowiednią do potrzeb i prze-
pisów odrębnych liczbę miejsc postojowych. 

2. Minimalną liczbę miejsc postojowych na 
działkach budowlanych należy ustalić w oparciu  
o następujące wskaźniki dla poszczególnych  
funkcji: 
1) zabudowa mieszkaniowa – 1 mp/1 mieszkanie 
2) biura, handel, i inne usługi – 1 mp/50 m² p.u. 

§ 18. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę, od-
prowadzenie ścieków, wody deszczowej, dostawy 
energii elektrycznej, gazu i ciepła, ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

z istniejących sieci komunalnych; 
2) odprowadzenie wód deszczowych do lokalnego 

systemu kanalizacji deszczowej lub na teren 
działki, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) dostawę energii elektrycznej z istniejących sieci 
dystrybucyjnych i urządzeń przedsiębiorstwa 
energetycznego zajmującego się przesyłem i 
dystrybucją energii zgodnie z ustawą Prawo 
Energetyczne; 

4) zaopatrzenie w gaz – z dystrybucyjnej sieci ga-
zowej w uzgodnieniu z operatorem sieci po 
spełnieniu warunków technicznych i ekono-
micznych przyłączenia na zasadach określonych 
przez operatora sieci, zgodnie z ustawą Prawo 
energetyczne i rozporządzeniami wykonawczy-
mi do tej ustawy; 

5) ogrzewanie obiektów w oparciu o źródła indy-
widualne, spełniające wymogi sanitarne i 
ochrony środowiska określone w przepisach 
odrębnych. 

2. Ustala się następujące zasady obsługi w za-
kresie gospodarki odpadami: 
1) wyklucza się składowanie odpadów komunal-

nych oraz ich odzysk i unieszkodliwianie; 
2) dopuszcza się wyłącznie czasowe magazyno-

wanie odpadów komunalnych w miejscach zlo-
kalizowanych zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych; 

3) miejsca czasowego magazynowanie odpadów 
komunalnych należy zagospodarować w spo-
sób umożliwiający ich segregację. 
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Rozdział VIII 

Szczegółowe zasady i warunki scalania 
nieruchomości 

§ 19. 1. Na terenach wyznaczonych w planie 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące szcze- 
gółowych zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości: 
1) zachować przepisy odrębne oraz przepisy ni-

niejszej uchwały; 
2) granice scalania i podziału dostosować od usta-

lonych na rysunku planu linii rozgraniczających; 
3) pod urządzenie infrastruktury technicznej i dro-

gi dopuszcza się wydzielenie działek o wielko-
ściach wynikających z przepisów odrębnych 
oraz potrzeb techniczno-użytkowych; 

4) ustala się następujące parametry działek: 
a) minimalna powierzchnia działki: 800 m², 
b) minimalna szerokość działki: 20 m, 

c) kąt położenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego: 65º do 90º. 

Rozdział IX 

Przepisy końcowe 

§ 20. Ustala się stawkę procentową służącą 
ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości 30%. 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Olszyny. 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie w terminie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
Wiesław Wypych 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 237 – 22457 – Poz. 4136 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/ 
/61/2011 Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 28 września 2011 r. 

 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/ 
/61/2011 Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 28 września 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olszynie sprawie uwag  
wniesionych do wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego Etap I 

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Olszy-
na w dniach od 12 sierpnia 2011 r. do 12 września 2011 r. nie wpłynęła żadna uwaga. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/ 
/61/2011 Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 28 września 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego − Etap I 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

1. Tereny objęte zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stanie istnieją-
cym są wyposażone w sieci infrastruktury technicznej oraz posiadają dostęp do dróg publicznych. 

2. Na terenach objętych planem nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy – zwią-
zane z obsługą tych terenów. 

3. Zakłada się, że niezbędne do obsługi sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, związane 
z bezpośrednią obsługą zabudowy, będą realizowane przez poszczególnych inwestorów oraz przedsię-
biorstwa energetyczne. 
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UCHWAŁA NR XII/108/11 
 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH 

 z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku 
z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 13e ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,  
poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co 
następuje:  

§ 1. Poza wymienionymi w art. 7 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych, art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz art. 7 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym, zwalnia się od podatku od nie-
ruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego: 
1) budynki lub ich części oraz grunty związane 

z realizacją zadań komunalnych w zakresie bu-
downictwa mieszkaniowego, 

2) grunty, budynki i budowle wykorzystywane 
wyłącznie do działalności kulturalnej, oświato-

wej, sportowo-rekreacyjnej oraz do celów prze-
ciwpożarowych, 

3) grunty, budynki i budowle wykorzystywane 
wyłącznie do działalności komunalnej, z wyjąt-
kiem związanych ze składowaniem odpadów, 
służących do odprowadzania i oczyszczania 
ścieków, związanych z procesem poboru i 
uzdatniania wody a także rurociągów i przewo-
dów sieci rozdzielczej wody, 

4) budynki pozostałe lub ich części wyłączone 
z gospodarstw rolnych, przekazanych w zamian 
za świadczenia uregulowane w ustawie o ubez-
pieczeniu społecznym rolników. 

§ 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwa-
ły traci moc uchwała nr XXXVII/290/05 Rady Gmi-
ny Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 roku 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Siechnic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady:  
Roman Kasprowicz 
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