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UCHWAŁA Nr XXXII/256/2009 

Rady Miasta Lubawa 

z dnia 2 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego miasta Lubawa. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorz�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) i art. 20 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta 
Lubawa uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawy, 
zwan� dalej „zmian� planu”. 

 
2. Ustalenia zmiany planu stanowi� tre�� niniejszej 

uchwały. 
 

§ 2. 1. Granice zmiany planu okre�la uchwała  
Nr XII/79/2007 Rady Miasta Lubawa z dnia 26 wrze�nia 
2007 roku w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lubawa wraz z uchwał�  
Nr XXIII/189/2008 Rady Miasta Lubawa z dnia  
26 listopada 2008 r. zmieniaj�ca uchwał� Nr XII/79/2007 
Rady Miasta Lubawa z dnia 26 wrze�nia 2007 roku  
w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lubawa. 

 
2. Rysunek zmiany planu, sporz�dzony na mapie 

ewidencyjnej w postaci cyfrowej w skali 1:2000, stanowi 
zał�cznik Nr 1 do uchwały i obowi�zuje w nast�puj�cym 
zakresie ustale� zmiany planu: 
 
  a) granic zmiany planu; 
 
  b) granic administracyjnych miasta Lubawa 
 
  c)linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu i 

zasadach zagospodarowania;  
 
  d) oznacze� przeznaczenia terenów na cele: KD - dróg 

publicznych. 
 

3. Rozstrzygni�cia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zawiera zał�cznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 3. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenu. 
 

1. 
Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu na cele: 

1KD, 2KD dróg publicznych 
 

2. W granicach zmiany planu ustala si� nast�puj�ce 
lokalizacje inwestycji celu publicznego, o których mowa  
w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmuj�cych roboty 
budowlane w rozumieniu przepisów budowlanych: 
 
  a) drogi publicznej powiatowej – ul. Dworcowa -  

na terenie oznaczonym symbolem 1 KD;  
 
  b) drogi publicznej gminnej – ul. Składowa - na terenie 

oznaczonym symbolem 2 KD; 
 
  c) głównych sieci wodoci�gowych, kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej, na zasadach lokalizacji, okre�lonych  
w § 5  pkt 2 oraz § 5 pkt 4 uchwały. 

 
§ 4. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

1. W granicach planu nie zezwala si� na lokalizacj� 
inwestycji: 
 
  a) wymagaj�cych sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu 

na �rodowisko w rozumieniu przepisów prawa ochrony 
�rodowiska, 

 
  b) mog�cych wymaga� sporz�dzenia raportu 

oddziaływania na �rodowisko w rozumieniu przepisów 
prawa ochrony �rodowiska – za wyj�tkiem terenów 
dróg publicznych oznaczonych symbolami: 1KD i 2KD 
oraz sieci i urz�dze� wodno-kanalizacyjnych. 

 
§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 

1. Drogi. 
 

Oznaczenie 
terenu 

Funkcja 
komunikacyjna 

Klasa 
techniczna 

Szeroko�� pasa 
drogowego w liniach 
rozgraniczaj�cych 

1KD Droga powiatowa Z 1 x 2 20 m 
2KD Droga gminna Z 1 x 2 20 m 

 
2. W granicach zmiany planu odprowadzenie wód 

opadowych z dróg nale�y zapewni� przez przył�czenie do 
sieci kanalizacji deszczowej, z zachowaniem wymaganych 
przepisami prawa wodnego i ochrony �rodowiska 
piaskowników i separatorów. 
 

3. Roboty budowlane sieci elektroenergetycznych i 
przył�czenia elektroenergetyczne NN nale�y realizowa� 
liniami napowietrznymi lub kablowymi. Nale�y zachowa� 
normatywne odległo�ci od istniej�cych i projektowanych 
urz�dze� energetycznych. Dopuszcza si� przebudow� 
istniej�cej sieci elektroenergetycznej z koliduj�cymi 
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projektowanymi obiektami na warunkach technicznych 
okre�lonych przez operatora sieci. 
 

4. Budow� sieci wodoci�gowych, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej nale�y lokalizowa� w pasach drogowych, 
dróg oznaczonych symbolem KD. Je�eli b�d� wymaga� 
tego warunki techniczne w/w sieci zezwala si� lokalizowa� 
na terenach przyległych do w/w dróg. 
 

5. W przypadku budowy sieci gazowych nale�y 
wykona� je na warunkach okre�lonych wła�ciwymi 
przepisami, jakim powinny odpowiada� sieci gazowe. 
Zaopatrzenie działek budowlanych w gaz przewodowy 
mo�na realizowa� stosownie do mo�liwo�ci zasilenia,  
na warunkach ekonomicznych i technicznych okre�lonych 
przez operatora sieci gazowej. Nale�y zachowa� 
normatywne odległo�ci projektowanych urz�dze�  
i obiektów od istniej�cej sieci gazowej na podstawie 
wła�ciwych przepisów. Dopuszcza si� przebudow� 
istniej�cej sieci gazowej z koliduj�cymi projektowanymi 
obiektami na warunkach technicznych okre�lonych przez 
operatora sieci gazowej. Sieci gazowe nale�y projektowa� 
jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne. 
 

6. Zezwala si� na lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach terenu dróg 
wewn�trznych oraz na terenach przeznaczonych pod 
zabudow�. W przypadku kolizji projektowanych obiektów 
budowlanych z urz�dzeniami telekomunikacyjnymi nale�y 
w/w urz�dzenia przebudowa�, stosownie do 
projektowanego zagospodarowania działki budowlanej 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, normami i 
warunkami technicznymi. 
 

7. W granicach zmiany planu ustala si� nast�puj�ce 
inwestycje nale��ce do zada� własnych gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej, o których mowa w przepisach 
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: 
 
  a) sieci wodoci�gowe, 
  b) sieci kanalizacji sanitarnej, 
  c) sieci kanalizacji deszczowej. 
 

8. Roboty budowlane w/w inwestycji nale�y realizowa� 
w liniach rozgraniczaj�cych pasów drogowych dróg:  
1-2KD, a w przypadkach konieczno�ci technicznych  
w granicach działek budowlanych z zachowaniem 
odpowiednich odległo�ci od obiektów budowlanych  
i urz�dze� uzbrojenia terenu. 
 

§ 6. Ustalenia dotycz�ce stawek z tytułu art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1KD, 2KD 25 

 
§ 7. 1. W granicach zmiany planu: 

 
  a) trac� moc ustalenia i rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawy 
(uchwały: Nr XII/289/98 Rady Miejskiej w Lubawie  
z dnia 26 maja 1998 r. i Nr XL/216/2001 Rady Miejskiej  
w Lubawie z dnia 27 czerwca 2001 r. ogłoszone  
w Dziennikach Urz�dowych Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego: Nr 17, poz. 223 z dnia 31.08.1998 r. oraz 
Nr 57 poz. 935 z dnia 10.07.2001 r.), 

 
  b) trac� moc ustalenia i rysunek zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lubawy (uchwała Nr XVII/119/2008 Rady Miasta 
Lubawa z dnia 27 lutego 2008 r. ogłoszona  
w Dzienniku Urz�dowym Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego Nr 107, poz. 1808 z dnia 3.07.2008 r.), 

 
  c) zamiast w/w planu i zmiany planu obowi�zuje tre�� 

uchwały wraz z rysunkiem zmiany planu. 
 

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Miasta Lubawa. 
 

§ 9. Uchwała wchodzi w �ycie po 30 dniach od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�ca Rady 
Anna Ta�ska 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXII/256/2009 
Rady Miasta Lubawa 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXII/256/2009 
Rady Miasta Lubawa 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 

 
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 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 
Rada Miasta Lubawa postanawia, co nast�puje: 

 
1. Stwierdza si� zgodno�� zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa z ustaleniami 

studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa, uchwalonego uchwał� Nr XXI/159/96 
Rady Miasta Lubawa z dnia 28 czerwca 1996 r. 
 

2. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

3. W zwi�zku z tre�ci� § 5 pkt 7 uchwały w granicach zmiany planu zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, b�d� finansowane  
w trybie przepisów o finansach publicznych stosownie do mo�liwo�ci bud�etowych gminy. 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/165/09 

Rady Gminy Grunwald 

z siedzib � w Gierzwałdzie 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie okre �lenia stawek podatku od nieruchomo �ci na 2010 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jedn.  
Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz  
art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pó�n. zm.) Rada 
Gminy uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Okre�la si� wysoko�� stawek podatku od 
nieruchomo�ci: 
 
  1. od budynków lub ich cz��ci: 
 

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u�ytkowej - 
0,62 zł 

b) zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich cz��ci zaj�tych na prowadzenie działalno�ci 
gospodarczej od 1 m2 powierzchni u�ytkowej - 
20,51 zł 

c) zaj�tych na prowadzenie działalno�ci gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1 m2 powierzchni u�ytkowej - 9,57 zł 

d) zaj�tych na prowadzenie działalno�ci gospodarczej 
w zakresie udzielania �wiadcze� zdrowotnych od  
1 m2 powierzchni u�ytkowej - 4,16 zł 

e) pozostałych, w tym zaj�tych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalno�ci po�ytku 
publicznego - 5,82 zł 
- oraz letniskowych od 1 m2 powierzchni 

u�ytkowej - 6,88 zł 
 
 
 

  2. od gruntów: 
a) zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci 

gospodarczej bez wzgl�du na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1 m2 powierzchni - 0,77 zł 

b) pod jeziorami, zaj�tych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 m2 
powierzchni - 4,04 zł 

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym 
 
1) innych pozostałych, w tym zaj�tych na 

prowadzenie statutowej działalno�ci po�ytku 
publicznego przez organizacje po�ytku 
publicznego - 0,15 zł 
oraz letniskowych - 0,39 zł 

 
  3. od budowli 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7. 
 

§ 2. Zwalnia si� od podatku od nieruchomo�ci piwnice 
nie zwi�zane z działalno�ci� gospodarcz�. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/158/09 Rady Gminy 
Grunwald z siedzib� w Gierzwałdzie z dnia 27 listopada 
2009 r. w sprawie okre�lenia stawek podatku od 
nieruchomo�ci na 2010 rok. 
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego i 
obowi�zuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Sławomir Matuszewski 

 


