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UCHWAŁA Nr XXXII/268/09 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 5 listopada 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i usługowej w obr �bie geodezyjnym Ługwałd. 

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

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. 2001  
Nr 142, poz. 1591, ze zm. Dz. U. 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 oraz z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, oraz 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 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 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 ze zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  
i Nr 130, poz. 1087, i z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635 z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) w wykonaniu 
uchwały Nr XXI/123/04 Rady Gminy Dywity z dnia  
4 listopada 2004 r. w sprawie przyst�pienia  
do sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i usługowej w obr�bie geodezyjnym Ługwałd, Rada Gminy 
Dywity uchwala, co nast�puje: 
 
 

ROZDZIAŁ 1 
ZAKRES OBOWI�ZYWANIA PLANU 

 
§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej w obr�bie geodezyjnym Ługwałd, zwany 
w dalszej cz��ci uchwały „planem”. 
 

§ 2. Plan obejmuje obszar, którego granice s� zgodne 
z zał�cznikiem graficznym do uchwały Nr XXI/123/04 
Rady Gminy Dywity z dnia 4 listopada 2004 r. 
Granice obszaru obj�tego planem, zaznaczone s� na 
rysunku planu sporz�dzonym w skali 1:1 000, który jest 
integraln� cz��ci� planu i stanowi zał�cznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Stwierdzenie zgodno�ci planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dywity stanowi zał�cznik Nr 2. 
 

§ 4. Wykaz uwag do planu, wraz z rozstrzygni�ciem 
odno�nie sposobu ich rozpatrzenia stanowi zał�cznik Nr 3. 
 

§ 5. Rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych Gminy oraz zasadach ich 
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finansowania zgodnie z przepisami dotycz�cymi finansów 
publicznych stanowi zał�cznik Nr 4. 
 

ROZDZIAŁ 2 
USTALENIA PODSTAWOWE PLANU 

 
§ 6. 1. Ustala si�, �e podstawowym przeznaczeniem 

obszaru obj�tego planem, jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 
2. Celem planu jest stworzenie podstaw formalno-

prawnych dla podejmowania decyzji prowadz�cych  
do zagospodarowania obszaru obj�tego planem, zgodnie 
z przeznaczeniem okre�lonym w pkt 1, w sposób 
zapewniaj�cy harmoni� funkcjonalno-przestrzenn�, 
ochron� �rodowiska, utrzymanie równowagi przyrodniczej 
oraz racjonaln� gospodark� zasobami �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 
 

§ 7. Poj�cia i definicje u�yte w tek�cie uchwały 
 

1. Ilekro� w tek�cie niniejszej uchwały jest mowa o: 
 
DZIAŁCE BUDOWLANEJ  - nale�y przez to rozumie� 
wydzielony zgodnie z ustaleniami planu teren przeznaczony 
pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
LINIACH ROZGRANICZAJ �CYCH – nale�y przez to 
rozumie� linie, wyznaczaj�ce tereny przeznaczone dla 
ró�nych funkcji lub o ró�nych zasadach 
zagospodarowania, w tym pasy drogowe, 
NIEPRZEKRACZALNYCH LINIACH ZABUDOWY  – 
nale�y przez to rozumie� linie okre�laj�ce minimaln� 
odległo�� �ciany projektowanych budynków od okre�lonej 
linii rozgraniczaj�cej ulicy, a tak�e od terenów 
wył�czonych z zabudowy, 
MAKSYMALNEJ INTENSYWNO �CI ZABUDOWY  – 
nale�y przez to rozumie� wska�nik zdefiniowany jako 
najwi�ksza nieprzekraczalna warto�� stosunku sumy 
powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
nadziemnych istniej�cych i projektowanych budynków, do 
powierzchni całkowitej działki, 
OBSZARZE OBOWI�ZYWANIA PLANU  - nale�y przez 
to rozumie� obszar znajduj�cy si� w granicach, planu 
okre�lonych na rysunku, 
UCI��LIWO�CI – nale�y przez to rozumie� 
ponadnormatywne promieniowanie elektromagnetyczne, 
hałas, wibracje, emisj� odorów i zanieczyszcze� do 
gruntu, wody i powietrza, 
PRZEZNACZENIU DOPUSZCZALNYM  – nale�y przez to 
rozumie� rodzaje przeznaczenia inne ni� podstawowe, 
które uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe i nie koliduj� z funkcj� podstawow� terenu po 
spełnieniu okre�lonych warunków, 
PRZEZNACZENIU PODSTAWOWYM  – nale�y przez to 
rozumie� takie przeznaczenie, które powinno przewa�a� 
na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi, 
TERENIE – nale�y przez o rozumie� cz��� obszaru 
obj�tego planem, o okre�lonym w planie przeznaczeniu, 
wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczaj�cymi 
oraz oznaczonym symbolami literowymi i cyfrowymi. 
 

2. W tek�cie uchwały zastosowano ponadto poj�cia  
i definicje okre�lone w obowi�zuj�cych ustawach  
i przepisach wykonawczych do tych ustaw. 
 

§ 8. Zakres obowi�zywania ustale� graficznych 
 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tek�cie 
uchwały do konkretnych terenów. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku planu 
s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  - granice obszaru obj�tego planem, 
 
  - linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania, 
 
  - nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 
  - literowe oznaczenia terenu. 
 

3. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku planu 
maj� charakter informacyjny lub postulowany: 
 
  - strefy niejonizuj�cego oddziaływania elektromagnetycznego 

linii energetycznych SN 15 kV, 
 
  - oznaczenia terenów o spadku przekraczaj�cym 15%, 
 
  - oznaczenia terenów o niekorzystnych warunkach 

gruntowo-wodnych, 
 
  - linie proponowanego podziału działek. 
 

4. Charakter informacyjny maj� ponadto symbole  
i oznaczenia geodezyjne zawarte na mapie sytuacyjno-
wysoko�ciowej, na której wykonany został rysunek planu. 
 

§ 9. Oznaczenia jednostek strukturalnych planu 
W celu jednoznacznego opisania ustale� szczegółowych  
dla poszczególnych cz��ci obszaru o zró�nicowanym 
poło�eniu, normatywach wielko�ci działek, zasadach 
inwestowania i zagospodarowania - wprowadzono podział 
obszaru na tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych 
zasadach zagospodarowania. Tereny te oznaczone s� cyframi 
arabskimi oraz odpowiednimi symbolami podstawowej funkcji. 
 

ROZDZIAŁ 3 
USTALENIA OGÓLNE PLANU 

 
§ 10. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
 

1. Plan porz�dkuje zabudow� poprzez: 
 
  a) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
 
  b) stosowanie w ci�gach i zespołach zabudowy, na 

terenach o tym samym przeznaczeniu, podobnych 
typów budynku (wielko��, kształt dachu i kolorystyka), 

 
  c) ustalenie kolorystyki budynków: - dla materiałów 

naturalnych (cegła, dachówka, okładzina kamienna, 
drewno, metal) ich wła�ciwy kolor, - dla elewacji kolory 
pastelowe, - dla dachów kolor czerwony ceglasty, 

 
  d) ograniczenie gabarytów i wysoko�ci budynków do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze u�ytkowe, 
bior�c pod uwag� kontekst otoczenia i s�siaduj�c� 
zabudow�, w taki sposób, aby tworzyły uporz�dkowan� 
i �wiadom� kompozycj� urbanistyczn�; nieprzekraczalna 
wysoko�� kalenicy dachu 9,0 m powy�ej poziomu terenu 
przy głównym wej�ciu do budynku, 

 
  e) dachy symetryczne o spadkach podstawowych połaci 

dachowych w granicach 30°÷45°, 
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  f) wprowadzenie zakazu lokalizacji obiektów i urz�dze� 
nie zwi�zanych z funkcjami podstawowymi obszaru 
je�li: - ich uci��liwo�� lub szkodliwo�� przekracza 
warto�ci dopuszczalne lub zagra�aj� one ładowi 
przestrzennemu obszaru opracowania, 

 
  g) adaptacj� istniej�cej zabudowy, 
 
  h) dopuszczenie budowy tylko jednego budynku 

mieszkalnego na działce, 
 
  i) lokalizowanie funkcji gara�owej i gospodarczej w bryle 

budynku mieszkalnego, 
 
  j) dopuszcza si� sytuowanie gara�y i bud. 

gospodarczych poza brył� budynku mieszkalnego 
w przypadku grupowania ich przy granicach działek 
s�siaduj�cych; przewiduje si� budynki parterowe, 
wysoko�� kalenicy dachu nie mo�e przekracza� 5 m 
powy�ej poziomu terenu przy głównym wej�ciu do 
budynku, dachy o spadkach 30°÷45°, 

 
  k) dopuszcza si� wyznaczenie dróg wewn�trznych, oraz 

powstanie budowli i urz�dze� punktowych, sieciowych 
obsługi in�ynieryjnej nie zaznaczonych na rysunku 
planu a niezb�dnych dla funkcjonowania obszaru 
obj�tego planem. 

 
2. Ustalenia dotycz�ce dominant, reklam: 

 
  a) zakaz rozmieszczania reklam wielkoformatowych 

wolnostoj�cych, 
 
  b) zakaz lokalizacji masztów przeka�nikowych sieci 

radiowo-telewizyjnych, 
 
  c) dopuszcza si� sytuowanie reklam, znaków 

informacyjnych na budynkach i małych obiektach 
kubaturowych, je�li powierzchnia jednej reklamy lub 
jednego znaku nie przekracza 3,0 m2 - ustalenie nie 
dotyczy gminnego systemu informacji przestrzennej 
oraz znaków drogowych, 

  
  d) lokalizacj� reklam i znaków informuj�cych nale�y 

uzgadnia� w Urz�dzie Gminy Dywity. 
 

3. Ustalenia dotycz�ce ogrodze�: 
 
  a) nakaz lokalizowania ogrodzenia działek budowlanych 

w liniach rozgraniczaj�cych dróg, 
  
  b) zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykatów 

betonowych oraz ogrodze� pełnych na długo�ci 
przekraczaj�cej 5 m, 

 
  c) ogrodzenia frontowe działek o maksymalnej wysoko�ci 

1,80 m. 
 

§ 11. Zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego 
 

1. Zakazuje si� lokalizowania przedsi�wzi�� mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko za wyj�tkiem realizacji 
niezb�dnych urz�dze� komunikacyjnych, infrastruktury 
technicznej oraz inwestycji celu publicznego – zgodnie 
z przepisami odr�bnymi. 
 

2. Zakazuje si� niszczenia i uszkadzania skarp, 
naturalnych zbiorników wodnych (nie dotyczy 
przygotowania terenu pod infrastruktur� techniczn�). 
 

3. Zakazuje si� działa�, które mogłyby przyczyni� si� do 
trwałego obni�enia poziomu zwierciadła wód gruntowych lub 
naruszenia istniej�cego układu hydrograficznego. 
 

4. W zakresie ochrony powietrza przed 
zanieczyszczaniem: 
 
  a) nakazuje si� spełnienie warunków wynikaj�cych  

z przepisów prawa w zakresie emisji zanieczyszcze� 
do powietrza, 

 
  b) nakazuje si� stosowanie paliw ekologicznych. 
 

5. W zakresie ochrony zasobów wodnych 
 i powierzchni ziemi: 
 
  a) zakazuje si� wprowadzenia nieoczyszczonych 

�cieków do wód powierzchniowych lub do gruntów 
oraz tworzenia otwartych kanałów �ciekowych, 

 
  b) nakazuje si� stosowanie zasad organizacji, gromadzenia 

i usuwania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami i 
regulacjami obowi�zuj�cymi w Gminie. 

 
6. W zakresie warto�ci krajobrazowych nakazuje si� 

ochron� lokalnych warto�ci krajobrazu oraz zieleni 
poprzez: 
 
  a) zachowanie i utrzymanie naturalnego ukształtowania 

terenu, 
 
  b) zachowanie minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej dla ka�dej działki lub zamierzenia 
inwestycyjnego na poziomie 70% chyba, �e ustalenia 
szczegółowe mówi� inaczej. 

 
§ 12. Kształtowanie przestrzeni publicznej 

Przestrze� publiczn� stanowi� drogi publiczne oznaczone 
w planie symbolem KD. 
 

1. Nakazuje si� kształtowanie przestrzeni  
i nawierzchni w sposób umo�liwiaj�cy bezkolizyjne 
korzystanie osobom niepełnosprawnym, zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 
 

2. Dopuszcza si� obsadzenie dróg szpalerami drzew  
o naturalnym pokroju kulistym i wysoko�ci 4-6 m. 
 

3. Zakazuje si� lokalizowania tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych. 
 

4. Dopuszcza si� lokalizowanie obiektów małej 
architektury słu��cych komunikacji pieszej, rowerowej, 
samochodowej indywidualnej i zbiorowej. 
 

5. Dopuszcza si� lokalizowanie no�ników reklamowych 
i informacyjnych na zasadach okre�lonych w § 10 ust. 4. 
 

6. Lokalizowanie infrastruktury technicznej odbywa si� 
na zasadach okre�lonych w § 24. 
 

§ 13. Zasady i warunki scale� i podziału 
nieruchomo�ci 
 

1. Ka�da działka budowlana powinna posiada� dost�p 
do drogi publicznej, mo�liwo�� przył�czenia do sieci 
infrastruktury technicznej. 
 

2. Ustala si� minimaln� powierzchni� działki - 1000 m2. 
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3. K�t poło�enia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien wynosi� 900 (+/- 20°) z wyj�tkiem 
sytuacji uwarunkowanych w terenie. 
 

4. Szeroko�� frontu działek powinna wynosi� mi�.  
20,0 m, chyba �e ustalenia szczegółowe stanowi� inaczej. 

 
ROZDZIAŁ 4 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE PLANU 
 

§ 14. Ustalenia dla terenu MN 1 
 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN 1 
przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn�, z dopuszczeniem nieuci��liwych obiektów 
usługowych, magazynowych lub produkcyjnych. Tereny  
w znacznym stopniu ju� zagospodarowane zgodnie  
z przeznaczeniem. Tereny w cało�ci rozparcelowane na 
działki budowlane. Nie zmienia si� istniej�cej parcelacji. 
 

2. Dopuszcza si� mo�liwo�� przebudowy, rozbudowy  
i modernizacji istniej�cej zabudowy mieszkalnej, 
usługowej i produkcyjnej na zasadach okre�la § 10. 
 

3. Dopuszcza si� remont budynków usytuowanych 
w naro�niku ulic KD 2 i KPJ 3 (budynek mieszkalny) oraz 
ulic KD 2 i KD 5 (budynek gospodarczy) wykraczaj�cych 
przed linie rozgraniczaj�ce ulic. Do czasu zu�ycia 
technicznego tych budynków linia rozgraniczaj�ca ulic na 
odcinku przylegaj�cym do budynków przebiega� b�dzie 
0,5 m od �ciany tych budynków. 
 

4. Zasady kształtowania bryły zabudowy okre�la § 10. 
 

5. Zakazuje si� sytuowania budynków w strefie 
uci��liwo�ci linii energetycznych SN 15 kV oznaczonych 
na planie. W przypadku skablowania linii energetycznych 
nie obowi�zuje wyznaczona powy�ej strefa uci��liwo�ci. 
 

6. Nakazuje si� zachowanie minimum 70% 
powierzchni ka�dej działki jako powierzchni biologicznie 
czynnej. Wska�nik intensywno�ci zabudowy do 0,25. 
 

7. Przez fragment terenu przebiega istniej�ca sie� 
kanalizacji sanitarnej. Po obu stronach istniej�cego 
przewodu zostan� zabezpieczone pasy szeroko�ci 3,5 m 
wolne od wszelkiej zabudowy umo�liwiaj�ce przebudow�  
i modernizacj� tej sieci oraz ewentualn� realizacj� innych 
sieci infrastruktury technicznej. 
 

§ 15. Ustalenia dla terenu MN 2 
 

1. Teren oznaczony na rysunku symbolem MN 2 
przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn� z dopuszczeniem nieuci��liwych obiektów 
usługowych, magazynowych, produkcyjnych pod 
warunkiem, �e udział powierzchni zabudowy tych 
budynków nie przekroczy 40% powierzchni zabudowy 
funkcji podstawowej. 
 

2. Zasady kształtowania bryły zabudowy okre�la § 10. 
 

3. Minimalna powierzchnia nowotworzonej działki – 
1000 m2. 
 

4. Zakazuje si� sytuowania budynków w strefie 
uci��liwo�ci linii energetycznych SN 15 kV oznaczonych 
na planie. W przypadku skablowania linii energetycznych 
nie obowi�zuje wyznaczona powy�ej strefa uci��liwo�ci. 
 

5. Nakazuje si� zachowanie minimum 70% 
powierzchni ka�dej działki jako powierzchni biologicznie 
czynnej. Wska�nik intensywno�ci zabudowy do 0,25. 
 

6. Przez fragment terenu przebiega istniej�ca sie� 
kanalizacji sanitarnej. Po obu stronach istniej�cego 
przewodu zostan� zabezpieczone pasy szeroko�ci 3,5 m 
wolne od wszelkiej zabudowy umo�liwiaj�ce przebudow� i 
modernizacj� tej sieci oraz ew. realizacj� innych sieci 
infrastruktury technicznej. 
 

§ 16. Ustalenia dla terenu MN 3 
 

1. Teren oznaczony na rysunku symbolem MN 3 
przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn�. 
 

2. Na terenach tych znaczne cz��ci działek 
usytuowane s� na obszarze o spadkach przekraczaj�cych 
15%. Zakazuje si� zmiany ukształtowania terenu, 
uszkadzania stoków i skarp. Budynki nale�y sytuowa� na 
fragmentach działek o mniejszym nachyleniu. Bryła 
budynku winna by� integralnie wkomponowana w teren. 
 

3. Zasady kształtowania bryły zabudowy okre�la § 10. 
 

4. Ze wzgl�du na mo�liwo�� osuwania si� mas 
ziemnych na stokach, budynki nale�y sytuowa� w oparciu 
o dokumentacj� geotechniczn�, która okre�li miejsce 
ustawienia budynku oraz sposób zabezpieczenia obiektu 
przed osuwaniem mas ziemnych. 
 

5. Minimalna powierzchnia nowotworzonej działki – 
1500 m2. 
 

6. Nakazuje si� zachowanie minimum 80% 
powierzchni ka�dej działki jako powierzchni biologicznie 
czynnej. Wska�nik intensywno�ci zabudowy do 0,20. 
 

§ 17. Ustalenia dla terenu MN 4 
 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN 4 
przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn�. 

 
2. Na terenach tych znaczne cz��ci działek 

usytuowane s� na obszarach podmokłych o bardzo 
niekorzystnych warunkach gruntowych. Nakazuje si� 
sytuowanie budynków w oparciu o dokumentacj� 
geotechniczn�, która okre�li miejsce usytuowania 
budynku oraz warunki posadowienia. 
 

3. Zasady kształtowania bryły zabudowy okre�la § 10. 
 

4. Minimalna powierzchnia nowotworzonej działki – 
1500 m2. 
 

5. Nakazuje si� zachowanie minimum 80% 
powierzchni ka�dej działki jako powierzchni biologicznie 
czynnej. Wska�nik intensywno�ci zabudowy do 0,20. 
 

§ 18. Ustalenia dla terenu MN 5 
 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN 5 
przeznacza si� pod zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn� na obszarach o niekorzystnych warunkach 
fizjograficznych osuszonych kanałami melioracyjnymi. 
 

2. Teren aktywnych biologicznie obszarów dolinnych. 
W podło�u wyst�puj� słabono�ne grunty organiczne, 
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zwierciadło wód gruntowych o zmiennych parametrach. 
Nakazuje si� sytuowanie budynków w oparciu o doku-
mentacj� geotechniczn�, która okre�li miejsce 
usytuowania budynku oraz warunki posadowienia. 
 

3. Zasady kształtowania bryły zabudowy okre�la § 10. 
 

4. Na terenie znajduje si� system zbiorników wodnych 
poł�czonych ruroci�gami. Zbiorniki wodne retencjonuj� 
nadmiar wód na terenach przyległych. Utrzymanie 
urz�dze� melioracji wodnych na tym terenie jest 
obowi�zkiem wła�cicieli gruntów. 
 

5. Minimalna powierzchnia nowotworzonej działki – 
2200 m2. 
 

6. Nakazuje si� zachowanie minimum 85% 
powierzchni ka�dej działki jako powierzchni biologicznie 
czynnej (jako taka traktowana jest równie� powierzchnia 
wód). Wska�nik intensywno�ci zabudowy do 0,15. 
 

§ 19. Ustalenia dla terenu MN 6 
 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN 6 
przeznacza si� pod rezydencj� mieszkaln� jednorodzinn� 
na obszarze o niekorzystnych warunkach fizjograficznych 
i spadku terenu przekraczaj�cym 20%. 
 

2. Nakazuje si� sytuowanie budynku w miejscu 
okre�lonym w planie, w oparciu o dokumentacj� 
geotechniczn�, okre�laj�c� warunki posadowienia. 
 

3. Zasady kształtowania bryły zabudowy okre�la § 10. 
 

4. Zakazuje si� podziału terenu. 
 

5. Na terenie znajduje si� zbiornik wodny oraz 
urz�dzenia drena�owe i melioracyjne. Utrzymanie  tych 
urz�dze� we wła�ciwym stanie technicznym jest 
obowi�zkiem wła�cicieli gruntu. 
 

6. Nakazuje si� zachowanie minimum 90% 
powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej 
(jako taka traktowana jest równie� powierzchnia wód). 
Wska�nik intensywno�ci zabudowy do 0,10. 
 

§ 20. Ustalenia dla terenu IE 
 

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem IE 
przeznacza si� pod urz�dzenia elektroenergetyczne. 
 

2. Dopuszcza si� przebudow�, rozbudow�, 
modernizacj� istniej�cych stacji transformatorowych. 
 

3. Tereny winny by� ogrodzone i zabezpieczone przed 
penetracj� osób nieupowa�nionych. 
 

§ 21. Ustalenia dla terenu US/IT 
 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
US/IT przeznacza si� pod urz�dzenia sportowe i obiekty 
infrastruktury technicznej. 

 
2. Dla terenu obowi�zuj� zasady ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego zawarte w § 10. 
Zasady odno�nie gabarytów i wysoko�ci mog� by� 
skorygowane wzgl�dami technicznymi wyst�puj�cymi  
w obiektach infrastruktury. 
 

3. Teren winien by� ogrodzony. 

 
4. Przez teren przebiega sie� kanalizacji sanitarnej. 

Nale�y zachowa� odpowiednie odległo�ci od tej sieci 
 w przypadku sytuowania na tym terenie budynków. 
 

§ 22. Ustalenia dla terenu ZL 
 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZL 
stanowi ewidencyjny grunt le�ny. 
 

2. Nie dopuszcza si� zabudowy na tym terenie. 
 

3. Teren ten stanowi cz��� działki na obszarze ju� 
rozparcelowanym. 
 

§ 23. Ustalenia dla ci�gów komunikacyjnych 
 

1. Adaptuje si� przebieg istniej�cych ci�gów 
komunikacyjnych otaczaj�cych osiedle oznaczonych 
symbolami KD 1, KD 2, KD 3. Droga KD 1 pozostanie  
w istniej�cej szeroko�ci ca 15,0 m w liniach 
rozgraniczaj�cych. Drogi KD 2 i KD 3 pozostan�  
w szeroko�ci istniej�cej 12,0 m, na fragmentach w��szych 
poszerzone do 12,0 m. 
 

2. Nakazuje si� realizacj� miejsc parkingowych w 
obr�bie własnych działek wg nast�puj�cych ustale�: 
 
  a) dla handlu, gastronomii i usług 20-25 stanowisk na 

1000 m2 powierzchni handlowej, gastronomicznej lub 
usługowej, ale minimum 2 stanowiska na ka�de 
rozpocz�te 100 m2 powierzchni, 

 
  b) dla terenów zabudowy jednorodzinnej – dwa 

stanowiska na ka�dej działce (w tym gara�e). 
 

3. Ustala si�, �e sieci infrastruktury technicznej 
zostan� poprowadzone w granicach ulic pod chodnikami 
i pod pasami zieleni niskiej. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza si� prowadzenie tych sieci w 
granicach terenów prywatnych. 
 

4. Ustala si� nast�puj�ce parametry projektowanych 
dróg dojazdowych na terenie osiedla: 
 
  a) drogi publiczne: 

- KD 1 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 15,0 m, 
- KD 2 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12,0 m, 
- KD 3 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12,0 m, 
- KD 4 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12,0 m. 

Droga od strony KD 1 i KD 3 wytyczona w terenie – 
odcinki te zostan� poszerzone do 12,0 m. 
Pozostały odcinek projektowany, 

- KD 5 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12,0 m. 
Droga od strony drogi KD 2 wytyczona w terenie – 
odcinek ten zostanie poszerzony do 12,0 m. 
Pozostały odcinek projektowany, 

- KD 6 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12,0 m. 
 
  b) droga dojazdowa wewn�trzna: 

- KDW  - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12,0 m. 
 
  c) wewn�trzne drogi pieszo-jezdne: 

- KPJ 1 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10,0 m. 
Droga od strony drogi KD 2 wytyczona w terenie - 
odcinek ten zostanie poszerzony do 10 m. 
Pozostały odcinek projektowany, 

- KPJ 2 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10,0 m. 
Droga w znacznej cz��ci wytyczona w terenie, 
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- KPJ 3 -  szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 8,0 m. 
Droga wytyczona w terenie, 

- KPJ 4 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 8,0 m, 
- KPJ 5 -  szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 8,0 m. 

Droga wytyczona w terenie, 
- KPJ 6 -  szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 8,0 m. 

Droga wytyczona w terenie, 
- KPJ 7 -  szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 7,0 m. 

Droga wytyczona w terenie, 
- KPJ 8 -  szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 8,0 m, 
- KPJ 9 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 8,0 m, 
- KPJ 10 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 9,0 m, 
- KPJ 11 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 6,0 m. 

W osi drogi przebiega istniej�ca sie� kanalizacji 
sanitarnej, 

 
  d) drogi techniczne zapewniaj�ce dost�p do elementów 

infrastruktury technicznej: 
- KT 1 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 3,0 m, 
- KT 2 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 3,0 m, 
- KT 3 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 3,0 m, 
- KT 4 - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 3,0 m. 

Droga przylega bezpo�rednio do drogi publicznej 
KD 6, nie wymaga utwardzenia, winna by� 
zakrzewiona, cz��ciowo obsiana traw�, 

- KT 5 - szeroko�� zmienna. Droga przylega 
bezpo�rednio do drogi publicznej KD 3. Granic� jej 
od strony północnej wyznacza odległo�� 1,5 m od 
istniej�cej sieci kanalizacji sanitarnej. Droga nie 
wymaga utwardzenia, winna by� zakrzewiona, 
cz��ciowo obsiana traw�, 

- KT 6 - droga w granicach działek ponad istniej�c� 
sieci� kanalizacji sanitarnej. Zakazuje si� wszelkiej 
zabudowy oraz nasadzania drzew w odległo�ci  
3,0 m od osi sieci po obu jej stronach. 

 
§ 24. Infrastruktura 

 
1. Ustala si� zasad� zaopatrzenia w wod� z gminnej 

sieci wodoci�gowej. 
 

2. Ustala si� zasad� odprowadzania �cieków 
bytowych do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej, 
istniej�cej i projektowanej. 
 

3. Dopuszcza si� odprowadzenie wód opadowych  
z dachów na teren działki własnej. Wody opadowe 
z terenów utwardzonych docelowo do kanalizacji 
deszczowej poprowadzonej w pasach drogowych. 
W szczególno�ci zostan� zrealizowane kolektory 
deszczowe w drodze KDW, południowej cz��ci drogi KD 4 
i w drodze KD 6, które prowadzone s� w strefach 
koncentracji wód powierzchniowych. Wody deszczowe  
z kanałów w drogach KDW i KD 4 doprowadzone zostan� 
poprzez fragment drogi KD 3 na teren istniej�cej 
przepompowni �cieków sanitarnych po południowej 
stronie drogi KD 3. Na tym terenie zostanie zrealizowany 
separator do podczyszczania �cieków deszczowych, które 
zostan� odprowadzone do istniej�cego rowu 
melioracyjnego kanałem zamkni�tym długo�ci ca 150 m. 
Wody deszczowe z kanału w drodze KD 6 doprowadzone 
zostan� do kanału w drodze KD 1, a nast�pnie  
po podczyszczeniu w projektowanym separatorze  
do istniej�cego rowu melioracyjnego przy skrzy�owaniu 
dróg KD 1 i KD 2. 
 

4. Ustala si�, �e czynnikiem grzewczym na terenie 
b�dzie gaz, olej opałowy niskosiarkowy, energia 
elektryczna lub odnawialne �ródła energii. 

 
5. Ustala si� zasad� zaopatrzenia w energi� 

elektryczn� z sieci energetycznej Rejonu Energetycznego. 
Przył�czanie odbiorców do wspólnej sieci 
elektroenergetycznej na obszarze obj�tym opracowaniem 
miejscowego planu b�dzie nast�powało na ogólnych 
zasadach przył�czania odbiorców obowi�zuj�cych  
w Koncernie Energetycznym ENERGA S.A. Oddział  
w Olsztynie. Rezerwuje si� pas terenu w chodnikach ulic 
dla projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz  
z lokalizacj� zł�czy kablowo-pomiarowych. Warunki 
techniczne przebudowy kolizji linii napowietrznej NN  
0,4 kV zostan� wydane po wyst�pieniu do RE Olsztyn  
z wnioskiem o podanie warunków przebudowy kolizji. 
 

6. Dopuszcza si� lokalizacj� stacji transformatorowych 
słupowych w liniach rozgraniczaj�cych ulic o szeroko�ci 
15,0 m i 12,0 m. 
 

7. Ustala si� zasad� usuwania odpadów stałych 
wyspecjalizowanym transportem na składowisko 
odpadów. 
 

8. W projektach zagospodarowania działek nale�y 
uwzgl�dni� odpowiednio wyznaczane miejsca pod 
selektywn� zbiórk� odpadów stałych w podziale na  
4 rodzaje: odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, surowce wtórne, odpady organiczne 
przeznaczone do kompostowania i wydzielone odpady 
niebezpieczne. 
 

§ 25. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 
Stwierdza si�, �e na terenie nie wyst�puj� obiekty 
wpisane do rejestru zabytków, b�d�ce pod ochron� 
konserwatorsk�, ani strefy obserwacji archeologicznej. 
 

§ 26. Ustalenie wysoko�ci stawki procentowej od 
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci 
 

1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala si� wysoko�� 
stawki procentowej, słu��cej naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci zwi�zanego  
z uchwaleniem planu w wysoko�ci 30% dla terenów MN. 
 

2. Działek wykupywanych przez Gmin� lub b�d�cych 
własno�ci� Gminy opłata nie dotyczy. 
 

ROZDZIAŁ 5 
PRZEPISY PRZEJ�CIOWE I KO�COWE 

 
§ 27. Dla spraw z zakresu zagospodarowania 

przestrzennego wszcz�tych przed dniem wej�cia w �ycie 
niniejszego planu, a nie zako�czonych decyzj� 
ostateczn�, stosuje si� ustalenie planu. 
 

§ 28. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si� 
Wójtowi Gminy Dywity. 
 

§ 29. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy Dywity 
Renata Kaszubska 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXII/268/09 
Rady Gminy Dywity 
z dnia 5 listopada 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXII/268/09 
Rady Gminy Dywity 
z dnia 5 listopada 2009 r. 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usługowej w obr�bie geodezyjnym 
Ługwałd 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie zgodno �ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o z ustaleniami studium. 
 

Rada Gminy Dywity działaj�c zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zmian.) STWIERDZA zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w obr�bie geodezyjnym Ługwałd opracowanego na 
podstawie uchwały Nr XXI/123/04 z dnia 4 listopada 2004 r. Rady Gminy Dywity w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w obr�bie 
geodezyjnym Ługwałd, z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity 
uchwalonego uchwał� Rady Gminy Dywity Nr XXXVI/244/06 z dnia 11 lipca 2006 r. 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXII/268/09 
Rady Gminy Dywity 
z dnia 5 listopada 2009 r. 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usługowej w obr�bie geodezyjnym 
Ługwałd 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w obr�bie 

geodezyjnym Ługwałd został wyło�ony do publicznego wgl�du w dniach od  1 czerwca 2009 r. do 26 czerwca 2009r.  Uwagi 
mo�na było wnosi� do dnia 14 lipca 2009r. 
 

W podanym terminie wpłyn�ły cztery wnioski do planu wniesione przez p.p. Józefa Kuryłowicza dot. działki 126/1,  
Monik� i Wojciecha Olszewskich dot. działki nr 132/40, Mieczysława Dudko dot. działki 121 oraz Romana Kołakowskiego  
i Cezarego Komarzewskiego dot. działek 133/18 i 133/25. 
 

Uwagi w wnioski zostały rozpatrzone w sposób nast�puj�cy: 
 
  1) wniosek p. Józefa Kuryłowicza uwzgl�dniono w cało�ci zmieniaj�c klasyfikacje drogi KD 6, 
  2) wniosek p.p. Moniki i Wojciecha Olszewskich uwzgl�dniono w cało�ci zmieniaj�c przebieg drogi KPJ 8 zgodnie  

z przekazanym wnioskiem, 
  3) wniosek p. Mieczysława Dudko uwzgl�dniono w cało�ci przedłu�aj�c drog� KPJ 5 do granicy działki oraz wykre�laj�c 

odcinek sieci energetycznej napowietrznej SN 15 kV, który zostanie skablowany, 
  4) wniosek p.p. Romana Kołakowskiego i Cezarego Komarzewskiego uwzgl�dniono w cało�ci zmieniaj�c przeznaczenie 

terenu zieleni rekreacyjnej na działk� pod zabudow� rezydencjonaln�, zmniejszono równie� obligatoryjn�  powierzchni� 
działek budowlanych na terenie MN 5 do 2200 m2, zmieniono długo�� drogi KPJ 11 zmieniaj�c pozostały jej przebieg  
na dojazd techniczny w granicach działek budowlanych, zmieniono równie� granic� przeznaczenia terenów MN 5 i MN 2 
w celu umo�liwienia dokonania podziału proponowanego przez wła�cicieli działek. 

 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXII/268/09 
Rady Gminy Dywity 
z dnia 5 listopada 2009 r. 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usługowej w obr�bie geodezyjnym 
Ługwałd 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes tycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nale�� do zada	 własnych Gminy oraz o sposobach ich finansowania, zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych. 
 

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 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,  
poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
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poz. 1591, zmiany: Dz. U. 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, 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 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Dywity okre�la 
nast�puj�cy sposób realizacji  inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy oraz 
zasady ich finansowania: 
 
  1) inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmuj�: 

a) realizacj� kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
b) realizacj� sieci wodoci�gowej, 
c) realizacj� dróg, 

 
  2) realizacja inwestycji przebiega� b�dzie zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 
 
  3) sposób realizacji inwestycji wynikał b�dzie z wykorzystania mo�liwych do zastosowania rozwi�za� techniczno-

technologicznych, w sposób gwarantuj�cy dobr� jako�� wykonania. Dopuszcza si� etapow� realizacj� inwestycji, 
 
  4) finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gmin, uj�tych w niniejszym 

planie dokonywane b�dzie zgodnie z „Wieloletnim Programem Inwestycyjnym” oraz uchwalanym corocznie bud�etem 
gminy Dywity, z wykorzystaniem funduszy celowych krajowych i unijnych oraz innych �rodków zewn�trznych, 

 
  5) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane b�d� w sposób 

okre�lony w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. z 2006 Dz. U. Nr 89, poz. 625 z pó�n. zm.). 
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UCHWAŁA Nr XXVII/202/2009 

Rady Gminy �wi�tajno 

z dnia 16 listopada 2009 r. 

 

w sprawie wysoko �ci stawek podatku od nieruchomo �ci. 

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

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 Dz. U. z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 Dz. U. 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,  
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 251, 
poz. 1847, Nr 249, poz. 1828 oraz z 2008 r. Nr 93,  
poz. 585, Nr 116, poz. 730, M.P. Nr 59, poz. 531, Nr 223, 
poz. 1463 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 56, poz. 458) Rada 
Gminy uchwala: 
 

§ 1. Ustala si� nast�puj�ce stawki podatku od 
nieruchomo�ci 
 
  1) od budynków mieszkalnych lub ich cz��ci - 0,60 zł/m2, 
 
  2) od budynków lub ich cz��ci zwi�zanych  

z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej oraz 
budynków mieszkalnych lub ich cz��ci zaj�tych na 
prowadzenie działalno�ci gospodarczej - 14,00 zł za  
1 m2 powierzchni u�ytkowej, 
 
- z wyj�tkiem: budynków zwi�zanych z działalno�ci� 

turystyczn�, je�eli budynki nale��ce do jednego 
podatnika ł�cznie nie przekraczaj� powierzchni 

150 m2, dla których stawka wynosi 6,88 zł za 1 m2 
powierzchni u�ytkowej - pomoc� de minimis jest 
ró�nica pomi�dzy podstawow� stawk� wynosz�c� 
14,00 zł/m2 powierzchni u�ytkowej, a stawk� 
preferencyjn� 6,88 zł/m". 

 
  3) od budynków lub ich cz��ci zaj�tych  na prowadzenie 

działalno�ci gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł/m2, 

 
  4) od budynków lub ich cz��ci zaj�tych na prowadzenie 

działalno�ci gospodarczej w zakresie udzielania  
�wiadcze� zdrowotnych - 4,16 zł/m2, 

 
  5) od pozostałych budynków lub ich cz��ci - 4,50 zł/m2 

w tym: 
a) b�d�cych we władaniu rencistów i emerytów -  

3,15 zł/m2*, 
b) zwi�zanych z wypoczynkiem - 6,88zł/m2, 
c) zaj�tych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalno�ci po�ytku publicznego przez organizacje 
po�ytku publicznego - 3,44 zł/m2. 

 
  6) od budowli - 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, 

 
- z wyj�tkiem budowli wykorzystywanych na 

potrzeby odprowadzania �cieków i redukcji 
uci��liwych zapachów dla których stawka wynosi - 
1,50% ich warto�ci - pomoc� de minimis jest 
ró�nica pomi�dzy stawk� wynosz�c� 2% warto�ci 
a stawk� preferencyjn� 1,50% warto�ci 

 


