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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Rudna nr XXVIII/204/2009  
z dnia 18 czerwca 2009 roku 

 
 
 

Stwierdzenie zgodności planu miejscowego z ustaleniami studium 
oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
1. Stwierdza sić zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustalenia-

mi obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rudna, uchwalonego uchwałą nr XVI/108/08 Rady Gminy Rudna z dnia 27 marca 2008 r. 

 
2. Stwierdza sić brak uwag do przedmiotowego projektu planu. 
 
3. Stwierdza sić, że projekt planu nie przewiduje realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, należących do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 
NR XXII/145/09 

z dnia 3 lipca 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru nr I położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, 
z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XI/69/08 
Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejsco-
wego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Rada Gminy uchwala, co nastćpuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru nr I położonego w 
obrćbie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej 
uchwały oraz na rysunku planu w skali 1 : 1000 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysu-
nek planu obowiązuje w zakresie ustalonym le-
gendą. 

3. Rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygnićcia zawarte w załączniku nr 2 nie są 
ustaleniami planu. 

§ 2 

1. W obszarze objćtym planem obowiązują usta-
lenia dotyczące przeznaczenia i zagospodaro-
wania terenów wydzielonych liniami rozgrani-

czającymi i oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, 
2) U – tereny zabudowy usługowej, 
3) ZP – teren zieleni urządzonej, 
4) KD-D – ulica klasy dojazdowej, 
5) KDW – ulice wewnćtrzne. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 
1) Na terenach projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem MN) 
ustala sić: 
a) realizacjć budynków mieszkalnych jed-

norodzinnych z możliwością lokalizacji 
na działce obiektów gospodarczych 
związanych funkcjonalnie z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu (np. garaż 
wolno stojący lub dobudowany do bu-
dynku mieszkalnego) oraz urządzeń to-
warzyszących: dojść, dojazdów, obiek-
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tów małej architektury, ogrodów przy-
domowych i ogrodzeń, 

b) istniejące obiekty budowlane zlokalizo-
wane na terenach projektowanej zabu-
dowy mieszkaniowej przeznacza sić do 
wyburzenia, 

c) zakazuje sić stosowania jako materiałów 
wykończeniowych plastikowych listew 
elewacyjnych typu „siding”, blachy fali-
stej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefa-
brykowanych elementów betonowych. 

2) Na terenach zabudowy usługowej (ozna-
czonych na rysunku planu symbolem U) 
ustala sić realizacjć nowych obiektów 
i urządzeń na cele usługowe oraz działal-
ności gospodarczej (produkcyjnej). 

3) Projektowana zabudowa winna swoim cha-
rakterem nawiązywać do uwarunkowań 
kulturowych regionu, nie może stwarzać 
dysonansu z otoczeniem i winna szanować 
środowisko naturalne, zaleca sić stosowa-
nie architektury inspirowanej charakterem 
zabudowy regionalnej lub dobrej klasy ar-
chitektury współczesnej. 

4) Zakazuje sić realizacji obiektów i urządzeń, 
które nie są związane lub kolidują z prze-
znaczeniem terenu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego. 
1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzew-

czych urządzeń przyjaznych dla środowiska 
o niskiej emisji zanieczyszczeń. 

2) Uciążliwości wynikające z prowadzonej 
działalności gospodarczej nie mogą wykra-
czać poza granice terenu, do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny. 

3) Usuwanie odpadów komunalnych odby-
wać sić bćdzie w systemie gospodarki ko-
munalnej. 

4) Gospodarkć odpadami wytworzonymi 
w wyniku prowadzenia działalności gospo-
darczej należy rozwiązać zgodnie z obowią-
zującymi w tym zakresie przepisami szcze-
gólnymi. 

5) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingo-
wych należy zabezpieczyć przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzchniowych 
zanieczyszczeń ropopochodnych i innych 
substancji chemicznych. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziem-
nych przedmiotu, co do którego istnieje przy-
puszczenie, iż jest on zabytkiem, należy 
wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub 
zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu 
dostćpnych środków przedmiot i miejsce od-
krycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić 
o tym właściwego wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe Wójta 
Gminy Stare Bogaczowice (art. 32 ust. 1 usta-
wy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami). 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych. 

1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obsza-
rze objćtym planem takich elementów za-
gospodarowania, które swą wielkością, 
formą lub kolorystyką powodują dysonans 
z otoczeniem. 

2) Na obszarze zabudowy usługowej oraz na 
terenach komunikacji obsługującej zabu-
dowć wyklucza sić lokalizacjć urządzeń re-
klamowych, niezwiązanych z prowadzoną 
działalnością, zarówno na terenie działek, 
jak i w przyległym pasie drogowym. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu. 
1) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej (oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem MN) ustala sić: 
a) obowiązującą oraz nieprzekraczalną linić 

zabudowy zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu. Oznaczona na rysunku 
planu obowiązująca linia zabudowy do-
tyczy budynków mieszkalnych, dla 
obiektów gospodarczych (w tym garaży) 
stanowi ona nieprzekraczalną linić za-
budowy, 

b) powierzchnić zabudowy nieprzekracza-
jącą 25% powierzchni działki budowla-
nej, 

c) przedstawioną na rysunku planu zasadć 
lokalizacji budynków mieszkalnych na 
działce, dotyczy ona usytuowania ele-
wacji frontowej oraz kalenicy dachu, 

d) wysokość projektowanej zabudowy na 
dwie kondygnacje naziemne łącznie 
z poddaszem użytkowym (mieszkal-
nym). Możliwe jest czćściowe lub cał-
kowite podpiwniczenie budynków, 

e) poziom posadowienia parteru budyn-
ków na ok. 0,5 m ponad poziom terenu 
mierzony przy głównym wejściu do bu-
dynku – z tolerancją do 10%, 

f) szerokość elewacji frontowej na 9,0− 
–12,0 m, 

g) wysokość kalenicy wynoszącą 8,0–9,0 m, 
h) dachy symetryczne, dwuspadowe 

z możliwością wykonania okien dacho-
wych i lukarn. Wielkość, forma oraz 
układ lukarn powinny być harmonijnie 
wpasowane w połać dachową; pokrycie 
dachu dachówką ceramiczną – matową 
w kolorze czerwonym lub brązowym; 
nachylenie połaci dachowych w grani-
cach od 40° do 45°, 

i) w zagospodarowaniu działek przezna-
czonych pod projektowaną zabudowć 
mieszkaniową minimum 40% ich po-
wierzchni należy przeznaczyć pod zago-
spodarowanie biologicznie czynne (np. 
zieleń przydomowa, zadrzewienia, 
uprawy ogrodnicze itp.), 

j) w zagospodarowaniu działki należy za-
pewnić min. 2 miejsca postojowe dla 
użytkowników stałych i przebywających 
czasowo, wliczając w to garaż. 

2) Dla terenów zabudowy usługowej (ozna-
czonych na rysunku planu symbolem U) 
ustala sić: 
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a) powierzchnić zabudowy nieprzekracza-
jącą 60% powierzchni działki budowla-
nej, 

b) w zagospodarowaniu terenu przezna-
czonego pod projektowaną zabudowć 
minimum 10% powierzchni terenu nale-
ży przeznaczyć pod zagospodarowanie 
biologicznie czynne (zadrzewienia, 
trawniki), 

c) w zagospodarowaniu terenów należy 
zapewnić odpowiednią liczbć miejsc po-
stojowych dla samochodów użytkowni-
ków stałych i przebywających czasowo, 
w tym również miejsca postojowe dla 
samochodów, z których korzystają oso-
by niepełnosprawne, stosownie dla po-
trzeb wynikających z przeznaczenia te-
renu, 

d) możliwość modernizacji i przebudowy 
istniejących budynków na cele zgodne 
z przeznaczeniem terenu. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie. 
W obszarze objćtym planem nie wystćpują te-
reny lub obiekty objćte ochroną zgodnie 
z przepisami o ochronie przyrody. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objćtych planem. 
Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ustala sić zasadć podziału te-
renu na działki budowlane, zgodnie z rysun-
kiem planu. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 
1) W obszarze objćtym planem nie dopuszcza 

sić realizacji inwestycji, które zgodnie 
z przepisami o ochronie środowiska zali-
czane są do przedsićwzićć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, a także 
instalacji powodujących znaczne zanie-
czyszczenia poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako cało-
ści (nie dotyczy urządzeń infrastruktury 
technicznej). 

2) Na terenach projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej, na jednej działce budowla-
nej możliwe jest usytuowanie jednego bu-
dynku mieszkalnego. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

1) Obsługć komunikacyjną obszaru ustala sić: 
a) ulicą klasy dojazdowej (KD-D) o szero-

kości w liniach rozgraniczających od 7,0 
m do 11,0 m (zgodnie z rysunkiem pla-
nu), 

b) ulicami wewnćtrznymi (KDW) o szero-
kości w liniach rozgraniczających od 4,0 
m do 7,0 m (zgodnie z rysunkiem pla-
nu). 

2) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 
a) zaopatrzenie w energić elektryczną 

z istniejącej sieci elektroenergetycznej, 
po jej rozbudowie, na warunkach usta-
lonych przez zarządcć sieci, 

b) zaopatrzenie w wodć z sieci wodocią-
gowej, w okresie przejściowym możliwe 
rozwiązania lokalne (studnie), 

c) odprowadzanie ścieków do systemu ka-
nalizacji, w okresie przejściowym do 
oczyszczalni przydomowych lub zbiorni-
ków bezodpływowych, 

d) odprowadzanie wód opadowych do 
gruntu lub cieków. 

§ 3 

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania te-
renów, o których mowa w § 2, pozostają one 
w dotychczasowym użytkowaniu. 

§ 4 

Ustala sić stawkć procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości z tytułu uchwalenia planu, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gminy 
Stare Bogaczowice. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN MAKOSIEJ 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gmi-
ny Stare Bogaczowice nr XXII/145/09 
z dnia 3 lipca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gmi-
ny Stare Bogaczowice nr XXII/145/09 
z dnia 3 lipca 2009 r. 
 
 
 

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zap i-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania. 
 
1) Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru nr I położonego w obrćbie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice. 
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również w trak-
cie dyskusji publicznej. 
 

2) Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.  
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozć skutków fi-
nansowych uchwalenia planu miejscowego dla obszaru nr I położonego w obrćbie wsi Jabłów, 
gm. Stare Bogaczowice. 
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków 
i wpływów. 
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturć techniczną oraz 
transformacjć terenu. 
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 PREZES  Wrocław, dnia 15 września 2009 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-50/2009/328/VIII-B/GM 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postćpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. 
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, 
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 184, poz. 1524, 
z 2008 r. Nr 229, poz. 1539), w związku art. 47 ust. 2 oraz z art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr  158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, 
z 2007 r., Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 45, poz. 790, Nr 130, poz. 905, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, 
poz. 586), 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 3 sierpnia 2009 r. 

„Ciepłownictwa” Sp. z o.o. 
z siedziba w Nowej Rudzie 

zwanego w dalszej czćści decyzji Przedsićbiorstwem 

postanawiam zatwierdzić dokonaną przez Przedsićbiorstwo zmianć taryfy 
dla ciepła zatwierdzonej moją decyzją z dnia 27 lutego 2009 r. nr OWR- 
-4210-8/2009/328/VIII-A/JJ, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej 
decyzji. 

 


