
Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 15  - 1057 -  Poz. 368 
 

na od”ady nalewy ”oddać segregacji mającej na celu 
oddzielne gromadzenie od”adów niebez”iecznych, 
od”adów wielkogabarytowych, zuwytego s”rzętu 
elektrycznego i elektronicznego, zuwytych baterii, 
zuwytych akumulatorów i od”adów z remontów oraz 
nalewy ”rowadzić selektywną zbiórkę od”adów 
komunalnych nadających się do odzyskuŁｬ 

w § 13 dodaje się ”kt 9 w brzmieniu: 

ｭzuwyty s”rzęt elektryczny i elektroniczny 

gromadzony w wydzielonych miejscach na posesji 

i odbierany ”rzez ”rzedsiębiorstwo wywozowe nie 
rzadziej niw 1 raz w miesiącu bądu tew dostarczany do 
Gminnego Punktu źbiórki Od”adów Niebez”iecznychｬ 

oraz pkt 10 w brzmieniu: 

ｭzuwyte akumulatory gromadzone 

w wydzielonych punktach na posesji i odbierane przez 

”rzedsiębiorstwo wywozowe nie rzadziej niw jeden raz 

w roku bądu tew dostarczane do Gminnego Punktu 
źbiórki Od”adów Niebez”iecznychŁ" 

§ 2. PozostaJa tre`ć Regulaminu utrzymania 
czysto`ci i ”orządku na terenie miasta Lewajska 
pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi LewajskaŁ 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
14 dni od ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Wojciech Tokarz 
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UCHWAIA Nr LXł98ńłńŃ 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990rŁ o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 

z ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 1 i 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi zmianami), ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Stalowa Wola uchwalonego 

uchwaJą Nr XXXIVł483ł05 Rady Miejskiej w Stalowej 
Woli z dnia 21 stycznia 2005rŁ wraz z ”óuniejszymi 
zmianami, Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala co 

nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1Ł Uchwala się I zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji 

obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej 

Woli, uchwalonego uchwaJą Nr XLVIIIł682ł05 Rady 
Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2005 r. 

(ogJoszona w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego Nr 163 z dnia 16 grudnia 2005r. 

”ozŁ3044), zwaną w dalszej czę`ci uchwaJy zmianą 
planu. 

 

 

2. Zmiana planu dotyczy: 

1)  czę`ci terenu oznaczonego na rysunku ”lanu 
symbolem źP2, ”oJowonego ”rzy ulicy 
NiezJomnych, 

2)  czę`ci terenu oznaczonego na rysunku ”lanu 
symbolem źP2, ”oJowonego ”omiędzy torami 
kolejowymi a ulicą 1-go Sierpnia, 

3)  terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem UP4, ”oJowonego u zbiegu ulic 1-go 

Sier”nia i ulŁ KsŁ JŁ Po”ieJuszkiŁ 

3Ł źaJącznikami do uchwaJy są: 

1)  zaJącznik nr 1 ｦ rysunek zmiany planu, 

wykonany na ko”ii zaJącznika nr 1 do uchwaJy 
”lanu obowiązującego - rysunku 1 p.n. 

ｭUwytkowanie terenu i warunki 
zagos”odarowaniaｬ, w skali 1:1000, 

2)  zaJącznik nr 2 ｦ rysunek zmiany planu 

wykonany na ko”ii zaJącznika nr 2 do uchwaJy 
”lanu obowiązującego - rysunku 2 p.n. 

ｭInfrastruktura technicznaｬ, w skali 1:1000Ł 
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RozdziaJ 2 

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZśPISACH 

§ 2. W uchwale Nr XLVIII/682/05 Rady 

Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2005 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji 

obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej 

Woli w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1)  § 3 ”kt 23 otrzymuje brzmienie: 

ｭ23) KU - tereny urządzeL komunikacyjnych 
i usJug (§15 ustŁ2 i 3), ”rzez co rozumie się grunty, na 
których wznoszone są stacje ”aliw, stacje obsJugi 
samochodów, ”arkingi i garawe (w tym 

wielo”oziomowe)Łｬ 

2)  W § 4 ustŁ ń ”o sJowach ｭUC ｦ tereny 

koncentracji usJug komercyjnych,ｬ dodaje się 
tre`ć: 

ｭU - tereny usJug,ｬ a dalszą tre`ć ustę”u 
”ozostawia się bez zmianŁ 

3)  W § 5: 

a)  ust. 1 pkt 1 tiret pierwszy otrzymuje brzmienie: 

ｭ- zakaz wycinania drzew ”owywej 20 lat, co 
nie dotyczy terenów U1 oraz KU3 jeweli koliduje z ich 
”lanowanym zagos”odarowaniem,ｬ 

b)  ust. 2 pkt 1 tiret drugi otrzymuje brzmienie 

ｭ- zakaz zmiany ich funkcji, co nie dotyczy 

budynku nr 24 ”rzy ulŁ KsŁ JŁ Po”ieJuszki (numer 

budynku zgodny z ma”ą ”lanu),ｬ 

c)  w ustŁ 2 ”kt 1 ”o tirecie czwartym dodaje się 
tiret ”iąty w brzmieniu: 

ｭ- do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę 
budynku nr 24 ”rzy ulŁ KsŁ JŁ Po”ieJuszki, na zasadach 
okre`lonych w §12a uchwaJyŁｬ 

4)  W § ń2 ustŁ ń ”kt 5”o literze b dodaje się literę 
ｭc" w brzmieniu: 

,,c) w granicach terenu UC1, ”oJowonego 
w sąsiedztwie terenu kolejowego, wydziela się liniami 
”odziaJu wewnętrznego teren (U), na którym 
obowiązują dodatkowo nastę”ujące zasady 
zagospodarowania i warunki zabudowy: 

 teren (U) nalewy zagos”odarować jako caJo`ć 
funkcjonalno -”rzestrzenną z terenami 
sąsiednimi w granicach konturu ”rzeznaczenia 
UC1, 

 linie ”odziaJu terenu (U) na dziaJki mają 
stanowić kontynuację linii ”odziaJu terenów w 
konturze przeznaczenia UC1 - na terenie (U) nie 

do”uszcza się wydzielania samodzielnych 
dziaJek budowlanych, 

 do”uszcza się zbliwenie budynków i budowli do 
obszaru kolejowego, zgodnie z przepisami 

o transporcie kolejowym, 

 do”uszcza się realizację ogólnodostę”nego 
ciągu ”ieszego lub pieszo -rowerowego, 

 ”owierzchnia terenów biologicznie czynnych nie 
mniejsza niw 30% terenu, 

 powierzchnia zabudowy nie większa niw 
30% powierzchni terenu, 

 miejsca ”ostojowe wg wskaunika ｦ nie mniej 

niw 1 stanowisko ”ostojowe na 25 m2 

”owierzchni uwytkowej usJug, 

 wysoko`ć budynków nie większa niw 7, 0 m, 

 ”rzekrycie budynków stro”odachami lub 
dachami o s”adkach ”oJaci nie większych niw 
10o, 

 dostę”no`ć komunikacyjna terenów z drogi KL 
ukJadem dróg wewnętrznych na terenie UC1Łｬ 

5)  Po § ń2 dodaje się § ń2 a w brzmieniu: 

"§ ń2 a 

1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem U1 ｦ tereny 

usJug; 

1)  do”uszcza się realizację usJug ”ublicznych 
i niepublicznych, w tym handlu, 

2)  zakazuje się lokalizowania usJug zaliczonych do 
”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko w rozumieniu ”rze”isów 
o ochronie `rodowiska, z wyJączeniem 
infrastruktury technicznej, 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  teren nalewy zagos”odarować jako jeden 
kom”leks zabudowy usJugowej z istniejącym 
budynkiem nr 24 ”rzy ulŁ KsŁ JŁ Po”ieJuszki, 

2)  do”uszcza się ”odziaJ terenu na dwie dziaJki 
budowlane, o linii ”odziaJu w ukJadzie 
”rosto”adJym lub równolegJym do drogi Kź 
(ul. KsŁ JŁ Po”ieJuszki) i szeroko`ci nie mniejszej 
niw 25,0 m, 

3)  stosunek powierzchni zabudowy do 

”owierzchni dziaJki nie większy niw 60%, 

4)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niw 15% ”owierzchni dziaJki, 

5)  linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

6)  wzdJuw wschodniej granicy terenu, 
w sąsiedztwie linii kolejowej, nalewy realizować 
ciąg ”ieszy i rowerowy, o szeroko`ci nie 
mniejszej niw 5,0 m, za”ewniający ”owiązanie 
komunikacyjne terenu KZ i ZP2, 

7)  miejsca ”arkingowe wedJug wskauników 
okre`lonych dla terenów UC w § 6 ustŁ 4 ”kt e 
uchwaJy, 
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8)  w granicach terenu U1 obowiązuje zakaz 
wznoszenia tymczasowych obiektów 
budowlanych, 

9)  zakazuje się grodzenia dziaJek od strony dróg 
publicznych, 

10)  do”uszcza się zbliwenie obiektów budowlanych 
do obszaru kolejowego, zgodnie przepisami 

o transporcie kolejowym, 

3. Cechy zabudowy: 

1)  budynek, o którym mowa w ustŁ 2, ”kt 1 mowe 
zostać rozbudowany wyJącznie od strony 
elewacji ”óJnocnej lub wschodniej oraz 
”rzebudowany, zakazuje się jego nadbudowy, 

2)  nowe budynki o wysoko`ci jednej lub dwóch 
kondygnacji nadziemnych, 

3)  dachy budynków dwu lub wielos”adowe lub 
dachy ”Jaskie (do 10o nachylenia ”oJaci 
dachowych), 

4)  nalewy stosować elementy i detale 
architektoniczne charakterystyczne dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usJugowej, 
w tym: boniowanie, gzymsy, cokoJy, ”odcieniaŁ 

4Ł Śostę”no`ć komunikacyjna terenu z drogi KL 
(ul. 1-go Sierpnia), dodatkowo dostę”no`ć ”iesza 
z terenów Kź i źP2Łｬ 

6)  W § ń5: 

a)  w ustŁ 2 skre`la się symbol ｭKUｬ i zastę”uje 
symbolami ｭKU1 i KU2ｬ, 

b)  ”o ustŁ 2 dodaje się ustŁ 3 w brzmieniu: 

''3. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem KU3 - 

tereny urządzeL i usJug komunikacyjnychŁ 

1) s”osób zagos”odarowania terenu ｦ parking 

jednopoziomowy (na poziomie terenu), 

2) zasady zagospodarowania: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna bez”o`rednia z ulicy 
NiezJomnych, 

b) na ”arkingu nalewy za”ewnić realizację zieleni 
wysokiej i `redniowysokiej w ukJadzie jedno 
drzewo na nie mniej niw osiem miejsc 
postojowych, 

c) teren ”arkingu nalewy odgrodzić od ciągów 
pieszych i zieleni publicznej szpalerem zieleni 

`redniowysokiej (krzewy), 

d) obowiązuje odwodnienie ”owierzchni ”arkingu 
w s”osób nie ”owodujący w”rowadzenia 
zanieczyszczeL do gruntu, wód 
”owierzchniowych i ”odziemnychŁｬ 

7)  W § ń7 ”o ustŁ ń dodaje się ustŁ ńa 
w brzmieniu: 

ｭ1a) Ustala się jednorazową o”Jatę z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 
z uchwaleniem I zmiany ”lanu, w wysoko`ci 10%ｬŁ 

8)  Na zaJączniku nr 1 do uchwaJy 
Nr XLVIII/682/05 Rady Miejskiej w Stalowej 

Woli z dnia 14 grudnia 2005 r. - rysunku 1 p.n. 

ｭUwytkowanie terenu i warunki 

zagos”odarowaniaｬ w”rowadza się zmiany 
zgodnie z ｭOznaczeniami I zmiany ”lanuｬŁ 

9)  Na zaJączniku nr 2 do uchwaJy 
Nr XLVIII/682/05 Rady Miejskiej w Stalowej 

Woli z dnia 14 grudnia 2005 r. - rysunku nr 2 

”ŁnŁ ｭInfrastruktura technicznaｬ w”rowadza się 
zmiany zgodnie z ｭOznaczeniami I zmiany 
”lanuｬŁ 

§ 3. Uchyla się § 3 ustŁ 1 ”kt a) uchwaJy 
Nr VII/76/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 

30 marca 2007 rŁ, w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji 

istniejącego Osiedla Fabrycznego w Stalowej WoliŁ 

RozdziaJ 3 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Stalowa Wola. 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

StanisJaw Cisek 
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