
Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 40  - 3156 -  Poz. 926 
 

926 

 

UCHWAIA NR LXIIIłńŃ38/10 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obe–mu–ącego obszar osiedla Charzewice III w Stalowej Woli 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz 
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca  

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ) ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Stalowa Wola, uchwalonego 

uchwaJą Nr XXXIVł483łŃ5 Rady Mie–s—ie– w Stalowej 

Woli z 21 stycznia 2005r. wraz z ”óunie–szymi 
zmianami, Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala co 

nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 1. ńŁ Uchwala się I zmianę mie–scowego 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obe–mu–ącego 
obszar osiedla Charzewice III w Stalowej Woli 

uchwalonego uchwaJą Nr LXIIł9ń4łŃ6 Rady Mie–s—ie– 
w Stalowej Woli w dniu 26 ”audzierni—a 2ŃŃ6rŁ, —tóry 
zostaJ ogJoszony w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr ń4ń ”ozŁ 2Ń73 
z dnia 29 listo”ada 2ŃŃ6rŁ, zwane– dale– zmianą ”lanuŁ 

2. Zmiana planu obejmuje fragment obszaru 

osiedla Charzewice w Stalowe– Woli ”oJowony wzdJuw 
ulicy Posanie w granicach oznaczonych na rysunku 

I zmiany planu. 

§ 2. ńŁ źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 

1)  zaJączni— Nr ń - rysunek I zmiany planu, 

wykonany w skali 1:2000, na kopii rysunku 

”lanu ｭPrzeznaczenie i warunki 

zagos”odarowania terenuｬ stanowiący 
integralną czę`ć uchwaJy; 

2)  zaJączni— Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania. 

RozdziaJ 2 

ZMIANY W OBOWIĄźUJĄCŹCH PRźśPISACH 

§ 3. 1. W uchwale Nr LXII/914/06 Rady 

Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 ”audzierni—a 
2006r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego obe–mu–ącego 
obszar osiedla Charzewice III w Stalowej Woli, 

wprowadza się nastę”u–ące zmiany: 

1)  w § 3 ust. 5: 

a)  w pkt 1 po symbolach ｭ MN, MNńｬ doda–e się 
symbole ｭńMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MNｬ; 

b)  w pkt 9 po symbolu ｭKŚL ńł2" doda–e się 
symbole ｭń KŚL ńł2, ń KDD, 2 KDD, 3 KDD, 

4 KDD, 5 KŚŚ,ｬ; 

2)  w § 4: 

a)  w ust. 2 po pkt g doda–e się pkt h w brzmieniu: 

ｭh) dla terenów ńMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN 
obowiązu–e od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych do 
sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym do czasu jej 

realizac–i do”uszcza się od”rowadzenie `cie—ów 
sanitarnych do bezod”Jywowych zbiorni—ów na 
nieczysto`ci cie—Je lub do indywidualnych 
”rzydomowych oczyszczalni `cie—ówŁｬ; 

b)  w ust. 3 lit. a po symbolach ｭMN, MNńｬ dodaje 

się symbole ｭńMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MNｬ; 

3)  w § 5: 

a)  w ust. 1 lit. a po symbolu " KDL 1/2" dodaje 

się symbole ｭń KŚL 1/2, 1 KDD, 2 KDD, 

3 KDD, 4 KDD, 5 KDDｬ; 

b)  w ust. 2 po symbolu ｭKŚL ńł2,ｬ doda–e się 
symbole ｭń KŚL ńł2, ń KDD, 2 KDD, 3 KDD, 

4 KDD, 5 KDD,ｬ; 

c)  w ust. 3 w pkt 4 po symbolu ｭKŚL ńł2ｬ dodaje 

się symbol ｭ,ńKŚL ńł2:ｬ, 

d)  w ust. 3 po pkt 4 doda–e się ”—t 4a 

w brzmieniu: 

ｭ4a) drogi klasy dojazdowej KDD (od 1 KDD do 

5 KDD): 

a)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mnie– 
niw ńŃm, 

b)  drogi 3KDD i 5 KŚŚ za—oLczone ”lacem 
nawrotowym o wymiarach 15m x 15m, 

c)  szero—o`ć –ezdni nie mnie– niw 6,Ń m, 

d)  dopuszcza się realizac–ę ”asów ”osto–owych 
oraz `ciewe— rowerowych,ｬ; 

e)  w ust. 5 w pkt 1 lit. a po symbolu ｭKŚL ńł2" 

doda–e się symbole ｭń KŚL ńł2, ń KDD, 2 KDD, 

3 KDD, 4 KDD, 5 KŚŚｬ; 
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f)  w ust. 6 po symbolu ｭKŚL ńł2ｬ doda–e się 
symbole ｭń KŚL ńł2, ń KDD, 2 KDD, 3 KDD, 

4 KDD, 5 KŚŚｬ; 

g)  w ust. 10 pkt 1 po symbolu ｭMNｬ doda–e się 
symbole ｭń MN, 2 MN, 3MN, 4MN, 5MNｬ; 

4)  w § ń4: 

a)  w tytule paragrafu po symbolu ｭMNｬ doda–e się 
symbole ｭń MN, 2 MN, 3MN, 4MN, 5MN;" 

b)  w ust. 1 po symbolu ｭMNｬ doda–e się symbole 

ｭń MN, 2 MN, 3MN, 4MN, 5MN;" 

c)  w ust. 2 po symbolu ｭMNｬ doda–e się symbole 
ｭń MN, 2 MN, 3MN, 4MN, 5MN;" 

d)  w ust. 3 po symbolu ｭMNｬ doda–e się symbole 
ｭń MN, 2 MN, 3MN, 4MN, 5MN;" 

e)  w ust. 3 po pkt 1 doda–e się pkt 1a i 1b 

w brzmieniu: 

ｭ1a) ustala się ma—symalną nie”rze—raczalną 
linię zabudowy od linii rozgranicza–ące– drogę ń KDL 

1/2 zgodnie z rysunkiem I zmiany planu, 

1b) ustala się ma—symalną nie”rze—raczalną 
linię zabudowy w odlegJo`ci 8,Ń m od linii 
rozgranicza–ące– drogi —lasy do–azdowe– od ńKŚD do 

5 KŚŚ,ｬ; 

5)  w § 23: 

a)  w tytule paragrafu po symbolu ｭKŚL ńł2,ｬ 
doda–e się symbole ｭń KŚL ńł2, ń KDD, 2 KDD, 

3 KDD, 4 KDD, 5 KŚŚ,ｬ; 

b)  w ust. 1 po symbolu ｭKŚL ńł2,ｬ doda–e się 
symbole ｭń KŚL ńł2, ń KDD, 2 KDD, 3 KDD, 

4 KDD, 5 KŚŚ,ｬ; 

c)  w ust. 2 po symbolu ｭKŚL ńł2,ｬ doda–e się 
symbole ｭń KŚL ńł2, ń KDD, 2 KDD, 3 KDD, 

4 KDD, 5 KŚŚ,ｬ; 

d)  w ust.2 w pkt 2 po symbolu ｭKŚL ńł2", dodaje 

się symbol "1 KDL 1/2,"; 

e)  w ust. 2 w pkt 3 po symbolu ｭKŚL ńł2ｬ dodaje 

się symbol ｭń KŚL ńł2,ｬ; 

f)  w ust. 2 w pkt 4 po symbolu ｭKŚL ńł2ｬ dodaje 

się symbol ｭń KŚL ńł2Łｬ; 

6)  w § 25 w ust. 1 po pkt 2 doda–e się pkt 3 i 4 

w brzemieniu: 

ｭ3) dla terenów oznaczonych symbolami ńMN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN ｦ 3Ń%,ｬ; 

ｭ4) dla terenów oznaczonych symbolami ń KDL 

1/2, 1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD, 5 KDD ｦ 1 %Łｬ 

§ 4. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Stalowej Woli. 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

StanisJaw Cise— 
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źaJączni— nr 2 do UchwaJy Nr LXIIIłńŃ38łńŃ 

Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

z dnia 29.04.2010r. 

 

Rozstrzygnięcie 

 

dotyczące s”osobu realizac–i za”isanych w ”lanie inwestyc–i z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

do I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obe–mu–ącego obszar osiedla Charzewice III w Stalowe– Woli 
 

Na podstawie art. 17 pkt 5 i art.20 ustawy  

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

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

Nr 8Ń , ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) o s”osobie realizac–i 
zapisanych w planie zagospodarowania 

przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy, 
rozstrzyga się zasady finansowania wymienionych 
inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych. 

_rod—i na realizac–ę inwestyc–i z za—resu 
infrastru—tury techniczne–, nalewących do zadaL 
wJasnych Gminy, będą ”ochodzić z budwetu Gminy 
oraz będą ”ozys—iwane w ramach stru—turalnych 
funduszy o”eracy–nych i `rod—ów ”omocowychŁ 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne– ”rowadzona będzie we ws”óJdziaJaniu  
z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi 

dziaJa–ącymi i inwestu–ącymi na terenie Gminy, ta— aby 
o”tymalizować wydat—i ”ubliczne, n”Ł ”rzez budowę 
infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub 

”rzebudowy dróg, bądu innych inwestyc–i 
realizowanych na terenie Gminy. 

Ja—o gJówne zasady realizac–i infrastruktury 

techniczne–, nalewące– do zadaL wJasnych Gminy, 
”rzy–mu–e się uwzględnienie interesu ”ublicznego oraz 
rachun—u e—onomicznego liczonego wiel—o`cią 
”oniesionych na—Jadów na –ednego miesz—aLca, 
—orzysta–ącego z realizowane– infrastru—turyŁ 

Na—Jady ”onoszone na realizac–ę inwestyc–i celu 
”ublicznego, w szczególno`ci na wy—u” gruntów, 
budowę dróg i infrastru—tury techniczne–, będą 
odpowiednio zagwarantowane w wieloletnim planie 

inwestycy–nym oraz budwecie miasta,  
z uwzględnieniem wy—orzystania `rod—ów 

”ozabudwetowychŁ 

Koszty wykupu i realizacji inwestycji ponoszone 

będą eta”owo, z uwzględnieniem nabytych na ten cel 
gruntów i ”osiadanych `rod—ów finansowychŁ 
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UCHWAIA NR XLVIIł335łńŃ 

RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie zmian w podziale Gminy Tyczyn na staJe obwody gJosowania 

 
Na podstawie art.30 oraz art.31 ust. 3 ustawy 

z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad ”owiatów i se–mi—ów wo–ewództw  
(Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) 

§ 1. W podziale Gminy Tyczyn na staJe obwody 

gJosowania do—onu–e się nastę”u–ących zmian: 

1)  znosi się obwody gJosowania nr 7 

i 8 obe–mu–ące soJectwo Budziwó–, 

2)  w obwodzie nr 1 w Tyczynie do”isu–e się ulicę 
_wŁ KrzywaŁ 

§ 2. A—tualny ”odziaJ Gminy Tyczyn na staJe 
obwody gJosowania ”rzedstawia ”oniwsze 
zestawienie: 

 

 

 

 

 

 

 


