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UCHWAIA Nr XLVIł8ńŃłŃ9 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 19 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla ｭCharzewiceｬ w Stalowej Woli 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 ro—u o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 ro—u Nr 142 ”ozŁ 1591 z ”óunie–szymi 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 ro—u Nr 80 ”ozŁ 717 z ”óunie–szymi zmianami) 
oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

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

uchwaJą Nr XXXIVł483ł05 Rady Mie–s—ie– w Stalowe– 
Woli z 21 stycznia 2005 ro—u wraz z ”óunie–szymi 
zmianami Rada Miejska w Stalowej Woli postanawia 

co nastę”u–e:  
 

§ 1Ł 1Ł Uchwala się I zmianę mie–scowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

Charzewice w Stalowe– Woli uchwalonego uchwaJą 
Nr XIV/228/99 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 

17 grudnia 1999 ro—u, —tóra zostaJa ogJoszona 
w Dzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 12 z dnia 29 lutego 2000 roku 

”ozŁ 105; zwane– dale– zmianą ”lanuŁ  
 

2. Zmiana planu obejmuje obszar osiedla 

Charzewice w granicach oznaczonych na rysunku 

zmiany planu.  

 

3. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie 

zasad zabudowy i zagospodarowania terenu osiedla 

oraz dostosowanie za”isów ”lanu do wymagaL 
o—re`lonych w artŁ 15 ustawy o ”lanowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz do obecnych 

potrzeb.  

 

§ 2Ł 1Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są:  
 

1) rysunek zmiany ”lanu o—re`la–ący granicę 
obszaru ob–ętego zmianą ”lanu w s—ali 1:1000 
stanowiący zaJączni— Nr 1, 

 

2) rysune— zmiany ”lanu o—re`la–ący za—res 
i ustalenia zmiany planu w skali 1:2000 

stanowiący zaJączni— Nr 2, 
 

3) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

zaJączni— Nr 3,* 

 

4) rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobu roz”atrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu, 

zgJoszonych w czasie –ego wyJowenia do 
”ublicznego wglądu ｦ zaJączni— Nr 4Ł* 

 

2Ł Rysune— zmiany ”lanu obowiązu–e 
w nastę”u–ącym za—resie:  
 

1) granica obszaru ob–ętego zmianą ”lanu 
miejscowego;  

 

2) linie rozgranicza–ące tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 

zagospodarowania;  

 

3) ”rzeznaczenie terenu o—re`lone symbolem 
cyfrowo ｦ literowym;  

 

4) obowiązu–ące i nie”rze—raczalne linie zabudowyŁ  
 

§ 3Ł W uchwale Nr XIVł228ł99 Rady Mie–s—ie– 
w Stalowej Woli z dnia 17 grudnia 1999 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 

"Charzewice" w Stalowe– Woli w”rowadza się 
nastę”u–ące zmiany:  
 

1) w § ń uchyla się tre`ć ustŁ 2;  
 

2) w § ń uchyla się tre`ć ustŁ 3;  
 

3) § 2 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭUstalenia ”lanu stanowią tre`ć niniejszej 

uchwaJy wraz z rysun—iem ”lanu w s—ali 1:2000 
o—re`la–ącym ”rzeznaczenie i zasady 
zagos”odarowania ”oszczególnych terenówŁｬ  
 

4) § 4 otrzymuje brzmienie:  
 

ｭUstala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenów, wydzielonych na rysun—u ”lanu liniami 
rozgranicza–ącymi i oznaczonych nastę”u–ącymi 
symbolami literowymi:  

 

1) MN ｦ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

 

2) MN,Uｦ zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowe–,  
 

3) U ｦ zabudowy usJugowe–,  
 

4) ZP ｦ zieleL urządzona  
 

5) KDZｦ dróg zbiorczych ”ublicznych  
 

6) KDLｦ dróg lo—alnych ”ublicznych  
 

7) KDDｦ dróg do–azdowych ”ublicznych  
 

8) KDWｦ dróg wewnętrznych  
 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego  - 5279 -  Poz. 1380 

9) E ｦ stacji transformatorowych  

 

10) K ｦ ”om”owni `cie—ówｬ;  
 

5) § 5 otrzymuje brzmienie: ｭźakres 
obowiązywania rysunku ”lanu:  
 

1) granica obszaru ob–ętego planem miejscowym;  

 

2) linie rozgranicza–ące tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania;  

 

3) ”rzeznaczenie ”oszczególnych terenów 
o—re`lone symbolem literowym i numerem 
wyrównia–ącym go s”o`ród terenów;  

 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

 

5) obowiązu–ące linie zabudowyŁｬ  
 

6) § 6 otrzymuje brzmienie: 
 

1Ł ｭNa wszyst—ich terenach ob–ętych ”lanem 
nalewy uwzględnić ”rzebiegi istnie–ących sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne–, ”o”rzez 
zachowanie wymaganych przepisami odlegJo`ci 
lo—alizowanych obie—tów i budowli a w ”rzy”ad—u 
wystę”u–ących —oliz–i zachowania warun—ów realizac–i 
inwestyc–i o—re`lonych ”rze”isami odrębnymi lub 
”rzebudowę sieci w dostosowaniu do zgodnego 
z planem zagospodarowania terenu.  

 

2Ł Nalewy zachować warun—i wyni—a–ące 
z ”oJowenia terenu osiedla w obrębie GJównego 
źbiorni—a Wód Podziemnych Nr 425 ｭŚębica ｦ 

Stalowa Wola ｦ Rzeszówｬ, ”o”rzez za”ewnienie 
rozwiązaL w za—resie gos”odar—i `cie—owe– nie 
”owodu–ących zagroweL dla `rodowis—a wodnego 
i zapobiegających s—aweniu wód ”odziemnychŁ  
 

3. Wymagania w zakresie ochrony powietrza, 

wód, gleby i ziemi nalewy realizować zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymiŁ  
 

4Ł Śla nastę”u–ących —ategorii ”rzeznaczenia 
terenów ustala się do”uszczalne warto`ci ”oziomu 
haJasu w `rodowis—u o—re`lone w ”rze”isach 
odrębnych:  
 

1) dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolem MN, –a— dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;  

 

2) dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolem MN,U i U, –a— dla terenów 
mieszkaniowo - usJugowych.  

 

5Ł Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu tereny 
nalewy uwyt—ować w s”osób dotychczasowyŁ  
 

6Ł Ustala się nastę”u–ące zasady dotyczące 
—sztaJtowania dziaJe— budowlanych:  
 

1) obowiązu–e za”ewnienie dostę”u —awde– dziaJ—i 
”rzeznaczone– ”od zabudowę do drogi 

”ubliczne– bez”o`redniego z–azdami 

indywidualnymi lub ”o`redniego ”o”rzez drogę 
wewnętrzną lub do–azd wewnętrzny;  

 

2) obowiązu–ą nastę”u–ące na–mnie–sze szero—o`ci 
frontów nowo wydzielonych dziaJe— 
budowlanych:  

 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:  

 

ｦ wolno sto–ące– ｦ 18 m, 

 

ｦ bliuniacze–ｦ 14 m,  

 

b) dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowe–:  
 

ｦ wolno sto–ące– ｦ 20 m,  

 

ｦ bliuniacze–ｦ 16 m,  

 

c) dla zabudowy usJugowe– ｦ 12 m,  

 

3) dziaJ—i mogą być ”rzeznaczone ”od lo—alizac–ę 
zabudowy –eweli ”owierzchnia dziaJ—i wynosi nie 
mnie– niw:  

 

a) dla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej:  

 

ｦ wolno sto–ące– ｦ 500 m2, 

 

ｦ bliuniacze–ｦ 400 m2, 

 

b) dla terenów zabudowy miesz—aniowo ｦ 

usJugowe–:  
 

ｦ wolno sto–ące– ｦ 600 m2,  

 

ｦ bliuniacze–ｦ 500 m2,  

 

c) dla terenów zabudowy usJugowe– ｦ 300 m2,  

 

4) —ąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJe— 
w stosun—u do ”asa drogowego o—oJo 900 lub 

zgodny z istnie–ącym ”odziaJem geodezy–nymŁｬ  
 

7) § 7 otrzymuje brzmienie: Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

1Ł ｭWyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem MN w tym 1MN o powierzchni 

ok. 1,6 ha 2MN o powierzchni ok. 5,9 ha 3MN 

o powierzchni ok. 4,6 ha 4MN o powierzchni ok. 

2,2 ha 5MN o powierzchni ok. 2,3 ha 6MN 

o powierzchni ok. 4,7 ha 7MN o powierzchni ok. 

4,5 ha 8MN o powierzchni ok. 1,9 ha 9MN 

o powierzchni ok. 5,5 ha 10MN o powierzchni ok. 

4,3 ha z do”uszczeniem budyn—ów wolno sto–ących 
oraz bliuniaczychŁ  
 

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinne– do”uszcza się ”rowadzenie dziaJalno`ci 
gos”odarcze–, usJug i handlu ”od nastę”u–ącymi 
warunkami:  

 

1) dziaJalno`ć gos”odarczą, fun—c–ę usJugową 
i handel mowna realizować:  
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a) w kondygnacji parteru budynku mieszkalnego, 

”rzy czym: ”owierzchnia uwyt—owa funkcji 

do”uszczone– nie mowe ”rze—raczać ”owierzchni 
uwyt—owe– fun—c–i ”odstawowe– 
tj. mieszkaniowej,  

 

b) w budyn—u wolno sto–ącym o ”owierzchni 
zabudowy do 50 m2 oraz w ”oJączeniu 
z budyn—iem gos”odarczym lub garawowymŁ  

 

3Ł Ustala się za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowis—a, dla 
—tórych –est wymagany ra”ort o oddziaJywaniu na 
`rodowis—oŁ  
 

4Ł Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagos”odarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy:  

 

1) istnie–ąca zabudowa mowe być remontowana, 
przebudowywana, rozbudowywana do 

wyso—o`ci o—re`lone– w ustŁ 8, ”—t a 
i wymieniana na nową ”od warun—iem 
zachowania i uzu”eJniania istnie–ącego u—Jadu 
”rzestrzennego oraz zachowania warun—ów 
technicznych jakim ”owinny od”owiadać 
budynki i ich usytuowanie.  

 

2) ustala się obowiązu–ącą linię zabudowy dla 
budyn—ów miesz—alnych lo—alizowanych na 
dziaJce zgodnie z zaJączni—iem graficznym:  

 

a) dla terenu oznaczonego symbolem 1MN:  

 

ｦ 8 m od linii rozgranicza–ące– drogę 7KŚŚ;  
 

ｦ 3 m od linii rozgranicza–ące– drogę 6KŚŚ;  
 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 2MN:  

 

ｦ 8 m od linii rozgranicza–ące– drogę 7KŚŚ;  
 

ｦ 3 m od linii rozgranicza–ące– drogę 6KŚŚ;  
 

c) dla terenu oznaczonego symbolem 4MN:  

 

ｦ 6m od linii rozgranicza–ące– drogę 4 KŚŚ;  
 

d) dla terenu oznaczonego symbolem 5MN:  

 

ｦ 8 m od —rawędzi –ezdni drogi 4KŚŚ;  
 

e) dla terenu oznaczonego symbolem 9MN:  

 

ｦ 8 m od linii rozgranicza–ące– drogę 8KŚŚ;  
 

f) dla terenu oznaczonego symbolem 10 MN:  

 

ｦ 8 m od linii rozgranicza–ące– drogę 8KŚŚ;  
 

3) ustala się nastę”u–ące nie”rze—raczalne linie 
zabudowy, —tóre dotyczą wszyst—ich budyn—ów 
lo—alizowanych na dziaJce:  

 

a) dla terenu oznaczonego symbolem 1MN; 

 

ｦ 20 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
2KDZ ｦ ul. Sandomierska;  

 

ｦ 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę 2KŚW;  
 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 2MN;  

 

ｦ 20 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
2KDZ ｦ ul. Sandomierska;  

 

ｦ 10 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
1KDL ｦ ul. Lipowa;  

 

ｦ 6 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 1KŚŚ 
ｦ ulŁ Ws”ólna;  

 

c) dla terenu oznaczonego symbolem 3MN;  

 

ｦ 20 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
2KDZ ｦ ul. Sandomierska;  

 

ｦ 10 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
1KDL ｦ ul. Lipowa;  

 

ｦ 6 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 1KDD 

ｦ ulŁ Ws”ólna;  
 

d) dla terenu oznaczonego symbolem 4MN;  

 

ｦ 10 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
1KDL ｦ ul. Lipowa;  

 

ｦ 6 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 1KŚŚ 
ｦ ulŁ Ws”ólna;  

 

e) dla terenu oznaczonego symbolem 5MN;  

 

ｦ 10 m od linii rozgranicza–ące– drogę 4KŚź ｦ 

ul. Ogrodowa;  

 

ｦ 6 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 1KŚŚ 
ｦ ulŁ Ws”ólna;  

 

f) dla terenu oznaczonego symbolem 6MN;  

 

ｦ 10 m od linii rozgranicza–ące– drogę 3KŚź ｦ 

ul. Starowiejska;  

 

ｦ 10 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 

1KDL ｦ ul. Lipowa;  

 

ｦ 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę 5KŚŚ;  
 

ｦ 6 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 1KŚŚ 
ｦ ulŁ Ws”ólna;  

 

ｦ 4 m od linii rozgranicza–ące– drogę 3KŚŚ ｦ 

ul. Starowiejska;  

 

g) dla terenu oznaczonego symbolem 7MN;  

 

ｦ 10 m od linii rozgranicza–ące– drogę 3KŚź ｦ 

ul. Starowiejska i 4KDZ ｦ ulŁ Ja`minowa;  
 

ｦ 8 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
5KDD;  
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ｦ 6 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 1KŚŚ 
ｦ ulŁ Ws”ólna;  

 

h) dla terenu oznaczonego symbolem 8MN  

 

ｦ 20 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
1KDZ ｦ ul. Brandwicka;  

 

ｦ 20 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
2 KDZ ｦ ul. Sandomierska;  

 

ｦ 5 m od linii rozgranicza–ące– drogę 2 KŚŚ;  
 

i) dla terenu oznaczonego symbolem 9MN;  

 

ｦ 10 m od linii rozgranicza–ące– drogę 3KŚź;  
 

ｦ 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę 3KŚL ｦ 

ul. Topolowa;  

 

ｦ 8 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 2 KŚL 
ｦ ulŁ Rówana;  

 

ｦ 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę 6 KŚW;  
 

j) dla terenu oznaczonego symbolem 10MN;  

 

ｦ 20 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 

1KDZ ｦ ul. Brandwicka;  

 

ｦ 15 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
3KDZ;  

 

ｦ 8 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 2KŚL 
ｦ ulŁ Rówana;  

 

4) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni 
dziaJ—i nie więce– niw 50%;  

 

5) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 

mnie– niw 30% ”owierzchni dziaJ—i;  
 

6) do”uszcza się rozbudowę zabudowy oraz 
sytuowanie budyn—ów bez”o`rednio ”rzy 
granicy lub w zbliweniu do granicy dziaJ—i 
budowlane– z uwzględnieniem warun—ów 
o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych;  

 

7) dopuszcza się lo—alizac–ę altan ogrodowych oraz 
innych obie—tów maJe– archite—tury;  

 

8) cechy budyn—ów miesz—alnych:  
 

a) budynki do trzech kondygnacji nadziemnych, 

w tym jedna w stromej konstrukcji dachu, 

ma—symalna wyso—o`ć 8 m do na–wywszego 
gzymsu i 13 m do kalenicy;  

 

b) poziom posadowienia parteru do 100 cm n.p.t.,  

 

c) dachy dwuspadowe i wielospadowe 

o symetrycznym s”ad—u ”oJaci z 
do”uszczeniem lu—arn i o—ien ”oJaciowych,  

 

d) —ąt nachylenia gJównych ”oJaci dachowych od 
300 do 450,  

 

e) u—Jad gJówne– —alenicy ”rosto”adJy lub 
równolegJy do granic dziaJ—i,  

 

f) kolorystyka elewacji w kolorach jasnych, 

pastelowych, pokrycia dachu w kolorze 

naturalne– cerami—i lub zbliwonych w ciemne– 
tonacji,  

 

9) cechy budyn—ów ”omocniczych (gos”odarcze, 
garawowe, ewentualnie usJugowe):  

 

a) budynki o jednej kondygnacji nadziemnej 

o wyso—o`ci do 6 m do —alenicy lub szczytu,  
 

b) dachy dwus”adowe lub czteros”adowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych nawiązu–ącym do 
dachu na budynku mieszkalnym,  

 

c) do”uszcza się dachy –ednospadowe 

w przypadku realizacji budynku przy granicy 

dziaJ—i lub gdy ”owierzchnia zabudowy nie 
przekracza 40 m2,  

 

d) kolorystyka elewacji i pokrycia jak budynek 

mieszkalny,  

 

10) ogrodzenia czę`ci frontowe– dziaJ—i nalewy 
lo—alizować w linii rozgranicza–ącej drogi 

o do”uszcza–ące– wyso—o`ci do 1,50 mŁｬ  
 

8) § 8 otrzymuje brzmienie: Tereny zabudowy 
mieszkaniowo ｦ usJugowej 
 

1Ł ｭWyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowo ｦ usJugowe– oznaczone na rysun—u 
planu symbolem MN,U w tym 1MN,U o powierzchni 

ok. 0,9 ha 2MN,U o powierzchni ok. 1,40 ha.  

 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 2MN,U 

do”uszcza się zagos”odarowanie terenu ”od zieleL 
urządzoną ogólnodostę”ną, w tym s—wery, ”lac 
zabaw dla dzieci i place do gier sportowych.  

 

3Ł Na terenach o —tórych mowa w ustŁ 1 
do”uszcza się wy—orzystanie dziaJe— w caJo`ci ”od 
zabudowę usJugową (w tym handel) ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną bez dziaJalno`ci 
gos”odarcze– lub zieleL urządzoną ogólnodostę”nąŁ  
 

4Ł Ustala się za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowis—a, dla 
—tórych –est wymagany ra”ort o oddziaJywaniu na 
`rodowis—oŁ  
 

5Ł Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagos”odarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy:  
 

1) ustala się nastę”u–ące nie”rzekraczalne linie 

zabudowy, —tóre dotyczą wszyst—ich 
budyn—ów:  

 

a) dla terenu 1MN,U  

 

ｦ 20 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
2KDZ ｦ ul. Sandomierska,  
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ｦ 10 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
1KDL ｦ ul. Lipowa;  

 

b) dla terenu 2MN,U  

 

ｦ 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę 3KŚL ｦ 

ul. Topolowa i 2KDL ｦ ulŁ Ja`minowa;  
 

ｦ 10 m od linii rozgranicza–ące– drogę 3KŚź ｦ 

ul. Starowiejska;  

 

2) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni 
dziaJ—i nie więce– niw 60%;  

 

3) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 

mnie– niw 20% ”owierzchni dziaJ—i;  
 

4) do”uszcza się rozbudowę zabudowy oraz 
sytuowanie budyn—ów bez”o`rednio ”rzy 
granicy lub w zbliweniu do granicy dziaJ—i 
budowlane– z uwzględnieniem warun—ów 
o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych;  

 

5) do”uszcza się lo—alizac–ę altan ogrodowych oraz 
innych obie—tów maJe– archite—tury;  

 

6) fun—c–ę usJugową, w tym handel, mowna 
zlo—alizować w —ondygnac–i ”arteru budyn—u 
mieszkalnego, w budynku dobudowanym do 

budynku mieszkalnego lub w budynku wolno 

sto–ącym;  
 

7) cechy budyn—ów miesz—alnych (lub miesz—alno 
ｦ usJugowych):  

 

a) budynki do trzech kondygnacji nadziemnych, 

w tym jedna w stromej konstrukcji dachu,  

 

b) dachy dwuspadowe i wielospadowe 

o symetrycznym s”ad—u ”oJaci 
z do”uszczeniem lu—arn i o—ien ”oJaciowych,  

 

c) —ąt nachylenia gJównych ”oJaci dachowych od 
300 do 450,  

 

d) u—Jad —alenicy ”rosto”adJy lub równolegJy do 
granic dziaJ—i,  

 

e) kolorystyka elewacji w kolorach jasnych, 

pastelowych, pokrycia dachu w kolorze 

naturalne– cerami—i lub zbliwonych w ciemne– 
tonacji,  

 

8) cechy budyn—ów usJugowych:  
 

a) budyne— do dwóch —ondygnac–i nadziemnych,  
 

b) ma—symalna wyso—o`ć 10 m do —alenicy lub 
szczytu dachu,  

 

c) dachy dwus”adowe, wielos”adowe i ”Jas—ie 
o —ącie nachylenia ”oJaci dachowych 
odpowiednio od 300 do 450 i od 50 do 150,  

 

d) do”uszcza się —olorysty—ę elewac–i 
o nasyconych barwach ale nawiązu–ącą do 

”ozostaJych budyn—ów zna–du–ących się na te– 
same– dziaJce,  

 

9) cechy budyn—ów ”omocniczych (gos”odarczych 
i garawowych):  

 

a) budynki o jednej kondygnacji nadziemnej 

o wyso—o`ci do 6 m do —alenicy lub szczytu,  
 

b) dachy dwus”adowe lub czteros”adowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych nawiązu–ącym do 
dachu na budynku mieszkalnym,  

 

c) do”uszcza się dachy –ednos”adowe 
w przypadku realizacji budynku przy granicy 

dziaJ—i lub gdy ”owierzchnia zabudowy nie 
przekracza 40 m2,  

 

d) kolorystyka elewacji i pokrycia jak budynek 

mieszkalny,  

 

10) od strony dróg zabrania się wy—onywania 
ogrodzeL ”eJnych oraz z ”refabry—atów 
betonowychŁｬ  

 

9) § 9 otrzymuje brzmienie: Tereny zabudowy 

usJugowej 
 

1Ł ｭWyznacza się tereny zabudowy usJugowe–, 
w tym handel oznaczone na rysunku planu symbolem 

U w tym: 1U o powierzchni ok. 0,8 ha; 2U 

o powierzchni ok. 0,9 ha; 3U o powierzchni ok. 

0,5 ha;  

 

2Ł Na terenach, o —tórych mowa w ustŁ 1 
dopuszcza się:  
 

1) lo—alizac–ę obie—tów garawowo ｦ gospodarczych 

podziemnych lub wbudowanych w budynek 

usJugowy,  
 

2) realizac–ę urządzeL terenowych i obie—tów maJe– 
archite—tury towarzyszących —ubaturowym 
obie—tom usJugowymŁ  

 

3Ł Ustala się za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowis—a, dla 
—tórych –est wymagany ra”ort o oddziaJywaniu 
”rzedsięwzięcia na `rodowis—o wymienionych w § 2 
ustŁ 1 roz”orządzenia Rady Ministrów w s”rawie 
o—re`lenia rodza–ów ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o oraz 
szczegóJowych uwarun—owaL związanych 
z —walifi—owaniem ”rzedsięwzięcia do s”orządzenia 
ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowis—oŁ  
 

4Ł Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy:  
 

1) ustala się nastę”u–ące nie”rze—raczalne linie 
zabudowy:  

 

a) dla terenu 1U  

 

ｦ 10 m od linii rozgranicza–ące– drogę 3KŚź ｦ 

ul. Starowiejska;  
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b) dla terenu 2U  

 

ｦ 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę 3KŚŚ ｦ 

ul. Starowiejska;  

 

ｦ 5 m od linii rozgranicza–ące– drogę 2KŚŚ;  
 

ｦ 15 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
3KDZ ｦ ul. Topolowa;  

 

c) dla terenu 3U  

 

ｦ 15 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
1 KDZ ul. Brandwicka i 3KDZ ul. Topolowa;  

 

ｦ 5 m od linii rozgranicza–ące– drogę 2KŚŚ;  
 

2) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni 
dziaJ—i nie więce– niw 50%,  

 

3) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie 
mnie– niw 20% ”owierzchni dziaJ—i,  

 

4) w stosun—u do istnie–ące– na tym terenie 
zabudowy ustala się mowliwo`ć do—onywania 

remontów, modernizac–i i ada”tac–i na cele 
związane z ”rzeznaczeniem ”odstawowym;  

 

5) cechy budyn—ów usJugowych:  
 

a) budyn—i o nie więce– niw trzech —ondygnac–ach 
nadziemnych,  

 

b) ma—symalna wyso—o`ć budyn—ów 12 m do 
kalenicy lub szczytu dachu,  

 

c) dachy dwus”adowe, wielos”adowe i ”Jas—ie 
o —ącie nachylenia ”oJaci dachowych 
odpowiednio od 300 do 450 i od 50 do 150,  

 

d) do”uszcza się —olorysty—ę elewac–i 
o nasyconych barwach, —olorysty—a dachów 
ciemna stonowana,  

 

6) zabrania się wy—onywania ogrodzeL ”eJnych 
oraz z ”refabry—atów betonowychŁｬ  

 

10) uchyla się ustalenia § ńŃ;  
 

11) § ńń otrzymuje brzmienie: 
 

1Ł ｭWyznacza się tereny zieleni urządzone–, 
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP w tym: 

1ZP o powierzchni ok. 0,15 ha i 2ZP o powierzchni 

ok. 0,10 ha.  

 

2Ł Śo”uszcza się mowliwo`ć lo—alizac–i sieci 
infrastruktury technicznej. 

 

3Ł Nie do”uszcza się lo—alizac–i budyn—ów oraz 
zadrzewiania terenuŁｬ  
 

12) uchyla się ustalenia § ń2;  
 

13) § ń3 otrzymuje brzmienie: 
 

1Ł ｭObowiązu–ą nastę”u–ące zasady obsJugi 
—omuni—acy–ne– terenów:  
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na ”oszczególnych 
terenów z istnie–ących i ”ro–e—towanych dróg 
”ublicznych ”owiązanych z u—Jadem 
komunikacyjnym miasta, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami:  

 

a) 1KDZ ｦ ul. Brandwicka, droga zbiorcza,  

 

b) 2KDZ ｦ ul. Sandomierska, droga zbiorcza,  

 

c) 3KDZ ｦ czę`ć ulŁ To”olowe– i ulŁ Starowie–s—a, 
droga zbiorcza,  

 

d) 4KDZ ｦ czę`ć ulŁ Ja`minowe–, ulŁ Ogrodowa, 
droga zbiorcza,  

 

e) KDL (od 1KDL do 3KDL) ｦ ulice lokalne,  

 

f) KDD (od 1KDD do 8KDD) ｦ ulice dojazdowe,  

 

2) ustala się u—Jad uzu”eJnia–ący dróg 
wewnętrznych oznaczony na rysun—u ”lanu 
symbolem KDW (od 1KDW do 6KDW);  

 

3) warun—iem realizac–i zabudowy na dziaJce –est 
dostę” te– dziaJ—i do drogi ”ubliczne– 
w rozumieniu ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym;  

 

4) ustala się nastę”u–ące zasady lo—alizac–i mie–sc 
”osto–owych dla samochodów:  

 

a) dla istnie–ących i ”ro–e—towanych inwestyc–i 
w ramach dziaJ—i lub zes”oJu dziaJe—, na —tórych 
realizowana –est inwestyc–a w ilo`ci:  

 

ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ 

nie mnie– niw 1 mie–sce ”osto–owe na 1 budyne— 
miesz—alny o”rócz mie–sca w garawu;  

 

ｦ dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowe– 
dodat—owo nalewy zabez”ieczyć minimum 
3 mie–sca ”osto–owe na —awde 100 m2 

powierzchni ogólne– ”rowadzonych usJug 
i handlu lecz nie mnie– niw –edno;  

 

ｦ dla zabudowy usJugowe– ｦ nie mnie– niw 
2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych oraz 

2 mie–sca na —awde 50 m2 powierzchni 

uwyt—owe– usJug;  
 

b) lo—alizac–a mie–sc ”osto–owych dla samochodów 
na terenie istnie–ących i ”ro–e—towanych 
inwestyc–i zgodnie z wymaganiami ”rze”isów 
odrębnych,  

 

c) do”uszcza się mowliwo`ć lo—alizac–i mie–sc 
”osto–owych dla samochodów w obrębie linii 
rozgranicza–ących ulic —las ź, L i Ś zgodnie 
w wymaganiami ”rze”isów odrębnych w formie 

zato— ”osto–owych oraz dodat—owych ”asów 
postojowych,  
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5) na terenie dróg ”ublicznych do”uszcza się 
mowliwo`ć lo—alizac–i: zato— ”rzystan—owych dla 
autobusów oraz zato— dla ”osto–u ta—sówe— 
zgodnie z wymaganiami ”rze”isów odrębnychŁ  

 

2. Na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
do”uszcza się mowliwo`ć wydzielania dodat—owych 
dróg wewnętrznych, innych niw na rysun—u ”lanu, ”od 
warun—iem zachowania minimalne– szero—o`ci 
o—re`lone– ”rze”isami odrębnymi oraz w dostosowaniu 
do zgodnego z planem zagospodarowania terenu.  

 

3Ł Śo”uszcza się sytuowanie no`ni—ów 
reklamowych na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę w formie:  
 

1) sJu”ów re—lamowych o wyso—o`ci nie wię—sze– 
niw 3 m i masztów flagowych o wyso—o`ci do 
8 m,  

 

2) tablic, neonów i e—ranów o ”owierzchni nie 

wię—sze– niw 8 m2. Na wszystkich terenach 

ob–ętych ”lanem do”uszcza się ”rowadzenie 
sieci infrastru—tury techniczne– nie związanych 
z obsJugą terenów ob–ętych ”lanem, ”od 
warun—iem, we nie ograniczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania tych terenów zgodnie 

z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanuŁｬ  
 

14) § ń4 otrzymuje brzmienie: Tereny 
komunikacji  

 

1Ł ｭUstalenia dla terenu —omuni—ac–i 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ ｦ 

ul. Brandwicka o powierzchni ok.1,2 ha:  

 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ istniejąca droga 
publiczna klasy drogi zbiorczej;  

 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ｦ realizacja 

chodni—ów, sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– zgodnie z wymaganiami ”rze”isów 
odrębnych;  

 

3) do”uszcza się:  
 

a) lo—alizac–ę maJych obie—tów —ubaturowych 
(kioski prasowe, przystanki autobusowe, budki 

telefoniczne),  

 

b) zieleL ozdobną i izolacy–ną,  
 

4) warunki urbanistyczne:  

 

ｦ szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mnie– 
niw 20 m;  

 

ｦ szero—o`ć –ezdni 7,0 m;  
 

2. Ustalenia dla terenu komunikacji 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDZ 

ul. Sandomierska ｦ o powierzchni ok. 2,06 ha:  

 

1) przeznaczenie podstawowe ｦdroga publiczna 

klasy drogi zbiorczej;  

 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ｦ realizacja 

chodni—ów, `ciewe— rowerowych oraz sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej zgodnie 

z wymaganiami ”rze”isów odrębnych;  
 

3) do”uszcza się:  
 

a) lo—alizac–ę maJych obie—tów —ubaturowych 
(kioski prasowe, przystanki autobusowe, budki 

telefoniczne),  

 

b) zieleL ozdobną i izolacy–ną,  
 

4) warunki urbanistyczne:  

 

ｦ szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mnie– 
niw 20 m;  

 

ｦ szero—o`ć –ezdni 7 mŁ 
 

3. Ustalenia dla terenu komunikacji 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDZ ｦ 

ul. Topolowa i ul. Staromiejska, o powierzchni 

ok. 1,16 ha:  

 

1) przeznaczenie podstawowe ｦdroga publiczna 

klasy drogi zbiorczej;  

 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ｦ realizacja 

chodni—ów, `ciewe— rowerowych oraz sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne– zgodnie 
z wymaganiami ”rze”isów odrębnych;  

 

3) do”uszcza się:  
 

a) lo—alizac–ę maJych obie—tów —ubaturowych 
(kioski prasowe, przystanki autobusowe, budki 

telefoniczne);  

 

b) zieleL ozdobną i izolacy–ną;  
 

4) warunki urbanistyczne:  

 

ｦ szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mnie– 
niw 20 m;  

 

ｦ szero—o`ć –ezdni 7 mŁ  
 

4. Ustalenia dla terenu komunikacji 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDZ ｦ 

ul. Ogrodowa i czę`ć ulŁ Ja`minowe– o ”owierzchni 
0,42 ha:  

 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ czę`ć ”asa 
drogowego, w granicach opracowania planu, 

drogi publicznej klasy drogi zbiorczej;  

 

2) przeznaczenie uzu”eJnia–ące ｦ realizacja 

chodni—ów, `ciewe— rowerowych oraz sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne– zgodnie 
z wymaganiami ”rze”isów odrębnych;  

 

3) do”uszcza się:  
 

a) lo—alizac–ę maJych obie—tów —ubaturowych 
(kioski prasowe, przystanki autobusowe, budki 

telefoniczne);  
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b) zieleL ozdobną i izolacy–ną;  
 

4) warun—i urbanistyczne: szero—o`ć w liniach 
rozgranicza–ących ｦ linię rozgranicza–ącą drogę 
zbiorczą na terenie ob–ętym o”racowaniem 
”lanu mie–scowego ustala się w odlegJo`ci nie 
mnie–sze– niw 10m od osi istnie–ącego ”asa 
drogowego.  

 

5Ł Ustalenia dla terenów —omuni—ac–i 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDL 

o powierzchni ok. 1,2 ha ul. Lipowa; 3KDL 

o powierzchni ok. 0,40 ha ul. Topolowa na odcinku od 

ulŁ Ja`minowe– do s—rzywowania z ulŁ Starowie–s—ą;  
 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny dróg 
publicznych klasy drogi lokalnej;  

 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ｦ realizacja 

chodni—ów, sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej;  

 

3) do”uszcza się zieleL ozdobną;  
 

4) warunki urbanistyczne:  

 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących:  
 

ｦ 1KDL ｦ utrzymu–e się 15 m;  
 

ｦ 3KDL ｦ nie mnie– niw 12 m;  
 

b) szero—o`ć –ezdni:  
 

ｦ 1KDL ｦ nie mnie–sza niw 7 m;  
 

ｦ 3KDL ｦ nie mnie–sza niw 6 mŁ  
 

6. Ustalenia dla terenu komunikacji 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDL ｦ 

ul. Rówana i czę`ć ulŁ Ja`minowe– o ”owierzchni 
0,33 ha:  

 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ czę`ć ”asa 
drogowego w granicach opracowania planu 

drogi publicznej klasy drogi lokalnej;  

 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ｦ realizacja 

chodni—ów, sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej;  

 

3) do”uszcza się zieleL ozdobną;  
 

4) warun—i urbanistyczne: linię rozgranicza–ącą 
drogę lo—alną na terenie ob–ętym o”racowaniem 
”lanu mie–scowego ustala się w odlegJo`ci nie 
mnie–sze– niw 6 m od osi istnie–ącego pasa 

drogowego.  

 

7Ł Ustalenia dla terenów —omuni—ac–i 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD 

o ”owierzchni o—Ł 0,40 ha ulŁ Ws”ólna w dwóch 
odcinkach (I ｦ ”omiędzy ulŁ Sandomiers—ą i Li”ową, II 
ｦ ”omiędzy ulŁ Li”ową i ulŁ Ogrodową); 2KŚŚ 
o powierzchni ok. 0,20 ha projektowana; 3KDD 

o powierzchni ok. 0,02 ha ul. Starowiejska na odcinku 

od s—rzywowania z ulŁ To”olową do ”lacu 

manewrowego ”rzy terenach usJugowych; 4KŚŚ 
o powierzchni ok. 0,2 ha projektowana; 5KDD 

o powierzchni ok. 0,5 ha projektowana; 6KDD 

o powierzchni ok. 0,2 ha projektowana; 7KDD 

o powierzchni ok. 0,2 ha projektowana; 8KDD 

o powierzchni ok. 0,4 ha projektowana;  

 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

istnie–ących i ”ro–e—towanych dróg ”ublicznych 
klasy drogi dojazdowej;  

 

2) przeznaczenie uzu”eJnia–ące ｦ realizacja 

chodni—ów oraz sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– zgodnie z wymaganiami ”rze”isów 
odrębnych;  

 

3) do”uszcza się zieleL ozdobną;  
 

4) warunki urbanistyczne:  

 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących  
 

ｦ 1KDD odcine— I nie mnie– niw 10 m, odcine— II 
utrzymu–e się 11 m;  

 

ｦ 2KŚŚ nie mnie– niw 10 m, za—oLczona ”lacem 
nawrotowym o wymiarach 15 m x 15 m;  

 

ｦ 3KŚŚ nie mnie– niw 10 m;  
 

ｦ 4KŚŚ nie mnie– niw 10 mŁ;  
 

ｦ 5KŚŚ nie mnie– niw 11 m;  
 

ｦ 6KŚŚ nie mnie– niw 11 mŁ;  
 

ｦ 7KŚŚ nie mnie– niw 11 m za—oLczona ”lacem 
nawrotowym o wymiarach 15 m x 15 m;  

 

ｦ 8KŚŚ nie mnie– niw 11 m;  
 

b) szero—o`ć –ezdni  
 

ｦ 1KŚŚ nie mnie–sza niw 6 m  
 

ｦ 2KŚŚ nie mnie–sza niw 5,5 m  
 

ｦ 3KŚŚ nie mnie–sza niw 5,5 m  
 

ｦ 4KŚŚ nie mnie–sza niw 5,5 m;  

 

ｦ 5KŚŚ nie mnie–sza niw 6 m;  
 

ｦ 6KŚŚ nie mnie–sza niw 5,5 m;  
 

ｦ 7KŚŚ nie mnie–sza niw 5,5 m;  
 

ｦ 8KŚŚ nie mnie–sza niw 6 mŁ 
 

8Ł Ustalenia dla terenów —omuni—ac–i 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW 

o powierzchni ok. 0,2 ha ul. Parkowa; 2KDW 

o powierzchni ok. 0,02 ha projektowana; 3KDW 

o powierzchni ok. 0,08 ha projektowana; 4KDW 

o powierzchni ok. 0,07 ha projektowana; 5KDW 

o ”owierzchni o—Ł 0,05 ha istnie–ąca ulŁ Starowie–s—a 
od s—rzywowania z ulŁ Li”ową do ”lacu manewrowego 
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przy terenach usJugowych; 6KŚW o ”owierzchni 
ok. 0,05 ha projektowana;  

 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

istnie–ących i ”ro–e—towanych dróg 
wewnętrznych;  

 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ｦ realizacja 

chodni—ów, sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej;  

 

3) dopuszcza się zieleL ozdobną;  
 

4) warunki urbanistyczne:  

 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących:  
 

ｦ 1KDW ｦ utrzymu–e się 5 m;  
 

ｦ 2KDW ｦ nie mnie– niw 5 m;  
 

ｦ 3KDW ｦ nie mnie– niw 8 m za—oLczona ”lacem 
nawrotowym o wymiarach 15 m x 15 m;  

 

ｦ 4KDW ｦ nie mnie– niw 8 m za—oLczona ”lacem 
nawrotowym o wymiarach 15 m x 15 m;  

 

ｦ 5KDW ｦ utrzymu–e się stan istnie–ący;  
 

ｦ 6KDW ｦ nie mnie– niw 7 m  
 

b) szero—o`ć –ezdni:  
 

ｦ 1KDW ｦ nie mnie– niw 5 m;  
 

ｦ 2KDW ｦ nie mnie– niw 5 m;  
 

ｦ 3KDW ｦ nie mnie– niw 5,5 m;  
 

ｦ 4KDW ｦ nie mnie– niw 5 m;  
 

ｦ 5KDW ｦ zgodnie ze stanem istnie–ącym;  
 

ｦ 6KDW ｦ nie mnie– niw 5 mｬ;  
 

15) § ń5 otrzymuje brzmienie: 
 

1Ł ｭWyznacza się tereny ”od lo—alizac–ę stac–i 
transformatorowych, oznaczone na rysunku planu 

symbolem E w tym: 1E o powierzchni ok. 0,01 ha 

i 2E o powierzchni ok. 0,01 ha.  

 

1) w granicach terenów oznaczonych symbolem ś 
do”uszcza się lo—alizac–ę mie–sca ”osto–owego 
dla samochodu obsJugi i —onserwac–i urządzeL 
oraz zieleni izolacyjnej ozdobnej, 

 

2) zasady zagospodarowania terenu zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymiŁ  
 

2Ł Wyznacza się tereny ”od lo—alizac–ę 
”om”owni `cie—ów –a—o —ontynuac–a 
dotychczasowego przeznaczenia i sposobu 

uwyt—owania, oznaczone na rysun—u ”lanu 1K i 2K 
o powierzchni ok. 0,01 ha.  

 

1) w granicach terenów oznaczonych symbolem K 

do”uszcza się lo—alizac–ę mie–sca ”osto–owego 
dla samochodu obsJugi i —onserwac–i urządzeL 
oraz zieleni izolacyjnej ozdobnej, 

 

2) zasady zagospodarowania terenu zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymiŁｬ  
 

16) § ń6 otrzymuje brzmienie: 
 

1Ł ｭUstala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
w zakresie infrastruktury technicznej oraz prowadzenia 

sieci:  

 

1) w za—resie zao”atrzenia w wodę:  
 

a) ustala się zao”atrzenie w wodę na 
dotychczasowych zasadach, tj. z systemu 

gru”owego bazu–ącego na u–ęciu wody 
podziemnej ｭKrzywowe Śrogiｬ i ｭStare U–ęcieｬ;  

 

b) ustala się, we rozbudowa sieci wodociągowe– 
”ro–e—towana będzie w u—Jadzie ”ier`cieniowo ｦ 

rozdzielczym wzdJuw sieci ulic z zachowaniem 
niezbędnych odlegJo`ci od obie—tów 
budowlanych wyni—a–ących z ”rze”isów 
odrębnych;  

 

c) przy budowie lub rozbudowie sieci 

wodociągowe– nalewy uwzględnić wymogi 
dotyczące ”rzeciw”owarowego zao”atrzenia 
wodnego, o—re`lone w ”rze”isach odrębnych;  

 

d) do”uszcza się mowliwo`ć stosowania 
indywidualnych rozwiązaL w za—resie 
zaopatrzenia w wodę;  

 

2) w za—resie gos”odar—i `cie—owe–:  
 

a) utrzymu–e się istnie–ącą sieć —analizacy–ną 
w u—Jadzie rozdzielczym;  

 

b) ustala się rozbudowę istnie–ącego 
i realizowanego systemu kanalizacji sanitarnej 

wzdJuw sieci ulic; `cie—i ”o”rzez ”rze”om”ownie 
1K i 2K zostaną s—ierowane na mie–s—ą 
oczyszczalnię `cie—ów;  

 

c) budyn—i nalewy docelowo ”odJączyć do mie–s—ie– 
sieci —analizacy–ne– łczasowo do”uszcza się 
od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych do 
zbiorni—ów bezod”Jywowychł;  

 

d) `cie—i ”rzemysJowe od”rowadzane do 

—analizac–i mie–s—ie– ”owinny s”eJnić wymogi 
o—re`lone ”rze”isami dotyczącymi zbiorowego 
od”rowadzania `cie—ów;  

 

e) wody o”adowe i rozto”owe u–ęte w system 
—analizac–i o”adowe–, w”rowadzane do wód lub 
do ziemi, nie ”owinny zawierać substanc–i 
zanieczyszcza–ących w ilo`ciach 
”rze—racza–ących ”oziom do”uszczalny 
o—re`lony w ”rze”isach dotyczących 
warun—ów, –a—ie nalewy s”eJnić ”rzy 
w”rowadzeniu `cie—ów do wód lub do ziemi;  
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f) tereny zabudowy nalewy docelowo wy”osawyć 
w system kanalizacji opadowej w projekcie 

systemu odwodnienia terenu uwzględnić 
istnie–ące urządzenia melioracy–ne;  

 

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:  

 

a) będzie realizowane siecią `rednio”ręwną 
w o”arciu o istnie–ące gazociągi `rednio”ręwne, 
—tóry nalewy rozbudować docelowo w system 
”ier`cieniowo ｦ rozdzielczy z zachowaniem 

niezbędnych odlegJo`ci od obie—tów 
budowlanych wyni—a–ących z warun—ów 
technicznych;  

 

b) redu—c–a ci`nienia `redniego na nis—ie nastą”i 
u odbiorców za ”omocą indywidualnych 
redu—torów domowych;  

 

c) ”ro–e—towane gazociągi nalewy ”rowadzić 
w liniach rozgranicza–ących dróg ”oza ”asem 
jezdni;  

 

4) w za—resie zao”atrzenia w cie”Jo: w za—resie 
systemów grzewczych nalewy stosować 
rozwiązania techniczne i media grzewcze 
nieuciąwliwe dla `rodowis—a, z ograniczeniem 
”aliw staJych i wy—orzystaniem dla celów 
grzewczych energii elektrycznej, gazu, oleju 

nis—osiar—owego lub odnawialnych uródeJ 
energii;  

 

5) w za—resie zao”atrzenia w energię ele—tryczną:  
 

a) zasilanie ”ro–e—towanego i istnie–ącego 
budownictwa w energię ele—tryczną ”rzewiduje 

się z 2-ch projektowanych stacji 

transformatorowych wolno sto–ących 
wnętrzowych (zalecane stac–e ty”u STL-4, STL 

mb-4) oznaczonych w planie symbolem 1E, 2E;  

 

b) do”uszcza się mowliwo`ć lo—alizac–i nowych 
stacji trafo;  

 

c) zasilanie projektowanych stacji 

transformatorowych nalewy wy—onać linią 
—ablową ”o”rzez w”ięcie się w istnie–ący —abel;  

 

d) w celu umowliwienia wJa`ciwe– e—s”loatac–i oraz 
za”ewnienia warun—ów bez”ieczeLstwa 
stosownie do odpowiednich aktualnie 

obowiązu–ących ”rze”isów nalewy zachować 
odlegJo`ci stac–i transformatorowych zgodnie 
z obowiązu–ącymi ”rze”isami od budyn—ów 

uwyteczno`ci ”ubliczne–, budyn—ów 
gospodarczych i mieszkalnych.  

 

6) w zakresie telekomunikacji:  

 

a) budowę sieci tele—omuni—acy–ne– nalewy 
realizować w o”arciu o warunki techniczne 

wydane przez dysponenta sieci.  

 

7) w zakresie gospodarki odpadami:  

 

a) czasowe gromadzenie od”adów staJych 
”rzewidu–e się na terenie ”oses–i ”rywatnych 
”rzy zabudowie –ednorodzinne– i usJugowe– 
w pojemnikach przeznaczonych na ten cel;  

 

b) ustala się odbiór od”adów —omunalnych ”rzez 
wys”ec–alizowane –ednost—i, ich segregac–ę 
i zagos”odarowanie na warun—ach o—re`lonych 
”rzez samorząd gminy;  

 

c) odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej 

dziaJalno`ci wy—orzystywane lub 
unieszkodliwione na zasadach o—re`lonych 
w obowiązu–ących ”rze”isach odrębnychŁ  

 

17) § ń7 otrzymuje brzmienie: 
 

1Ł ｭNa ”odstawie artŁ 15 ustŁ 2 ”—t 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym ustala się 
wyso—o`ć staw—i ”rocentowe–, o —tóre– mowa 

w art. 36 ust. 4 w/w ustawy:  

 

1) dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolem MN ｦ 20%,  

 

2) dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami MN,U i U ｦ 20%,  

 

3) dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami MN,U i U ｦ 20%. 

 

§ 4Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.  

 

§ 5Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  
 

* zaJączni—a Nr 3 i Nr 4 nie ogJasza się 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

StanisJaw Cisek 
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