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UCHWAIA Nr LIV/917/09 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI  

z dnia 6 listopada 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru ”oJowonego ”omiędzy osiedlem _ródmie`cie a ślektrownią w Stalowej Woli 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 143 ”ozŁ 1591 z ”óunie–szymi zmianami), 
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U. 

z 2003 rŁ Nr 80 ”ozŁ 717 z ”óunie–szymi zmianami) 
oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium 
uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Stalowa Wola Rada Miejska  

w Stalowe– Woli uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1.  1. Uchwala się I zmianę mie–scowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

”oJowonego ”omiędzy osiedlem _ródmie`cie  
a śle—trownią w Stalowe– Woli, uchwalonego uchwaJą 
Nr VII/73/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 

marca 2007 ro—uŁ, o”ubli—owaną w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 41  
poz. 1106 z dnia 23.05.2007 r. 

2Ł źmiana ”lanu obe–mu–e czę`ć obszaru 
”oJowonego ”omiędzy ulicą śnergety—ów a terenami 
PKP, oznaczonego symbolami 5U i 2P i dotyczy tekstu 

planu; rysunek planu nie ulega zmianie. 

§ 2. W uchwale o —tóre– mowa w § 1 

w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 

1)  w §8 w ustŁ 12 ”o ”—t 1 doda–e się ”—t 1a  
w brzmieniu: 

"1. a)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące dla 
terenu oznaczonego symbolem 5U - usJugi ”ubliczne, 
administracyjno ｦ biurowe." 

2)  w § 8 w ust. 12 w pkt 6 litera c otrzymuje 

brzmienie: 

"c)  dachy ”Jas—ie, dwu lub wielos”adowe o —ącie 
nachylenia od 25o do 45o" 

3)  w § 8 w ustŁ 12 w ”—t 6 ”o literze e doda–e się 
literę f w brzmieniu: 

"f)  budynki do trzech kondygnacji nadziemnych 

max 14 m na terenie 5U." 

4)  w § 8 w ustŁ 12 ”o ”—t 14 doda–e się ”—t 15  
w brzmieniu: 

"15)  na terenie 5U do”uszcza się lo—alizac–ę 
obie—tów i urządzeL technicznych związanych  
z usJugami ”ublicznymi o ”arametrach: 
a)budynki do jednej kondygnacji, b)powierzchnia 

zabudowy max 250 m2, c)budynki realizowane  

z wy—orzystaniem tradycy–nych materiaJów 
wy—oLczeniowychŁ" 

5)  w § 8 w ustŁ 21 ”o ”—t 1 doda–e się ”—t 1a  
w brzmieniu: 

"1.a)  Przeznaczenie uzu”eJnia–ące dla 
terenu oznaczonego symbolem 2P - usJugi ”ubliczne, 

administracyjno ｦ biurowe. 

6)  w § 8 w ust. 21 w pkt 10 litera b otrzymuje 

brzmienie: 

"b)  garawy, wiat i blasza—ów z wyJączeniem terenu 
oznaczonego symbolem 2P." 

7)  w §8 w ustŁ 21 ”o ”—t 10 doda–e się ”—t 11  
i pkt 12 w brzmieniu: 

"11)  na terenie 2P do”uszcza się lo—alizac–ę 
obie—tów i urządzeL technicznych związanych  
z usJugami ”ublicznymi o ”arametrach:  

a)  budynki do jednej kondygnacji,  

b)  powierzchnia zabudowy max 250 m2,  

c)  budynki realizowane z wykorzystaniem 

tradycy–nych materiaJów wy—oLczeniowychŁ" 

"12)  forma archite—toniczna nowych budyn—ów 
usJug ”ublicznych, administracy–no-biurowych  

o parametrach:  

a)  budynki do trzech kondygnacji nadziemnych 

max 14 m,  

b)  budynki realizowane z wykorzystaniem 

tradycy–nych materiaJów wy—oLczeniowych 

wkomponowane w krajobraz, forma i detal 

archite—toniczny winny odznaczać się wiel—ą 
estety—ą,  

c)  dachy ”Jas—ie, dwu lub wielos”adowe o —ącie 
nachylenia od 25o do 45o,  

d)  wy—lucza się rozwiązanie więuby ”olega–ące na 
zastosowaniu równego sto”nia nachylenia ”oJaci 
gJównych,  

e)  nie dozwolone –est zastosowanie materiaJów 
wy—oLczeniowych elewac–i; ”lasty—owych 
listew elewacy–nych ty”u ｭsiding", blachy 
falistej i trapezowej." 

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

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

 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY  
 

StanisJaw Cisek 


