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UCHWAIA Nr LXXIII/1177/10 

 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 28 wrze`nia 2ŃńŃ rŁ 
 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla ｭPodchoinieｬ w Stalowej Woli 
 

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

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

z ”óunie–szymi zmianami) oraz artŁ 2Ń ust. 1 i art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 roku Nr 80 poz. 717 z  ”óunie–szymi 
zmianami) oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa 

Wola, uchwalonego uchwaJą Nr XXXIVł483łŃ5 Rady 
Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 stycznia 

2005 roku z ”óunie–szymi zmianami  
 

Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala 

co nastę”uje: 
 

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

ｭPodchoinieｬ w Stalowe– Woli uchwalonego uchwaJą 
Nr XXVI/420/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

z dnia ń6 ma–a 2ŃŃ8 ro—u, —tóra zostaJa ogJoszona 
w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 48 z dnia 24 czerwca 2008 roku 

”ozŁ ń342; zwaną dale– zmianą ”lanuŁ 
 

2. Zmiana planu obejmuje obszar w granicach 

obowiązywania ”lanuŁ 
 

§ 2. ńŁ Integralną czę`cią uchwaJy są rysun—i 
zmiany planu w s—ali ń:2ŃŃŃ, stanowiące zaJączni—i 
graficzne: Nr 1 i Nr 2 ｦ infrastruktura techniczna. 

 

2Ł Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag zJowonych do ”ro–e—tu zmiany ”lanu, stanowi 
zaJączni— Nr 3 do ninie–sze– uchwaJyŁ 

 

3Ł 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 
przeznaczeniu; 

 

3) s—re`lone linie rozgranicza–ące tereny o równym 
przeznaczeniu; 

 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

 

5) s—re`lone nie”rze—raczalne linie zabudowy; 
 

6) s—re`lone symbole terenu; 
 

 

7) wprowadzone symbole terenu; 

 

8) s—re`lone sieci infrastru—tury techniczne–Ł 
 

§ 3. W uchwale Nr XXVI/420/08 Rady 

Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 

ｭPodchoinieｬ w Stalowej Woli wprowadza się 
nastę”u–ące zmiany: 
 

1) w Rozdziale I ｦ Prze”isy ogólne w § 2 

w ust. 1 s—re`la się ”un—t 5 wraz z tekstem 

ustalenia; 

 

2) w § 3 ust. 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

"2) MN,U - zabudowy mieszkaniowo 

usJugowe–" 
 

3) w § 3 w ust. 1 punkt 7 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ7) KŚź ｦ dróg zbiorczych,  
 

KDL ｦ dróg lo—alnych, 
 

KDD ｦ dróg do–azdowychｬ; 
 

4) w Rozdziale II ｦ Ustalenia obowiązu–ące na 
caJym obszarze ob–ętym ”lanem w § 4 ｦ 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony 
i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego 
w ust. 1 punkt 1 litery ｭaｬ, ｭbｬ, ｭcｬ, ｭdｬ, ｭeｬ 
otrzymu–ą brzmienie: 

 

a) ｭńKŚź ｦ droga zbiorcza, 

 

b) 1KDL ｦ droga lokalna, 

 

c) 2KDL ｦ droga lokalna, 

 

d) 3KDL ｦ droga lokalna, 

 

e) KDD (od 1 KDD do 7 KDD) ｦ drogi do–azdoweｬ; 
 

5) w § 4 w ust. 2 w punkt 1 litery ｭbｬ, ｭcｬ, i ｭdｬ 
otrzymu–ą brzmienie: 
 

ｭb) dla zabudowy miesz—aniowo-usJugowe– nie 
mnie– niw 3 mie–sca ”osto–owe na —awde ńŃŃm² 
”owierzchni ogólne– ”rowadzonych usJug i handlu lecz 

nie mnie– niw –edno; 
 

c) dla zabudowy ”rodu—cy–ne–, s—Jadów 
i magazynów ńŃ ｦ 20 miejsc ”osto–owych na ńŃŃŃm² 
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”owierzchni uwyt—owe– lub 2Ń mie–sc ”osto–owych na 
100 zatrudnionych; 

 

d)  dla  zabudowy  usJugowo - produkcyjnej ｦ 

10-20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych 

i —lientów usJug;ｬ 
 

6) w § 4 w ust. 2 s—re`la się ”un—t 2 wraz 

z tekstem ustalenia; 

 

7) w § 4 w ust. 2 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ3) do”uszcza się mowliwo`ć lo—alizac–i mie–sc 
”osto–owych dla samochodów w obrębie linii 
rozgranicza–ących dróg —lasy ź, L i D w formie zatok 

”osto–owych oraz dodat—owych ”asów 
”osto–owychŁｬ; 
 

8) w § 4 s—re`la się ustŁ 3 wraz z tekstem 

ustalenia; 

 

9) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ4Ł Na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
do”uszcza się mowliwo`ć wydzielenia dodat—owych 
dróg wewnętrznych, ”oza wyznaczonymi na rysun—u 
planu, o minimalnej szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących 5mŁｬ; 
 

10) w § 4 ust.6 otrzymuje brzmienie: 

 

"6Ł Na wszyst—ich terenach ob–ętych ”lanem 
do”uszcza się ”rowadzenie sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– nie związanych z obsJugą 
terenów ob–etych ”lanem zgodnie z pozostaJymi 
ustaleniami planu." 

 

11) w § 4 po ust. 7 doda–e się ustŁ 8 i ust. 9 

o nastę”u–ącym brzmieniu: 
 

ｭ8Ł Na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
wyznacza się nie”rze—raczalną linię zabudowy 
o—re`loną w Rozdziale III ｦ Ustalenia szczegóJoweŁ 

 

9. Na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i nadbudowę 
istnie–ących budyn—ów, ”oJowonych ”omiędzy linią 
rozgranicza–ącą drogi a nie”rze—raczalną linią 
zabudowy zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami 

o drogach ”ublicznychŁｬ; 
 

12) w § 5 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭń) —awda dziaJ—a musi ”osiadać dostę” do 
drogi ”ubliczne– bez”o`redni lub ”o`redni ”o”rzez 
drogę wewnętrzną lub do–azd indywidualnyｬ; 
 

13) w § 6 ｦ Zasady ochrony i —sztaJtowania 
`rodowis—a ”rzyrodniczego i krajobrazu 

w ust. 1 punkty 1, 2 i 3 otrzymu–ą brzmienie: 
 

ｭń) nalewy za”ewnić warun—i gwarantu–ace 
ochronę wód ”odziemnych ”o”rzez zastosowanie 
rozwiązaL za”obiega–ących zanieczyszczeniu wód 
podziemnych; 

 

2) nalewy za”ewnić ”eJne wy”osawenie 
wszyst—ich obie—tów ”rzemysJowych i usJugowych 
w —analizac–ę sanitarną a ”onadto ”laców 
s—Jadowych, manewrowych, dróg oraz ”ar—ingów 
w —analizac–ę deszczową indywidualną lub 
ogólnomie–s—ą; 

 

3) magazynowanie od”adów staJych 
i substanc–i niebez”iecznych winno się odbywać 
wyJącznie w przystosowanych do tego celu 

miejscach, zgodnie z przepisami o od”adach;ｬ 
 

14) w § 6 s—re`la się ustŁ 2 wraz z tekstem 

ustaleL; 
 

15) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ3Ł Śo”uszczalny ”oziom haJasu na terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i mieszkaniowo-usJugowe– oraz usJugowo ｦ 

produkcyjnej, gdzie dopuszczona jest funkcja 

miesz—alna o—re`la się 6ŃdB w porze dziennej i 50dB 

w porze nocnej ｦ od dróg i linii kolejowych oraz 50dB 

w porze dziennej i 45dB w porze nocnej ｦ od 

”ozostaJych uródeJ haJasu. Tereny zabudowy 

chronione– ”od względem a—ustycznym, na —tórych 
zostaną ”rze—roczone do”uszczalne normy w zakresie 

haJasu nalewy wy”osawyć w e—rany duwię—oszczelneŁｬ 

 

16) w § 6 s—re`la się ustŁ 4 i 5 wraz z tekstem 

ustaleL; 
 

17) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ6Ł Na terenach zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej i mieszkaniowo-usJugowe– ustala się 
za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć mogących zawsze 
i ”otenc–alnie znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
natomiast na terenach zabudowy usJugowo-

produkcyjnej oraz zabudowy ”rodu—cy–ne–, s—Jadów 
i magazynów za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o za wy–at—iem realizac–i sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu 

publicznego z za—resu Jaczno`ci ”ubliczne–Łｬ; 
 

18) w § 7 ｦ Ustalenia dotyczące ”rzebudowy, 
rozbudowy i budowy systemów infrastru—tury 
technicznej punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭń) w zakresie elektroenergetyki: 

 

a) zasilanie projektowanego osiedla w energię 
ele—tryczną z istnie–ących i projektowanych 

stacji transformatorowych 15/0,4 kV: 

 

- projektowanej stacji napowietrznej typu STS 

20/250 z transformatorem o mocy 250 kVA, 

oznaczonej symbolem 1 E; 

 

- istnie–ące– na”owietrzne– ｭGasins—iｬ ty”u STS 
20/250 z transformatorem o mocy 250 kVA 

oznaczonej symbolem 2 E; 

 

- zasilanie w/w stacji z istnie–ące– linii 
na”owietrzne– ń5 —V ｭRS Rozwadów ｦ 

Gorzyceｬ; 
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- istnie–ące– stac–i na”owietrzne– ty”u STS”bw 
20/250 z transformatorem o mocy 100 kVA 

oznaczonej 3 E; 

 

- ”ro–e—towane– stac–i wnętrzowe– ty”u STL-

20/630kVA oznaczonej symbolem 4 E zasilanej 

linią —ablowo ｦ na”owietrzną z linii 15 kV 

ｭRS Rozwadów ｦ Gorzyceｬ; 
 

- ”ro–e—towane– stac–i wnętrzowe–, —ontenerowe– 
oznaczonej symbolem 5 ś zasilane– linią 
—ablową ń5 —V z projektowanego kabla 15 kV 

do projektowanej stacji 4 ś;ｬ 
 

b) w zalewno`ci od ”otrzeb do”uszcza się zmianę 
lokalizacji projektowanych stacji 

transformatorowych i sieci zasila–ących 
w dostosowaniu do zgodnego z planem 

zagospodarowania terenu; 

 

19) w § 7 punkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ2) w zakresie tele—omuni—ac–i ”odJączenie 
projektowanego osiedla do sieci teletechnicznej 

przewodowej z istnie–ące– sieci rozdzielcze– —ablowe–;ｬ 
 

20) w § 7 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ3) zao”atrzenie w gaz siecią `rednio”ręwną 
o `rednicach Ø 32 ｦ Ø 5Ń w oparciu o istnie–ące 
gazociągi `rednio”ręwne, —tórą nalewy rozbudować 
docelowo w system ”ier`cieniowo-rozdzielczy;ｬ 
 

21) w § 7 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ4) zao”atrzenie w wodę z istniejacej sieci 

mie–s—ie– ”rzebiega–ące– w drogach 1KDZ i 1KDL 

”o”rzez –e– rozbudowę `rednicami Ø 9Ń ｦ Øń6Ń 
wzdJuw ”ro–e—towanego u—Jadu drogowego –a— na 
rysun—u ”lanu;ｬ 

 

22) w § 7 punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ5) w zakresie kanalizacji sanitarnej: 

 

a) `cie—i nalewy s—ierować do mie–s—ie– 
oczyszczalni `cie—ów ”rzez za”ro–e—towany 
system kole—torów o `rednicach Ø ń6Ń ｦ Ø 
200, jak na rysunku planu infrastruktura 

techniczna, zbiera–ących `cie—i do 
projektowanych przepompowni osiedlowych 

1 K, 2 K, s—ąd zostaną ”rzetJoczone do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej osiedla 

ｭPias—iｬ; 
 

b) do czasu ob–ęcia obszaru osiedla 
ogólnomie–s—im systemem uzbro–enia w sieć 
sanitarną do”uszcza się realizac–ę lo—alnych 
szczelnych zbiorni—ów do gromadzenia `cie—ów 
sanitarnych; 

 

c) na dziaJ—ach, na —tórych z uwagi na istnie–ące 
uwarun—owania ”odJączenie do —analizacji 

mie–s—ie– –est niemowliwe do”uszcza się 
realizac–ę szczelnych zbiorni—ów do 
gromadzenia `cie—ów sanitarnych lub do 
”rzydomowych oczyszczalni `cie—ów;ｬ 

 

23) w § 7 punkt 6 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ6) w zakresie kanalizacji deszczowej: 

 

a) `cie—i deszczowe zostaną s—ierowane ”o”rzez 
projektowany system kanalizacji deszczowej 

o `rednicach Ø 25Ń - Ø 5ŃŃ, biegnące– do 
”om”owni wód o”adowych na zrealizowanym 
kolektorze a nastę”nie do rze—i San; 

 

b) do czasu realizac–i docelowych rozwiązaL 
do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych 
”owierzchniowo do istnie–ących 
i ”ro–e—towanych u—Jadów rowów otwartych;ｬ 

 

24) w § 7 punkt 7 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ7) zao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych 

uródeJ dostarczania cie”Ja z wy—orzystaniem no`ni—ów 
energii nie ”owodu–ących ponadnormatywnego 

zanieczyszczenia;ｬ 

 

25) w § 7 punkt 8 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ8) w zakresie gospodarki odpadami 

gromadzenie i usuwanie od”adów —omunalnych oraz 
związanych z ”rowadzoną dziaJalnoscią usJugową na 
zasadach obowiazu–ących na terenie gminy, zgodnie 

z przepisami o od”adach;ｬ 
 

26) w Rozdziale III ｦ Ustalenia szczegóJowe 
w § 8 ｦ Tereny zabudowy mieszkaniowej 

–ednorodzinne– s—re`la się ustŁ 3 wraz z tekstem 

ustalenia. 

 

27) w § 8 w ust. 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭń) istnie–ąca zabudowa mowe być 
przebudowywana, rozbudowywana i nadbudowywana 

do wyso—o`ci o—re`lone– w punkcie 8 litera ｭaｬ 
i punkcie 9 litera ｭaｬ;ｬ 

 

28) w § 8 w ust. 4 w punkcie 2 litery ｭaｬ, ｭbｬ, 
ｭcｬ, ｭdｬ, ｭeｬ otrzymu–ą brzmienie: 
 

ｭa) dla terenu oznaczonego symbolem ń MN 

 

- 10 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni 
drogi 1 KDL; 

 

- ńŃ m od linii rozgranicza–ące– tereny —ole–owe; 
 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 2 MN 

 

- ńŃ m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
1 KDL; 

 

- 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę ń KDD; 

 

c) dla terenu oznaczonego symbolem 3 MN 

 

- 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę ń KDD; 

 

- 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę 2 KDD; 

 

d) dla terenu oznaczonego symbolem 4 MN 
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- ńŃ m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
1 KDL; 

 

- 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę ń KDD; 

 

- 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę 2 KDD; 

 

e) dla terenu oznaczonego symbolem 5 MN 

 

- ńŃ m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
1 KDL; 

 

- ńŃ m od linii rozgranicza–ące– drogę 2 KDL; 

 

29) w § 8 w ust. 4 punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ5) do”uszcza się rozbudowę zabudowy oraz 

sytuowanie budyn—ów bez”o`rednio ”rzy granicy lub 
w zbliweniu do granicy dziaJ—i;ｬ 
 

30) w § 8 w ust. 4 w punkcie 8 litera ｭaｬ 
otrzymuje brzmienie: 

 

ｭa) budyn—i do trzech —ondygnac–i 
nadziemnych, w tym jedna w stromej konstrukcji 

dachu, maksymalna wyso—o`ć 8m do o—a”u dachu 
i ń3m do —alenicy;ｬ 

 

31) w § 8 w ust. 4 w punkcie 8 litera ｭeｬ 
otrzymuje brzmienie: 

 

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

32) w § 8 w ust. 4 punkt 9 otrzymuje brzmienie: 

 

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

a) budynki o jednej kondygnacji nadziemnej 

o wyso—o`ci do 6 m do kalenicy; 

 

b) dachy dwuspadowe lub czterospadowe 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 50 m2, 

 

d) kolorystyka elewacji i pokrycia jak budynek 

miesz—alnyŁｬ 

 

33) w § 8 w ust. 4 punkt 10 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭńŃ) ogrodzenie czę`ci frontowe– dziaJ—i nalewy 
lo—alizować w linii rozgranicza–ące– drogi o wyso—o`ci 
do ń,5Ń mŁｬ 

 

34) w § 9 ｦ Tereny zabudowy mieszkaniowo - 

usJugowe– ustŁ ń otrzymuje brzmienie: 

 

ｭńŁ Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowo ｦ usJugowe– oznaczone na rysunku 

planu symbolem MN,U, w tym: 

 

1) 1 MN,U o powierzchni ok. 3,2 ha 

 

2) 2 MN,U o powierzchni ok. 3,4 ha 

 

3) 3 MN,U o powierzchni ok. 3,45 ha 

 

4) 4 MN,U o ”owierzchni o—Ł Ń,3Ń haｬ 
 

35) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

"2. Na terenach zabudowy, o —tóre– mowa 
w ust. 1 do”uszcza się wy—orzystanie terenu 
w caJo`ci ”od zabudowę usJugowąŁ" 
 

36) w § 9 w ust. 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭń) ustala się nastę”u–ące nie”rze—raczalne linie 
zabudowy, —tóre dotyczą wszyst—ich budyn—ów: 
 

a) dla terenu 1 MN,U 

 

- ń5 m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
1 KDZ; 

 

- ńŃ m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
1 KDL; 

 

- ńŃ m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
3 KDL; 

 

- 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę 2 KDL; 

 

b) dla terenu 2 MN,U 

 

- 8 m od zewnętrzne– —rawędzi jezdni drogi 

1 KDL; 

 

- ńŃ m od linii rozgranicza–ące– drogę 2 KDL; 

 

- 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę 3 KDD; 

 

c) dla terenu 3 MN,U 

 

- 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę ń KDZ; 

 

- 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę 2 KDL; 

 

- 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę 3 KŚŚ;ｬ 
 

d) dla terenu 4 MN,U 

 

- 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę ń KDZ; 

 

- 4 m od linii rozgranicza–ące– drogę 5KŚŚ; 
 

- 4 m od linii rozgranicza–ące– drogę 7 KŚŚ;ｬ 
 

37) w § 9 w ust. 3 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ4) do”uszcza się rozbudowę zabudowy oraz 

sytuowanie budyn—ów bez”o`rednio ”rzy granicy lub 
w zbliweniu do granicy dziaJ—i;ｬ 
 

38) w § 9 w ust. 3 w punkcie 8 litera ｭdｬ 
otrzymuje brzmienie: 
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ｭd) u—Jad gJówne– —alenicy ”rosto”adJy lub 
równolegJy do granic dziaJ—i;ｬ 
 

39) w § ńŃ ｦ Tereny zabudowy usJugowo-

produkcyjnej ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭńŁ Wyznacza się tereny zabudowy usJugowo-

produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 

U-P w tym: 

 

1 U-P o powierzchni ok. 1,55 ha, 

 

2 U-P o powierzchni ok. 0,20 ha, 

 

z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty 

usJugowo-”rodu—cy–ne, usJugowe i hurtownieŁｬ 
 

40) w § ńŃ ustŁ 2 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ2Ł Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1 jako 

”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące do”uszcza się lo—alizac–ę: 
 

1) obie—tów biurowych, administracy–nych 
i socjalnych; 

 

2) obie—tów handlowych; 
 

3) obie—tów garawowych i zes”oJów garawowych 
oraz wiat i zadaszeL; 

 

4) funkcji mieszkaniowej; 

 

5) ”ar—ingów, ”laców ”osto–owych 
i manewrowych, dróg wewnętrznych 
dojazdowych; 

 

6) zieleni o charakterze ozdobnym niskiej 

i krzaczastej; 

 

7) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–Łｬ 
 

41) w § ńŃ w ust. 3 punkt 1otrzymuje brzmienie: 

 

ｭń) ustala się nastę”u–ące nie”rze—raczalne linie 
zabudowy, —tóre dotyczą wszyst—ich budyn—ów: 
 

a) dla terenu 1 U-P 

 

- 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę ń KDZ; 

 

- 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę 3 KDL; 

 

b) dla terenu 2 U-P 

 

- 4 m od linii rozgranicza–ące– dróg 5 KDD i 7 

KŚŚ;ｬ 
 

42) w § ńŃ w ust. 3 punt 6 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ6) do”uszczona fun—c–a miesz—aniowa mowe 
być realizowana wyJącznie –a—o uzu”eJnia–ąca dla 
zabudowy usJugowo-produkcyjnej w formie: 

 

a) wolno sto–ących budyn—ów miesz—alnych, 
 

b) budyn—ów dobudowanych do zabudowy 
usJugowo-produkcyjnej, 

 

c) wy—orzystania czę`ci budyn—u usJugowo-

”rodu—cy–nego,ｬ 

 

43) w § ńń ｦ Tereny zabudowy produkcyjnej, 

s—Jadów i magazynów s—re`la się ustŁ 3 wraz 

z tekstem ustalenia; 

 

44) w § ńń w ust. 4 w punkcie 1 litery ｭaｬ i ｭbｬ 
otrzymu–ą brzmienie: 
 

ｭa) dla terenu ń P 

 

- ń5 m od linii rozgranicza–ące– drogę ń KDZ; 

 

- ńŃ m od linii rozgranicza–ące– drogę 6 KDD 

i 7 KDD; 

 

b) dla terenu 2 P 

 

- ń5 m od linii rozgranicza–ące– drogę ń KDZ; 

 

- ńŃ m od linii rozgranicza–ące– drogi 6 KŚŚ;ｬ 
 

45) w § ńń w ust. 4 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ4) mie–sca ”osto–owe nalewy zlo—alizować na 
terenie dziaJ—i ”rzeznaczone– ”od inwestyc–ę w ilo`ci 
nie mnie–sze– niw o—re`lona w § 4, ustŁ 2, ”—t ń, 
litera c; 

 

46) w § ńń w ust. 4 w punkcie 5 litera ｭbｬ 
otrzymuje brzmienie: 

 

ｭb) dachy o —ącie nachylenia ”oJaci 
w granicach 5o-15o z do”uszczeniem `wietli—ów 
i innych urządzeL do”rowadza–ących `wiatJo dzienne;ｬ 

 

47) w § ńń w ust. 4 s—re`la się ”un—t 6 wraz 

z tekstem ustalenia; 

 

48) w § ń2 - Tereny komunikacji ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

 

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

o powierzchni ok. 1,36 ha: 

 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ droga publiczna 

klasy drogi zbiorczej; 

 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ｦ realizacja 

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

 

3) do”uszcza się: 
 

a) lo—alizac–ę obie—tów —ubaturowych –a— —ios—i 
prasowe, przystanki autobusowe, budki 

telefoniczne, 

 

b) zieleL ozdobną i izolacy–ną, 
 

4) warunki urbanistyczne: 

 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mnie– 
niw 2Ń m; 
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b) szero—o`ć –ezdni 7,Ń m;ｬ 

 

49) w § ń2 ustŁ 2 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ2Ł Ustalenia dla terenów —omuni—ac–i 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

 

1 KDL o powierzchni ok. 1,1 ha; 

 

2 KDL o powierzchni ok. 0,6 ha projektowana 

 

3 KDL o powierzchni ok. 0,2 ha; 

 

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

 

2) przeznaczenie uzu”eJnia–ące ｦ realizacja 

chodni—ów, sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–; 
 

3) do”uszcza się zieleL ozdobną; 
 

4) warunki urbanistyczne: 

 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mnie– 
niw ń2 m; 

 

b) szero—o`ć –ezdni nie mnie–sza niw 6 m; 

 

50) w § ń2 ustŁ 3 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ3Ł Ustalenia dla terenów —omuni—ac–i 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

 

1 KDD o powierzchni ok. 0,4 ha; 

 

2 KDD o powierzchni ok. 0,2 ha; 

 

3 KDD o powierzchni ok. 0,1 ha projektowana; 

 

4 KDD o powierzchni ok. 0,1 ha; 

 

5 KDD o powierzchni ok. 0,1 ha; 

 

6 KDD o powierzchni ok. 0,1 ha projektowana; 

 

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

 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

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

 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ｦ realizacja 

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

 

3) do”uszcza się zieleL ozdobną; 
 

4) warunki urbanistyczne: 

 

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

- ń KŚŚ nie mnie– niw ńŃ m; 
 

- 2 KŚŚ nie mnie– niw ńŃ m; 
 

- 3 KŚŚ nie mnie– niw ńŃ m za—oLczona ”lacem 
nawrotowym o wymiarach ń5 m×ń5 m; 

 

- 4 KŚŚ nie mnie– niw ńŃ m; 
 

- 5 KŚŚ nie mnie– niw ńŃ m za—oLczona ”lacem 
nawrotowym; 

 

- 6 KŚŚ nie mnie– niw ńŃ m za—oLczona ”lacem 
nawrotowym; 

 

- 7 KŚŚ nie mnie– niw ńŃ m za—oLczona ”lacem 
nawrotowym; 

 

b) szero—o`ć –ezdni: 
 

- ń KŚŚ nie mnie–sza niw 5 m; 

 

- 2 KŚŚ nie mnie–sza niw 5 m; 

 

- 3 KŚŚ nie mnie–sza niw 5 m; 

 

- 4 KŚŚ nie mnie–sza niw 5 m; 

 

- 5 KŚŚ nie mnie–sza niw 5 m; 

 

- 6 KŚŚ nie mnie–sza niw 5 m; 

 

- 7 KŚŚ nie mnie–sza niw 5 mŁｬ 
 

51) w § ń2 w ust. 4 punkt 4 otrzymuje brzmienie:  

 

ｭ4) warun—i urbanistyczne: 
 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mnie– 
niw 5m; 

 

b) szero—o`ć –ezdni nie mnie– niw 3m;ｬ 
 

52) w § ń3 s—re`la się ustŁ 3 wraz z tekstem 

ustalenia. 

 

53) w § ń4 ustŁ 3 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ3Ł Forma archite—toniczna budyn—ów musi 
s”eJniać nastę”u–ące wymagania: 
 

a) budynki parterowe; 

 

b) dachy jednospadowe i dwuspadowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci w granicach 5º-25º 
z do”uszczeniem swietli—ów i innych urządzeL 
do”rowadza–ących swiatJo dzienne;ｬ 

 

54) w § ń5 ustŁ 2 i 3 otrzymu–ą brzmienie: 
 

ｭ2Ł Śo”uszcza się mowliwo`ć lo—alizac–i: 
 

a) sieci infrastruktury technicznej, 

 

b) parterowych ”awilonów handlowo-usJugowych 
o ”owierzchni zabudowy do 5Ńm², dachy 
jednospadowe lub dwuspadowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci od 5º do 25º, 

 

c) `ciewe— s”acerowych ”oJączonych z maJymi 
formami architektonicznymi, 

 

d) urządzeL re—lamowychŁ 
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3. Zakaz lokalizacji zabudowy miesz—aniowe–Łｬ 

 

55) w § ń6 ustŁ 2 i 3 otrzymu–ą brzmienie: 
 

ｭ2Ł Śo”uszcza się mowliwo`ć lo—alizac–i sieci 
infrastru—tury techniczne–, `ciewe— s”acerowych oraz 
utworzenie ”ar—u le`negoŁ 

 

3Ł źa—az lo—alizac–i zabudowy —ubaturowe–Łｬ 
 

56) W Rozdziale IV ｦ Ustalenia —oLcowe w § ń7 
punkty 1, 2 i 3 otrzymu–ą brzmienie: 
 

ｭń) dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolem MN ｦ 10%, 

 

2) dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami MN,U, U-P i P ｦ10%, 

 

3) dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami KDZ, KDL, KDD, KDW, E, ZI, ZL, K ｦń%Łｬ 

 

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

 

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

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

StanisJaw Cisek 
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źaJączni— Nr 3 do UchwaJy Nr LXXIIIłńń77łńŃ 

Rady Mie–s—ie– w Stalowe– Woli z dnia 28 wrze`nia 2ŃńŃ rŁ 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag  

wniesionych do projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

osiedla Podchoinie w Stalowej Woli 
 

§ 1 

Na eta”ie wyJowenia do ”ublicznego wglądu ”ro–e—tu 
I zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Podchoinie w Stalowej Woli, 

w dniach od 22.01.2010 r. do 19.02.2010 r. 

w”JynęJy uwagi do ”rzy–ętych w ”ro–e—cie rozwiązaL 
planistycznych. Prezydent Miasta Stalowej Woli 

zarządzeniem Nr IIł8Ń4łńŃ z dnia 25ŁŃ3Ł2ŃńŃ rŁ 
do—onaJ nieuwzględnienia uwag dotyczących nie 

wyrawenia zgody na ”rzebieg i ”arametry tzwŁ 
ｭobwodnicy zachodnie– miastaｬ ”rzez osiedle Pias—i 
i osiedle Podchoinie oznaczonej symbolem 1 KDZ oraz 

s”rzedawy dziaJe— budowlanych na osiedlu Piaski. 

Po rozpatrzeniu w/w uwag, Rada Miejska w Stalowej 

Woli postanawia: 

 

§ 2 

Nie uwzględnić uwagi zJowone– do wyJowonego do 
”ublicznego wglądu ”ro–e—tu I zmiany mie–scowego 

planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

Podchoinie w Stalowe– Woli, —tóra zostaJa wniesiona 

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ z 2ŃŃ3rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ7ń7 z ”óunŁ zmŁ) przez Pana 

Waldemara GabiLskiego zamŁ Stalowa Wola 

ul. Konwaliowa 18, dotyczące– s”rzeciwu wobec 
”rzebiegu i ”lanowanych ”arametrów drogi KDZ 

ma–ące– ”rzebiegać ”rzez osiedle Podchoinie 
a stanowiące– caJo`ć drogi KŚź o ”lanowanym 

”rzebiegu ”rzez osiedle Pias—i tzwŁ ｭobwodnicy 
zachodnie– miastaｬŁ 
 

Uzasadnienie fa—tyczne nieuwzględnienia uwagi: 
Wnoszący uwagi —westionu–e ”rzebieg i ”rzy–ęte 
parametry dla drogi oznaczonej symbolem 1KDZ. Jako 

miesz—aniec osiedla ｭPias—i Iｬ nie wyrawa zgody na –e– 
przebieg przede wszystkim przez teren osiedla Piaski. 

Na eta”ie wyJowenia ”ro–e—tu zmiany ”lanu 
miejscowego osiedla Podchoinie zamierza nie do”u`cić 
do przebiegu tej drogi na odcinku od 

ul. Sandomiers—ie– do ulŁ PrzemysJowe– i ”rze–azdu 

”rzez osiedle Pias—i samochodów cięwarowych ｦ 

tirówŁ 
S—arwący i miesz—aLcy osiedla Pias—i byli informowani 
”isemnie o zgodno`ci ”rzebiegu drogi zbiorcze– 
nazwane– ”otocznie "drogą obwodową miasta (Trasa 

Zachodnia)" w planie miejscowym osiedla Piaski I 

z Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa 

Wola oraz celach –e– ”rzebiegu i bra—u mowliwo`ci –e– 
przebiegu skrajem Puszczy Sandomierskiej /tereny 

le`nełŁ 
W projekcie I zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla Podchoinie 

w Stalowe– Woli —ontynuu–e się ideę zawartą 
w Miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Podchoinie w Stalowej Woli, 

uchwalonym ”rzez Radę Mie–s—ą w Stalowej Woli 

UchwaJą Nr XXVI/420/08 z dnia 16.05.2008 r., 

ogJoszoną w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 

Podkarpackiego Nr 48 z dnia 24.06.2008 r. 

poz.1342. W planie tym rezerwowano bowiem teren, 

między innymi ”od ulicę zbiorczą, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem ńKŚź stanowiącą ciąg ulic 
S—Jadowe– i _wier—owe– –a—o ”rzedJuwenie dróg 
zbiorczych z obszarów ob–ętych mie–scowymi ”lanami 
zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski I 

i Piaski II. 

W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Podchoinie dla drogi 1 KDZ 

ustalono: 

szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 2Ńm, –ezdnię 
o szero—o`ci 7m z do”uszczeniem mŁ inŁ Realizacji 

chodni—ów, sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–, 
zieleni ozdobnej i izolacyjnej. 

Włw ”lan mie–scowy zostaJ wy—onany zgodnie 

z —ierun—ami ”olity—i ”rzestrzenne– o—re`lonymi 
w Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa 

Wola uchwalonego UchwaJą Nr XXXIVł483łŃ5 Rady 
Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 stycznia 2005 r. 

z ”óunŁ zmŁ 
Stwierdzenie zgodno`ci ”ro–e—tu ”lanu ze 

studium nastę”u–e ”rzed uchwaleniem ”lanu, co 
wynika z literalnego brzmienia przepisu art.20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym - ｭ”lan mie–scowy 
uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego zgodno`ci 
ze studiumｬŁ Stwierdzenie zgodno`ci ”lanu 
mie–scowego ze studium –est czynno`cią towarzyszącą 
uchwaleniu ”lanu, ale nastę”u–e ”rzed –ego 
uchwaleniem. 

S”orządzony ”ro–e—t zmiany ”lanu mie–scowego nie 
dotyczy drogi zbiorczej ｦ odcinek tej drogi na obszarze 

ob–ętym obowiązu–ącym ”lanem mie–scowym osiedla 
Podchoinie jest i tak pozostaje. Zapisy dotyczące 
”arametrów te– drogi nie ulega–ą zmianieŁ 
Zmiana planu dotyczy m. in. zmiany przeznaczenia 

terenów ”rodu—cy–nych na tereny miesz—aniowo ｦ 

usJugowe oraz na do”uszczeniu na tych terenach 
zabudowy mieszkaniowej, zmniejszenia linii zabudowy 

od drogi o—re`lone– –a—o zbiorcza oraz u”orząd—owania 
reda—cy–nego uchwaJyŁ 
Przewidziana w planie miejscowym droga stanowi 

—ontynuac–ę za”ro–e—towanych dróg zbiorczych na 

terenie osiedli Pias—i I i Pias—i II ma–ących na celu 
udrownienie ruchu na odcin—u od ulŁ PrzemysJowe– do 

ulŁ Sandomiers—ie–Ł Ustalona szero—o`ć drogi w liniach 
rozgranicza–ących wyni—a z ”otrzeby wyznaczenia 

ta—ie– ”rzestrzeni, —tóra bez ograniczeL ”ozwoli, nie 
tyl—o ”rowadzić drogę, ale tew sieci uzbrojenia 

technicznego niezbędne dla ua—tywnienia 
fun—c–onowania terenów zabudowy miesz—aniowe– 
–ednorodzinne– –a— i usJugowe–Ł Śroga ta stanowi 
istotny fragment ogólnoosiedlowego systemu 

komunikacyjnego. 

Projektowany przebieg drogi zbiorczej wyznaczony 

w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego osiedli Piaski I, Piaski II i Podchoinie 

–est o”tymalnym rozwiązaniem uwzględnia–ącym 
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istnie–ące zainwestowanie terenów ”rzylegJych, ich 
planowane ”rzeznaczenie i ”owiązania z istnie–ącym 

u—Jadem —omuni—acy–nymŁ Śo—onu–ąca się 
i planowana urbanizacja tego obszaru miasta, stwarza 

—onieczno`ć realizac–i inwestyc–i drogowe– 
us”rawnia–ące– ruch w tym re–onie, wiąwące– 
realizowane i istnie–ące osiedla mieszkaniowe 

z ”odstawowym u—Jadem —omuni—acy–nym miastaŁ 
Pro–e—towany u—Jad —omuni—acy–ny nie –est nowym 
rozwiązaniem, –est on zgodny z Studium 

uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Stalowa Wola, –a— równiew byJ 
przewidziany w Miejscowym Planie Ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowej 

Woli, uchwalonym w ń994 rŁ, —tóry obowiązywaJ do 
31 grudnia 2003 r. 

Ma–ąc na uwadze —ole–ne wnios—i s—ierowane do 
Prezydenta Miasta ”rzez miesz—aLców osiedla Pias—i 
o zmianę ”lanów mie–scowych i studium dotyczące 
nie wyrawenia zgody na ”rzebieg i ”arametry drogi 
tzwŁ ｭobwodnicy zachodnie– miastaｬ ”rzez osiedle 
Piaski i osiedle Podchoinie Rada Miejska w Stalowej 

Woli na wniosek Prezydenta Miasta dnia 28 maja 

2ŃńŃ rŁ ”od–ęJa UchwaJę Nr LXVłńŃ67/10 w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany Studium 
w zakresie zmiany kategorii drogi na odcinku od ulicy 

PrzemysJowe– do granic administracy–nych miasta 
Jącznie z ulicą Traugutta i ”oJączeniem z ulicą 

Sandomiers—ą z dróg zbiorczych na drogi lo—alne. 

źmiana Studium s”orządzona w o”arciu 
o ”owywsze zaJowenia stanowić będzie ”odstawę dla 

o”racowania zmian mie–scowych ”lanów 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ”oniewaw —awdy 
plan mie–scowy (zmiana ”lanu) musi być zgodny ze 
Studium. 

Uwzględnienie uwagi byJoby sprzeczne 

z obowiązu–ącym Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa 

Wola. 

 

Uzasadnienie ”rawne nieuwzględnienia uwagi: 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 

ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym s”rawy Jadu 

przestrzennego w tym ustalenie przeznaczenia i zasad 

zagos”odarowania terenu nalewą do zadaL wJasnych 
gminy i są one rozstrzygane gJównie ”o”rzez 
s”orządzanie mie–scowych ”lanów zagospodarowania 

”rzestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, 

iw w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego o—re`la się mŁ inŁ ”rzeznaczenie 

terenów, linie rozgranicza–ące tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagos”odarowania, zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego, szczególne warun—i 
zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uwyt—owaniuŁ 
Art.2 w/w ustawy stanowi, we ustalenie ”rzeznaczenia 
terenu oraz o—re`lenie s”osobów zagospodarowania 

i warun—ów zabudowy terenu nastę”u–e 
w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Natomiast art. 6 w/w ustawy 

stwierdza, iw ustalenia mie–scowego ”lanu 

zagospodarowania ”rzestrzennego —sztaJtu–ą wraz 
z innymi ”rze”isami ”rawa s”osób wy—onywania 

”rawa wJasno`ci nieruchomo`ciŁ 
źgodnie z artŁń4Ń —ŁcŁ wJa`ciciel mowe, z wyJączeniem 
innych osób, —orzystać z rzeczy zgodnie ze s”oJeczno 
ｦ gospodarczym przeznaczeniem swego prawa oraz 

roz”orządzać nią w granicach o—re`lonych ”rzez 
ustawy i zasady ws”óJwycia s”oJecznegoŁ 
 

KsztaJtowanie ”olity—i ”rzestrzenne– na terenie gminy, 
w tym uchwalenie mie–scowych ”lanów 

zagos”odarowania ”rzestrzennego nalewy do zadaL 
wJasnych gminy 

 

Gmina ma wyJączną —om”etenc–ę do ”lanowania 
mie–scowego i dziaJa–ąc w granicach i na ”odstawie 

”rawa mowe samodzielnie —sztaJtować s”osób 
zagos”odarowania obszaru ”odlega–ącego –e– 
wJadztwu ”lanistycznemu, –eweli wJadztwa tego nie 
naduwywaŁ 
Uprawnienie to odno`nie mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 3 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

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

Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ)Ł 
 

W celu o—re`lenia ”rzeznaczenia terenów oraz 
o—re`lenia s”osobów ich zagos”odarowania 
i zabudowy rada gminy ”ode–mu–e uchwaJę 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu mie–scowego 
lub jego zmiany. 

UchwaJę, rada gminy ”ode–mu–e z wJasne– inic–atywy 
lub na wniose— ”rezydenta miastaŁ Integralną czę`cią 
uchwaJy –est zaJączni— graficzny ”rzedstawia–ący 
granice obszaru ob–ętego ”lanemŁ 
Stosownie do art.6 ustawy o planowaniu 

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym —awdy ma ”rawo 

w granicach o—re`lonych ustawą, do: 
- zagos”odarowania terenu, do —tórego ma tytuJ 

prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi 

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego albo decyzji o warunkach 

zabudowy i zagos”odarowania terenu, –eweli nie 
narusza to chronionego prawem interesu 

”ublicznego oraz osób trzecich, 

- ochrony wJasnego interesu ”rawnego przy 

zagos”odarowaniu terenów nalewących do 
innych osób lub jednostek organizacyjnych. 

Stosownie do art.35 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń9, ”ozŁ ńń5, z ”óunŁ zmŁ) w ”lanach 
zagospodarowania ”rzestrzennego ”owinno się 

rezerwować ”od ”rzyszJą budowę lub modernizac–ę 
dróg ”asy terenu o szero—o`ci uwzględnia–ące– 
ochronę uwyt—owni—ów dróg i terenu ”rzylegJego ”rzed 
wza–emnym nie—orzystnym oddziaJywaniemŁ 
źgodnie z § 6 roz”orządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w s”rawie warun—ów technicznych, –a—im ”owinny 
od”owiadać drogi ”ubliczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

z ń999 rŁ Nr 43, ”ozŁ 43Ń), szero—o`ć drogi w liniach 
rozgranicza–ących ”owinna za”ewnić mowliwo`ć 
umieszczenia elementów drogi i urządzeL z nią 
związanych wyni—a–ących z ustalonych docelowych 

transportowych i innych funkcji drogi oraz 

uwarun—owaL terenowychŁ 
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Po roz”atrzeniu ”od względem formalnym 
i merytorycznym wniesionej uwagi, podlega ona 

odrzuceniu w caJo`ciŁ 
 

§ 3 

Nie uwzględnić uwagi zJowone– do wyJowonego do 
”ublicznego wglądu ”ro–e—tu I zmiany mie–scowego 

planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

Podchoinie w Stalowe– Woli, —tóra zostaJa wniesiona 

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ7ń7 z ”óunŁ zmŁ) przez Pana 

Marka Wouniaka zamŁ Stalowa Wola ulŁ Chmielna 41, 

dotyczące– s”rzeciwu wobec ”rzebiegu i ”lanowanych 
”arametrów drogi KŚź ma–ące– ”rzebiegać ”rzez 
osiedle Podchoinie a stanowiące– caJo`ć drogi KŚź 
o planowanym przebiegu przez osiedle Piaski tzw. 

ｭobwodnicy zachodnie– miastaｬ oraz —westionowania 
s”rzedawy ｭdziaJe— budowlanychｬ na osiedlu Pias—iŁ 
 

Uzasadnienie fa—tyczne nieuwzględnienia uwagi: 
Wnoszący uwagi zgJasza zastrzewenia do zmiany 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla Podchoinie w Stalowej Woli w zakresie drogi 

KDZ1 (oznaczonej w planie symbolem 1KDZ) 

i kwestionuje jej parametry oraz dalszy przebieg przez 

tereny osiedla Piaski. Ponadto kwestionuje s”rzedaw 
"dziaJe— budowlanych" na osiedlu Pias—iŁ 

S—arwący i miesz—aLcy osiedla Pias—i byli 
informowani ”isemnie o zgodno`ci ”rzebiegu drogi 
zbiorczej nazwane– ”otocznie "drogą obwodową 
miasta (Trasa Zachodnia)" w planie miejscowym 

osiedla Piaski I z Studium uwarn—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa 

Wola oraz celach –e– ”rzebiegu i bra—u mowliwo`ci –e– 
przebiegu skrajem Puszczy Sandomierskiej /tereny 

le`nełŁ 
W projekcie I zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla Podchoinie 

w Stalowe– Woli —ontynuu–e się ideę zawartą 
w Miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Podchoinie w Stalowej Woli, 

uchwalonym ”rzez Radę Mie–s—ą w Stalowe– Woli 
UchwaJą Nr XXVI/420/08 z dnia 16.05.2008 r., 

ogJoszoną w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 

Podkarpackiego Nr 48 z dnia 24.06.2008 r. 

poz.1342. W planie tym rezerwowano bowiem teren, 

między innymi ”od ulicę zbiorczą, oznaczoną na 
rysun—u ”lanu symbolem ńKŚź stanowiącą ciąg ulic 
S—Jadowe– i _wier—owe– –a—o ”rzedJuwenie dróg 
zbiorczych z obszarów ob–ętych mie–scowymi ”lanami 
zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski I 

i Piaski II. 

W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Podchoinie dla drogi 1 KDZ 

ustalono: 

szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 2Ńm, –ezdnię 
o szero—o`ci 7m z do”uszczeniem mŁ inŁ Realizacji 

chodni—ów, sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–, 
zieleni ozdobnej i izolacyjnej. 

Włw ”lan mie–scowy zostaJ wy—onany zgodnie 
z —ierun—ami ”olity—i ”rzestrzenne– o—re`lonymi 

w Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa 

Wola uchwalonego UchwaJą Nr XXXIVł483łŃ5 Rady 
Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 stycznia 2005 r. 

z ”óunŁ zmŁ 

Stwierdzenie zgodno`ci ”ro–e—tu ”lanu ze 
studium nastę”u–e przed uchwaleniem planu, co 

wynika z literalnego brzmienia przepisu art.20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym - ｭ”lan mie–scowy 
uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego zgodno`ci 
ze studiumｬŁ Stwierdzenie zgodno`ci ”lanu 
mie–scowego ze studium –est czynno`cią towarzyszącą 
uchwaleniu ”lanu, ale nastę”u–e ”rzed –ego 
uchwaleniem. 

S”orządzony ”ro–e—t zmiany ”lanu mie–scowego 
nie dotyczy drogi zbiorczej ｦ odcinek tej drogi na 

obszarze ob–ętym obowiązu–ącym ”lanem miejscowym 

osiedla Podchoinie jest i tak pozostaje. Zapisy 

dotyczące ”arametrów te– drogi nie ulega–ą zmianieŁ 
Zmiana planu dotyczy zmiany przeznaczenia 

terenów ”rodu—cy–nych na tereny miesz—aniowo ｦ
usJugowe oraz na do”uszczeniu na tych terenach 
zabudowy mieszkaniowej, zmniejszenia linii zabudowy 

od drogi o—re`lone– –a—o zbiorcza oraz u”orząd—owania 
reda—cy–nego uchwaJyŁ 
Przewidziana w planie miejscowym droga stanowi 

—ontynuac–ę za”ro–e—towanych dróg zbiorczych na 

terenie osiedli Pias—i I i Pias—i II ma–ących na celu 

udrownienie ruchu na odcin—u od ulŁ PrzemysJowe– do 

ulŁ Sandomiers—ie–Ł Ustalona szero—o`ć drogi w liniach 
rozgranicza–ących wyni—a z ”otrzeby wyznaczenia 

ta—ie– ”rzestrzeni, —tóra bez ograniczeL ”ozwoli, nie 
tyl—o ”rowadzić drogę, ale tew sieci uzbrojenia 

technicznego niezbędne dla ua—tywnienia 
fun—c–onowania terenów zabudowy miesz—aniowe– 
–ednorodzinne– –a— i usJugowe–Ł Śroga ta stanowi 
istotny fragment ogólnoosiedlowego systemu 

komunikacyjnego. 

Projektowany przebieg drogi zbiorczej 

wyznaczony w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego osiedli Piaski I, 

Pias—i II i Podchoinie –est o”tymalnym rozwiązaniem 
uwzględnia–ącym istnie–ące zainwestowanie terenów 
”rzylegJych, ich ”lanowane ”rzeznaczenie i ”owiązania 
z istnie–ącym u—Jadem —omuni—acy–nymŁ Śo—onu–ąca 
się i ”lanowana urbanizac–a tego obszaru miasta, 
stwarza —onieczno`ć realizac–i inwestyc–i drogowe– 
us”rawnia–ące– ruch w tym re–onie, wiąwące– 
realizowane i istnie–ące osiedla miesz—aniowe 
z ”odstawowym u—Jadem —omuni—acy–nym miastaŁ 

Pro–e—towany u—Jad —omuni—acy–ny nie –est 
nowym rozwiązaniem, –est on zgodny z Studium 

uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Stalowa Wola, –a— równiew byJ 
”rzewidziany w Mie–scowym Planie Ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowej 

Woli, uchwalonym w ń994 rŁ, —tóry obowiązywaJ do 
31 grudnia 2003 r. 

Ma–ąc na uwadze —ole–ne wnios—i s—ierowane do 
Prezydenta Miasta ”rzez miesz—aLców osiedla Pias—i 
o zmianę ”lanów mie–scowych i studium dotyczące 
nie wyrawenia zgody na ”rzebieg i parametry drogi 

tzw. ｭobwodnicy zachodnie– miastaｬ ”rzez osiedle 
Piaski i osiedle Podchoinie Rada Miejska w Stalowej 

Woli na wniosek Prezydenta Miasta dnia 28 maja 

2ŃńŃ rŁ ”od–ęJa UchwaJę Nr LXVłńŃ67łńŃ w s”rawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany Studium 

w zakresie zmiany kategorii drogi na odcinku od ulicy 

PrzemysJowe– do granic administracy–nych miasta 

Jącznie z ulicą Traugutta i ”oJączeniem z ulicą 
Sandomiers—ą z dróg zbiorczych na drogi lo—alne. 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr ńńń  - 10921 -  Poz. 2046 

źmiana Studium s”orządzona w o”arciu 
o ”owywsze zaJowenia stanowić będzie ”odstawę dla 

o”racowania zmian mie–scowych ”lanów 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ”oniewaw —awdy 
plan mie–scowy (zmiana ”lanu) musi być zgodny ze 
Studium. 

Uwzględnienie uwagi byJoby s”rzeczne 
z obowiązu–ącym Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa 

Wola. 

ŚziaJ—i ”oJowone na osiedlu Pias—i ob–ęte są 
Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Piaski I w Stalowej Woli 

tj. ”oJowone są ”oza granicami o”racowanego 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

osiedla Podchoinie, a tym samym nie są ob–ęte 
granicami s”orządzenia zmiany włw ”lanu 
miejscowego. 

źa—res granic o”racowania zmiany ”lanu zostaJ 
o—re`lony w uchwale Rady Mie–s—ie– w Stalowe– Woli 
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia zmiany Mie–scowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego osiedla 

ｭPodchoinieｬ w Stalowe– WoliŁ 
 

Uzasadnienie ”rawne nieuwzględnienia uwagi: 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 

ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym s”rawy Jadu 

przestrzennego w tym ustalenie przeznaczenia i zasad 

zagos”odarowania terenu nalewą do zadaL wJasnych 
gminy i są one rozstrzygane gJównie ”o”rzez 
s”orządzanie mie–scowych ”lanów zagospodarowania 

”rzestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym stanowi, iw 
w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego o—re`la się mŁ in. przeznaczenie 

terenów, linie rozgranicza–ące tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagos”odarowania, zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego, szczególne warun—i 
zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uwyt—owaniuŁ 
Art.2 włw ustawy stanowi, we ustalenie ”rzeznaczenia 
terenu oraz o—re`lenie s”osobów zagospodarowania 

i warun—ów zabudowy terenu nastę”u–e 
w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Natomiast art. 6 w/w ustawy 

stwierdza, iw ustalenia mie–scowego ”lanu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego —sztaJtu–ą wraz 
z innymi ”rze”isami ”rawa s”osób wy—onywania 

”rawa wJasno`ci nieruchomo`ciŁ 
źgodnie z artŁń4Ń —ŁcŁ wJa`ciciel mowe, z wyJączeniem 
innych osób, —orzystać z rzeczy zgodnie ze s”oJeczno 
ｦ gospodarczym przeznaczeniem swego prawa oraz 

roz”orządzać nią w granicach o—re`lonych ”rzez 
ustawy i zasady ws”óJwycia s”oJecznegoŁ 
 

KsztaJtowanie ”olity—i ”rzestrzenne– na terenie 
gminy, w tym uchwalenie mie–scowych ”lanów 

zagos”odarowania ”rzestrzennego nalewy do zadaL 
wJasnych gminy. 

Gmina ma wyJączną —om”etenc–ę do ”lanowania 
mie–scowego i dziaJa–ąc w granicach i na ”odstawie 

”rawa mowe samodzielnie —sztaJtować s”osób 
zagos”odarowania obszaru ”odlega–ącego –e– 
wJadztwu ”lanistycznemu, –eweli wJadztwa tego nie 
naduwywaŁ 
Uprawnienie to odno`nie mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 3 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

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

Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ)Ł 
W celu o—re`lenia ”rzeznaczenia terenów oraz 

o—re`lenia s”osobów ich zagos”odarowania 
i zabudowy rada gminy ”ode–mu–e uchwaJę 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu mie–scowego 
lub jego zmiany. 

UchwaJę, rada gminy ”ode–mu–e z wJasne– inic–atywy 
lub na wniose— ”rezydenta miastaŁ Integralną czę`cią 
uchwaJy –est zaJączni— graficzny ”rzedstawia–ący 
granice obszaru ob–ętego ”lanemŁ 
Stosownie do art.6 ustawy o planowaniu 

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym —awdy ma ”rawo 

w granicach o—re`lonych ustawą, do: 
-  zagos”odarowania terenu, do —tórego ma tytuJ 

prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi 

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego albo decyzji o warunkach 

zabudowy i zagos”odarowania terenu, –eweli nie 
narusza to chronionego prawem interesu 

”ublicznego oraz osób trzecich, 

-  ochrony wJasnego interesu prawnego przy 

zagos”odarowaniu terenów nalewących do 
innych osób lub jednostek organizacyjnych. 

Stosownie do art.35 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń9, ”ozŁ ńń5, z ”óunŁ zmŁ) w ”lanach 

zagos”odarowania ”rzestrzennego ”owinno się 

rezerwować ”od ”rzyszJą budowę lub modernizac–ę 
dróg ”asy terenu o szero—o`ci uwzględnia–ące– 
ochronę uwyt—owni—ów dróg i terenu ”rzylegJego ”rzed 
wza–emnym nie—orzystnym oddziaJywaniemŁ 
źgodnie z § 6 roz”orządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w s”rawie warun—ów technicznych, –a—im ”owinny 
od”owiadać drogi ”ubliczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

z ń999 rŁ Nr 43, ”ozŁ 43Ń), szero—o`ć drogi w liniach 
rozgranicza–ących ”owinna za”ewnić mowliwo`ć 
umieszczenia elementów drogi i urządzeL z nią 
związanych wyni—a–ących z ustalonych docelowych 

transportowych i innych funkcji drogi oraz 

uwarun—owaL terenowychŁ 
 

Po roz”atrzeniu ”od względem formalnym 
i merytorycznym wniesionej uwagi, podlega ona 

odrzuceniu w caJo`ciŁ 
 

 

 

 

 

 

 


