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UCHWAIA NR LXXIIIłńń78łńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

 z dnia 28 wrze`nia 2010 r. 
  

w sprawie uchwalenia I etapu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Rozwadów 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 ”óuniejszymi 
zmianami) 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 ”óuniejszymi zmianami) oraz ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Stalowa Wola, uchwalonego 

UchwaJą Nr XXXIV/483/05 Rady Miejskiej w Stalowej 

Woli z 21 stycznia 2005r. z ”óuniejszymi zmianami 
Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala co nastę”uje:  

RozdziaJ ń 

PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 1. 1. Uchwala się I etap I zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla Rozwadów w Stalowej Woli uchwalonego 

uchwaJą  
Nr XV/199/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia  

28 wrze`nia 2007 r., o”ublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiego Nr 94 
z dnia 15 listopada 2007 r. poz. 2085, zwanego 

w dalszej czę`ci uchwaJy zmianą ”lanu. 

2. źaJącznikami do uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 ｦ rysunek zmiany planu, 

wykonany w skali 1:1 000, na kopii rysunku 

”lanu ｭPrzeznaczenie i warunki 

zagos”odarowania terenuｬ, który skJada się 
z siedmiu arkuszy ponumerowanych od 1 do 

7 (zmiany oznaczono na wszystkich arkuszach 

od 1 do 7) stanowiący integralną czę`ć 
uchwaJy, 

2) zaJącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 

o zasadach ich finansowania; 

RozdziaJ 2 

ZMIANY W OBOWIĄźUJĄCŹCH PRźśPISACH 

§ 2. 1. W uchwale Nr XV/199/07 Rady 

Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 wrze`nia 2007 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla Rozwadów 
w Stalowej Woli w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

 

1) w § 2 ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) maksymalna nie”rzekraczalna linia 
zabudowy ｦ linia zabudowy z zakazem przekroczenia 

jej nowymi obiektami kubaturowymi i rozbudową 
istniejącej zabudowy kubaturowej za wyjątkiem stacji 
transformatorowych,ｬ 

b) skre`la się ”kt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16; 

c) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

ｭ17) zabudowa mieszkaniowo ｦ usJugowa ｦ 

rozumie się ”rzez to grunt, na którym wznoszone są 
budynki sJuwące zas”okajaniu ”otrzeb mieszkaniowych 
oraz ”odstawowych usJug ”ublicznych i usJug 
komercyjnych,ｬ 

d) skre`la się ”kt 18; 

e) pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

ｭ19) zabudowa usJugowa - usJugi nieuciąwliweｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć usJugi nie zaliczane do 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko i mogących ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których 
obowiązek s”orządzenia ra”ortu nie zostanie 
stwierdzony,ｬ 

f) skre`la się ”kt 20 i 21; 

g) ”o ”kt 21 dodaje się ”kt 22 w brzmieniu: 

ｭ22) usJugi komercyjne ｦ nalewy rozumieć 
usJugi nie zaliczane do ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko, a takwe 
do mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko.ｬ 

2) w § 3: 

a) w ust.1 po pkt 6 dodaje się ”kt 6a 
w brzmieniu: 

ｭ6a) U3 ｦ tereny zabudowy usJug kultu 
religijnego,ｬ 

b) w ust.1 po pkt 7 dodaje się ”kt 7a 
w brzmieniu: 

ｭ7a) źP/U ｦ tereny zieleni urządzonej 
z do”uszczeniem zabudowy usJugowej,ｬ 
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3) w § 4: 

a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) do”uszcza się realizację nowych oraz 
”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont 
i zmianę s”osobu uwytkowania istniejących budynków 
zgodnie z ustaleniami planu," 

b) po ust. 5 dodaje się ”kt 6 w brzmieniu: 

ｭ6. źakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko 
i nowych przedsięwzięć mogących ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których 
obowiązek s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na 
`rodowisko zostanie stwierdzony ｦ z wyJączeniem 
infrastruktury technicznej, dróg i stacji paliw na 

obszarze 1U2.ｬ 

4) w § 6: 

a) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) od”rowadzenie wód o”adowych 
z ”arkingów, ”laców utwardzonych i dróg do sieci 
kanalizacji deszczowej, ogólnos”Jawnej lub innych 
odbiorników do”uszcza się wyJącznie ”o ich 
uprzednim podczyszczeniu," 

b) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

ｭ5) do”uszcza się od”rowadzenie wód 
opadowych z dachów budynków do gruntu.ｬ 

c) w ust. 2 po pkt 5 dodaje się ”kt 6 w brzmieniu: 

ｭ6) do czasu realizacji sieci kanalizacji 
sanitarnej do”uszcza się od”rowadzenie `cieków 
sanitarnych do bezod”Jywowych zbiorników na 
nieczysto`ci ciekJe lub do indywidualnych 
”rzydomowych oczyszczalni `cieków.ｬ 

d) w ust. 3 zdanie wstę”ne otrzymuje brzmienie: 

ｭ3. Śla nastę”ujących kategorii ”rzeznaczenia 
terenów, ustala się do”uszczalne warto`ci ”oziomów 
haJasu w `rodowisku okre`lone w przepisach 

o ochronie `rodowiska:ｬ 

5) w § 7 w ust. 2: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) ”owierzchnia dziaJki budowlanej ”owstaJej 
”o ”odziale geodezyjnym ”oJowonej w ”oszczególnych 
kategoriach terenu nie mowe być mniejsza niw 600 m2 

dla terenów oznaczonych symbolem MN1 nie mowe 
być mniejsza niw 800 m2 dla terenów oznaczonych 
symbolem MN2 oraz nie mowe być mniejsza niw  
1000 m2 dla terenów oznaczonych symbolami 
MW,MU,U1,U2,U3,ｬ 

b) w pkt 3 skre`la się sJowa "lit. b" 

6) w § 8: 

a) ust. 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

 

ｭ1) KŚG 1/2, KŚź 1 1/2 (od 1 KDZ 1 1/2 do 

2 KDZ 1 1/2), KDZ 2 1/2 (od 1 KDZ 2 1/2 do 2 KDZ 

2 1/2), KDL 1/2(od 1 KDL 1/2 do 5 KDL 1/2), KDD 

1/2 (od 1 KDD 1/2 do 26 KDD 1/2) ｦ tereny dróg 
publicznych,ｬ 

ｭ2) KŚx (od 1 KDx do 14 KDx) ｦ tereny ciągów 
pieszo-jezdnych.ｬ 

b) ust. 3 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) do”uszcza się realizację ”asów 
”ostojowych oraz `ciewek rowerowych wzdJuw ulicy,ｬ 

c) w ust. 3 w pkt 2 zdanie wstę”ne otrzymuje 
brzmienie: 

ｭ2) drogi klasy KŚź 1 1/2 (od 1 KDZ 1 1/2 do 

2 KDZ 1 1/2):ｬ 

d) ust. 3 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) do”uszcza się realizację ”asów 
”ostojowych oraz `ciewek rowerowych wzdJuw ulicy,ｬ 

e) w ust. 3 w pkt 3 zdanie wstę”ne otrzymuje 
brzmienie: 

ｭ3) drogi klasy KDZ 2 1/2 (od 1 KDZ 2 1/2 do 

2 KDZ 2 1/2):ｬ 

f) ust. 3 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) do”uszcza się realizację ”asów 
”ostojowych oraz `ciewek rowerowych wzdJuw ulicy,ｬ 

g) w ust. 3 w pkt 4 zdanie wstę”ne otrzymuje 
brzmienie: 

ｭ4) drogi klasy KDL 1/2 (od 1 KDL 1/2 do 

5 KŚL 1/2):ｬ 

h) ust. 3 pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) do”uszcza się realizację ”asów 
”ostojowych oraz `ciewek rowerowych wzdJuw ulicy,ｬ 

i) w ust. 3 w pkt 5 zdanie wstę”ne otrzymuje 
brzmienie: 

ｭ5) drogi klasy KŚŚ (od 1 KDD1/2 do  

26 KŚŚ1/2):ｬ 

j) ust.3 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 

"b) do”uszcza się realizację ”asów 
”ostojowych oraz `ciewek rowerowych wzdJuw ulicy," 

k) w ust.3 po pkt 5 dodaje się ”kt 6 o brzmieniu: 

"6) ciągi ”ieszo - jezdne KDx ( od 1KDx do  

14 KDx): 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczajacych nie mniej 

niw 5m, 

b) ”as jezdni nie mniej niw 3m. 

l) ust. 4 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 
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ｭa) w formie dodatkowych ”asów ”ostojowych 
w obrębie linii rozgraniczających ulic klas KŚG 1/2, 
KDZ 1 1/2, KDZ 2 1/2, KDL 1/2, KŚŚ 1/2,ｬ 

m) ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN1 minimum 2 miejsca postojowe 

(m.”.) (Jącznie z miejscem w garawu) na jedną 
dziaJkę,ｬ 

n) ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ4) tereny zabudowy usJugowej ｦ usJugi 

komercyjne U2 ｦ nie mniej niw 20 m.”./100 
uwytkowników ”lus 10 m.”./100 zatrudnionych,ｬ 

o) w ust. 5 po pkt. 4 dodaje się ”kt 5  

w brzmieniu: 

ｭ5) tereny zabudowy usJug kultu religijnego U3 
- 10 m.p./1000m2 ”owierzchni uwytkowej 
z dopuszczeniem wykorzystania ”arkingów 
ogólnodostę”nych ”oza obszarami U3.ｬ 

p) w ust. 6 skre`la się ”kt 3. 

7) w § 9: 

a) ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) do”uszcza się lokalizację linii kablowych 
`redniego i niskiego na”ięcia w liniach 

rozgraniczających dróg,ｬ 

b) ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ4) nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 

15/0,4 kV nalewy budować w wykonaniu 

wnętrzowym, jako maJogabarytowe stacje 
wolnostojące.ｬ 

c) w ust. 2 skre`la się ”kt 1 i 2; 

d) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) do”uszcza się lokalizację projektowanych 

gazociągów w liniach rozgraniczających dróg,ｬ 

e) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) do”uszcza się lokalizację sieci 
wodociągowych w liniach rozgraniczających dróg,ｬ 

f) w ust. 3 skre`la się ”kt 2, 

g) w ust. 4 skre`la się ”kt 2, 

h) ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) do czasu realizacji sieci kanalizacji 
sanitarnej do”uszcza się od”rowadzenie `cieków 
sanitarnych do bezod”Jywowych zbiorników na 
nieczysto`ci ciekJe lub do indywidualnych 
”rzydomowych oczyszczalni `cieków.ｬ 

i) w ust. 4 skre`la się ”kt 4, 

j) ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ5) od”rowadzenie wód o”adowych 
z ”arkingów, ”laców utwardzonych i dróg do sieci 
kanalizacji deszczowej, ogólnos”Jawnej lub innych 
odbiorników do”uszcza się wyJącznie ”o ich 
u”rzednim ”odczyszczeniu.ｬ 

k) w ust. 6 skre`la się ”kt 2 i 3, 

l) ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) w obrębie ”asa drogowego istniejących 
i ”rojektowanych dróg i ulic do”uszcza się ukJadanie 
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz 

lokalizację kablowych szafek rozdzielczych sieci 
”rzewodowej.ｬ 

8) w § ńŃ: 

a) w ust.1 ”o sJowach ｭMN1ｬ dodaje się ｭ(od 
1 MN1 do 34 MN1)ｬ a dalszą tre`ć ustę”u 
”ozostawia się bez zmian, 

b) ust.1 pkt 2 lit a otrzymuje brzmienie: 

ｭa) usJugi komercyjne wbudowane lub 
dobudowane, których ”owierzchnia nie mowe być 
większa niw 40 % ”owierzchni caJkowitej budynku ｬ 

c) ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) wolnostojących obiektów handlowych 
i usJugowych,ｬ 

d) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

z zachowaniem warunków okre`lonych w niniejszych 

ustaleniach,ｬ 

e) w ust. 3 pkt 5 skre`la się sJowa " o wysoko`ci 
do 1,5m," 

f) ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

ｭ6) miejsca gromadzenia od”adów mają być 
wydzielone.ｬ 

g) ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) dachy nowych budynków nalewy wznosić 
jako dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe 

o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 25o do 45o,ｬ 

h) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) wysoko`ć nowych budynków mieszkalnych 
nie mowe ”rzekraczać 10 m, a ilo`ć kondygnacji 
nadziemnych 2,ｬ 

i) ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) dachy garawy wolnostojących nalewy 
wznosić jako ”Jaskie, dwus”adowe symetryczne lub 
wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
od 25o do 45o,ｬ 

j) w ust. 5 skre`la się ”kt 5. 

9) w § ńń: 
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a) w ust. 1 ”o sJowach ｭMN2ｬ dodaje się ｭ(od 
1 MN2 do 2 MN2)ｬ a dalszą tre`ć ustę”u 
”ozostawia się bez zmian, 

b) ust. 1 pkt 1 lit b otrzymuje brzmienie: 

"b) wolnostojące obiekty usJugowe, w których 
”rowadzone będą usJugi komercyjne", 

c) w ust. 1 w pkt 2 skre`la się lit a, 

d) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem 

warunków okre`lonych w niniejszych ustaleniach,ｬ 

e) ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) dachy nowych budynków nalewy wznosić 
jako ”Jaskie, dwus”adowe symetryczne lub 
wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
od 25o do 45o,ｬ 

f) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) wysoko`ć nowych budynków mieszkalnych 
nie mowe ”rzekraczać 10 m, a ilo`ć kondygnacji 
nadziemnych 2," 

g) ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) dachy garawy wolnostojących nalewy 
wznosić jako ”Jaskie, dwus”adowe symetryczne lub 
wielospadowe o kacie nachylenia ”oJaci dachowych 
od 25o do 45o, 

h) w ust. 5 skre`la się ”kt 5. 

10) w § ń2: 

a) w ust. 1 po sJowach ｭMWｬ dodaje się ｭ(od 
1 MW do 5 MW)ｬ a dalszą tre`ć ustę”u 
”ozostawia się bez zmian, 

b) ust.1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) usJugi komercyjne w ”arterach budynków,ｬ 

c) ust.3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę istniejącej zabudowy,ｬ 

d) w ust.3 skre`la się ”kt 2, 

e) ust.3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

ｭ5) miejsca gromadzenia od”adów mają być 
wydzielone,ｬ 

f) ust.3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

ｭ6) zakazuje się stosowania ogrodzeL,ｬ 

g) w ust.3 skre`la się ”kt 7, 

h) ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) wysoko`ć nowych budynków mieszkalnych 
nie mowe ”rzekraczać 12 m, a ilo`ć kondygnacji 
nadziemnych 3,ｬ 

i) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) dachy nowych budynków nalewy wznosić 
jako ”Jaskie, dwus”adowe symetryczne lub 

wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
od 25°do 45°,ｬ 

j) ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) wysoko`ć garawy wielo”oziomowych nie 
mowe ”rzekraczać 3 kondygnacji nadziemnych 

z mowliwo`cią wykorzystania ”arteru na usJugi 
komercyjne,ｬ 

k) ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ4) dachy garawy wielo”oziomowych nalewy 
”rojektować jako ”Jaskie lub wielos”adowe 
symetryczne o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
20° do 45°,ｬ 

l) w ust. 5 skre`la się ”kt 5. 

11) w § ń2: 

a) tytuJ ”aragrafu otrzymuje brzmienie: 

ｭ§ 12a Tereny zabudowy mieszkaniowo-

usJugowej (MU)ｬ 

b) w ust. 1 ”o sJowach ｭMUｬ dodaje się ｭ(od 
1 MU do 21 MU)ｬ a dalszą tre`ć ustę”u 
”ozostawia się bez zmian, 

c) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ”odstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usJugi komercyjne.ｬ 

d) w ust. 2 skre`la się ”kt 3; 

e) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) do”uszcza się rozbudowę, ”rzebudowę 
i nadbudowę istniejącej zabudowy,ｬ 

f) w ust. 3 skre`la się ”kt 3, 

g) ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

ｭ5) miejsca gromadzenia od”adów mają być 
wydzielone.ｬ 

h) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) dachy nowych budynków nalewy wznosić 
jako dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe 

o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 25°do 45°ｬ 

i) w ust. 5 skre`la się ”kt 4. 

12) w § ń3: 

a) w ust. 1 ”o sJowach ｭU1ｬ dodaje się ｭ(od 1 U1 

do 10 U1)ｬ a dalszą tre`ć ustę”u ”ozostawia 
się bez zmian, 

b) ust.3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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ｭ1) do”uszcza się rozbudowę, ”rzebudowę 
i nadbudowę istniejącej zabudowy,ｬ 

c) w ust. 3 skre`la się ”kt 4 i 5; 

d) ust.3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

ｭ6) miejsca gromadzenia od”adów mają być 
wydzielone.ｬ 

e) ust.4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) dachy nowych budynków nalewy wznosić 
jako dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe, 

o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 25°do 45°,ｬ 

f) w ust. 5 skre`la się ”kt 1. 

13) w § ń4: 

a) tytuJ ”aragrafu otrzymuje brzmienie: 

ｭTereny zabudowy usJugowej ｦ usJugi 
nieuciąwliwe (U2)ｬ 

b) w ust. 1 ”o sJowach ｭU2ｬ dodaje się ｭ(od 1 U2 

do 13 U2)ｬ a dalszą tre`ć ustę”u ”ozostawia 
się bez zmian, 

c) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ”odstawowe ”od obiekty i urządzenia 
umowliwiające realizację usJug nieuciąwliwych, w tym 

na terenie 1U2 do”uszcza się lokalizację stacji ”aliw,ｬ 

d) w ust. 1 skre`la się ”kt 2 lit.a, 

e) w ust. 1 w pkt 2 po lit. g dodaje się lit. h 

 i i w brzmieniu: 

ｭh) zieleL izolacyjna,ｬ 

ｭi) funkcja mieszkaniowa na terenie 8U2 
i 11U2.ｬ 

f) w ust. 2 skre`la się ”kt 3; 

g) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę istniejącej zabudowy,ｬ 

h) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) miejsca gromadzenia od”adów mają być 
wydzielone,ｬ 

i) w ust. 3 skre`la się ”kt 4; 

j) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) dachy nowych budynków nalewy wznosić 
jako ”Jaskie, dwus”adowe symetryczne lub 
wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
od 25° do 45°,ｬ 

14) po § ń4 doda–e się § ń4 a i 14 b w brzmieniu: 

ｭ§ 14 a Tereny zabudowy usJug kultu 
religijnego ( U3 ) 

1. Śla terenu zabudowy usJug kultu religijnego 
na rysunku ”lanu ｭPrzeznaczenie i warunki 

zagos”odarowania terenuｬ symbolem U3 (od 1U3 do 

2U3) ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) obiekty kultu religijnego, 

b) usJugi komercyjne, 

2) uzu”eJniające: 

a) zabudowa mieszkaniowa związana 
z przeznaczeniem podstawowym, 

b) usJugi ”ubliczne, 

c) obiekty maJej architektury, 

d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej,, 

e) obiekty gos”odarcze związane 
z przeznaczeniem podstawowym, 

f) ciągi ”iesze, ”ieszo - jezdne, parkingi, 

g) zieleL urządzona. 

2. W granicach terenów U3 obowiązuje zakaz 
wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyjątkiem zaplecza budowy. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy 
i zagos”odarowania terenów U3: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę istniejącej zabudowy zgodnej 
z podstawowym i uzu”eJniającym 
przeznaczeniem, 

2) do”uszcza się indywidualną formę obiektów 
kultu religijnego i obiektów maJej architektury, 

3) dla obsJugi terenów do”uszcza się miejsca 
postojowe wyznaczone poza obszarami U3. 

4. Forma architektoniczna budynków nie 
nalewących do obiektów kultu religijnego powinna 

s”eJniać nastę”ujące wymagania: 

1) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy nie 
mowe ”rzekraczać 10 m, a ilo`ć nadziemnych 
kondygnacji 3, 

2) dachy nowych budynków nalewy wznosić jako 
”Jaskie, dwus”adowe symetryczne lub 
wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych od 25o do 45o, 

3) kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych, 

4) nie do”uszcza się stosowania materiaJów 
wykoLczeniowych ty”u siding. 

ｭ§ 14 b Tereny zieleni urządzonej 
z do”uszczeniem zabudowy usJugowej (źP/U) 
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1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

ｭPrzeznaczenie i warunki zagos”odarowania terenuｬ 
symbolem ZP/U (od 1 ZP/U do 3 źP/U) ustala się 
nastę”ujące ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) zieleL ozdobna, 

b) zieleL rekreacyjna, 

c) zadrzewienia, zakrzewienia, 

d) ogrody, 

e) ciągi s”acerowe, piesze, 

2) uzu”eJniające: 

a) obiekty usJugowe nieuciąwliwe z wyJączeniem 
obiektów wskazanych w ust. 2ｬ, 

b) budynki gos”odarcze, garawowe, 

c) urządzenia sanitarne, 

d) sieci infrastruktury technicznej, 

e) drogi wewnętrzne, 

f) parkingi i miejsca postojowe, 

g) obiekty maJej architektury. 

2. W granicach terenów źP/U obowiązuje zakaz 
wznoszenia i rozbudowy: 

1) budynków mieszkalnych, zakJadów 
”rodukujących artykuJy wywno`ci, zakJadów 
wywienia zbiorowego, zakJadów 
”rzechowujących artykuJy wywno`ci, 

2) tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyjątkiem za”lecza budowy, 

3) garawy blaszanych. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy 
i zagos”odarowania terenów zieleni urządzonej 
z do”uszczeniem zabudowy usJugowej źP/U: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę 
mieszkaniową z dopuszczeniem jej przebudowy 

i zmiany s”osobu uwytkowania, 

2) utrzymuje się istniejącą zabudowę usJugową 
i urządzenia związane z funkcjonowaniem usJug 
z mowliwo`cią ich ”rzebudowy, rozbudowy 
i zmiany s”osobu uwytkowania, zgodnie 
z podstawowym i uzu”eJniającym 
przeznaczeniem,ｬ 

3) do”uszcza się remont, ”rzebudowę 
i rozbudowę istniejącej zabudowy gos”odarczo 
- garawowej, 

4) ogrodzenia dziaJek od strony ulic, mają być 
awurowe, wykonane z elementów metalowych 
lub drewnianych o wysoko`ci do 2,20 m 

 

5) miejsca gromadzenia od”adów mają być 
wydzielone. 

4. Forma architektoniczna nowych budynków 
musi s”eJniać nastę”ujące wymagania: 

1) wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 
9 m, 

2) dachy budynków nalewy wznosić jako  
”Jaskie, dwus”adowe symetryczne lub 
wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych od 25o do 45o, 

3) kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych, 

4) kolorystyka dachów w odcieniach kolorów 
czerwonego, brązowego lub grafitowego, 

5) nie do”uszcza się zastosowania, jako 
materiaJów wykoLczeniowych elewacji blachy 

falistej i tra”ezowej oraz ｭsidinguｬ. 

15) w § ń5: 

a) w ust. 1 ”o sJowach ｭźPｬ dodaje się ｭ(od 1 ZP 

do 8 źP)ｬ a dalszą tre`ć ustę”u ”ozostawia się 
bez zmian, 

b) ust 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) do”uszcza się remont i ”rzebudowę 
istniejącej zabudowy,ｬ 

c) w ust.3 skre`la się ”kt 2; 

d) ust 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) miejsca gromadzenia od”adów mają być 
wydzielone,ｬ 

e) ust 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ4) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenów 1 ZP 

 i 2 źP ”od realizację drogi zbiorczej 1 KDZ 2 1/2  

i 2 KDZ 2 1/2.ｬ 

f) ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) dachy budynków nalewy wznosić jako 
dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe, o kącie 
nachylenia poJaci dachowych od 25° do 45°,ｬ 

16) w § ń6 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) dachy budynków nalewy wznosić jako 
”Jaskie, dwus”adowe symetryczne lub wielos”adowe 
o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 25°do 45°,ｬ 

17) w § ń8: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
ｭPrzeznaczenie i warunki zagospodarowania terenuｬ 
symbolami KDG 1/2, KDZ 1 1/2 (od 1 KDZ 1 1/2 do 

2 KDZ 1 1/2), KDZ 2 1/2 (od 1 KDZ 2 1/2 do 2 KDZ 

2 1/2), KDL 1/2 (od 1 KDL 1/2 do 5 KDL 1/2), KDD 

1/2 (od 1 KDD 1/2 do 26 KDD 1/2), KDx (od 1 KDx 

do 14 KŚx) ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie:ｬ 
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b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) do”uszcza się stosowanie ”asów lub zatok 
postojowych dwustronnych lub jednostronnych na 

drogach KDZ 1 1/2, KDZ 2 1/2 i KŚL 1/2,ｬ 

c) w ust. 2 skre`la się ”kt 3. 

18) w § ń9: 

a) w ust. 1 ”o sJowach ｭKUｬ dodaje się ｭ(od 1 KU 

do 4 KU)ｬ a dalszą tre`ć ustę”u ”ozostawia  
się bez zmian, 

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) do”uszcza się od”rowadzenie wód 
opadowych z ”arkingów i ”laców utwardzonych do 
sieci kanalizacji miejskiej po ich uprzednim 

”odczyszczeniu,ｬ 

19) w § 2Ń w ust. 1 ”o symbolu ｭśｬ dodaje się 
ｭ(od 1 E do 6 ś)ｬ a dalszą tre`ć ustę”u 
”ozostawia się bez zmian; 

20) w § 2ń: 

a) ust. 1 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

ｭc) drogi ”ubliczne i wewnętrzne,ｬ 

b) ust. 1 pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie: 

ｭg) ”rzeno`ne i rozbieralne obiekty i konstrukcje 

sJuwące realizacji usJug handlu, kultury i rozrywki oraz 

organizacji im”rez masowych,ｬ 

c) w ust. 1 ”o lit. j dodaję się lit. k w brzmieniu: 

ｭk) wielofunkcyjny ”awilon o charakterze usJug 
publicznych i komercyjnych.ｬ 

d) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2. W granicach terenu PM obowiązuje zakaz 
wznoszenia obiektów kubaturowych, za wyjątkiem 
budynku ratusza i pawilonu wielofunkcyjnego, 

w których do”uszcza się usJugi o charakterze 

publicznym i komercyjnym.ｬ 

e) ust.3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) zakaz ”rzebudowy, rozbudowy i zmiany 

s”osobu uwytkowania istniejącej zabudowy,ｬ 

f) w ust. 3 skre`la się ”kt 2 

g) ust.4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) budynek ratusza do trzech kondygnacji 
nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w stromej 

konstrukcji dachu; wysoko`ć budynku ratusza nie 
mowe ”rzekroczyć 13 m, za wyjątkiem wiewy 
ratuszowej, ｬ 

h) ”o ust.4 dodaje się ust.5 w brzmieniu: 

ｭ5. Forma architektoniczna wielofunkcyjnego 
”awilonu musi s”eJniać nastę”ujące wymagania: 

1) budynek o jednej kondygnacji nadziemnej 

o wysoko`ci do 6 m, 

2) dach budynku nalewy wznosić jako ”Jaski, 
dwuspadowy symetryczny lub wielospadowy 

o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od  
25°do 45°, 

3) kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych, 

4) nie dozwala się zastosowania, jako materiaJów 
wykoLczeniowych elewacji blachy falistej 
i tra”ezowej oraz ｭsidinguｬ. 

21) w § 22 w ust. 1: 

a) w pkt 2 "0%" zastę”uje się "1%" 

b) po pkt 2 dodaje się ”kt 3 w brzmieniu: 

"3) dla terenów oznaczonych U3, źP/U -2%." 

RozdziaJ 3 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Stalowej Woli. 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego. 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
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źaJącznik nr 2 do UchwaJy Nr LXXIII/1178/10 

Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

z dnia 28 wrze`nia 2010 r. 
 

 

Rozstrzygnięcie 

dotyczące sposobu realizac–i zapisanych w planie inwestyc–i z za—resu  
infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy  

oraz zasadach ich finansowania do I etapu I zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla Rozwadów 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 80 , ”oz. 717 z ”óun. zm.) o sposobie realizacji 

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. 

_rodki na realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL 

wJasnych Gminy, będą ”ochodzić z budwetu Gminy 
oraz będą ”ozyskiwane w ramach strukturalnych 

funduszy o”eracyjnych i `rodków ”omocowych. 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

dziaJającymi i inwestującymi na terenie Gminy, tak aby 
o”tymalizować wydatki ”ubliczne, n”. ”rzez budowę 
infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub 

”rzebudowy dróg, bądu innych inwestycji 

realizowanych na terenie Gminy. 

NakJady ”onoszone na realizację inwestycji celu 
”ublicznego, w szczególno`ci na wyku” gruntów, 
budowę dróg i infrastruktury technicznej, będą 
odpowiednio zagwarantowane w wieloletnim planie 

inwestycyjnym oraz budwecie miasta,  
z uwzględnieniem wykorzystania `rodków 
”ozabudwetowych. 

Koszty wykupu i realizacji inwestycji ponoszone 

będą eta”owo, z uwzględnieniem nabytych na ten cel 

gruntów i ”osiadanych `rodków finansowych. 
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UCHWAIA NR XLIłń66ł2ŃńŃ 

RADY GMINY W BALIGRODZIE 

z dnia 14 ”audziernika 2010 r. 
 

w sprawie wymagaL, –a—ie powinni speJniać przedsiębiorcy ubiega–ący się  
o uzys—anie zezwolenia na prowadzenie dziaJalno`ci w za—resie odbierania  

odpadów —omunalnych od wJa`cicieli nieruchomo`ci oraz oprówniania zbiorni—ów 
bezodpJywowych i transportu nieczysto`ci cie—Jych z terenu gminy Baligród 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591  

z ”óun.zm.) oraz art.7 ust. 3a ustawy z dnia  
13 wrze`nia 1996r. o utrzymaniu czysto`ci i ”orządku 
w gminach (Śz.U. z 2005r. Nr 236, ”oz.2008 z ”óun. 
zm.) Rada Gminy uchwala ,co nastę”uje: 

§ 1. 1. Okre`lić wymagania, jakie powinni 

s”eJniać ”rzedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na ”rowadzenie dziaJalno`ci w zakresie: 

1) odbierania od”adów komunalnych od wJa`cicieli 
nieruchomo`ci, 

 

 

2) o”równiania zbiorników bezod”Jywowych  
i trans”ortu nieczysto`ci ciekJych. 

 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 

od”adów komunalnych od wJa`cicieli nieruchomo`ci 
”owinien s”eJniać nastę”ujące wymagania: 

1) ”osiadać aktualny w”is do rejestru 
”rzedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym lub w”is do ewidencji dziaJalno`ci 
gospodarczej 

 

2) ”osiadać za”lecze techniczno-biurowe 

 

 


