
UCHWAŁA NR IX/15/2014
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
B3-Centrum Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej w Starachowicach

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) po stwierdzeniu nienaruszalności 
ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Starachowic” uchwalonego 
uchwałą Nr IV/5/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2008r.,

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum 
Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej w Starachowicach uchwalonego uchwałą 
Nr I/7/06 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30.01.2006r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 76 poz. 
1038 z dnia 20.03.2006r.), zwaną dalej zmianą planu.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. W uchwale Nr I/7/06 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu B3-Centrum Manhatan na obszarze 
miasta Starachowice w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej, wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 17 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. KSZTAŁTOWANIE BRYŁY I ELEWACJI

-  wysokość: liczba kondygnacji dla zabudowy od dwóch do czterech kondygnacji nadziemnych 
od ul. Kopalnianej, w tym poddasze użytkowe,

-  maksymalna wysokość zabudowy do głównej kalenicy dachu - 15m liczona od poziomu 
terenu, przy wejściu do budynku,

-  dachy : o kącie nachylenia połaci do 35o przy czym główne połacie dachu budynku muszą 
mieć jednakowy spadek,

-  pokrycie dachu spadzistego: dachówka, blachodachówka, gont bitumiczny,

-  elewacje zewnętrzne: tynki w kolorach pastelowych, okładziny kamienne, drewniane,
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-  intensywność zabudowy : minimalna 30%,

-  maksymalna 50%,

-  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 25%,

-  bryła : od strony ul. Kopalnianej zabudowa zwarta, pierzejowa;

-  zakaz wznoszenia zabudowy gospodarczej w strefie przyulicznej;

-  dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległości mniejszej niż 3m od granicy 
działki sąsiedniej tj. w odległości 1,5m lub w granicy działki budowlanej.”;

2) w § 17 ust. 9 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ścieki bytowe odprowadzane systemem sieci kanalizacyjnej do gminnej oczyszczalni ścieków (poza 
obszarem planu) poprzez budowę sieci w ul. Kopalnianej; do czasu realizacji docelowej sieci 
kanalizacyjnej ustala się obowiązek stosowania szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych zgodnie 
z systemem utylizacji obowiązującym na terenie gminy.”;

3) w § 17 ust. 9 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„odprowadzenie wód opadowych i roztopowych indywidualne, na teren własnej działki.”;

4) w § 30 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.  KSZTAŁTOWANIE BRYŁY I ELEWACJI

-  wysokość: liczba kondygnacji dla zabudowy nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne,

-  maksymalna wysokość zabudowy do głównej kalenicy dachu - 12m liczona od poziomu 
terenu, przy wejściu do budynku,

-  dachy: o kącie nachylenia połaci do 35o przy czym główne połacie dachu budynku muszą 
mieć jednakowy spadek,

-  pokrycie dachu spadzistego: dachówka, blachodachówka, gont bitumiczny,

-  dopuszcza się tarasy dachowe,

-  elewacje zewnętrzne: tynki w kolorach pastelowych, okładziny kamienne, drewniane, szkło,

-  intensywność zabudowy: minimalna 60%,

-  maksymalna 85%,

-  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10%,

-  bryła : zabudowa zwarta, pierzejowa, elewacja eksponowana, od strony ul. Armii Krajowej, 
wymaga zastosowania rozwiązań i materiałów podkreślających charakter zabudowy śródmiejskiej 
w tym dużych przeszklonych płaszczyzn, podcieni itp.,

-  dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległości mniejszej niż 3m od granicy 
działki sąsiedniej tj. w odległości 1,5m lub w granicy działki budowlanej.”.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Starachowicach

Lidia Dziura
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/15/2014

Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Na podstawie, art.20 ust.1 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) Rady Miejskiej w Starachowicach stwierdza, że do 
projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrę b ie ulic: Staszica, 
Kopalnianej i Al. Armii Krajowej w Starachowicach na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie 
jednostką B3-Centrum Manhatan, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15.04.2014r. do 
16.05.2014r. nie wpłyneły żadne uwagi.

Tym samym Rada Miejska w Starachowicach stwierdza brak podstaw do czynności zwązanych 
z rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/15/2014

Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej w Starachowicach – na 

obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostką B3-Centrum Manhatan, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej sporządzonej po analizie wykonanej na potrzeby planu miejscowego do materiałów 
planistycznych, a w szczególności prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej 
w Starachowicach na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostki B3-Centrum 
Manhatan.

Zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej 
i Al. Armii Krajowej w Starachowicach na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostki B3 - 
Centrum Manhatan nie wprowadza żadnych nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy (nie przewiduje realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej).

W związku z powyższym nie ma potrzeby ustalania pochodzenia środków finansowych na te cele oraz zasad 
ich finansowania.
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