
 

 

UCHWAŁA NR LV/783/13 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz.594 - j.t. z późn. zm.) oraz art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 - j.t. z późn. zm.), po stwierdzeniu, że plan 

nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa 

Wola, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIV/483/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z 21 stycznia 2005 r. 

z późniejszymi zmianami,  

uchwala się, co następuje:  

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Uchwala się I zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla terenów 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli, uchwalonego uchwałą Nr LIV/916/09 Rady Miejskiej 

w Stalowej Woli z dnia 6  listopada 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego Nr 103 z dnia 17 grudnia 2009 r. poz. 2553.  

2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest:  

1) załącznik Nr 1  – rysunek zmiany planu, wykonany w skali 1:2000, na kopii rysunku planu „Przeznaczenie 

i warunki zagospodarowania terenu”, będący integralną częścią uchwały i obowiązujący w zakresie 

określonym legendą. 

§ 2. Zmiana planu, o której mowa w § 1  obejmuje dwa obszary o łącznej powierzchni ok. 2,3 ha, określone 

granicami zmiany planu oznaczone na załączniku Nr 1  do niniejszej uchwały i dotyczą rysunku planu, tekst 

planu nie ulega zmianie. 

Rozdział 2. 

USTALENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE  

§ 3. Tereny w granicach zmiany planu do czasu zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem ustalonym 

w zmianie planie pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.  
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

 

 

Antoni Kłosowski 
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