
 

 

UCHWAŁA NR IV/35/15 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 23 stycznia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru osiedla Zasanie 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 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 z późn. zm.), po stwierdzeniu iż zmiana planu 

nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa 

Wola uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/483/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 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 Zasanie 

w Stalowej Woli uchwalonego Uchwałą Nr VIII/104/99 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 kwietnia 

1999 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 16 z dnia 30 lipca 1999 r. 

poz. 831. 

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni około 3 ha, położony na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 – graficzny, stanowiący rysunek I zmiany planu wymienionego w ust. 1, wykonany na kopii 

rysunku planu w skali 1:1000, z oznaczeniem granicy terenu objętego zmianą; 

2) załącznik Nr 2 – graficzny, stanowiący rysunek I zmiany planu wymienionego w ust. 1, wykonany na kopii 

rysunku planu pn. infrastruktura techniczna w skali 1:1000, z oznaczeniem granicy terenu objętego zmianą; 

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w niniejszej zmianie planu, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania. 

Rozdział 2. 

USTALENIA DLA CAŁEGO TERENU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU 

§ 2. 1. W uchwale wymienionej w §1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) W §4 w ust. 1 dodaje się pkt. 1.9 o brzmieniu: „1.9 U – Teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku 

planu symbolem U1”. 

2) W §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Wyznacza się obszar usług publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem: UP 

z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod: UP2 – usługi administracji gospodarczej, telekomunikacji 

itp. o powierzchni 0,20 ha.”; 

3) Po §10, dodaje się §10a: 

„§ 10a. Teren oznaczony symbolem U1 przeznacza się pod lokalizację zabudowy usługowej. 

1) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) dla lokalizacji budynków ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem 

planu, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 40% powierzchni działki, 

c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki budowlanej, 

d) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,5, 

e) dopuszcza się funkcję mieszkaniową nie przekraczającą 30% powierzchni użytkowej 

zabudowy usługowej, 

f) należy przyjąć poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

2) Cechy budynków usługowych: 

a) budynki o wysokości do 13 m, 

b) szerokość elewacji frontowej do 40 m, 

c) dopuszcza się dachy o schemacie dwu- lub wielo- spadowym i nachyleniu połaci od 27
0 

do 

45
0
, 

d) kierunek lokalizacji głównej kalenicy prostopadły lub równoległy do drogi 8KDL 

z możliwością odchylenia do 2
0
. 

3) Cechy budynków gospodarczych, garażowych oraz wiat: 

a) suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków nie większa niż 200 m
2
, 

b) budynki o wysokości do 6 m, 

c) dopuszcza się dach o schemacie jedno-, dwu- lub wielo- spadowym i nachyleniu połaci od  

27
0 
do 45

0
, 

d) kierunek lokalizacji głównej kalenicy prostopadły lub równoległy do drogi 8KDL 

z możliwością odchylenia do 2
0
. 

4) Zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych: 

a) lokalizowane na elewacjach o powierzchni nie większej niż 20% powierzchni elewacji 

budynku, 

b) urządzenia wolnostojące o wysokości do 4 m i powierzchni tablicy nie większej niż 5 m
2
, 

c) jedno urządzenie wolnostojące o wysokości od 4 m do 15 m i powierzchni tablicy nie większej 

niż 30 m
2
. 

5) Teren należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną; 

6) Miejsca postojowe: nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 30 m
2 

powierzchni całkowitej 

budynku o funkcji usługowej; 

7) Na terenie zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska, z wyjątkiem: sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej; 

8) Dostępność komunikacyjna terenu bezpośrednio do drogi 8KDL; 

9) Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, 
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b) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, 

c) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej, 

d) zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych źródeł ciepła nie pogarszających stanu środowiska 

naturalnego, 

e) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną poprzez budowę i rozbudowę sieci teletechnicznych 

zlokalizowanych poza granicami terenu U1 lub z indywidualnych systemów 

telekomunikacyjnych, 

f) odprowadzanie ścieków bytowo – sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 

g) odprowadzenie ścieków przemysłowych pochodzących z prowadzonej działalności rozwiązać 

indywidualnie, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych, 

podziemnych oraz gruntu, 

h) odprowadzenie wód opadowych poprzez rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej 

zlokalizowanej poza granicami terenu U1 od strony wschodniej, 

i) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych oraz związanych z prowadzoną działalnością 

na zasadach obowiązujących w mieście. 

10) Ustala się 1 % stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat za wzrost wartości nieruchomości, 

w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu U1.”; 

4) W §13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ustala się 1 % stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat za wzrost wartości nieruchomości, 

w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  

ZP1 i ZP2.”; 

5) W §14 po ust. 3, dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Ustala się 1 % stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat za wzrost wartości nieruchomości, 

w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu RO1.”; 

6) W §20 uchyla się zdanie o dotychczasowym brzmieniu: „W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej 

ustala się, następujące zasady zagospodarowania:” i zastępuje nowym brzmieniem: „W zakresie urządzeń 

infrastruktury technicznej ustala się, następujące zasady zagospodarowania, z wyłączeniem terenu U1:” 

7) W §20 ust. 8 uchyla się tiret mający brzmienie: „220kV „Stalowa Wola – Abramowice”, przebiega 

tranzytem, strefa ochronna od tej linii wynosi 34,0 m od linii w jedną i drugą stronę.” 

8) W §20 ust. 8 uchyla się tiret o dotychczasowym brzmieniu: „W strefie ochronnej linii 110 kV i 220 kV 

mogą być zlokalizowane budynki garażowe lub usługowe pod warunkiem, że zlokalizowane będą 

w odległości 10,0 m od osi linii 110 kV i 15,0 m od osi linii 220 kV i że pobyt czasowy ludzi w tych 

budynkach nie będzie przekraczać 8 godzin na dobę”, i zastępuje nowym brzmieniem: „W strefie ochronnej 

linii 110 kV mogą być zlokalizowane budynki garażowe lub usługowe pod warunkiem, że zlokalizowane 

będą w odległości 10,0 m od osi linii 110 kV i że pobyt czasowy ludzi w tych budynkach nie będzie 

przekraczać 8 godzin na dobę”. 

9) Po §20 dodaje się §20a w brzmieniu: 

„§ 20a. Na terenie U1, RO1, ZP1 i ZP2 obowiązują następujące ustalenia: 

1) Przy zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 425 „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów” określonego w dokumentacji 

hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 18.07.1997 r. znak KDH-I/013/6037/97 poprzez zapewnienie ochrony czystości 

gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej 

uchwale; 

2) Dopuszcza się lokalizację napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV, w pasie technologicznym 

oznaczonym na rysunku planu; 
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3) W granicach pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV, zakazuje się 

zagospodarowania terenu zielenią wyższą niż 3m oraz lokalizacji budynków; 

4) Słupy linii należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 5,0 m od drogi publicznej; 

5) Wysokość słupów linii elektroenergetycznej 220 kV nie może przekraczać 60,0 m ponad poziom 

istniejącego terenu; 

6) Dopuszcza się przebudowę sieci infrastruktury technicznej na terenach U1, RO1, ZP1 i ZP2 oraz 

budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie U1, pod warunkiem, że 

nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem w planie; 

7) Zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, za wyjatkiem sieci infrastruktury technicznej: 

a) na terenie ZP2, 

b) na terenach U1, RO1 i ZP1 w pasie szerokości do 43m, liczac od zachodniej granicy terenu 

objętego planem. 

8) Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: pasie technologicznym – należy przez to rozumieć obszar 

znajdujący się po obu stronach osi linii elektroenergetycznej 220kV, wyznaczony na załączniku 

graficznym; przeznaczony do utrzymania linii zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska, zgodnie z zakazami i nakazami określonymi w niniejszej uchwale.”; 

10) §22 otrzymuje brzmienie: „Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty należnej gminie 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia niniejszego planu miejscowego na 

0% z zastrzeżeniem §10a ust. 1 pkt. 10), §13 ust. 3, §14 ust. 4”. 

Rozdział 3. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Stalowej Woli 

 

 

Rafał Weber 
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