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s”orządzanie miejscowych ”lanów zagos”odarowania 
”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 ”óuniejszymi zmianami)Ł ArtŁ ń5 ustŁ 2 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

stanowi, iw w miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
”rzestrzennego okre`la się mŁ inŁ ”rzeznaczenie 
terenów, linie rozgraniczające tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagos”odarowania, zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego, szczególne warunki 
zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uwytkowaniuŁ Projekt II zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Centrum 

Administracyjno -UsJugowego w Stalowej Woli 
zawiera mŁ inŁ wskazane ”owywej elementyŁ 

ArtŁ2 włw ustawy stanowi, we ustalenie 
”rzeznaczenia terenu oraz okre`lenie s”osobów 
zagos”odarowania i warunków zabudowy terenu 
nastę”uje w miejscowym ”lanie zagospodarowania 

przestrzennego. Natomiast art. 6 w/w ustawy 

stwierdza, iw ustalenia miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ksztaJtują wraz  
z innymi ”rze”isami ”rawa s”osób wykonywania 
”rawa wJasno`ci nieruchomo`ciŁ 

Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,  

”ozŁ ń623 z ”óuniejszymi zmianami) obiekt budowlany 

wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi 
nalewy, biorąc ”od uwagę ”rzewidywany okres 
uwytkowania, ”rojektować i budować w s”osób 
okre`lony w ”rze”isach, w tym techniczno - 

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, za”ewniając s”eJnienie wymagaL 
”odstawowych dotyczących dotŁ mŁ inŁ od”owiednich 
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
`rodowiska, ochrony ”rzed haJasem i drganiami, 
ochronę obiektów w”isanych do rejestru zabytków 
oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
odpowiednie usytuowanie na dziaJce budowlanej, 
”oszanowanie wystę”ujących w obszarze 
oddziaJywania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich, w tym za”ewnienie dostę”u do drogi 
publicznej. 

Wydzielone miejsca ”ostojowe (”arkingi) nalewy 
sytuować zgodnie z § ń9 ustŁ ń roz”orządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w s”rawie warunków technicznych jakim ”owinny 
od”owiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

 UŁ z 2ŃŃ2 rŁ Nr 75 ”ozŁ69Ń z ”óuniejszymi 
zmianami). 

         

Po rozpatrzeniu pod wzglądem formalnym  
i merytorycznym wniesionej uwagi, podlega ona 

odrzuceniu w caJo`ci. 
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UCHWAIA NR XIIłń65łńń 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia II 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 XXXIVł483łŃ5 Rady Miejskiej w Stalowej 

Woli z 21 stycznia 2005r. wraz z ”óuniejszymi 
zmianami Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co 

nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 1. ńŁ Uchwala się II eta” I zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla Rozwadów w Stalowej Woli uchwalonego 

uchwaJą Nr XVłń99łŃ7 Rady Miejskiej w Stalowej 

Woli z dnia 28 wrze`nia 2ŃŃ7rŁ, o”ublikowaną 
w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego Nr 94 z dnia 15 listopada 2007 r. 

poz. 2085 z ”óuniejszymi zmianami zwanego 
w dalszej czę`ci uchwaJy zmianą ”lanuŁ 

2Ł źaJącznikami do uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr ń ｦ rysunek zmiany planu, 

wykonany w skali 1:1 000, na fragmencie kopii 

rysunku ”lanu ｭPrzeznaczenie i warunki 

zagos”odarowania terenuｬ, który skJada się 
z dwóch arkuszy (zmiany oznaczono na 
arkuszach NR 2 i NR 7) stanowiący integralną 
czę`ć uchwaJy, 

3Ł źmiana ”lanu obejmuje obszar ”oJowony ”o 
”óJnocnej stronie ul. Grunwaldzkiej, ograniczony  

ul. Braci Szumielewiczów, ulŁ Kochana i terenem usJug 
o`wiaty o powierzchni ok. 3,46 ha. 
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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 ”rzestrzennego osiedla Rozwadów 
w Stalowej Woli w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1) w § ńŃ: 

a) w ust. 1 ”o symbolu ｭMNńｬ dodaje się ｭoraz 
35 MNńｬ, 

b) w ust. 3 w pkt 3 po przecinku dodaje się ｬdla 
terenu 35 MN1 co najmniej 40% powierzchni 

dziaJki stanowić ma ”owierzchnia biologicznie 
czynna,ｬ 

c) w ust. 3 w pkt 4 ”o ”rzecinku dodaje się ｭ dla 
terenu 35 MN1 powierzchnia zabudowy nie 

większa niw 3Ń% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej,ｬ 

2) uchyla się § ń7; 

3) w § 22 w ust. 1 pkt 2 skre`la się symbol ｭźŚｬŁ 

RozdziaJ 3 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

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

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

Adam KJosows—i 
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