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1857 

 

UCHWAIA NR XIł83ł2Ńńń 

RADY MIEJSKIEJ W SOKOIOWIś MAIOPOLSKIM 

 z dnia 25 lipca 2011 r. 

  
sprawie zmiany UchwaJy Nr Xł68ł2Ńńń w sprawie ustalenia opJaty 

za `wiadczenia udzielane przez publiczne przedsz—ola, dla —tórych 

organem prowadzącym –est Gmina So—oJów MaJopols—i 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz  

z art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy  

z dnia 7 wrze`nia ń99ń rŁ o systemie o`wiaty (ŚzŁ  
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

Rada Miejska SokoJów MJ”Ł uchwala co 
nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr X/68/2011 z dnia  

29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej w SokoJowie MJ”Ł 
w s”rawie ustalenia o”Jaty za `wiadczenia udzielane 
”rzez ”ubliczne ”rzedszkola, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina SokoJów MaJo”olski 
w”rowadza się nastę”ujące zmiany: § 4 otrzymuje 

brzmienie ｭO”Jaty o których mowa w § 2 nie obejmują 

o”Jat za ”osiJki, które ustala dyrektor ”rzedszkola 

w porozumieniu z organem ”rowadzącym 

§ 2. PozostaJa tre`ć uchwaJy ”ozostaje bez 
zmian. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego z mocą obowiązującą 
od 1 wrze`nia 2Ńńń rokuŁ 

 

 

Przewodniczący Rady Mie–s—ie– 
 

mgr Andrzej Pasierb 

 

 

 

 

1858 

 

UCHWAIA NR XIIłń64łńń 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Centrum Administracyjno ｦ UsJugowego 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), ”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 dnia 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 zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Centrum 

Administracyjno ｦ UsJugowego w Stalowej Woli 

uchwalonego uchwaJą Nr VIIIłńŃ3ł99 Rady Miejskiej 

w Stalowej Woli z dnia 29 kwietnia 1999r., 

o”ublikowaną w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego Nr 13 z dnia 30 czerwca 1999r. poz. 

593, ze zmianą uchwaloną uchwaJą Nr XI/141/07 

Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 czerwca 

2ŃŃ7rŁ, o”ublikowaną w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego Nr 6ń z dnia 30 lipca 

2ŃŃ7 rŁ ”ozŁń54ń zwaną w dalszej czę`ci uchwaJy 
zmianą ”lanuŁ 

2. Zmiana planu dotyczy: 

1) czę`ci terenów oznaczonych na rysunku zmiany 

planu symbolami KP, ZP i KŚW, ”oJowonych 
przy ul. FloriaLskiej i ul. Okulickiego, 

2) terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu 

symbolem U, ”oJowonego ”rzy ulŁ FloriaLskiejŁ 

3Ł źaJącznikami do uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr ń ｦ rysunek II zmiany planu, 

wykonany na ko”ii zaJącznika do uchwaJy  
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Nr VIII/103/99 Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

z dnia 29 kwietnia ń999rŁ zmienionej uchwaJą 
Nr XI/141/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

z dnia 29 czerwca 2007r. - w skali  

ń:5ŃŃ, stanowiący integralną czę`ć uchwaJy; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

roz”atrzenia uwag zJowonych do ”rojektu 
zmiany planu. 

RozdziaJ 2 

ZMIANY W OBOWIĄźUJĄCŹCH PRźśPISACH 

§ 2. 1. W uchwale Nr VIII/103/99 Rady 

Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 kwietnia 1999r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Centrum 

Administracyjno - UsJugowego w Stalowej Woli, ze 

zmianą uchwaloną uchwaJą Nr XIłń4ńłŃ7 Rady 
Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 czerwca 2007r., 

w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1) § ń3a otrzymuje brzmienie: 

ｭ§ ń3a 

1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 

symbolem 1 U/UC, o powierzchni ok. 1,06 ha, 

wyznaczony granicą zmiany ”lanu oraz liniami 
rozgraniczającymi, ”rzeznacza się ”od zabudowę 
usJugowo - handlową z dopuszczeniem lokalizacji 

obiektu handlowego o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m2. 

2Ł Przeznaczenie uzu”eJniające: 

1) obiekty budowlane, urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej, 

2) drogi wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, 

3) obiekty maJej architektury, 

4) zieleL urządzonaŁ 

3. Zasady zagospodarowania terenu 

i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) Ustala się konieczno`ć zachowania warunków 
w granicach obszaru ochrony ”o`redniej 
zewnętrznej studni gJębinowych wchodzących 
w skJad komunalnych ujęć wody ｭKrzywowe 
Śrogiｬ i ｭStare Ujęcieｬ oraz ”oJowenia terenu 
w obrębie GJównego źbiornika Wód 
Podziemnych Nr 425 ｭŚębica - Stalowa Wola ｦ 

Rzeszówｬ ”o”rzez za”ewnienie zastosowania 
rozwiązaL technicznych i technologicznych nie 

”owodujących zagroweL dla `rodowiska 
wodnego i mogących do”rowadzić do skawenia 
wód ”odziemnych w zakresie: 

a) gos”odarki `ciekowej, 

b) od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
komunikacji i ”arkingów ”rzy wykorzystaniu 
se”aratorów związków ro”o”ochodnychŁ 

2) źakazuje się lokalizowania ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze i ”otencjalnie znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko, za wyjątkiem 
realizacji sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej, w tym inwestycji celu publicznego 

z zakresu Jączno`ci ”ublicznej oraz ”arkingów 
samochodowych. 

3) W zakresie ochrony ”rzed haJasem, obowiązuje 

”rzestrzeganie do”uszczalnych warto`ci haJasu 
w `rodowisku jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usJugowejŁ 

4) Przy realizacji nowej zabudowy, obowiązuje 
uwzględnienie: 

a) obowiązującej linii zabudowy w odlegJo`ci 
 6,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

oznaczonej symbolem KU (ulŁ FloriaLskiej) 
znajdującej się ”oza granicami zmiany ”lanu, 

b) nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegJo`ci 
3,Ń m od linii rozgraniczającej drogę 
wewnętrzną oznaczoną symbolem ńKŚW, 

5) Minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie 

czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu ｦ 

nie mniej niw ńŃ %Ł 

6) źakazuje się ”odziaJu terenu na dziaJki 
budowlane. 

7) źakazuje się grodzenia terenuŁ 

8) źakazuje się umieszczania na elewacjach 
budynku znaków informacji wizualnej i znaków 

reklamowych za wyjątkiem ｭlogaｬ obiektuŁ 

9) Śo”uszcza się lokalizację wolnostojących 
znaków reklamowych o wysoko`ci nie większej 
niw 3,5 m i ”owierzchni nie większej niw 5,Ń m2. 

10) Nakazuje się zagos”odarowanie terenu zielenią 
wysoką w ”ostaci zadrzewieL i zakrzewieL od 
strony ko`cioJa ”rzy granicy z istniejącą zielenią 
wysokąŁ 

4. Zasady zabudowy i ksztaJtowania formy 
architektonicznej: 

1) Iączna ”owierzchnia zabudowy na terenie 
inwestycji nie mowe ”rzekroczyć 85% jego 
powierzchni. 

2) Wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji 

nadziemnych, lecz nie więcej niw 22,Ń m 

mierząc od ”oziomu terenu ”rzed gJównym 
wej`ciem do najwywszego punktu obiektu. 

3) Śachy nalewy wznosić jako ”Jaskie, Jukowe, 
dwus”adowe lub wielo”oJaciowe symetryczne 
o nachyleniu ”oJaci dachowych maksymalnie  

do 30o. 

4) Nakazuje się zastosowanie na elewacjach 
budynku co najwywej trzech kolorów lub trzech 
odcieni jednego koloru okJadzin elewacyjnych 
lubłi tynków, w szczególno`ci cegJy 
klinkierowej, szklanych `cianek osJonowychŁ 

5) źakazuje się stosowania `cian zewnętrznych 
z metalowych ”Jyt warstwowychŁ 
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5Ł źasady dostę”no`ci i obsJugi 
komunikacyjnej: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna od: 

a) istniejącej drogi ”ublicznej oznaczonej na 
rysunku zmiany planu symbolem KU  

(ulŁ FloriaLskiej), znajdującej się ”o wschodniej 

stronie terenu, poza granicami zmiany planu, 

b) ”rojektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej 
na rysunku zmiany planu symbolem 1KDW, 

2) Ilo`ć miejsc ”ostojowych ｦ nie mniej niw 
2 miejsca na 100m2 ”owierzchni uwytkowej 
usJugŁ 

3) Śo”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych 
w kondygnacji podziemnej obiektu. 

6. Zasady rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: 

1) Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci 

wodociągowej (wo Ań25) zlokalizowanej w ul. 

Okulickiego znajdującej się ”oza granicami 
zmiany ”lanu ”o”rzez wykonanie ”rzyJączy lub 
rozbudowę sieci o parametrach dostosowanych 

docelowo do zagospodarowania terenu 

z za”ewnieniem mowliwo`ci korzystania z wody 

do celów ”rzeciw”owarowych. 

2) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 

niskiego lub `redniego na”ięcia ”o”rzez stację 
transformatorową wbudowaną w obiekt 

usJugowy w zalewno`ci od wielko`ci 
zapotrzebowanej mocy na danym terenie, 

z której wy”rowadzone zostaną obwody 

niskiego na”ięciaŁ 

3) Zaopatrzenie w energię cie”lną z miejskiej sieci 

cie”Jowniczej znajdującej się ”oza granicami 
zmiany planu lub z indywidualnych uródeJ cie”Ja 
opartych na no`nikach energii nie 
”ogarszających stanu `rodowiska naturalnegoŁ 

4) Od”rowadzenie `cieków komunalnych do 
istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowanej w ulicy Okulickiego znajdującej 
się ”oza granicami zmiany planu poprzez 

rozbudowę sieci bądu wykonanie ”rzyJączy 
o ”rzekroju nie mniejszym niw Ø ń6ŃŁ 

5) Od”rowadzenie wód o”adowych do istniejącej 
kanalizacji deszczowej (kd 300) zlokalizowanej 

w ulicy Okulickiego znajdującej się ”oza 
granicami zmiany planu w s”osób za”ewniający 
ochronę ”rzed zanieczyszczeniem wód 
podziemnych oraz gruntu. 

6) Zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej 
(gA125) zlokalizowanej w ulicy Okulickiego 

znajdującej się poza granicami zmiany planu 

poprzez rozbudowę lub wykonanie ”rzyJączyŁ 

7) ObsJuga telekomunikacyjna ”o”rzez rozbudowę 
podziemnych sieci i urządzeL 
telekomunikacyjnych i innych dostę”nych 
rozwiązaLŁ 

8) Śo”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę 
obiektów infrastruktury technicznej. 

9) Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej, które nie są związane z obsJugą 
terenu oraz zmianę ”rzebiegu istniejących sieci 
”od warunkiem, we nie ograniczy to mowliwo`ci 
zagospodarowania tego terenu zgodnie 

z ustaleniami planu. 

10) Gromadzenie od”adów komunalnych 
w szczelnych ”ojemnikach na dziaJce wJasnej 
i usuwanie przez wyspecjalizowane jednostki 

na zasadach obowiązujących w gminie" 

2) § ń3b otrzymuje brzmienie: 

ｭ§ ń3b 

1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 

symbolem 1KDW, o powierzchni ok. 0,04 ha, 

wyznaczony granicą zmiany ”lanu oraz liniami 
rozgraniczającymi, ”rzeznacza się ”od lokalizację drogi 
wewnętrznej, 

2Ł Śo”uszcza się lokalizację obiektów 
budowlanych i urządzeL technicznych związanych 
z funkcjonowaniem drogi i obsJugą ruchu, urządzeL 
i sieci infrastruktury technicznej, chodników, zieleni 
urządzonejŁ 

3. Zasady zagospodarowania terenu 

i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 6,0 m 

2) szeroko`ć jezdni ｦ min. 3,5 m, 

4. Do”uszcza się remonty, ”rzebudowę 
urządzeL i sieci infrastruktury technicznej" 

3) w § ń7 w ustŁń skre`la się ”kt 3Ł 

4) ”o § 2ń dodaje się § 2ńa w brzmieniu: 

ｭ§ 2ńa 

ńŁ Ustala się z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci, wynikającego ze zmiany ”rzeznaczenia 
terenów w związku z uchwaleniem zmiany planu, 

stawkę dla naliczania o”Jat w wysoko`ci: 

1) 20% dla terenu oznaczonego symbolem 

1U/UC, 

2) 1% dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW " 

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 Podkar”ackiegoŁ 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

Antoni KJosows—i 
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źaJącznik Nr 2 do UchwaJy Nr XIIłń64łńń 

Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zJowonych do pro–e—tu II zmiany mie–scowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Administracyjno - UsJugowego w Stalowe– Woli 

 

 

§ ńŁ 1. Na eta”ie wyJowenia do ”ublicznego 
wglądu ”rojektu II zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum 

Administracyjno UsJugowego w Stalowej Woli wraz  
z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, w dniach od 

28ŁŃńŁ2Ńńń rŁ do 28ŁŃ2Ł2Ńńń rŁ w”JynęJy uwagi od: 

1) mieszkaLców budynku nr 4 i 6 ”rzy ulŁ GenŁ  
LŁ Okulickiego w Stalowej Woli (ń88 ”od”isów) 
którzy zarzucają, we ”rojekt II zmiany planu 

miejscowego zostaJ s”orządzony na 
za”otrzebowanie wąskiej gru”y ku”ców wbrew 
zasadom ”lanowania ”rzestrzennego nie licząc 
się z interesem lokalnej s”oJeczno`ci oraz 
niezgodnie z zasadami planowania 

”rzestrzennego oraz ”rocedurami okre`lonymi 
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowania 

przestrzennym i z ”ominięciem niektórych 
wymagaL roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie wymaganego zakresu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego,  

a w szczególno`ci: 

a) art. 1 ust. 2 pkt 1, 2 oraz art. 2 ust.l (Jad 
przestrzenny oraz walory architektoniczne  

i krajobrazowe), 

b) art. 1 ust.2 pkt 9 oraz art. 2 ust.4 (potrzeby 

interesu publicznego), 

c) artŁ 6 ustŁ2 (interes ”rawny innych osób  
w sąsiedztwie ”lanowanej inwestycji), 

d) artŁ ń4 ustŁ 5 (analiza zasadno`ci ”rzystąpienia 

do s”orządzenia zmiany ”lanu), 

e) artŁ ń6 ustŁ 2 (brak od”owiednich materiaJów 
planistycznych), 

f) artŁ ń7 ”kt ń, 3 i ńŃ (skJadanie i roz”atrywanie 
wniosków do ”lanu oraz ”ubliczna dyskusja nad 
rozwiązaniami ”rzyjętymi w ”rojekcie zmiany 
planu miejscowego), 

g) § ń ”kt ń, § 2 ”kt 5, § ńŃ ”kt ń i 2 
roz”orządzenia (brak uzasadnienia dla 
rozwiązaL ”lanistycznych, ”ominięto 
wymagania w zakresie materiaJów 
planistycznych), 

h)  za”isu ”rognozy oddziaJywania na `rodowiskoŁ 

2) Parafii Rzymskokatolickiej ”wŁ _wŁ Floriana 

Męczennika ulŁ FloriaLska 5Ł 37-450 Stalowa 

Wola. 

Parafia wnosi o zatwierdzenie pierwszej wersji 

”rojektu zmiany ”lanu, gdzie budynek byJ oddalony od 
zabytkowego ko`cioJaŁ Obecny ”rojekt ”rzesuwa 
budowlę w stronę ko`cioJa zasJaniając go, a wjazd 

tirów zao”atrzenia od strony ko`cioJa, będzie wielką 
uciąwliwo`ciąŁ 

2. Prezydent Miasta Stalowej Woli zarządzeniem 
Nr IIIł87łńń z dnia ń kwietnia 2Ńńń rŁ nie uwzględniJ 
w/w uwag. 

Po za”oznaniu się z włw uwagami wniesionymi 
do projektu II zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Centrum 

Administracyjno - UsJugowego w Stalowej Woli, które 
nie zostaJy uwzględnione ”rzez Prezydenta Miasta 
Stalowej Woli, 

Rada Miejska w Stalowej Woli, postanawia: 

§ 2. Nie uwzględnić uwag zJowonych do 
wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu II zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Centrum Administracyjno - UsJugowego w Stalowej 
Woli, które zostaJy wniesione na ”odstawie artŁ ń8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 8Ń, ”ozŁ7ń7 z ”óuniejszymi zmianami) ”rzez 
miesz—aLców budyn—u nr 4 i 6 przy ulŁ GenŁ  
L. Okulickiego w Stalowej Woli. 

Uzasadnienie faktyczne nieuwzględnienia uwagi: 

Ustalenia w projekcie II zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Centrum 

Administracyjno - UsJugowego w Stalowej Woli, 
wynikają z realizacji uchwaJ Rady Miejskiej w Stalowej 
Woli: 

 Nr XLVIII/844/09 z dnia 17 lipca 2009 r.  

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia  
II zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Centrum Administracyjno 

UsJugowego w Stalowej Woli, 

 Nr LXVII/1088/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

zmieniającej uchwaJę z 2ŃŃ9 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia II zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Centrum Administracyjno - 

UsJugowego w Stalowej Woli, 

 wniosku Galerii Stalowa Wola Sp. z o.o. 

zrzeszającej miejscowych ku”ców  
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o s”orządzenie zmiany miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Centrum 

Administracyjno ｦ UsJugowego w Stalowej 
Woli w zakresie zlokalizowania obiektu 

handlowego (Galerii) o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywej 2 OOOm2 wraz z miejscami 

”ostojowymi i infrastrukturą technicznąŁ 

Przedmiotem II zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Centrum 

Administracyjno - UsJugowego w Stalowej Woli jest 

przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 1,06 ha pod 

zabudowę usJugowo - handlową z do”uszczeniem 
lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni 

s”rzedawy ”owywej 2ŃŃŃ m2 (1U/UC), kosztem 

terenów ”rzeznaczonych w obowiązującym ”lanie ”od: 
zabudowę usJugową (U), czę`ci terenu zieleni 
”arkowej (źP) oraz kosztem czę`ci terenu ”arkingu 
(KP) i drogi wewnętrznej (ńKŚW)Ł 

W celu okre`lenia ”rzeznaczenia terenów oraz 
s”osobów ich zagos”odarowania i zabudowy rada 
gminy ”odejmuje uchwaJę o ”rzystą”ieniu do 
sporządzenia ”lanu miejscowegoŁ UchwaJę, rada 
gminy ”odejmuje z wJasnej inicjatywy lub na wniosek 
wójta, burmistrza albo ”rezydenta miasta, nie oznacza 
to, we inne ”odmioty, w szczególno`ci mieszkaLcy  
i inni wJa`ciciele nieruchomo`ci lewących na terenie 
gminy, nie mogą skJadać wniosków w tym 
przedmiocie. Nie stanowi to naruszenia zasad 

”lanowania ”rzestrzennegoŁ źgodnie z tre`cią artŁ ń4 
ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym Prezydent Miasta s”orządziJ analizy 
zasadno`ci ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany 
”rzedmiotowego ”lanu i sto”nia zgodno`ci 
”rzewidywanych rozwiązaL z ustaleniami studiumŁ 

Przepis art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym nie okre`la formy, 
w jakiej analizy te mają być dokonaneŁ Oznacza to, we 
nie muszą mieć one charakteru odrębnego dokumentu, 
mogą być n”Ł zJowone ustnie do ”rotokoJu na sesji 
rady, ale zawsze w s”osób umowliwiający za”oznanie 
się z ich wynikami (wyrok z dnia 7 li”ca 2ŃŃ9 rŁ WSA 
w Lublinie II SA/Lu 274/09). Wojewoda Podkarpacki  

w trybie nadzorczym nie wniósJ do nich zastrzeweL  
a zatem twierdzenie o braku wJa`ciwego uzasadnienia 
do uchwaJ o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia zmiany 
planu jest bezzasadne. 

źgodnie z roz”orządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego ”rzez materiaJy 
planistyczne nalewy rozumieć o”racowania, analizy, 
”rognozy i studia s”orządzone na ”otrzeby ”rojektu 
”lanu miejscowego, a takwe o”racowania, konce”cje, 
projekty, ”lany i ”rogramy dotyczące obszaru objętego 
”rojektem ”lanu miejscowego, s”orządzone na 
”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 

Na eta”ie s”orządzania II zmiany planu 

miejscowego s”orządzono analizę: stanu istniejącego, 
stanu `rodowiska kulturowego, uwarunkowaL 
przyrodniczych i antro”ogennych, ”oJowenia na tle 
struktur ”rzyrodniczych i gJówne ”owiązania  
z otoczeniem, ustaleL wynikających ze Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 

”rzestrzennego gminy Stalowa WolaŁ Ponadto zostaJa 
s”orządzona ”rognoza oddziaJywania na `rodowisko  
i ”rognoza skutków finansowychŁ W związku z czym 
s”eJniono wymogi roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Prognoza oddziaJywania na `rodowisko zostaJa 
s”orządzona zgodnie z artŁ 5ń i 52 ustawy  
o udostę”nianiu informacji o `rodowisku i jego 
ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie 
`rodowiska oraz ocenach oddziaJywania na 
`rodowisko ”rzez osobę do`wiadczoną w zakresie 
w/w opracowaLŁ Prognoza zostaJa o”racowana 
zgodnie z tre`cią ”ism wJa`ciwych organów ochrony 
`rodowiska, dotyczących uzgodnienia zakresu  
i sto”nia szczegóJowo`ci informacji wymaganych  
w ”rognozieŁ Stąd w ”rognozie znalazJa się czę`ć 
informacyjna dotycząca samej ”rognozy, ocenianego 

dokumentu i jego ”owiązaL z innymi dokumentamiŁ 

Projekt ”lanu wraz z ”rognozą zostaJ 
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego 

Śyrektora Ochrony _rodowiska w Rzeszowie, który 
wcze`niej dokonaJ uzgodnienia zakresu i sto”nia 
szczegóJowo`ci informacji wymaganych w prognozie 

oddziaJywania na `rodowisko do ”rojektu II zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Centrum Administracyjno ｦ UsJugowego w Stalowej 
WoliŁ Ponadto zostaJ ”ozytywnie zao”iniowany ”rzez 
Podkar”ackiego PaLstwowego Wojewódzkiego 
Ins”ektora Sanitarnego w Rzeszowie i PaLstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej 

WoliŁ Uwyte w ”rognozie stwierdzenia dotyczące braku 
warto`ci ”rzyrodniczych i braku naturalnych 
zbiorowisk ro`linnych na terenie o”racowania nalewy 
rozumieć jako brak wystę”owania ”odlegających 
ochronie ”rawnej oraz zagrowonych gatunków dziko 
wystę”ujących ro`lin i zwierząt oraz chronionych 
siedlisk przyrodniczych. 

źaJącznikiem do źarządzenia Nr ńńł97ńłńŃ 
Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 28 wrze`nia 
2ŃńŃ rŁ w s”rawie roz”atrzenia zJowonych wniosków 
do zmiany studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa 

Wola oraz II zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Centrum 

Administracyjno - UsJugowego w Stalowej Woli jest 

analiza wniosków wniesionych do włw o”racowaL 
planistycznych. 

Analiza ta w swej tre`ci zawiera mŁinŁ 
charakterystykę i zakres wniosków w s”rawie zmiany 
studium i ”lanu miejscowego jak równiew analizę 
otrzymanych wniosków i informacji jakie w”JynęJy ”o 
ogJoszeniu dnia ń9ŁŃ8Ł2ŃńŃ rŁ o ”odjęciu uchwaJ  
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany 
studium i planu miejscowego oraz w odpowiedzi na 

”isma zawiadamiające znak: APŁIIŁ732Ń-8/09 

AP.II.7321.4-7/09 z dnia 19.08.2010 r.  

o przystą”ieniu do o”racowania zmiany studium"  
i zmiany planu miejscowego. W/w pismami 

”owiadomiono o ”odjęciu uchwaJ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany studium takwe 
innych obszarów na terenie miasta, w związku z czym 
analiza wniosków zawieraJa odniesienie do innych 
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obszarów miastaŁ Nie”rawdą jest, we ”ominięto 
zastrzewenia mieszkaLców  
i wniosku S”óJdzielni Mieszkaniowej - w analizie 

odniesiono się do nichŁ 

Ponadto mieszkaLców i S”óJdzielnię 
Mieszkaniową ”oinformowano ”ismami z dnia 
29.09.2010 r. o mowliwo`ciach udziaJu w ”rocesie 
”lanistycznym i za”oznania się ze s”osobem 
uwzględnienia wniosków oraz skJadania ewentualnych 
uwag do s”orządzonego ”rojektu zmiany ”lanu, które 
będą roz”atrywane ”rzez Prezydenta Miasta  
a nastę”nie rozstrzygane na Sesji ”rzez Radę MiejskąŁ 

Nie”rawdą jest, we na dyskusji ”ublicznej nie 
byJ obecny ”rojektant ”lanuŁ Na dyskusji ”ublicznej 
przeprowadzonej w dniu 22 lutego 2011 r. 

uczestniczyJa Pani Barbara Kowal - SJotwiLska 
(gJówny ”rojektant zmiany ”lanu)Ł W trakcie 
przeprowadzonej dyskusji wadne z ”ytaL nie ”ozostaJo 
bez od”owiedzi i wadna s”orna kwestia nie ”ozostaJa 
bez wyja`nieniaŁ Podczas dyskusji nie ”adJy ”ytania 
do Pani ”rojektant, w związku z czym jej nazwisko nie 
”ojawia się w ”rotokole z dyskusjiŁ 

W ”rojekcie uchwaJy w sprawie uchwalenia  

II zmiany ”lanu okre`lono ilo`ć miejsc ”ostojowych 
mających obsJugiwać teren ńUłUC na nie mniej niw  
2 miejsca na 100 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug,  
z dopuszczeniem lokalizacji miejsc postojowych  

w kondygnacji podziemnej obiektu. 

Planowane miejsca ”ostojowe będą mogJy 
równiew sJuwyć mieszkaLcom budynku nr 4 i 6 ”rzy ulŁ 
GenŁ LŁ OkulickiegoŁ Ponadto miasto będzie realizować 
w obszarze włw budynków modernizację istniejącego 
ukJadu komunikacyjnego mŁinŁ ”o”rzez wyznaczenie 
nowych miejsc ”ostojowych wzdJuw istniejącej drogi 
osiedlowej oraz wzdJuw ogrodzenia Publicznej SzkoJy 
Podstawowej z OddziaJami Integracyjnymi nr 7 imŁ 
MikoJaja Ko”ernika w Stalowej WoliŁ 

Wg ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym obszar przestrzeni 

”ublicznej nalewy rozumieć jako ｭobszar  
o szczególnym znaczeniu dla zas”okojenia ”otrzeb 
mieszkaLców, ”o”rawy jako`ci ich wycia i s”rzyjający 
nawiązywaniu kontaktów s”oJecznych ze względu na 
jego ”oJowenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, 

okre`lony w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy".  

W dokumencie okre`lającym ”olitykę ”rzestrzenną 
Stalowej Woli - w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa 

Wola, uchwalonym 21 stycznia 2ŃŃ5 rŁ, obszar objęty 
II zmianą ”lanu miejscowego okre`lony jest jako strefa 
centrum. 

W ”rote`cie stwierdzono, we ｭwchodzenie  
z nową zabudową usJugową w bez”o`rednim 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej o zu”eJnie 
innym charakterze i caJkowicie innych parametrach 

stanowi bezs”ornie dysonans ”rzestrzenny i obniwa 
walory architektoniczno - krajobrazowe tego terenu." 

Gdyby ”rzyjąć ten tok rozumowania wokóJ zabudowy 
mieszkaniowej nie ”owinny ”owstawać wadne obiekty 

usJugowe, handlowe, administracyjne itd. Obszar 

objęty zmianą graniczy z zabudową usJugowo -

handlową a okoliczno`ć, we budynki mieszkalne 
wielorodzinne ”owstaJy jako ”ierwsze nie rodzi z tego 
tytuJu u”rawnieL do tego, by sąsiednie nieruchomo`ci 
zostaJy zagos”odarowane w taki sam s”osóbŁ Teren 

objęty zmianą ”lanu zlokalizowany jest od ko`cioJa - 

Parafii ”wŁ _wŁ Floriana w odlegJo`ci okoJo 46 m od 
strony ulŁ FloriaLskiej, natomiast od strony 
wewnętrznej (szkoJy) w odlegJo`ci okoJo 56mŁ  
W stanie istniejącym jest to teren zieleni nieurządzonej 
na którym nie istnieje drzewostan objęty ochroną 
”rawnąŁ WzdJuw ogrodzenia ko`cioJa rosną drzewa 
typu: jesion, grochodrzew, akacja, perukowiec, jesion. 

W ”asie zieleni, który ”ozostaje do utrzymania rosną 
ty”u: grochodrzew, brzoza, li”a, ja`minowiec, 
pigwowiec, klon jawor, kasztanowiec zwyczajny, 

jarząb szwedzki, jabJoL domowa, li”a klon, tawuJa  
va Houtte'a, jarząb szwedzki, forsycja, jarząb mącznyŁ 
W obszarze ,na którym ”lanowana jest zamierzona 
inwestycja wystę”ują rodzaje drzew: klon ”os”olity, 
irga pozioma i bJyszcząca, grochodrzew akacjowaty, 
li”a drobnolistna, brzoza brodawkowata, wi`nia 
”os”olita, dąb szy”uJkowy, jarząb szwedzki, czere`nia 
pospolita. 

W ustaleniach zmiany planu wprowadzano 

nakaz zagos”odarowania terenu zielenią wysoką  
w postaci zadrzewieL i zakrzewieL od strony ko`cioJa 
”rzy granicy z istniejącą zielenią wysokąŁ 

źa niewJa`ciwe uznaje się ”rzytoczenie s”rawy 
ministra Jerzego Hausnera, ”oniewaw budowa oficyny 
”rzez Uniwersytet JagielloLski w Krakowie ”rzylegaJa 
do `ciany budynku którego ws”óJwJa`cicielem byli 
”aLstwo Hausnerowie, ”owodując zamurowanie okien 
od ich mieszkania (wiadomo`ci, w”Ł ”i) 

Uzasadnienie prawne nieuwzględnienia uwagi: 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym s”rawy Jadu 
przestrzennego w tym ustalenie przeznaczenia i zasad 

zagos”odarowania terenu nalewą do zadaL wJasnych 
gminy i są one rozstrzygane gJównie ”o”rzez 
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 

źgodnie z artŁ ń4Ń kŁcŁ wJa`ciciel mowe,  
z wyJączeniem innych osób, korzystać z rzeczy 
zgodnie ze s”oJeczno - gospodarczym przeznaczeniem 

swego prawa oraz roz”orządzać nią w granicach 
okre`lonych ”rzez ustawy i zasady ws”óJwycia 
s”oJecznegoŁ 

KsztaJtowanie ”olityki ”rzestrzennej na terenie 
gminy, w tym uchwalenie miejscowych ”lanów 
zagos”odarowania ”rzestrzennego nalewy do zadaL 
wJasnych gminyŁ Gmina ma wyJączną kom”etencję do 

”lanowania miejscowego i dziaJając w granicach i na 
”odstawie ”rawa mowe samodzielnie ksztaJtować 
s”osób zagos”odarowania obszaru ”odlegającego jej 
wJadztwu ”lanistycznemu, jeweli wJadztwa tego nie 
naduwywaŁ U”rawnienie to odno`nie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wynika  

z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
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(ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óuniejszymi 
zmianami). 

źgodnie z artŁ ń ustŁ2 wywej cytowanej ustawy 
powinno się uwzględniać, w szczególno`ci: 
wymagania Jadu ”rzestrzennego, urbanistyki  
i architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe, 

wymagania: ochrony `rodowiska, ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków, ochrony zdrowia oraz 
bez”ieczeLstwa ludzi i mienia, a takwe ”otrzeby osób 
nie”eJnos”rawnych, walory ekonomiczne ”rzestrzeni, 
”rawo wJasno`ci, ”otrzeby interesu ”ublicznego, 
potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury 

technicznej, w szczególno`ci sieci 
szeroko”asmowychŁ Jednakwe naczelną zasada 
planowania ”rzestrzennego jest Jad ”rzestrzenny  
i zrównowawony rozwójŁ 

Wymagania Jadu ”rzestrzennego, w tym 
urbanistyki i architektury (art. 1 ust. 2 pkt 1), 

wynikają z ”rze”isów ”rawa, a ”rzede wszystkim  
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

i wydanych na jej ”odstawie aktów wykonawczych 
jak równiew norm techniczno - budowlanych. 

Odnosząc się do walorów architektonicznych  
i krajobrazowych, w”Jyw na ksztaJtowanie walorów 
krajobrazowych, a takwe na wykJadnie tego ”ojęcia 
niedookre`lonego mają ”rze”isy ustawy o ochronie 

”rzyrodyŁ W”rowadzają one definicje ”ojęcia ｭochrona 
krajobrazowa"- to zachowanie cech 

charakterystycznych danego krajobrazu, a takwe 
”rawne ochrony walorów krajobrazowych: rezerwat 
przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego 

krajobrazuŁ Na obszarze objętym zmianą ”lanu nie 
wystę”ują obszary, które ”odlegaJyby ochronieŁ 

Stosownie do art.6 ustawy o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, kawdy ma ”rawo 
w granicach okre`lonych ustawą o zagos”odarowaniu 
terenu, do którego ma tytuJ ”rawny, zgodnie  
z warunkami ustalonymi w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego albo decyzji  

o warunkach zabudowy oraz do ochrony wJasnego 
interesu ”rawnego ”rzy zagos”odarowaniu terenów 
nalewących do innych osób lub jednostek 
organizacyjnych. 

Art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym stanowi, iw  
w miejscowym planie zagospodarowania 

”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 

źmiana ”lanu w s”osób ”rawidJowy okre`la 
”rzeznaczenie terenów i zasady jego 
zagos”odarowania uwzględniając istniejące 
uwarunkowania oraz ”owiązania funkcjonalno - 

”rzestrzenne z terenami sąsiednimiŁ 

O”racowany ”rojekt zmiany ”lanu jest w caJej 
rozciągJo`ci zgodny z Konstytucją RP, ”oniewaw nie 
ogranicza ”raw wJa`cicieli budynków nr 4 i 6 ”rzy  
ul. Gen. L. OkulickiegoŁ Takwe zgodnie z ”rawem 

o”artym na wJadztwie ”lanistycznym gminy (ustawa  
o samorządzie gminnym i ustawa o ”lanowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym) - projekt zmiany 

”lanu ze względów umotywowanych racjonalną 
gos”odarką ”rzestrzenną ”rzyzwala na zabudowę tego 
terenuŁ Gmina mowe takie rozstrzygnięcie ustanowić, 
”oniewaw ”rawo do zabudowy wynika z nadanych 
u”rawnieL ”rzez organy kom”etentne do takiego 
dziaJaniaŁ 

Iad ”rzestrzenny to harmonijne uksztaJtowanie 
”rzestrzeni, uwzględniające w u”orządkowanych 

relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 

funkcjonalne, s”oJeczno - gospodarcze, 

`rodowiskowe, kulturowe oraz kom”ozycyjno - 

estetyczne (art.2 pkt 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Śo”eJnieniem katalogu ty”owych "warto`ci 
wysoko cenionych", które ”owinny być w s”osób 
szczególny uwzględniane w ”lanowaniu  
i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, są "”otrzeby 
interesu ”ublicznego"Ł Pojęcie "interes ”ubliczny" 
zaliczane jest w języku ”rawnym do kategorii tak 
zwanych ”ojęć nieostrychŁ Ich znaczenie jest ustalane 

kawdorazowo z uwzględnieniem okoliczno`ci 
towarzyszących konkretyzacji stosowanej normy 
prawnej. Przy ustalaniu istnienia w danym przypadku 

interesu ”ublicznego nalewy uwzględniać konkretne 
okoliczno`ci wystę”ujące w s”rawieŁ Przez interes 

”ubliczny nalewy rozumieć uogólniony cel dąweL  
i dziaJaL, uwzględniających zobiektywizowane 
”otrzeby ogóJu s”oJeczeLstwa lub lokalnych 
s”oJeczno`ci, związanych z zagos”odarowaniem 
”rzestrzennym; ogólnodostę”ny n”Ł basen, kina, 
autostrady itp. Potrzeba ochrony interesu publicznego 

wyrawa się w skonstruowanym ”rzez ustawodawcę 
mechanizmie wprowadzenia inwestycji celu 

”ublicznego do aktów ”lanistycznych  
(w szczególno`ci artŁńŃ ustŁ2 ”kt 6 i 7, artŁń2  
ust.3, art.39 ust.3 pkt 3, art. 44, art.48). 

W systemie planowania interes publiczny 

”ojawia się ”o raz ”ierwszy w studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy, 
które musi obejmować caJą gminę w granicach 
administracyjnych. 

W tym dokumencie mogą być okre`lone 
lokalizacje obiektów i urządzeL ”ublicznych lokalnych 
(a muszą dla ”onadlokalnych), obiekty i obszary 
chronione w imię interesu ”ublicznego ”rzez wJadze 
gminy i relacje przestrzenno - funkcjonalne ”omiędzy 
tymi obiektami. 

Wobec ”owywszego cytowany ”rzez 
wnoszących uwagi art. 1 ust. 2 pkt 9 oraz art. 2  

ustŁ 4 zostaJ ule zinter”retowany, za”ewne 
wnoszącym chodziJo o ochronę interesu ”ublicznegoŁ 
MieszkaLcy byli ”isemnie ”owiadomieni o stanowisku 
Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia 

zgJoszonego ”rotestu (wniosku) oraz ”oinformowani  

o mowliwo`ciach udziaJu w ”rocesie ”lanistycznym 
s”orządzenia zmiany ”lanu miejscowego i ich 
prawach. 

Fakt sąsiedztwa z terenem objętym zmianami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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nie mowe być równoznaczny z automatycznym 
uznaniem, we zmiany te ”rowadzą do naruszenia 
chronionego interesu lub uprawnienia. Konieczne jest 

dokonanie niezbędnej konkretyzacji i indywidualizacji 
dobra ”rawnego zagrowonego zmianami ”lanu, a nie 
”owoJanie się jedynie na ”otencjalne i hi”otetyczne 
zagrowenia. 

Wszystkie wskazywane zagrowenia, które  
w ocenie mają ”rowadzić do ograniczenia ”raw 
wJasno`ci do ”osiadanych lokali mieszkalnych, są 
wyrazem obaw co do warunków korzystania z nich,  
w związku z ”rojektowaną Galerią wraz z miejscami 
parkingowymi. 

Tymczasem stosownie do orzecznictwa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego fakt sąsiedztwa  
z terenem objętym zmianami miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego nie mowe być 
równoznaczny z automatycznym uznaniem, we zmiany 
te ”rowadzą do naruszenia jej ”rawnie chronionego 

interesu lub uprawnienia. Konieczne jest tu dokonanie 

niezbędnej konkretyzacji i indywidualizacji dobra 
”rawnego zagrowonego zmianami ”lanu, a nie 
”owoJanie się jedynie na ”otencjalne zagrowenia  
(”orŁ wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z dnia 3 grudnia 2003 r., II SA/Wr 423/03, niepubl.). 

Prawo do dostę”u do `wiatJa sJonecznego wJa`cicieli 
sąsiednich nieruchomo`ci chronione jest na etapie 

wydawania ”ozwolenia na budowęŁ 

Ustalenia miejscowego planu 

zagos”odarowania nie muszą być identyczne dla 

wszystkich nieruchomo`ciŁ Równych ustaleL ”lanu dla 
równych nieruchomo`ci nie mowna uznać za naruszenie 
konstytucyjnej zasady równej ochrony ”rawa 
wJasno`ci (wyrok z dnia ń li”ca 2ŃŃ9 rŁ  
W S A w Warszawie IV SA/Wa 707/09). 

W doktrynie przyjmuje się, we interes ”rawny to 
interes (korzy`ć, ”otrzeba) znajdująca zabez”ieczenie 
a zarazem uzasadnienie w ”rawieŁ Musi być to interes, 
który wynika z okre`lonego ”rze”isu ”rawa 
odnoszącego się w”rost do ”odmiotu zgJaszającego 
zastrzewenia i musi dotyczyć bez”o`rednio tego 
podmiotu" (wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2002 r.,  

IV SA 2238/01, Monitor Prawniczy 2002,  

nr 12, s. 532). 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego ustala dopuszczalne sposoby i warunki 

zagos”odarowania nieruchomo`ciŁ Oznacza to, we ”lan 

zagospodarowania przestrzennego nie decyduje  

o podmiotowym, ale o przedmiotowym zakresie 

korzystania z nieruchomo`ciŁ źgodnie z artŁ 4 ustŁ ń, 
artŁ 6 ustŁ 2, artŁ ń4 ustŁ ń i artŁ ń5 ustŁ 2 ”owoJanej 
ustawy plan zagospodarowania przestrzennego 

decyduje bowiem o tym, w jaki s”osób mowna 
zagos”odarować nieruchomo`ć, nie za` kto mowe tę 
nieruchomo`ć zagos”odarować, w ”ostę”owaniu 
”lanistycznym nie są ”rzesądzone kwestie wJasno`ci 
gruntu. KsztaJtowanie Jadu ”rzestrzennego jest 
nieustającym ”rocesem, w którym czJowiek tworzy  
i ”rzeksztaJca swe `rodowisko zgodnie ze swoim 
systemem warto`ci i mowliwo`ciami w granicach 
`rodowiska naturalnegoŁ 

 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym, jeweli w związku z uchwaleniem 

miejscowego ”lanu albo jego zmianą, korzystanie  
z nieruchomo`ci lub jej czę`ci w dotychczasowy 
s”osób lub zgodny z dotychczasowym ”rzeznaczeniem 
staJo się niemowliwe bądu istotnie ograniczone, 
wJa`ciciel albo uwytkownik wieczysty nieruchomo`ci 

mowe , z zastrzeweniem ustŁ 2, wądać od gminy 
odszkodowania za ”oniesiona rzeczywista szkodę albo 
wyku”ienia nieruchomo`ci lub jej czę`ciŁ 
         

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

odrzuceniu w caJo`ci. 

§ 3. Nie uwzględnić uwagi zJowonej do 
wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu II zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Centrum Administracyjno - UsJugowego w Stalowej 
Woli w Stalowej Woli , która zostaJa wniesiona na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ7ń7 z ”óuniejszymi zmianami) 
przez Parafię Rzyms—o—atolic—ą pwŁ _wŁ Floriana 
Męczenni—a ulŁ FloriaLs—a 5, 37-450 Stalowa Wola. 

Parafia wnosi o zatwierdzenie pierwszej wersji 

”rojektu zmiany ”lanu, gdzie budynek byJ oddalony od 
zabytkowego ko`cioJaŁ Obecny ”rojekt ”rzesuwa 
budowlę w stronę ko`cioJa zasJaniając go, a wjazd 
tirów zao”atrzenia od strony ko`cioJa, będzie wielką 
uciąwliwo`ciąŁ 

Uzasadnienie faktyczne nieuwzględnienia uwagi: 

Projekt zmiany planu przewiduje obszar pod 

”rojektowane ”rzeznaczenie terenu tjŁ lokalizację 
obiektu handlowego o ”owierzchni i s”rzedawy 
”owywej 2ŃŃŃm2 z miejscami parkingowymi  

i infrastrukturą technicznąŁ 

Zgodnie z za”rezentowaną wizualizacją ”rzez 
Prezesa S”óJki z oŁoŁ ｭGaleria" ”rojektowany obiekt 
będzie usytuowany od strony ulŁ GenŁ LŁ Okulickiego  
i ulŁ FloriaLskiej, natomiast ”arking od strony 
zabytkowego ko`cioJaŁ Pomiędzy włw obszarem  
a terenem ko`cioJa ”ozostanie teren od strony  

ulŁ FloriaLskiej na dJugo`ci okoJo 46 m, natomiast od 
strony wewnętrznej (szkoJy) na dJugo`ci okoJo 56mŁ 
Ponadto w ustaleniach planu nakazano nasadzenia 

zieleni wysokiej w ”ostaci zadrzewieL i zakrzewieL od 
strony ko`cioJa ”rzy granicy z istniejącą zielenią 
wysokąŁ Na eta”ie o”iniowania i uzgadniania ”rojektu  
II zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Centrum Administracyjno - 

UsJugowego w Stalowej Woli z ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowisko Podkar”acki Wojewódzki 
Konserwator źabytków ”ozytywnie uzgodniJ  
w/w projekt zmiany planu. 

Uzasadnienie prawne nieuwzględnienia uwagi: 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym s”rawy Jadu 
przestrzennego w tym ustalenie przeznaczenia i zasad 

zagos”odarowania terenu nalewą do zadaL wJasnych 
gminy i są one rozstrzygane gJównie ”o”rzez 
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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. 

 

 

 

 

1859 

 

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. 


