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UCHWAIA Nr LVIł943łŃ9 

 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru poJowonego pomiędzy ulŁ Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego  
w Stalowej Woli ｦ etap II 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca ń99Ń ro—u o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 rŁ Nr ń42 ”ozŁ ń59ń z ”óunie–szymi 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu  

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

Nr 80 poz. 7ń7 z ”óunie–szymi zmianami) Rada 
Mie–s—a w Stalowe– Woli uchwala co nastę”u–e: 

RozdziaJ I 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 
Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Stalowa Wola, uchwalonego 

uchwaJą Nr XXXIVł483łŃ5 Rady Mie–s—ie– w Stalowe– 
Woli z 2ń stycznia 2ŃŃ5 ro—u wraz z ”óunie–szymi 
zmianami, uchwala się I zmianę mie–scowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego obszaru ”oJowonego 
”omiędzy ulŁ Ofiar Katynia a ulicą Kwiat—ows—iego  
w Stalowej Woli ｦ eta” II uchwalonego uchwaJą  
Nr XIX/275/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 

14 grudnia 2007 rŁ, o”ubli—owaną w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 3  
z dnia 11 stycznia 2008 roku poz. 50, zwanego  

w dalsze– czę`ci uchwaJy zmianą planu.  

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony 

symbolem ZP/U i dotyczy tekstu planu.  

3. Rysunek planu nie ulega zmianie.  

RozdziaJ II 

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZśPISACH 

§ 2. W uchwale Nr XIX/275/07 Rady Miejskiej 

w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2007 roku  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego obszaru ”oJowonego 
”omiędzy ulŁ Ofiar Katynia a ulicą Kwiat—ows—iego  
w Stalowej Woli ｦ eta” II w”rowadza się nastę”u–ące 
zmiany:  

1)  w § 7 ustŁ 2 ”—t ń4: 

a)  lit. b otrzymuje brzmienie:  

ｭb)  dachy budyn—ów ”Jas—ie lub o —ącie nachylenia 
do 12o, dwuspadowe lub czterospadowe, 

symetryczne o —ącie nachylenia od 38o do 

45o,ｬ  

b)  lit. c otrzymuje brzmienie:  

ｭc)  ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną, 
blachodachów—ą z mowliwo`cią zastosowania 

innych ”owszechnie stosowanych rozwiązaL  
o wyso—im sto”niu estety—iŁｬ  

c)  uchyla się litŁ dŁ 

RozdziaJ III 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 3. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.  

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń 
dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  

 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

StanisJaw Cisek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


