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3)  ”osiadać za”lecze techniczno biurowe. 

2. Wymagania o —tórych mowa  
w ust. 1 ”owinny zostać ”otwierdzone od”owiednimi 
dokumentami, a w szczególno`ci : 

1)  w”isem do ewidenc–i dziaJalno`ci gos”odarcze– 
we wJa`ciwym urzędzie gminy lub w”isu do 
re–estru ”rzedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, 

2)  aktualnym zezwolenia na zbieranie i transport 

od”adów, 

3)  umową —u”na, na–mu lub fa—turą 
potwierdza–ącą ”osiadanie `rod—ów, o —tórych 
mowa w ust. 1, wraz z ich badaniem 

technicznym i `wiadectwem do”uszczenia do 
ruchu ”o–azdów samochodowych, 

4)  tytuJem ”rawnym do nieruchomo`ci, na —tóre– 
zna–du–e się baza trans”ortowa, mie–sce do 
mycia i dezynfekcji i zaplecze techniczno-

biurowe, 

5)  ”isemne ”otwierdzenie gotowo`ci odbioru 
nieczysto`ci cie—Jych od ”odmiotu będącego 
wJa`cicielem oczyszczalni `cie—ów 
dopuszczonych do eks”loatac–i ”rawomocną 
decyz–ą 

3Ł Przedsiębiorca, o —tórym mowa  
w ust. 1 obowiązany –est do : 

1)  utrzymywania w techniczne– s”rawno`ci 
urządzeL i wy”osaweniem o”isanym w ust 1 

2)  zapewnienia odpowiedniego standardu 

sanitarnego i prawidJowego wy—onania usJug 
zapewniających systematyczne odbieranie 

nieczysto`ci cie—Jych od wJa`cicieli 
nieruchomo`ci, z częstotliwo`cią o—re`loną 
w Regulaminie utrzymania i czysto`ci na terenie 
Gminy So—oJów MaJo”ols—i 

3)  wy—onywanie odbioru nieczysto`ci cie—Jych 
z terenu caJe– gminy ta—we z nieruchomo`ciami 
o utrudnionym do–eudzie 

4)  gwarantowania ciągJych usJug 

5)  wy—onywać odbiór i trans”ort nieczysto`ci 
cie—Jych z zastosowaniem technologii usJug 
za”ewnia–ące– bez”ieczeLstwo osób 
i maksymalnie gwarantującej nie 

zanieczyszczenie `rodowis—aŁ 

§ 4. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi So—oJowa MaJo”ols—iego a nadzór nad 
–e– wy—onaniem zleca się Komis–i do s”raw 
Gospodarczych, Budwetu, Finansów i Rolnictwa. 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o ń4 dniach od 

dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej: 

 

WiesJaw Ny—iel 
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UCHWAIA NR LXIIIłńŃ37łńŃ 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 zmiany miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego obszaru ”rzemysJowo ｦ usJugowego 

w re–onie ulic PrzemysJowe– i NiezJomnych w Stalowej Woli ｦ Etap I 

 
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 ”óunŁ zmŁ) 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 ”óunŁ zmŁ), ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stalowa Wola uchwalonego 

uchwaJą Nr XXXIVł483łŃ5 Rady Mie–s—ie– w Stalowej 

Woli z dnia 21 stycznia 2005r. wraz z ”óunie–szymi 
zmianami, Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala co 

nastę”u–e: 

 

RozdziaJ ń 

PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 1. ńŁ Uchwala się zmianę nr ń zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru przemysJowo - usJugowego w rejonie ulic 

PrzemysJowe– i NiezJomnych w Stalowej Woli ｦ Etap 

I uchwalone– uchwaJą Nr XXIł3Ń6łŃ8 Rady Mie–s—ie– 
w Stalowej Woli z dnia 31 stycznia 2008r. 

o”ubli—owaną w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 15 z dnia 1 marca 2008r. poz. 

375, zwanego w dalsze– czę`ci uchwaJy zmianą ”lanuŁ 
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2. Zmiana planu dotyczy: 

1)  terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KŚW, ”oJowonego w rejonie ulicy 

PrzemysJowe–, 

2)  czę`ci terenu oznaczonego na rysun—u ”lanu 
symbolem U2, ”oJowonego ”rzy ulicy 
NiezJomnychŁ 

3Ł źaJączni—ami do uchwaJy są: 

1)  zaJączni— Nr ń ｦ rysunek zmiany Nr 1 zmiany 

planu, wykonany w skali 1:2 000, na kopii 

rysunku zmiany ”lanu ｭPrzeznaczenie i warunki 

zagos”odarowania terenuｬ, stanowiący 
integralną czę`ć uchwaJy, 

RozdziaJ 2 

ZMIANY W OBOWIĄźUJĄCŹCH PRźśPISACH 

§ 2. W uchwale Nr XXI/306/08 Rady Miejskiej 

w Stalowej Woli z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 

”rzemysJowo ｦ usJugowego w rejonie ulic 

PrzemysJowe– i NiezJomnych w Stalowej Woli ｦ Etap 

I w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 

1)  w § 4 ust. 1: 

a)  ”o sJowach ｭU2 ｦ tereny zabudowy usJugowe– 
ｦ usJugi —omercy–ne,ｬ doda–e się tre`ć: ｭ ńUC - 
tereny zabudowy usJugowe– ｦ rozmieszczenia 

obie—tów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywe– 2ŃŃŃ m2ｬ, 

b)  w wersie siódmym s—re`la się symbol ｭKŚWｬ, 

2)  w § 6: 

a)  w ustŁń uchyla się litŁ b, 

b)  w ust. 2 skre`la się ｭoraz KŚWｬ, 

c)  w ust. 3 uchyla się ”—t 5, 

d)  ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) tereny zabudowy usJugowe– ｦ usJugi 
komercyjne U2 i tereny zabudowy  

usJugowe– ｦ rozmieszczenia obiektów handlowych 
o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 2ŃŃŃ m2  

1UC ｦ `rednio 2Ń ｦ 3Ń mŁ”ŁłńŃŃ uwyt—owni—ów ”lus  
15 ｦ 25 m.p./100 zatrudnionych, 

z wyszczególnieniem:ｬ 

3)  ”o § ń5 doda–e się § ń5 a w brzmieniu: 

ｭ§ ń5 a 

Tereny zabudowy usJugowe– ｦ rozmieszczenia 

obie—tów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywe– 2ŃŃŃ m2 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

ｭPrzeznaczenie i warun—i zagos”odarowania terenuｬ 
symbolem ńUC ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie: 

 

1)  podstawowe: 

a)  obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywe– 2ŃŃŃ m 2, 

2)  uzu”eJnia–ące: 

a)  budyn—i usJug —omercyjnych, 

b)  urządzenia, sieci i obiekty infrastruktury 

technicznej, 

c)  zieleL urządzona, 

d)  obie—ty maJe– archite—tury, 

e)  drogi wewnętrzne, ”lace manewrowe, mie–sca 
postojowe, 

f)  ciągi ”iesze, 

2Ł W granicach terenu ńUC obowiązu–e za—az: 

1)  budowy tymczasowych obie—tów 
budowlanych, za wy–ąt—iem obie—tów 
stanowiących za”lecze budowy, 

2)  lo—alizac–i masztów i wiew antenowych 
wolnosto–ących oraz sytuowanych na 
obiektach, 

3Ł Ustala się nastę”u–ące zasady zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1)  dopuszcza się ”rzebudowę, nadbudowę, 
rozbudowę istnie–ące– zabudowy, 

2)  ”owierzchnia zabudowy obie—tów handlowych 
o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 2ŃŃŃ m2 do 

75 % powierzchni terenu, 

3)  Jączna ”owierzchnia zabudowy budyn—ów usJug 
komercyjnych do 10% powierzchni terenu, 

4)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 5% ”owierzchni terenu, 

5)  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ 

zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

6)  za—azu–e się stosowania ogrodzeL ”eJnych od 
strony drogi publicznej oznaczonej symbolem 

KDZ 1/2 znajdu–ące– się ”oza granicami zmiany 
planu, 

7)  obowiązu–e ma—symalna wyso—o`ć ogrodzenia 
do 1,8 m. 

4Ł Forma archite—toniczna budyn—ów ma 
s”eJniać nastę”u–ące wymagania: 

1)  wyso—o`ć, mierzona od ”oziomu terenu ”rzed 
we–`ciem gJównym do na–wywszego punktu 

obie—tu, nie mowe być wię—sza niw: 

a)  2Ń m dla obie—tów handlowych o powierzchni 

s”rzedawy ”owywe– 2ŃŃŃ m2, 

b)  ń2 m dla budyn—ów usJug —omercy–nych; 
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2)  dachy ”Jas—ie, dwu lub wielos”adowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych do 45o, 

3)  na elewac–ach budyn—ów, na —tórych zna–du–ą 
się gJówne we–`cia do budyn—ów stosować 
materiaJy wy—oLczeniowe, ta—ie –a—: —amieL, 
cerami—a, sz—Jo, drewno it”Ł, 

5Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu ńUC 
z istnie–ące– drogi ”ubliczne– oznaczone– symbolem 
KDZ 1/2 znajdu–ące– się ”oza granicami zmiany ”lanuŁ 

4)  uchyla się § 2ń, 

5)  w § 27 ustŁń ”o ”—t 2 doda–e się ”—t 3 w 

brzmieniu: 

ｭ3) dla terenu oznaczonego symbolem ńUC ｦ 

3Ń%,ｬ 

RozdziaJ 3 

PRźśPISŹ 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 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

StanisJaw Cise— 
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