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UCHWAIA Nr LIV/918/09 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI  

z dnia 6 listopada 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla _ródmie`cie w Stalowej Woli 
 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 143 ”ozŁ 1591 z ”óunie–szymi zmianami), 
art. 20 ust 1 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. 

UŁ z 2003rŁ Nr 80 ”ozŁ 717 z ”óunie–szymi zmianami) 
oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium 
uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Stalowa Wola Rada Miejska  

w Stalowe– Woli uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1. 1. Uchwala się I zmianę mie–scowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

_ródmie`cie w Stalowe– Woli, uchwalonego UchwaJą 
Nr VII/72/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia  

30 marca 2007 ro—u, o”ubli—owaną w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 41  

poz. 1105 z dnia 23.05.2007r. 

2. Zmiana planu obejmuje fragment obszaru 

osiedla _ródmie`cie w Stalowe– Woli w granicach 
obowiązu–ącego ”lanu, dotyczy te—stu ”lanu i rysunku 

planu. 

3. Przedmiotem zmiany obowiązu–ącego ”lanu 
–est zmiana czę`ci terenu oznaczonego symbolem 1źO 
na tereny usJug —omercy–nych oraz ustalenie obsJugi 
—omuni—acy–ne– wraz z niezbędną infrastru—turą 
technicznąŁ 

§ 2. 1. źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 

1)  rysunek I zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 

_ródmie`cie w Stalowe– Woli w s—ali 1:1000, 
stanowiący zaJączni— Nr 1; 

2. Rysune— zmiany ”lanu obowiązu–e  
w nastę”u–ącym za—resie: 

1)  granica obszaru ob–ętego zmianą planu; 

2)  s—re`lony symbol ”rzeznaczenia terenu; 

3)  ”rzeznaczenie terenu o—re`lone symbolem 
cyfrowo - literowym; 

4)  nieprzekraczalna linia zabudowy, 

3. Umieszczone na rysunku zmiany planu 

”ozostaJe elementy graficzne ma–ą chara—ter 
informacyjny i nie stanowią ustaleL zmiany ”lanu 
miejscowego. 

§ 3. W uchwale o —tóre– mowa w § 1 

w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 

1)  W RozdziaJ II - Prze”isy szczegóJowe w za—resie 
”rzeznaczenia terenów oraz o—re`lenia s”osobu 
ich zagos”odarowania i warun—ów zabudowy 
”o § 14 doda–e się §14a w brzmieniu : 

"§14a W ”lanie wyznacza się teren oznaczony 
symbolem 6U(c), 

1)  o podstawowym przeznaczeniu: teren 

zabudowy usJugowe– ｦ usJug —omercy–nych 
(handel, gastronomia, funkcja hotelowa ), 

2)  dopuszczalne przeznaczenie: 

a)  zabudowa mieszkaniowa 

b)  usJugi biurowo ｦ administracyjne 

c)  tereny rekreacji i sportu 

d)  miejsca parkingowe 

e)  ciągi ”ieszo - rowerowe; 

3)  źasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i: 

a)  ustala się obsJugę —omuni—acy–ną ”o”rzez drogę 
wewnętrzną realizowaną w terenie 6U(c)  

z ulicy Le`ne– 

4)  do”uszcza się ”rzebudowę istnie–ących  
i budowę nowych sieci infrastru—tury 
technicznej; 

5)  powierzchnia zabudowy ｦ max 40% 

powierzchni terenu; 

6)  powierzchnia biologicznie czynna - min 40 % 

powierzchni terenu; 

7)  wyso—o`ć zabudowy do czterech kondygnacji 

nadziemnych, ostatnia kondygnacja w formie 

poddasza; 

8)  zabudowę —ubaturową —sztaJtować 
uwzględnia–ąc rzeubę terenu; 

9)  dachy ”Jas—ie, dwu lub wielos”adowe o —ącie 
nachylenia od 30o do 45o; 

10)  zao”atrzenie w wodę z mie–skiej sieci 

wodociągowe–, 

11)  zao”atrzenie w energię ele—tryczną z istnie–ące– 
sieci elektroenergetycznej, 

12)  zao”atrzenie w cie”Jo z mie–s—ie– sieci 
cie”Jownicze–, 
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13)  od”rowadzanie `cie—ów bytowych do mie–s—ie– 

kanalizacji sanitarnej, 

14)  odprowadzanie wód o”adowych z ”laców 
”ar—ingowych, ciągów –ezdnych do istnie–ące– 
kanalizacji deszczowej, 

15)  czasowe gromadzenie od”adów —omunalnych 
w szczelnych ”o–emni—ach na dziaJce wJasne– i 
usuwanie przez wyspecjalizowane jednostki na 

zasadach obowiązu–ących w mie`cie Stalowa 
Wola; 

16)  odpady wytworzone w wyniku prowadzonej 

dziaJalno`ci usJugowe– będą wy—orzystywane 
lub uniesz—odliwiane na zasadach o—re`lonych 
”rze”isami odrębnymi 

17)  wy—lucza się realizac–ę ogrodzeL ”eJnych oraz 
ogrodzeL z ”refabry—owanych elementów 
betonowych i blachy, 

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

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 
dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

 

 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY  
 

StanisJaw Cisek 
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