
Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 86  - 8611 -  Poz. 1945 

1945 

 

UCHWAIA Nr Lł867ł98 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 25 wrze`nia 2009 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

”rzemysJowo - usJugowego w rejonie Miejskiej Oczyszczalni _cieków w Stalowej Woli 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzenny (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 

z ”óunie–szymi zmianami) oraz ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci z ustaleniami studium uwarun—owaL 

i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Stalowa Wola, uchwalonego uchwaJą 
Nr XXXIV/483/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

z 21 stycznia 2005 ro—u z ”óunie–szymi zmianami, 
Rada Mie–s—a w Stalowe– Woli uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ I 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1Ł Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego terenu 

o ”owierzchni o—Ł 53 ha ”oJowonego ”omiędzy granicą 
”lanu mie–scowego osiedla Poręby II a waJem 
przeciwpowodziowym rzeki San w rejonie Miejskiej 

Oczyszczalni _cie—ów w Stalowe– Woli. 

2Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 

1) rysune— ”lanu w s—ali 1:2000 stanowiący 
zaJączni— graficzny Nr 1 do ninie–sze– uchwaJy; 

2) rozstrzygnięcia o s”osobie realizac–i za”isanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania - 

zaJączni— Nr 2;* 

§ 2. 1Ł Ile—roć w dalszych ”rze”isach –est 
mowa o: 

1) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego o —tórych mowa w §1 ustŁ 1 
niniejszej uchwaJy, 

2) ”rze”isach szczególnych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z a—tami 
wykonawczymi, 

3) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ustalony ”lanem s”osób 
zagos”odarowania terenu wyodrębnionego 
liniami rozgranicza–ącymi, 

4) wysoko`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć odlegJo`ć w rzucie ”ionowym 
”omiędzy na–wywszym ”un—tem dachu 
(kalenicy) a poziomem terenu, 

5) liczbie kondygnacji ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
liczbę —ondygnacji nad poziomem terenu wraz 

z ”oddaszem uwyt—owym, 

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię, ”oza —tórą ”lan za—azu–e 
sytuowanie zabudowy, 

7) powierzchni zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć stosune— ”owierzchni caJ—owite– 
zabudowy obie—tów —ubaturowych do 
caJ—owite– ”owierzchni dziaJ—i, 

8) detalu urbanistycznym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć elementy sJuwące rozwiązaniu sty—u 
”rzestrzeni otwarte– i zam—nięte– oraz wy”osawenie 
terenów otwartych ma–ące na celu nadanie –e– cech 
indywidualnych n”Ł: Jaw—i, stoli—i, o`wietlenie 
terenu, mury oporowe, schody terenowe, rampy, 

donice, pergole, ogrodzenia, balustrady, kosze na 

`miecie, elementy ”lastyczne ta—ie –a— rzeuby, 
fontanny itp., 

9) strefie technicznej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
tereny ”rzylega–ące do urządzeL i sieci 
uzbro–enia terenu, a ta—we do rowów 
melioracy–nych i cie—ów wodnych, 
o wiel—o`ciach i s”osobie zagos”odarowania 
o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych, sJuwące 
za”ewnieniu bez”ieczeLstwa ich uwyt—owania, 
dostę”owi do nich w celu biewące– —onserwac–i 
oraz ochronie przed ich ewentualnym 

uciąwliwym oddziaJywaniem, lub ochronie 
wyni—a–ące– z ”rze”isów szczególnych, 

10) usJugi nieuciąwliwe ｦ to usJugi s”eJnia–ące 
wymogi sanitarne wJa`ciwe dla ”odstawowego 
przeznaczenia obiektu budowlanego i zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi nie zaliczane do 
inwestyc–i mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—oŁ 

§ 3. 1Ł Na rysun—u ”lanu nastę”u–ące 
oznaczenia graficzne są ustaleniami ”lanu: 

1) granica planu, 

2) linie rozgranicza–ące tereny o równym 
”rzeznaczeniu i równych zasadach 
zagospodarowania, 

3) symbole terenu o równym ”rzeznaczeniu lub 

równych zasadach zagos”odarowania, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
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2Ł Umieszczone na rysun—u ”lanu ”ozostaJe 
elementy ma–ą chara—ter informacy–ny, nie stanowią 
ustaleL ”lanu mie–scowegoŁ 

RozdziaJ II 

Ustalenia ogólne 

§ 4. 1Ł Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie 

terenów, wyznaczonych liniami rozgranicza–ącymi 
tereny o równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach 
zagos”odarowania oznaczonych ”oszczególnymi 
symbolami zgodnie z rysunkiem planu: 

1) UC - tereny rozmieszczenia obie—tów usJugowo 
- handlowych o pow. sprzedawy ”owywe– 
2000 m2; 

2) UP- tereny usJugowo -produkcyjne; 

3) U - tereny usJug —omercy–nych; 

4) ZO - tereny zieleni nieurządzone–, 

5) E - tereny infrastruktury technicznej - 

elektroenergetyka, 

6) K - tereny infrastruktury technicznej - 

kanalizacja, 

7) KDGP - tereny dróg ”ublicznych - droga gJówna 
ruchu przyspieszonego; 

8) KDZ - tereny dróg ”ublicznych - droga zbiorcza; 

9) KDL - tereny dróg ”ublicznych - droga lokalna, 

10) KDX - ciąg ”ieszo-rowerowy, 

2Ł Tereny, o —tórych mowa w ”—t 1 mogą być 
w caJo`ci wy—orzystane na cele zgodne z ich 

”odstawowym ”rzeznaczeniem lub czę`ciowo na cele 
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. 

Przeznaczenie do”uszczalne nalewy tra—tować –a—o 
uzu”eJnienie lub wzbogacenie ”rzeznaczenia 
”odstawowego o ”owierzchni nie ”rze—racza–ące 50% 
terenu wyznaczonego liniami rozgranicza–ącymi tereny 
o równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach 
zagospodarowania. 

§ 5. źasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego. 

1Ł Ustala się zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego w obszarze ”lanu ”olega–ące na: 

1) KsztaJtowaniu zabudowy: 

a) ograniczenie wyso—o`ci zabudowy, 

b) —sztaJtowanie zabudowy z elewac–ami 
frontowymi od projektowanej ulicy 

Podskarpowej. 

2) KsztaJtowanie zieleni na zasadzie izolac–i od 
terenów infrastru—tury techniczne–Ł 

§ 6. Zasady ochrony `rodowis—a, przyrody 

i krajobrazu kulturowego. 

1Ł Na—azu–e się ochronę gruntu, wód 
podziemnych (GZWP Nr 425) i powierzchniowych 

poprzez: 

1) nie od”rowadzanie nieoczyszczonych `cie—ów 
do wód ”owierzchniowych i gruntu; 

2) wy”osawenie obszarów zabudowy w system 
kanalizacji wodno ｦ `cie—owe–; 

3) s—Jadowanie od”adów —omunalnych na 
urządzonych terenach gromadzenia od”adów 
(”oza obszarem ob–ętym ”lanem); 

4) gromadzenie, segregacja oraz usuwanie 

od”adów wytwarzanych w wyni—u dziaJalno`ci 
produkcyjno-usJugowe– ｦ zgodnie z zasadami 

o—re`lonymi w obowiązu–ących w tym za—resie 
”rze”isach szczególnych; 

5) od”rowadzanie wód o”adowych z ciągów 
—omuni—acy–nych, ”laców ”ar—ingowych 
terenów ”rodu—cy–nych, s—Jadowych 
i usJugowych do kanalizacji deszczowej 

w o”arciu o ”rze”isy szczególne w tym 
zakresie; 

6) wy—lucza się realizac–ę nowych inwestyc–i 
zaliczanych do ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, 
wymaga–ących s”orządzenia ra”ortu 
o oddziaJywaniu na `rodowis—o; 

7) ”rzy realizac–i ”rzedsięwzięć, dla —tórych 
obowiąze— s”orządzenia ra”ortu 

o oddziaJywaniu na `rodowis—o mowe być 
wymagany, nalewy realizować zabez”ieczenia 
”rzed mowliwo`cią zanieczyszczenia wód 
gruntowych; 

2Ł Na—azu–e się ochronę ”owietrza ”o”rzez: 

1) zao”atrzenie obszarów zabudowy w energię 
cie”lną ”o”rzez scentralizowany system 

cie”Jowniczy miasta, dla —tórego uródJem –est 
śle—trocie”Jownia Stalowa Wola lub ze uródJa 
indywidualnego przy wykorzystaniu czynnika 

grzewczego niskoemisyjnego, 

2) stosowania zieleni izolacy–ne– ”rzy ciągach 
komunikacyjnych - drzewa li`ciasteŁ 

§ 7. Zasady wyni—a–ące z ”otrzeb —sztaJtowania 
”rzestrzeni ogólnodostę”ne–Ł 

1Ł Ustalenia ogólne wyni—a–ące z ”otrzeby 
—sztaJtowania ”rzestrzeni ogólnodostę”ne– dla caJego 
obszaru, 

1) chodni—i, ciągi ”iesze i rowerowe nalewy 
wy—onać w –ednolitym chara—terze, 

2) wszystkie tereny przeznaczone na cele 

ogólnodostę”ne nalewy o`wietlić, 

3) o`wietlenie nalewy za”ro–e—tować 
w ujednoliconym stylu, 

§ 8. Granice i s”osób zagos”odarowania 
terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie, 
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ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym 
terenów górniczych, a ta—we narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnychŁ 

1Ł Na obszarze ob–ętym o”racowaniem 
wyznacza się obszary narawone na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi, t–Ł obszary zagrowone zalaniem w ”rzy”ad—u 
uszkodzenia waJu ”rzeciw”owodziowego lub ”rzelania 
się wody ”rzez –ego —oronę; 

2Ł Na—azu–e się stosowanie zabez”ieczeL 
obie—tów budowlanych na terenach zagrowonych 
zalaniem w ”rzy”ad—u awarii waJu 
”rzeciw”owodziowego lub ”rzelania się wody ”rzez 
–ego —oronęŁ 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad —sztaJtowania 
dziaJe— budowlanychŁ 

1Ł PodziaJu terenu nalewy do—onać zgodnie 
z liniami rozgranicza–ącymiŁ 

2Ł Śo”uszcza się wewnętrznych ”odziaJów 
terenu przy zachowaniu minimalnych powierzchni 

dziaJe—: 

1) dla terenu UP - 2000 m2 

2) dla terenu U - 2000 m2 

3) dla terenu UC - 2000 m2 

3Ł Kąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do 
”asa drogowego ”rzy wewnętrznych ”odziaJach 
terenu ｦ 90o z odchyleniem 20o. 

4Ł Szero—o`ć frontów dziaJe— dla terenu UP minŁ 
50 m, 

5Ł Szero—o`ć frontów dziaJe— dla terenu U, UC 

min. 50 m, 

6Ł Śo”uszcza się —orygu–ące ”odziaJy dziaJe—, 
niezbędnych do ”o”rawy warun—ów 
zagos”odarowania dziaJe— sąsiednichŁ 

7Ł Wydzielona dziaJ—a budowlana musi być 
dostę”na do ”rzewodów systemów infrastru—tury 
techniczne– ”rzy ”omocy ”rzyJączyŁ 

8. Zakazu–e się do—onywania ”odziaJów 
i wydzielania nowych dziaJe— wyni—a–ących z ”otrzeb 
lo—alizac–i tymczasowych obie—tów budowlanychŁ 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizac–i, 
rozbudowy i budowy systemów —omuni—ac–i 
i infrastruktury technicznej. 

1. W ”lanie wyznacza się tereny i trasy 
—omuni—acy–ne, dla —tórych ustala się ”rzeznaczenie 
podstawowe: 

1) KDGP- droga gJówna ruchu ”rzys”ieszonego; 

2) KDZ- droga zbiorcza; 

3) KDL- droga lokalna; 

4) KDX- ciąg ”ieszo-rowerowy 

2Ł Śla ”oszczególnych —lasyfi—ac–i dróg ”lan 
ustala nastę”u–ące ”arametry: 

1) 1KDGP - droga gJówna ruchu ”rzys”ieszonego; 

a) szero—o`ć ”asa drogowego ｦ 50,0 m; 

b) szero—o`ć –ezdni (2 x 2) ｦ min 14,0 m; 

c) minimalna linia zabudowy 10,0 m od linii 

rozgranicza–ące–; 

d) szero—o`ć chodni—a min 2,5 m; 

2) 1KDZ- droga zbiorcza; 

a) minimalna szero—o`ć ”asa drogowego ｦ 20,0 

m; 

b) szero—o`ć –ezdni (1 x 2) ｦ min 6,0 m; 

c) minimalna linia zabudowy 18,0 m od —rawędzi 
jezdni; 

d) szero—o`ć chodni—a min 2,5 m; 

3) 1KDL- droga lokalna; 

a) minimalna szero—o`ć ”asa drogowego - 12,0 m; 

b) szero—o`ć –ezdni (1 x 2) ｦ min 6,0 m; 

c) minimalna linia zabudowy 12,0 m od —rawędzi 
jezdni; 

d) szero—o`ć chodni—a min 1,5 m; 

e) szero—o`ć ”asa zieleni nis—ie– 1,5 m; 

f) do”uszcza się realizac–ę zato—i ”osto–owe– dla 
samochodów dostawczych; 

4) 1KDX- ciąg ”ieszo-rowerowy; 

a) minimalna szero—o`ć ciągu ”ieszego ｦ zgodna z 

rysunkiem planu; 

3Ł Śo”uszcza się zmnie–szenia szero—o`ci drogi 
lo—alne– gdy istnie–ący, trwaJy s”osób 
zagos”odarowania terenu uniemowliwia realizac–ę drogi 
o ”arametrach o—re`lonych w ”—t 3Ł 

4. Plan ustala zapewnienie miejsc parkingowych 

w granicach ”oszczególnych terenów w ilo`ci 
od”owiada–ące– za—Jadanemu ”rogramowi 
uwyt—owemu ”rzy zastosowaniu minimalnych 
ws—auni—ów: 

1) Handel i usJugi- 25 miejsc parkingowych / 1000 

m2 ”owierzchni uwyt—owe–, 

2) Biura - 25 miejsc parkingowych / 1000 m2 

”owierzchni uwyt—owe–, 

3) Produkcja - 25 miejsc parkingowych / 1500 m2 

powierzchni produkcyjnej, 

5Ł Śo”uszcza się realizac–ę w liniach 
rozgranicza–ących dróg urządzeL związanych z obsJugą 
—omuni—acy–ną w formie dróg serwisowych, mie–sc 
parkingowych, `ciewe— rowerowych, sJu”ów 
informacyjnych, wiat przystankowych. 
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6Ł Ustala się nastę”u–ące zasady w za—resie 
obsJugi ele—troenergety—i: 

1) zachowu–e się —ablowe i na”owietrzne linie 
energetyczne; 

2) ustala się zao”atrzenie w energię 
ele—troenergetyczną z istnie–ących sieci 
`redniego na”ięcia ”o”rzez wydzielone stac–e 
transformatorowe; 

3) do”uszcza się realizac–ę nie ws—azanych na 
rysunku planu stacji transformatorowych na 

terenie —tórym wystą”iJy zwię—szone ”otrzeby; 

4) dopuszcza się remonty, ”rzebudowę  
i rozbudowę wszystkich sieci 

elektroenergetycznych; 

5) nowe sieci ele—troenergetyczne nalewy 
realizować –a—o ”odziemne; 

7Ł Ustala się nastę”u–ące zasady zao”atrzenia w 
wodę i obsJugi sieci infrastru—tury wodociągowe–: 

1) zao”atrzenie w wodę z systemu 
wodociągowego zasilanego z mie–s—ich u–ęć 
wód gJębinowych, 

2) na—azu–e się utrzymanie wszyst—ich istnie–ących 
sieci wodociągowych, 

3) do”uszcza się remonty, ”rzebudowę  
i rozbudowę wszyst—ich sieci wodociągowych, 

8Ł Ustala się nastę”u–ące zasady od”rowadzania 
i oczyszczania `cie—ów sanitarnych: 

1) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych systemem 
tJoczno-grawitacyjnym do kanalizacji sanitarnej 

z od”rowadzeniem `cie—ów do istnie–ącego 
—ole—tora Ø400ł500ł600; 

2) do”uszcza się zmiany ”rzebiegu istnie–ącego 
kolektora sanitarnego; 

9Ł Ustala się nastę”u–ące zasady w za—resie 
od”rowadzania wód o”adowych i rozto”owych: 

1) od”rowadzanie wód o”adowych i rozto”owych 
z ulic utwardzonych, ”laców terenów 
zabudowy usJugowe–, usJugowo-produkcyjnej, 

obie—tów usJugowo-handlowych o pow. 

s”rzedawy ”owywe– 2000 m2 po uprzednim 

odczyszczeniu do projektowanej kanalizacji 

deszczowe– w trasie Pods—ar”owe– Ø700 lub do 
istnie–ącego —ole—tora na ”rzedJuweniu 
ul. Cho”ina Ø1300 a nastę”nie do 
”owierzchniowych cie—ówŁ 

2) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych 
z dachów obie—tów —ubaturowych do gruntu. 

10Ł Ustala się nastę”u–ące zasady w za—resie 
gazyfikacji: 

1) na—azu–e się utrzymanie wszyst—ich istnie–ących 
sieci gazowych, 

2) dla terenu oznaczonego symbolem UC,UP,U,K 

nalewy za”ewnić realizac–ę sieci `rednio”ręwne– 

Ø50 i Ø40 lub innych `rednic wyni—a–ących 
z za”otrzebowania i rozwiązaL ”ro–e—towychŁ 

11Ł Ustala się nastę”u–ące zasady w za—resie 
zao”atrzenia w cie”Jo: 

1) dla caJego obszaru ”lanu ustala się zao”atrzenie 
w cie”Jo z mie–s—ie– sieci cie”Jownicze– ”o”rzez 
rozbudowę magistrali cie”Jownicze– 2xØ400 lub 
w energię cie”lną z indywidualnych uródeJ 
wy—orzystu–ąc nis—oemisy–ne ”aliwa; do”uszcza 
się inne `rednice rurociągów ”rzesyJowych 
wyni—a–ące z rozwiązaL ”ro–e—towychŁ 

12Ł Ustala się nastę”u–ące zasady w za—resie 
telekomunikacji: 

1) nakazu–e się realizac–ę nowych sieci 
telekomunikacyjnych liniami kablowymi 

sytuowanymi w liniach rozgranicza–ących ulicŁ 

13Ł Sieć infrastru—tury techniczne– nalewy 
”rowadzić ”rzez tereny dróg ”ublicznych 
z zachowaniem warun—ów wyni—a–ących z ”rze”isów 
odrębnych, ”rzy bra—u ta—ich mowliwo`ci do”uszcza 
się ”rowadzenie sieci infrastru—tury techniczne– ”rzez 
tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZO - 

tereny zieleni nieurządzone–Ł 

RozdziaJ III  

Ustalenia szczegóJowe- Parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskauniki intensywno`ci zabudowyŁ 

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1UC o ”owierzchni terenu o—oJo 
15,11 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny rozmieszczenia obie—tów 
usJugowo-handlowych o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywe– 2000m2; 

b) dopuszczalne: 

– usJugi motoryzacy–ne (salon samochodowy, 
serwis samochodowy, stacja paliw), 

– fun—c–e uwyteczno`ci ”ubliczne–; 

– urządzenia infrastru—tury techniczne–; 

– drogi wewnętrzne, ”lace ”ar—ingowe, ciągi 
piesze; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenu oraz zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 5% terenu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 

terenu; 

3) wyso—o`ć zabudowy ma—symalnie 12 m  

z do”uszczeniem dominant w formie a—centów 
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”lastycznych o wyso—o`ci nie wię—sze–, niw 
14m; 

4) ma—symalna wyso—o`ć ”ylonów re—lamowych 
do 30m; 

5) linie zabudowy dla nowych budyn—ów wedJug 
rysunku planu; 

6) dachy ”Jas—ie, za—az stosowania materiaJów  
o –as—rawych —olorach, ”oza —olorysty—ą stac–i 
paliw; 

7) elewac–e za”ro–e—tować ze szczególnym 
uwzględnieniem detalu archite—tonicznego; 

8) elewac–e frontowe wy—oLczyć materiaJami  
o wysokim standardzie technicznym  

i estetycznym; 

9) zakazuje się lo—alizac–i obie—tów 
tymczasowych; 

3Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w uwyt—owaniu: 

1) w zagos”odarowaniu terenu nalewy uwzględnić 
istnie–ące sieci ele—troenergetyczne oraz 
istnie–ący —ole—tor sanitarny; 

2) do”uszcza się ”rzebudowy lub przeniesienia 

istnie–ących sieci ele—troenergetycznych oraz 
istnie–ącego —ole—tora sanitarnego; 

3) na—azu–e się za”ewnienie mie–sc ”ar—ingowych 
zgodnie z § 10 ustŁ 4; 

4) na—azu–e się realizac–ę zabez”ieczeL ”rzed 
mowliwo`cią zanieczyszczenia wód gruntowych; 

4Ł źasady —omuni—acy–ne– obsJugi terenu: 

1)  dostę”no`ć terenu z ulicy Cho”ina 
(droga zbiorcza) oraz z ulicy lokalnej oznaczonej 

symbolem 1KDL; 

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1UP o ”owierzchni terenu o—oJo 4,74 
ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny usJugowo - produkcyjne; 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastru—tury techniczne–; 

– drogi wewnętrzne, ”lace ”ar—ingowe, ciągi 
piesze; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenu oraz zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 15% terenu; 

2) maksymalna powierzchni zabudowy 60% 

terenu; 

3) wyso—o`ć zabudowy ma—symalnie 10 m; 

4) linie zabudowy dla nowych budyn—ów wedJug 
rysunku planu; 

5) dachy ”Jas—ie lub dwus”adowe o —ącie 
nachylenia do 30o, zakaz stosowania 

materiaJów o –as—rawych —olorach; 

6) za—azu–e się stosowania blachy tra”ezowe–, 
faliste– oraz ｭsidinguｬ –a—o materiaJów 
wy—oLczeniowych elewac–i budyn—u; 

7) za—azu–e się lo—alizac–i obie—tów 
tymczasowych; 

3Ł Szczególne warunki zagospodarowania 

terenu oraz ograniczenia w uwyt—owaniu: 

1) na—azu–e się za”ewnienie mie–sc ”ar—ingowych 
zgodnie z §10 ustŁ 4; 

2) na—azu–e się realizac–ę zabez”ieczeL ”rzed 
mowliwo`cią zanieczyszczenia wód gruntowych; 

3) za—azu–e się lo—alizac–i stac–i bazowych telefonii 

—omór—owe–, 

4Ł źasady —omuni—acy–ne– obsJugi terenu: 

1)  dostę”no`ć terenu z ulicy lo—alne– 
oznaczonej symbolem 1KDL; 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1U o ”owierzchni terenu o—oJo  
3,39 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny usJug —omercy–nych; 

b) dopuszczalne: 

– usJugi ”ubliczne, 

– urządzenia infrastru—tury techniczne–; 

– drogi wewnętrzne, ”lace ”ar—ingowe, ciągi 
piesze; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenu oraz zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 20% terenu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 

terenu; 

3) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy do dwóch 
kondygnacji nadziemnych max 10 m; 

4) linie zabudowy dla nowych budyn—ów wedJug 
rysunku planu; 

5) dachy ”Jas—ie z do”uszczeniem dachów 
dwus”adowych o —ącie nachylenia do 30o, 

za—az stosowania materiaJów o –as—rawych 
kolorach; 
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6) elewac–e za”ro–e—tować ze szczególnym 
uwzględnieniem detalu archite—tonicznego; 

7) elewac–e frontowe wy—oLczyć materiaJami  
o wysokim standardzie technicznym  

i estetycznym; 

8) za—azu–e się lo—alizac–i obie—tów 
tymczasowych; 

3Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w uwyt—owaniu: 

1) na—azu–e się za”ewnienie mie–sc ”ar—ingowych 
zgodnie z §10 ustŁ 4; 

2) na—azu–e się realizac–ę zabez”ieczeL ”rzed 
mowliwo`cią zanieczyszczenia wód gruntowych; 

3) za—azu–e się lo—alizac–i stac–i bazowych telefonii 
—omór—owe–; 

4Ł źasady —omuni—acy–ne– obsJugi terenu: 

1) dostę”no`ć terenu z ulicy lo—alne– oznaczone– 
symbolem 1KDL; 

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1ZO o ”owierzchni terenu o—oJo 
4,63 ha, 2ZO o ”owierzchni terenu o—oJo 1,17 ha, 
3ZO o ”owierzchni 0,27ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny zieleni nieurządzone–; 

b) dopuszczalne: 

– urządzenia infrastruktury technicznej; 

– ciągi ”iesze i rowerowe; 

– ciągi —omuni—ac–i —oJowe–Ł 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenu oraz zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

1) za—azu–e się lo—alizac–i zabudowy —ubaturowe–; 

2) za—azu–e się ogradzania terenu; 

3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna min 80% terenu; 

3Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w uwyt—owaniu: 

1)  za—azu–e się lo—alizac–i stac–i bazowych 
telefonii —omór—owe–, 

4Ł źasady —omuni—acy–ne– obsJugi terenu: 

1) dostę”no`ć terenu oznaczonego symbolem 1źO 
z ulicy zbiorczej, 2ZO, 3ZO z ulicy lokalnej 

oznaczonej symbolem 1KDL; 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1E o ”owierzchni terenu o—oJo 
0,82 ha, 2E o ”owierzchni terenu o—oJo 0,014 ha, 3E 

o ”owierzchni terenu o—oJo 0,014 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny infrastruktury technicznej 

ｦ elektroenergetyka (istnie–ąca stac–a 
110/15 kV Stalowa Wola Posanie, 

projektowane stacje transformatorowe); 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenu oraz zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 30%; 

2) do”uszcza się sytuowanie budyn—ów  
w odlegJo`ci 1,5 m od granicy dziaJ—i; 

3Ł źasady —omuni—acy–ne– obsJugi terenu: 

1) dostę”no`ć terenu 1ś ”o”rzez drogę 
wewnętrzną w terenie 1K; terenu 2ś, 3ś z ulicy 
lokalnej oznaczonej symbolem 1KDL; 

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1K ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny infrastruktury technicznej 

ｦ —analizac–a (istnie–ąca oczyszczalnia `cie—ów); 

b) dopuszczalne: obie—ty związane z odzys—aniem 
i uniesz—odliwianiem od”adów; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenu oraz zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 20%; 

2) dopuszcza się sytuowanie budyn—ów 
w odlegJo`ci 1,5 m od granicy dziaJ—i; 

3Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w uwyt—owaniu: 

1) dostę”no`ć terenów oznaczonych symbolem 1ś 
”o”rzez istnie–ącą drogę wewnętrzną 

4Ł Komuni—acy–ne zasady obsJugi terenu: 

1) dostę”no`ć terenu z ulicy zbiorcze– oznaczone– 
symbolem 1KDZ; 

RozdziaJ VI 

Prze”isy koLcowe i ”rzej`ciowe 

§ 17. 1Ł Tereny dla —tórych ”lan ustala inne 
”rzeznaczenie, mogą być wy—orzystywane w s”osób 

dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania. 

2Ł Ustala się staw—ę ”rocentową, sJuwącą 
naliczaniu –ednorazowe– o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwaleniem 
”lanu w wyso—o`ci: 

1) dla terenów rozmieszczenia obie—tów usJugowo 
- handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 
2000 m2 - 5%; 
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2) dla terenów usJugowo - produkcyjnych - 5%; 

3) dla terenów usJug —omercy–nych - 5%; 

4) dla terenów ”rzewidzianych ”od inwestyc–e 
celu ”ublicznego oraz dla terenów zieleni 
nieurządzone– - 1%; 

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

4Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni 
od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

 * - źaJączni—a Nr 2 nie ogJasza sięŁ 
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