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UCHWAIA Nr XXXII/207/09 

RADY MIEJSKIEJ W RUDNIK NAD SANEM 

z dnia 30 listopada 2009 r.   

 

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego 
w granicach administracyjnych Miasta Rudnik nad Sanem 

 

Na podstawie art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ9 rŁ Nr ń5ń, ”ozŁ ń22Ń) w związ—u  
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃńrŁ Nr 142,  

”ozŁ ń59ń z ”óunŁ zmŁ) w o”arciu o uzgodnienia 
Regionalnego Śyre—tora Ochrony _rodowis—a  
w Rzeszowie, Rada Miejska w Rudniku nad Sanem 

uchwala co nastę”u–e: 

§ ńŁ ń) źnosi się ”omni— ”rzyrody nr 3Ń3 - 

drzewo dąb szy”uJ—owy o obwodzie ”nia 465 cm  
i wyso—o`ci 24 mŁ rosnącego na terenie Le`nictwa 
Czarny Las, oddziaJ ńńńb zna–du–ącego się  
w granicach administracyjnych miasta Rudnik nad 

Sanem.  

2)  Powodem zniesienia pomnika jest utrata 

warto`ci ”rzyrodnicze– i za”ewnienie 
bez”ieczeLstwa ”owszechnego, gdyw obecny 
zJy stan sanitarny drzewa ”owodu–e zagrowenie 
dla wycia ludzi i mieniaŁ  

§ 2Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.  

§ 3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 
dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—ie-go. 

 

PRZśWOŚNICZĄCY 

Rady Miejskiej 

 

Edward Tomecki 
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UCHWAIA Nr LIV/916/09 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI  

z dnia 6 listopada 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy  

o samorządzie gminnym (te—st –ednolity ŚzŁ UŁ  
Nr ń42, ”ozŁ ń59ń z 2ŃŃń rŁ z ”óunie–szymi 
zmianami), art. 20 ust. 1 i art. 34 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r.,  

”ozŁ 7ń7 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 Stalowej Woli uchwala co, nastę”u–e:  

§ ńŁ ńŁ Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów S”ec–alne– 
Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli zwany dalej 

ｭ”lanemｬŁ  

2. Obszar ob–ęty ”lanem o ”owierzchni 
342,2 ha ”oJowony –est w ”oJudniowe– czę`ci miasta 
na terenie —om”le—su ”rzemysJowego Huty Stalowa 
Wola i ograniczony –est od wschodu ulicą 

Solidarno`ci, od ”óJnocy drogą wewnętrzną i terenami 
”rzemysJowymi Huty, od zachodu i ”oJudnia terenami 
lasów i ulicą Przyszows—ąŁ  

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

1)  źaJączni— Nr ń ｦ graficzny, stanowiący rysune— 
planu, wykonany na mapie sytuacyjno ｦ 

wyso—o`ciowe– w s—ali ń:2ŃŃŃ ｭPrzeznaczenie 
i zasady zagos”odarowania terenuｬ,  

2)  źaJączni— Nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz  
o zasadach ich finansowania,* 

3)  źaJączni— Nr 3 ｦ rozstrzygnięcie w s”rawie 
sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do 

”ro–e—tu ”lanu zgJoszonych w czasie –ego 
wyJowenia do ”ublicznego wgląduŁ* 
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2. Rysune— ”lanu stanowi integralną czę`ć 
uchwaJy (ustaleL ”lanu) i obowiązu–e w za—resie 
zastosowanych na nim oznaczeLŁ  

§ 3Ł ńŁ Ustalenia ”lanu zawarte w tre`ci 
uchwaJy obe–mu–ą:  

1)  ROźŚźIAI I ｦ Prze”isy ogólne,  

2)  ROźŚźIAI II ｦ Ustalenia obowiązu–ące na 
caJym obszarze ”lanu,  

3)  ROźŚźIAI III ｦ Ustalenia szczegóJowe 
dotyczące ”rzeznaczenia wyodrębnionych 
liniami rozgranicza–ącymi —ategorii terenów, 
zasad ich zagos”odarowania i warun—ów 
zabudowy,  

4)  ROźŚźIAI IV ｦ Prze”isy —oLcoweŁ  

2. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz  

w czę`ci graficzne– obowiązu–ą JącznieŁ  

3. Ustalenia ”lanu nalewy roz”atrywać  
i stosować z uwzględnieniem ”rze”isów odrębnychŁ  

RozdziaJ I 

Przepisy ogólne 

§ 4Ł ńŁ Nastę”u–ące o—re`lenia stosowane  

w uchwale oznacza–ą:  

1)  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ 

linia zabudowy z zakazem przekroczenia jej 

budyn—ami, za wy–ąt—iem wysuniętych czę`ci 
zewnętrznych budyn—ów, schodów, ram”  
i pochylni tylko w sytuacjach uzasadnionych 

wymaganiami technologicznymi,  

2)  przeznaczenie terenu lub obiektu ｦ kategoria 

uwyt—owania, zagos”odarowania lub 
dziaJalno`ci lub gru”a tych —ategorii, —tóre –a—o 
–edyne są do”uszczone w danym terenie lub 
obiekcie,  

3)  przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu 

ｦ jest to przeznaczenie terenu lub obiektu, 

—tóre ”owinno dominować na danym terenie 
lub obszarze w s”osób o—re`lony w ustaleniach 
planu,  

4)  przeznaczenie dopuszczalne terenu lub obiektu 

ｦ jest to przeznaczenie terenu lub obiektu inne 

niw ”odstawowe, —tóre do”uszcza realizac–ę 
o—re`lonych w ustaleniach ”lanu s”osobów 
zagospodarowania terenu,  

5)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące terenu lub obie—tu 
ｦ jest to przeznaczenie terenu lub obiektu, 

—tóre uzu”eJnia lub wzbogaca ”rzeznaczenie 
podstawowe lub dopuszczalne w sposób 
o—re`lony w ustaleniach ”lanu,  

6)  teren ｦ to obszar ograniczony liniami 

rozgranicza–ącymi i oznaczony symbolem,  
o —tórym mowa w rozdziale III,  

7)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy ｦ rozumie 

się ”rzez to warto`ć liczbową wyrawa–ącą 

stosunek sumy powierzchni caJ—owite– 
wszystkich kondygnacji nadziemnych, 

mierzone– ”o obrysie zewnętrznym budyn—ów 
usytuowanych na dziaJce do ”owierzchni 
caJ—owite– terenu wyznaczonego liniami 
rozgranicza–ącymi i ”rzeznaczonego ”od 
zabudowę,  

8)  ws—auni— ”owierzchni zainwestowanej ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć ”rocentowy udziaJ 
powierzchni zainwestowanej w powierzchni 

caJ—owite– dziaJ—i budowlane–,  

9)  usJugi —omercy–ne ｦ rozumie się ”rzez to usJugi 
nie będące usJugami ”ublicznymi,  

10)  ”rze”isach odrębnych ｦ rozumie się ”rzez to 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,  

11)  HSW ｦ nalewy ”rzez to rozumieć za—Jad Huta 
Stalowa Wola S.A.,  

12)  ogrodzenie ”eJne ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
mur ”eJny lub ta—ie ogrodzenie, w —tórym 
”owierzchnia ”rze`witów wynosi mnie– niw 
20% w ”oszczególnych segmentach 
ogrodzenia,  

13)  kiosk uliczny ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
jednokondygnacyjny obiekt budowlany nie 

”oJączony trwale z gruntem, wy—onany  
z drewna, blachy lub materiaJów 
syntetycznych, z ”Jas—im dachem,  
o ”owierzchni caJ—owite– nie ”rze—racza–ące–  
ń5 m², ”rzeznaczony na fun—c–ę handlu 
detalicznego,  

2. PozostaJe o—re`lenia uwyte w uchwale nalewy 
rozumieć zgodnie z ich definic–ami zawartymi  
w ”rze”isach odrębnychŁ  

§ 5Ł ńŁ Ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe 
terenów wydzielonych liniami rozgranicza–ącymi wg 
nastę”u–ących —ategorii:  

1)  tereny zabudowy usJugowe– ｦ usJugi 
komercyjne ｦ U1, U2, U3, 

2)  tereny obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadów  
i magazynów ｦ P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, 

P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, 

P18, P19,  

3)  tereny zieleni urządzone– ｦ ZP1, ZP2, ZP3, 

4)  tereny zieleni o funkcjach ochronno-

stabilizu–ących i estetycznych ｦ Zr, 

5)  tereny zieleni o funkcjach ochronno-

stabilizu–ących i estetycznych z tymczasowym 
zagos”odarowaniem związanym z realizac–ą 

rekultywacji technicznej ｦ OZr,  

6)  tereny dróg ”ublicznych ｦ drogi zbiorcze ｦ 

KDZ, 

7)  tereny dróg ”ublicznych ｦ drogi lokalne ｦ KDL, 
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8)  tereny dróg ”ublicznych ｦ drogi dojazdowe ｦ 

KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, KDD6, 

KDD7,  

9)  tereny ”ar—ingów oraz urządzeL i usJug 
komunikacyjnych ｦ KU1, KU2, KU3, KU4, 

KU5, KU6, KU7, 

10)  tereny infrastruktury technicznej ｦ wodociągi ｦ 

W1, W2, 

11)  tereny infrastruktury technicznej ｦ kanalizacja ｦ 

K, 

12)  tereny infrastruktury technicznej ｦ 

elektroenergetyka ｦ E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, 

E8, E9, E10, E11, 

13)  tereny infrastruktury technicznej ｦ 

gazownictwo ｦ G1, G2, G3. 

2Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ ń ustala 
się szczegóJowe ”rzeznaczenie i warun—i zabudowy  
i zagos”odarowania o—re`lone w rozdziale IIIŁ  

3. Nastę”u–ące oznaczenia graficzne na rysun—u 
”lanu są obowiązu–ącymi ustaleniami ”lanu:  

1)  granica obszaru ob–ętego ”lanem,  

2)  linie rozgranicza–ące tereny o równym 
”rzeznaczeniu oraz równych warun—ach ich 
zabudowy i zagospodarowania,  

3)  kategorie przeznaczenia terenu,  

4)  elementy kompozycji urbanistycznej tj.:  

a)  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy;  

b)  `ciew—i roweroweŁ  

4Ł Nastę”u–ące oznaczenia graficzne na rysun—u 
”lanu zawiera–ą informac–e nie będące ustaleniami 
planu:  

1)  granica terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

(podstrefa Stalowa Wola);  

2)  napowietrzne linie energetyczne 110 kV wraz ze 

strefą techniczną;  

3)  studnie u–ęcia wód ”odziemnych ｭCiemny Kątｬ,  

4)  rurociąg wody surowe– studni u–ęcia "Ciemny 
Kąt",  

5)  granica zewnętrznego terenu ochrony 

”o`rednie– —omunalnych u–ęć wody (wg decyz–i 
Wo–ewody Pod—ar”ac—iego O_-III-2-6814/3/00 

z dnia 21 listopada 2000 r.),  

6)  granica terenów ob–ętych re—ultywac–ąŁ  

RozdziaJ II 

Ustalenia obowiązujące na caJym obszarze planu 

§ 6Ł ńŁ Dla wszyst—ich —ategorii terenów ustala 
się nastę”u–ące zasady i warun—i zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  

1)  warun—iem realizac–i zabudowy na dziaJce –est 
dostę” te– dziaJ—i do drogi ”ubliczne–,  
w rozumieniu ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym,  

2)  realizac–a nowych obie—tów budowlanych oraz 
przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 

istnie–ących obie—tów budowlanych, a ta—we 
zmiany zagos”odarowania i uwyt—owania 
terenów nie mogą naruszać ”rze”isów 
odrębnychŁ  

2. W granicach obszaru ob–ętego ”lanem 

do”uszcza się lo—alizowanie nie wyznaczonych na 
rysun—u ”lanu urządzeL i sieci infrastru—tury 
techniczne–, ”od warun—iem, we ich lo—alizac–a  
i ”arametry nie ”ozosta–ą w s”rzeczno`ci  
z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanu z uwzględnieniem 
ustaleL zawartych w §9Ł  

3. W granicach obszaru ob–ętego ”lanem 
do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących 
obie—tów budowlanych, urządzeL i sieci infrastru—tury 
techniczne–, z zachowaniem ustaleL ”lanu dla 
”oszczególnych wydzielonych —ategorii terenówŁ  

4. Dopuszcza się wyznaczenie nie ws—azanych 
na rysun—u ”lanu dodat—owych dróg wewnętrznych 
do dziaJe— budowlanych w obrębie terenów 
przeznaczonych do zabudowy.  

5. Śo”uszcza się realizac–ę `ciewe— rowerowych 
na caJym obszarze ob–ętym ”lanemŁ _ciew—i rowerowe 
ma–ą być ”rowadzone w liniach rozgranicza–ących 
dróg ”ublicznych oraz w obrębie terenów 
przeznaczonych na cele inwestycyjne,  

z uwzględnieniem warun—ów o—re`lonych dla tych 
terenówŁ  

6. W ”rzy”ad—u realizac–i zabudowy na dziaJce 
”oJowone– w terenach ob–ętych ”ro–e—towanymi 

systemami kanalizacji zbiorczej, do czasu realizacji 

tych systemów —analizac–i mowliwe –est stosowanie 
rozwiązaL indywidualnych oczyszczania  
i od”rowadzania `cie—ów oraz wód o”adowych  
i rozto”owych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi 
dotyczącymi w”rowadzania `cie—ów do wód lub do 
ziemi, za wy–ąt—iem obszaru zna–du–ącego się  
w granicy zewnętrznego terenu ochrony ”o`rednie– 
—omunalnych u–ęć wodyŁ  

7. W ”rzy”ad—u bra—u mowliwo`ci ”odJączenia 
zabudowy do istnie–ących systemów —analizac–i 
zbiorcze– ze względów technicznych lub 
technologicznych, do”uszcza się indywidualne 
rozwiązania oczyszczania i od”rowadzania `cie—ów 
oraz wód o”adowych i rozto”owych zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi w”rowadzania 
`cie—ów do wód lub do ziemi, za wy–ąt—iem obszaru 
zna–du–ącego się w granicy zewnętrznego terenu 
ochrony ”o`rednie– —omunalnych u–ęć wodyŁ  

8. Na caJym obszarze ob–ętym ”lanem nalewy 
uwzględnić ”rzebiegi istnie–ących sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej poprzez zachowanie 

wymaganych ”rze”isami odrębnymi odlegJo`ci 
lo—alizowanych obie—tów i budowliŁ W ”rzy”ad—u 
wystę”u–ących —oliz–i do”uszcza się ”rzebudowę sieci 
na zasadach o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych,  
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w dostosowaniu do zgodnego z planem 

zagospodarowania terenu.  

9. Śo”uszcza się ”rzebiegi ”rojektowanych 

sieci infrastru—tury techniczne–, —tóre wyni—ać będą ze 
szczegóJowych rozwiązaL ”ro–e—towych, ”od 
warun—iem zgodno`ci z ”rze”isami odrębnymi oraz 
braku kolizji z innymi ustaleniami planu.  

10. źa—azu–e się lo—alizac–i urządzeL wiew 
radiokomunikacyjnych w terenach oznaczonych 

symbolem U1, U3, ZP1, ZP2, ZP3, Zr, OZr.  

11. Do czasu realizacji zagospodarowania 

terenu zgodnie z ustaleniami ”lanu, do”uszcza się 
dotychczasowy s”osób zagos”odarowania  
i uwyt—owania terenów ”od warun—iem, we nie narusza 
on ”rze”isów odrębnychŁ  

12. Śo”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów 
tymczasowych związanych z za”leczem budowy w 
terenach oznaczonych symbolem U1, U2, U3, P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, 

P15, P16, P17, P18, P19.  

13. W granicach obszaru ob–ętego ”lanem 
za—azu–e się lo—alizac–i:  

1)  inwestyc–i związanych z ”ostę”owaniem z 
”aliwem –ądrowym lub od”adami 
”romieniotwórczymi, w tym ele—trowni 
–ądrowych,  

2)  instalac–i do magazynowania i ”rzesyJu ro”y 
naftowej,  

3)  elektrowni konwencjonalnych i ele—trocie”Jowni 
na paliwa kopalne,  

4)  instalacji do wydobywania ropy naftowej, gazu 

ziemnego oraz ”ozostaJych —o”alin, za 
wy–ąt—iem instalac–i do ”ozys—iwania energii 
geotermicznej lub geotermalnej,  

5)  inwestyc–i związanych z chowem lub hodowlą 
zwierząt,  

6)  inwestyc–i związanych z wytwarzaniem 
`rod—ów ochrony ro`lin oraz ”rodu—tów 
biobó–czychŁ  

14. Tereny, o —tórych mowa w § ńŃ, ńń i ń2 
mogą być w caJo`ci lub w czę`ci wy—orzystane na 
cele ”rzeznaczenia do”uszczalnego, o —tórych mowa 
w rozdziale III.  

§ 7Ł źasady ochrony i —sztaJtowania 
`rodowis—a ”rzyrodniczego, —ra–obrazu i Jadu 
przestrzennego1. ŚziaJalno`ć ”rodu—cy–na, s—Jadowa 
oraz usJugowa realizu–ąca ustalenia ninie–szego ”lanu 
nie mowe ”owodować ”onadnormatywnego obciąwenia 
`rodowis—a ”oza granicą obszaru ob–ętego ”lanemŁ  

2. Ustala się nastę”u–ące zasady ochrony  
i —sztaJtowania `rodowis—a ”rzyrodniczego:  

1)  obowiązu–e zachowanie ”owierzchni terenu 
biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w rozdziale III dla ”oszczególnych 

kategorii zabudowy i zagospodarowania terenu,  

2)  obowiązu–e odtwarzanie zes”oJów zieleni  
i sz”alerów drzew wzdJuw ciągów 
komunikacyjnych.  

3. Ustala się nastę”u–ące zasady ochrony wód 
podziemnych:  

1)  obowiązu–e ochrona zasobów i –a—o`ci wód 
gJównego zbiorni—a wód ”odziemnych GźWP nr 
425 ｭŚębica ｦ Stalowa Wola ｦ Rzeszówｬ 
stanowiącego gJówny ”oziom wodono`ny 
—omunalnych u–ęć wód ”itnych dla Stalowe– 
Woli,  

2)  obowiązu–e za—az lo—alizowania nowych 
inwestyc–i bez —oniecznych zabez”ieczeL ”rzed 
przenikaniem do ”odJowa substanc–i 
to—sycznych i innych sz—odliwych dla wód 
podziemnych,  

3)  ustala się za—az od”rowadzania 
nieoczyszczonych `cie—ów oraz wód 
opadowych i roztopowych do gruntu ze 

szczelnych ”owierzchni terenów i obie—tów 
”rzemysJowych, s—Jadowych, magazynowych, 

dróg i ”ar—ingów ｦ przy odprowadzaniu ich do 

wód lub do ziemi muszą s”eJniać warun—i 
o—re`lone w ”rze”isach odrębnych,  

4)  obowiązu–e wy”osawenie i ”odJączenie  
w —analizac–ę zbiorczą wszyst—ich nowych 
obie—tów ”rzemysJowych, s—Jadowych, 
magazynowych, ”ar—ingów oraz obie—tów 
”rzeznaczonych na ”obyt ludzi, z zastrzeweniem 
§ 6 ustŁ 7 i 8,  

5)  obowiązu–e s—Jadowanie od”adów wyJącznie 

w przystosowanych do tego celu miejscach 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  

6)  w obrębie zewnętrznego terenu ochrony 

”o`rednie– —omunalnych u–ęć wody w”rowadza 
się za—az lo—alizowania nowych inwestyc–i 
mogących ”ogorszyć stan `rodowis—a bez 
zastosowania od”owiednich zabez”ieczeL 
minimalizu–ących zagrowenie inwestyc–i dla 
stanu zasobów i –a—o`ci wód ”odziemnych,  

7)  na terenach ”ar—ingów i dróg obowiązu–e 
stosowanie urządzeL wy”osawonych  
w se”aratory związ—ów ro”o”ochodnych do 
od”rowadzania wód o”adowych i rozto”owych, 
o ile nie ”osiada ta—ich urządzeL —analizacy–na 
sieć zbiorczaŁ  

4. Ws—azu–e się na rysun—u ”lanu ma—symalną 
nie”rze—raczalną linię zabudowy nowych budyn—ów od 
granicy terenów le`nych ”oJowonych ”oza obszarem 
”lanuŁ OdlegJo`ć ta wynosi 3Ń metrów od granicy 
terenów le`nychŁ  

5. Ws—azu–e się na rysun—u ”lanu granice 
terenów ob–ętych re—ultywac–ą, stanowiące nieczynne 

stawy osadowe nr I ｦ VI HSW oraz nieczynne 

s—Jadowis—o od”adów obo–ętnych i innych niw 
niebezpieczne.  

6. Na terenach, o —tórych mowa w rozdziale III 
w”rowadza się obowiąze— zastosowania rozwiązaL 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr ńŃ3 Czę`ć II  - 10206 -   poz. 2553 

technicznych za”ewnia–ących wJa`ciwe warun—i 
akustyczne w budynkach przeznaczonych na pobyt 

ludzi.  

7. Śo”uszczalny –est ”odziaJ terenów na dziaJ—i 
budowlane, —tórych —sztaJt, wiel—o`ć, dostę” do drogi 
”ubliczne– i wy”osawenie w infrastru—turę techniczną 
s”eJnia–ą warun—i zagos”odarowania terenu 
wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ  

8. Ustala się nastę”u–ące zasady 
”rze”rowadzania ”odziaJów nieruchomo`ci:  

1)  —awda nowo wydzielana dziaJ—a budowlana 
musi mieć za”ewniony dostę” do drogi 
publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, a ta—we 
musi mieć za”ewnioną mowliwo`ć 
doprowadzenia sieci infrastruktury technicznej z 

zastrzeweniem § 6 ustŁ8 oraz mowliwo`ć 
zagos”odarowania o —tórym mowa w rozdziale 
III,  

2)  dla nowo wydzielanych dziaJe— budowlanych 
ustala się nastę”u–ące ”arametry:  

a)  —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do 
”asa drogowego nie mnie–szy niw 6Ńo i nie 
wię—szy niw ń2Ńo w obszarach oznaczonych 
symbolami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, 

P19, U1, U2, U3,  

b)  szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw ń5 m 
w obszarach oznaczonych symbolami P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, 

P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, U1, U2, 

U3,  

c)  ”owierzchnia nowo wydzielanych dziaJe— 
”owstaJe– budowlanych nie mowe być większa 

niw 55 ha,  

3)  wymieniona w pkt. 2) lit. b) minimalna 

szero—o`ć frontu dziaJ—i nie obowiązu–e w 
”rzy”ad—u do—onywania ”odziaJów dziaJe— ”od 
drogi,  

4)  na ”oszczególnych terenach ob–ętych ”lanem 
do”uszcza się wydzielanie dziaJe— ”od 
lo—alizac–ę urządzeL infrastru—tury techniczne– 
oraz dróg wewnętrznychŁ  

§ 8Ł źasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–iŁ 
Ustala się w obrębie dziaJ—i budowlane– minimalną 
ilo`ć ńŃ mie–sc ”osto–owychłńŃŃ zatrudnionych  
w granicach terenów zabudowy usJugowe– ｦ usJugi 
komercyjne Uń, U2, U3 oraz terenów obie—tów 
”rodu—cy–nych, s—Jadów i magazynów Pń, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, 

P16, P17, P18, P19.  

2. Ustala się –a—o obowiązu–ące szero—o`ci  
w liniach rozgranicza–ących dla ”oszczególnych —las 
dróg publicznych:  

1)  drogi klasy KDZ (zbiorcze) ｦ minimum 25 m:  

a)  –edna –ezdnia o szero—o`ci 7 m,  

b)  chodni—i usytuowane bez”o`rednio ”rzy –ezdni,  

c)  do”uszczalna realizac–a `ciewe— rowerowych  
w liniach rozgranicza–ących zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi,  

2)  drogi klasy KDL (lokalne) ｦ minimum 15 m:  

a)  –edna –ezdnia o szero—o`ci 7 m,  

b)  chodni—i usytuowane bez”o`rednio ”rzy –ezdni,  

c)  do”uszczalna realizac–a `ciewe— rowerowych  
w liniach rozgranicza–ących zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi,  

3)  drogi klasy KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, 

KDD6, KDD7 (dojazdowe) ｦ minimum 15 m:  

a)  –edna –ezdnia o szero—o`ci 7 m,  

b)  chodni—i usytuowane bez”o`rednio ”rzy –ezdni, 
jedno lub obustronne, na odcinkach gdzie 

istnieje zabudowa obustronna ｦ dostosowane 

do istnie–ące– zabudowy,  

c)  do”uszczalna realizac–a `ciewe— rowerowych  
w liniach rozgranicza–ących zgodnie z 
”rze”isami odrębnymi,  

3. Wyznacza się na rysun—u ”lanu ma—symalne 
nie”rze—raczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 
minimum 5 m od linii rozgranicza–ących dróg 
publicznych KDZ, KDL, KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, 

KŚŚ5, KŚŚ6, KŚŚ7, o—re`la–ące minimalną odlegJo`ć 
lo—alizac–i nowych budyn—ów od ”asa drogowegoŁ  

4. Przeznaczeniu ”odstawowemu w obrębie linii 
rozgranicza–ących terenów dróg ”ublicznych KŚź, 
KDL, KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, KDD6, 

KŚŚ7, mogą towarzyszyć urządzenia i obie—ty 
lo—alizowane zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  

5. W obrębie linii rozgranicza–ących terenów 
dróg ”ublicznych KŚź, KŚL, KŚŚń, KŚŚ2, KŚŚ3, 
KŚŚ4, KŚŚ5, KŚŚ6, KŚŚ7, za—azu–e się budowy 
ogrodzeLŁ  

6. Śrogi wewnętrzne ｦ do–azdy do dziaJe—, nie 
wyznaczone na rysun—u ”lanu, nalewy za”ro–e—tować 
–a—o drogi o szero—o`ci nie mnie–sze– niw wyni—a to  
z ”rze”isów odrębnych ｦ w tym dotyczących dróg 
”owarowychŁ  

7. Śo”uszcza się mowliwo`ć w”rowadzenia 

innych niw za”ro–e—towane w–azdów, z–azdów  
i s—rzywowaL z drogą —lasy KŚź zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymiŁ  

§ 9Ł źasady wy”osawenia w infrastru—turę 
technicznąńŁ Ustala się nastę”u–ące zasady 
zao”atrzenia w wodę: 

1)  obowiązu–e dotychczasowe zao”atrzenie  
w wodę ”itną (sanitarną) ”o”rzez rozbudowaną 
sieć wodociągową z gJębinowego u–ęcia HSW 
ｭCiemny Kątｬ ”odJączonego do stac–i 
uzdatniania wody zlokalizowanej poza 

obszarem planu,  
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2)  obowiązu–e dotychczasowe zao”atrzenie  
w wodę ”rzemysJową z sieci wodociągowej 

HSW ”o”rzez rozbudowaną sieć wodociągową 
z —anaJu zrzutowego śle—trowni Stalowa Wola  
i dotychczasowe ”owiązania z u—Jadem 
zewnętrznym miasta,  

3)  obowiązu–e rozbudowa ”rzewodów 
wodociągowych wody sanitarne– oraz 
”rzemysJowe– w dostosowaniu do ”lanowanego 

zagos”odarowania terenu z uwzględnieniem 
ochrony ”rzeciw”owarowe–,  

4)  do”uszcza się sytuowanie nowych ”rzewodów 
wodociągowych w liniach rozgranicza–ących 
dróg ”oza –ezdnią istnie–ącą lub ”ro–e—towaną 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  

5)  obowiązu–e ”eJne ”o—rycie za”otrzebowania na 
wodę do celów ”rzeciw”owarowych zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi; ”rzewody 
wodociągowe ma–ą być wy”osawone  
w hydranty ”rzeciw”owarowe, zgodnie  
z ”rze”isami i normami obowiązu–ącymi  
w za—resie ochrony ”rzeciw”owarowe–Ł  

2. Ustala się nastę”u–ące zasady oczyszczania i 
od”rowadzania `cie—ów i wód o”adowych: 

1)  obowiązu–e od”rowadzenie `cie—ów do sieci 
kanalizacyjnej zbiorczej w oparciu o 

rozbudowany system kanalizacji 

ogólnos”Jawne– grawitacy–no-pompowej, 

ws”ólny dla obszaru HSW i obszaru ob–ętego 
”lanem, ”odJączony do oczyszczalni `cie—ów 
zlokalizowanej poza obszarem planu,  

2)  wprowadzenie do sieci kanalizacji zbiorczej 

ogólnos”Jawne– grawitacy–no-pompowej 

`cie—ów ”rzemysJowych musi nastą”ić z 
zachowaniem warun—ów o—re`lonych w 

”rze”isach odrębnych,  

3)  do”uszcza się od”rowadzanie `cie—ów 
sanitarnych do —anaJu sanitarnego w ciągu ulicy 
Grabs—iego ”owiązanego z u—Jadem 
zewnętrznym miasta,  

4)  wszystkie tereny zabudowane i przeznaczone 

do nowe– zabudowy ob–ęte ”lanem ma–ą zostać 
uzbrojone w sieci kanalizacyjne, 

rozbudowywane i modernizowane stosownie 

do ”otrzeb, z zastrzeweniem § 6 ustŁ 7 i 8,  

5)  do”uszcza się od”rowadzanie wód o”adowych 
i roztopowych do systemu kanalizacji 

ogólnos”Jawne– lub do gruntu z zastrzeweniem § 
7 ust. 3 pkt. 3,  

6)  do”uszcza się budowę nowych —anaJów 
sanitarnych w liniach rozgranicza–ących 
istnie–ących i ”ro–e—towanych dróg ”oza ”asem 
jezdni,  

7)  nowe —anaJy sanitarne ma–ą być ”rowadzone  
w odlegJo`ciach od granicy ”asa drogowego 
o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych i s”eJniać 
wymagania podane w tych przepisach,  

8)  do”uszcza się inne niw tereny dróg ”ublicznych 
trasy rurociągów —analizacy–nych tyl—o  
z uzasadnionych ”owodów technicznych lub 
ekonomicznych,  

9)  do”uszcza się w obrębie terenów zabudowy 

usJugowe– oraz terenów obie—tów 
”rodu—cy–nych, s—Jadów i magazynów 
lo—alizac–ę wyso—owyda–nych za—Jadowych 
oczyszczalni `cie—ów ”rzemysJowych 
u—ierun—owanych na usuwanie zanieczyszczeL 
s”ecyficznych związanych z technologią 
dziaJalno`ci danego ”odmiotu,  

10)  obowiązu–e utrzymanie istnie–ących rowów 
drenarskich (opaskowych) przy 

rekultywowanych stawach osadowych nr I ｦ VI 

HSW.  

3. Ustala się nastę”u–ące zasady zao”atrzenia 
w gaz: 

1)  obowiązu–e zao”atrzenie w gaz ziemny z sieci 
—ra–owe– za ”o`rednictwem istnie–ących stac–i 
redukcyjno-pomiarowych gazu na terenach G1, 

G2, G3,  

2)  do”uszcza się rozbudowę i remonty 
istnie–ących gazociągów,  

3)  do”uszcza się budowę nowych gazociągów 
`redniego oraz nis—iego ci`nienia,  

4)  nowo ”ro–e—towane gazociągi mogą być 
”rowadzone w liniach rozgranicza–ących 
istnie–ących dróg, ”oza ”asem –ezdni,  
w uzasadnionych ”rzy”ad—ach do”uszcza się 
lo—alizac–ę w ”asie –ezdni zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymiŁ  

4. Ustala się nastę”u–ące zasady zasilania  
w energię ele—tryczną: 

1)  gJównym uródJem zao”atrzenia w energię 
ele—tryczną ”ozosta–ą ele—troenergetyczne 
stac–e wyso—iego na”ięcia ńńŃł6—V na terenach 
E2 i E3,  

2)  ”odstawowym uródJem zao”atrzenia w energię 
ele—tryczną ”ozosta–ą re–onowe stac–e 
”o`redniczące 6ł6—V i stac–e transformatorowe 

6/0,4kV na terenach E1, E4, E5, E6, E7, E8, 

E9,  

3)  do”uszcza się lo—alizac–e ”ro–e—towanych 
ele—troenergetycznych stac–i ”o`redniczących 
6/6kV na terenach E10 i E11,  

4)  nową sieć ele—troenergetyczną `redniego  
i nis—iego na”ięcia nalewy wy—onywać 
wyJącznie –a—o linie —ablowe,  

5)  do”uszcza się u—Jadanie linii —ablowych  
w obrębie ”asa drogowego istnie–ących oraz 
”ro–e—towanych dróg zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymi,  

6)  nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 

_NłŃ,4 —V nalewy budować wyJącznie  

w wy—onaniu wnętrzowym, –a—o 
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maJogabarytowe stac–e wolnosto–ące oraz –a—o 
stac–e umieszczane wewnątrz budyn—ów,  

7)  wymagane –est zachowanie wzdJuw linii 
wyso—iego na”ięcia ńńŃ —V strefy techniczne– 
terenów wolnych od zabudowy zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi.  

5. Ustala się nastę”u–ące zasady Jączno`ci 
telekomunikacyjnej:  

1)  obowiązu–e dotychczasowy ”rzebieg sieci  
i lo—alizac–a urządzeL tele—omuni—ac–i oraz 
mowliwo`ć ich rozbudowy,  

2)  do”uszcza się umieszczanie na budyn—ach 
nadawczych anten radiowych,  

3)  linie sieci tele—omuni—acy–nych nalewy 
”rowadzić wyJącznie w —analizac–i —ablowe– 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  

4)  obowiązu–e lo—alizac–a szafe— z urządzeniami 
infrastru—tury tele—omuni—acy–ne– w obrębie linii 
rozgranicza–ących istnie–ących i ”rojektowanych 

dróg zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  

6. Ustala się nastę”u–ące zasady zao”atrzenia 
w cie”Jo: 

1)  obowiązu–e dotychczasowy ”rzebieg sieci 
cie”Jownicze– nadziemne– i ”odziemne–  
z mowliwo`cią –e– rozbudowy,  

2)  do”uszcza się mowliwo`ć budowy sieci 

cie”Jownicze– w o”arciu o system mie–s—i,  

3)  do”uszcza się zao”atrzenie w cie”Jo sieciowe  
z istnie–ące– sieci wewnętrzne– fun—c–onu–ące– 
na terenie HSW,  

4)  do”uszcza się mowliwo`ć realizac–i 
indywidualnych systemów grzewczych, w tym 
lokalnych kotJowni gazowych i ole–owych,  

5)  do celów grzewczych do”uszcza się 
stosowanie rozwiązaL technicznych i mediów 
grzewczych ogranicza–ących emis–e 
zanieczyszczeL do ”owietrza ”o”rzez 
stosowanie paliw niskoemisyjnych lub 

alternatywnych uródeJ energiiŁ  

7. Ustala się nastę”u–ące zasady gos”odar—i 
odpadami: 

1)  obowiązu–e odbiór od”adów —omunalnych na 
zasadach o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych,  

2)  obowiązu–e s—Jadowanie od”adów staJych  
w ”o–emni—ach ”rzeznaczonych wyJącznie na 
ten cel,  

3)  miejsca zbierania od”adów ma–ą być 
wydzielone i zadaszone,  

4)  odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej 

dziaJalno`ci ”rodu—cy–ne– muszą być 
wykorzystane lub unieszkodliwione na 

zasadach o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych,  

5)  s”osób zagos”odarowania dziaJe— w obrębie 
terenów ”rzeznaczonych do zabudowy musi 
uwzględnić lo—alizac–e mie–sc zbierania 
od”adów staJych ”rzed ich wywozem, wraz  
z zabez”ieczeniem ”rzed zagroweniami 
zanieczyszczeniem wód gruntowych zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi,  

6)  na terenie Oźr do”uszcza się s—Jadowanie 

od”adów o chara—terze gruzu budowlanego 
ma–ące na celu wy”eJnienie —watery stawu 
osadowego, wyJącznie w ramach dziaJaL 
rekultywacyjnych realizowanych zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ  

RozdziaJ III 

Ustalenia szczegóJowe dotyczące przeznaczenia 
wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi kategorii 
terenów, zasad ich zagospodarowania i warunków 

zabudowy 

§ ńŃŁ Tereny zabudowy usJugowe– ｦ usJugi 
komercyjne (U1, U2, U3) 

1. Śla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami Uń, U2, U3 ustala się nastę”u–ące 
przeznaczenie:  

1)  ”odstawowe ”od obie—ty i urządzenia 
umowliwia–ące realizac–ę usJug —omercy–nych,  

2)  dopuszczalne pod:  

a)  instytuc–e ws”iera–ące innowacy–no`ć i transfer 
zawansowanych technologii,  

b)  magazyny, s—Jady, hurtownie,  

c)  zabudowę związaną z ”rodu—c–ą, 
wytwórczo`cią i ”rzetwórstwem,  

d)  budynki administracyjne i biurowe.  

3)  uzu”eJnia–ące ”od:  

a)  obie—ty, urządzenia i sieci infrastru—tury 
technicznej,  

b)  zaplecza socjalne,  

c)  do–`cia i ”od–azdy do budyn—ów, ”lace 
manewrowe oraz drogi wewnętrzne, ”ar—ingi  
i miejsca postojowe nie wyznaczone na rysunku 

planu,  

d)  ciągi ”iesze i `ciew—i rowerowe,  

e)  zieleL urządzona,  

f)  obie—ty maJe– archite—turyŁ  

2. W granicach terenów Uń, U2, U3 
obowiązu–e za—az lo—alizac–i:  

1)  budyn—ów miesz—alnych oraz miesz—aL 
wbudowanych,  

2)  wolnosto–ących obie—tów sJuwących realizac–i 
celów ”ublicznychŁ  
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3. Ustala się nastę”u–ące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenów zabudowy usJugowe– ｦ 

usJugi —omercy–ne Uń, U2, U3:  

1)  wyso—o`ć nowych budyn—ów ”rodu—cy–nych, 
s—Jadowych i magazynowych nie mowe 
”rze—raczać 3Ń m,  

2)  wyso—o`ć ”ozostaJe– zabudowy nie mowe 
”rze—raczać ń8 m,  

3)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy nie mowe 
być wywszy niw ń,5,  

4)  ustala się ”owierzchnię terenu biologicznie 
czynną nie mnie–szą niw ń5% ”owierzchni 
dziaJ—i budowlane–,  

5)  ws—auni— ”owierzchni zainwestowane– nie 
mowe być wię—szy niw 85% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej,  

6)  do”uszcza się stosowanie dowolnych form 
dachów,  

7)  obowiązu–e za—az stosowania ogrodzeL ”eJnych 
za wy–ąt—iem sytuac–i uzasadnionych 
wymaganiami technologicznymi lub 

uciąwliwo`cią ”rowadzone– dziaJalno`ci,  

8)  w zagos”odarowaniu terenów nalewy stosować 
zieleL o chara—terze izolacy–nymŁ  

§ ńńŁ Tereny obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadów 
i magazynów (Pń, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, 

P19)1. Śla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 

P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 ustala 

się nastę”u–ące ”rzeznaczenie:  

1)  podstawowe pod:  

a)  budynki i hale produkcyjne,  

b)  magazyny, s—Jady, hurtownie,  

c)  ”ar—i technologiczne, centra innowacy–no`ciŁ  

2)  dopuszczalne pod:  

a)  obie—ty i urządzenia umowliwia–ące realizac–ę 
usJug —omercy–nych,  

b)  budynki administracyjne i biurowe.  

3)  uzu”eJnia–ące ”od:  

a)  obie—ty, urządzenia i sieci infrastru—tury 
technicznej,  

b)  zaplecza socjalne,  

c)  do–`cia i ”od–azdy do budyn—ów, ”lace 
manewrowe oraz drogi wewnętrzne, ”ar—ingi  
i miejsca postojowe nie wyznaczone na rysunku 

planu,  

d)  ciągi ”iesze i `ciew—i rowerowe,  

e)  zieleL urządzona,  

f)  obie—ty maJe– archite—turyŁ  

2. W granicach terenów Pń, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, 

Pń7, Pń8, Pń9 obowiązu–e za—az wznoszenia:  

1)  budyn—ów miesz—alnych oraz miesz—aL 
wbudowanych,  

2)  wolnosto–ących obie—tów sJuwących realizac–i 
celów ”ublicznychŁ  

3. Ustala się nastę”u–ące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenów obie—tów ”rodu—cy–nych, 
s—Jadów i magazynów Pń, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, 

P19:  

1)  wyso—o`ć nowych budyn—ów ”rodu—cy–nych, 
s—Jadowych i magazynowych nie mowe 
”rze—raczać 3Ń m,  

2)  wyso—o`ć ”ozostaJe– zabudowy nie mowe 
”rze—raczać ń8 m,  

3)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy nie mowe 

być wywszy niw ń,5,  

4)  ustala się ”owierzchnię terenu biologicznie 
czynną nie mnie–szą niw ńŃ% ”owierzchni 
dziaJ—i budowlane–,  

5)  ws—auni— ”owierzchni zainwestowane– nie 
mowe być wię—szy niw 9Ń% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej,  

6)  do”uszcza się stosowanie dowolnych form 

dachów,  

7)  obowiązu–e za—az stosowania ogrodzeL ”eJnych 
za wy–ąt—iem sytuac–i uzasadnionych 
wymaganiami technologicznymi lub 

uciąwliwo`cią ”rowadzone– dziaJalno`ci,  

8)  w zagos”odarowaniu terenów nalewy stosować 
zieleL o chara—terze izolacyjnym.  

§ ń2Ł Tereny zieleni urządzone– (źPń, źP2, 
ZP3)1. Śla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami źPń, źP2, źP3, ustala się nastę”u–ące 
przeznaczenie:  

1)  ”odstawowe ”od zieleL urządzoną i izolacy–ną,  

2)  dopuszczalne pod:  

a)  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,  

b)  urządzenia ochrony ”rzeciw”owarowe–,  

c)  urządzenia sJuwące izolac–i od uciąwliwo`ci 
ruchu drogowego,  

d)  drogi wewnętrzne i do–azdy o ”rzebiegu w linii 
wschód ｦ zachód nie wyznaczone na rysun—u 
planu na terenie oznaczonym symbolem ZP2.  

3)  uzu”eJnia–ące ”od:  

a)  zieleL towarzyszącą urządzeniom i usJugom 
komunikacyjnym,  
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b)  obie—ty maJe– archite—turyŁ  

2. W granicach terenów źPń, źP2, źP3 
obowiązu–e za—az wznoszenia budyn—ów oraz 
obie—tów tymczasowychŁ  

3. W granicach terenu źPń obowiązu–e za—az 
zagos”odarowania terenu związanego z nasadzeniem 
zieleni wysokiej.  

4. Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagos”odarowania terenów źPń, źP2, źP3:  

1)  powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mowe być mnie–sza niw 9Ń% ”owierzchni 

terenów źPń, źP2, źP3,  

2)  powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mowe być mnie–sza niw 6Ń% ”owierzchni terenu 
ZP2,  

3)  obowiązu–e za—az stosowania ogrodzeLŁ  

§ ń3Ł Tereny zieleni o fun—c–ach ochronno ｦ 

stabilizu–ących i estetycznych (źr)ń. Dla terenu 

oznaczonego na rysun—u ”lanu symbolem źr ustala się 
”rzeznaczenie ”odstawowe ”od zieleL nis—ą ｦ 

zagos”odarowanie mieszan—ą traw o fun—c–ach 
ochronno-stabilizu–ących i estetycznychŁ  

2. Śo”uszcza się ”ozostawienie drzew  
i —rzewów z su—ces–i naturalne– na obrzewu terenu źrŁ  

§ ń4Ł Tereny zieleni o fun—c–ach ochronno ｦ 

stabilizu–ących i estetycznych z tymczasowym 
zagos”odarowaniem związanym z realizac–ą 
rekultywacji technicznej (OZr)1. Dla terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem OZr ustala 

się ”rzeznaczenie ”odstawowe ”od zieleL nis—ą ｦ 

zagos”odarowanie mieszan—ą traw o fun—c–ach 
ochronno-stabilizu–ących i estetycznychŁ  

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem Oźr ustala się tymczasowe 
zagospodarowanie terenu: teren infrastruktury 

technicznej ｦ gospodarowanie odpadami ｦ 

umowliwia–ące wy—onanie zadaL związanych  
z techniczną re—ultywac–ą stawu osadowego nr VI 
HSW zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  

§ ń5Ł Tereny dróg ”ublicznych (KŚź, KŚL, 
KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, KDD6, KDD7)1. 

Dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami KDZ, KDL, KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, 

KŚŚ5, KŚŚ6, KŚŚ7 ustala się nastę”u–ące 
przeznaczenie:  

1)  podstawowe pod:  

a)  jezdnie ulic,  

b)  do–`cia ”iesze i `ciew—i rowerowe,  

c)  zatoki autobusowe,  

2)  uzu”eJnia–ące ”od:  

a)  zatoki parkingowe,  

b)  pasy postojowe,  

c)  ”ętlę autobusową,  

d)  tymczasowe obiekty budowlane w postaci 

—ios—ów ulicznych ”rzy ”rzystan—ach 
autobusowych komunikacji zbiorowej,  

e)  urządzenia i sieci infrastru—tury techniczne–,  
w tym przeciw”owarowe–,  

f)  urządzenia do obsJugi —omuni—ac–i zbiorowe–,  

g)  urządzenia sJuwące izolac–i od uciąwliwo`ci 
ruchu drogowego,  

h)  zieleL urządzoną oraz izolacy–ną,  

i)  szpalery zieleni wysokiej,  

j)  obie—ty maJe– archite—tury,  

k)  elementy budowli ziemnych (skarpy i ich 

podparcia konstrukcyjne) oraz odwodnienie 

korpusu drogi.  

2. Ustala się nastę”u–ące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenów KŚź, KŚL, KŚŚń, KŚŚ2:  

1)  do”uszcza się w”rowadzenie nowych z–azdów 
na drogę KŚź zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  

2)  zabezpieczenie miejsc na przystanki 

autobusowe komunikacji zbiorowej na drogach 

KDZ i KDL,  

3)  nasadzenie zieleni ochronne– (—rzewów i drzew) 
wzdJuw dróg —lasy KŚź i KŚLŁ  

§ ń6Ł Tereny ”ar—ingów oraz urządzeL i usJug 
komunikacyjnych (KU1, KU2, KU3, KU4, KU5, KU6, 

KU7). 

1. Śla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami KU1, KU2, KU3, KU4, KU5, KU6, KU7 

ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie:  

1)  podstawowe pod jednopoziomowe parkingi  

i miejsca postojowe,  

2)  dopuszczalne pod stacje paliw ”Jynnych  
i gazowych w granicach terenów KUń, KU2, 
KU7,  

3)  do”uszczalne ”od tereny obie—tów 
produ—cy–nych, s—Jadów i magazynów (jak dla 

obszarów od Pń do Pń9) w granicach terenu 
KU7  

4)  uzu”eJnia–ące ”od:  

a)  obie—ty maJe– archite—tury,  

b)  urządzenia sanitarne,  

c)  urządzenia i sieci infrastru—tury techniczne–,  
w tym ”rzeciw”owarowe–,  

2. W granicach terenów KUń, KU2, KU3, KU4, 
KU5, KU6 obowiązu–e za—az wznoszenia:  

1)  budyn—ów,  

2)  garawy blaszanych,  
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3)  stac–i ”aliw ”Jynnych i gazowych w obrębie 

terenów KU3, KU4, KU5, KU6Ł  

3. Ustala się nastę”u–ące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenów KUń, KU2, KU3, KU4, 
KU5, KU6, KU7:  

1)  obowiązu–e odwodnienie ”owierzchni ”ar—ingu 
”olega–ące na u–ęciu wód o”adowych  
i odprowadzeniu do kanalizacji po uprzednim 

podczyszczeniu,  

2)  mie–sca zbierania od”adów ma–ą być 
wydzielone i zadaszone,  

3)  powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mowe być mnie–sza niw ńŃ% ”owierzchni 
terenów KUń, KU2, KU3, KU4, KU5, KU6, 
KU7.  

§ ń7Ł Tereny infrastru—tury technicznej ｦ 

wodociągi (Wń, W2)ńŁ Śla terenów oznaczonych na 
rysun—u ”lanu symbolami Wń, W2 ustala się 
nastę”u–ące ”rzeznaczenie:  

1)  ”odstawowe ”od sieci i urządzenia 
infrastru—tury wodociągowe– t–Ł studnie u–ęcia 
ｭCiemny Kątｬ eń3 i e7,  

2)  uzu”eJnia–ące ”od:  

a)  urządzenia i sieci infrastru—tury techniczne–,  

b)  zieleL nis—ąŁ  

2. W granicach terenów Wń, W2 za—azu–e się 
wznoszenia innych obie—tów niw wymienione w ustŁ ńŁ  

3. źa—azu–e się zagos”odarowania terenu do 
celów niezwiązanych z e—s”loatac–ą u–ęcia wody.  

4. Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagos”odarowania terenów Wń, W2:  

1)  powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mowe być mnie–sza niw 9Ń% ”owierzchni 
terenów Wń, W2,  

2)  obowiązu–ą ogrodzenia awurowe, wy—onane  
z elementów metalowych; za—azu–e się budowy 

ogrodzeL ”eJnychŁ  

§ ń8Ł Tereny infrastru—tury techniczne– ｦ 

kanalizacja (K)1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

”lanu symbolem K ustala się nastę”u–ące 
przeznaczenie:  

1)  ”odstawowe ”od budyn—i, sieci i urządzenia 
infrastruktury kanalizacyjnej,  

2)  uzu”eJnia–ące ”od:  

a)  urządzenia i sieci infrastru—tury techniczne–,  

b)  do–`cia i do–azdy do budyn—ów oraz drogi 
wewnętrzne, ”ar—ingi i mie–sca ”osto–owe nie 
wyznaczone na rysunku planu,  

c)  zieleL urządzonąŁ  

2. W granicach terenu K za—azu–e się 
wznoszenia innych obie—tów niw wymienione w ustŁ 1.  

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

1)  do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę  
i nadbudowę istnie–ące– zabudowy, o —tóre– 
mowa w ust. 1,  

2)  wyso—o`ć budyn—ów nie nowe ”rze—raczać ń5 
m,  

3)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy nie mowe 
być wywszy niw ń,5,  

4)  powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mowe być mnie–sza niw ńŃ% ”owierzchni terenu 
K,  

5)  ws—auni— ”owierzchni zainwestowane– nie 
mowe być wię—szy niw 9Ń% ”owierzchni terenu 

K,  

6)  obowiązu–ą ogrodzenia awurowe, wy—onane  
z elementów metalowych; za—azu–e się budowy 
ogrodzeL ”eJnych,  

7)  mie–sca zbierania od”adów ma–ą być 
wydzielone i zadaszone.  

§ ń9Ł Tereny infrastru—tury techniczne– ｦ 

elektroenergetyka (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, 

E10, E11)1. Śla terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolami E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, 

śńŃ, śńń ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie:  

1)  ”odstawowe ”od budyn—i, sieci i urządzenia 
infrastruktury elektroenergetycznej,  

2)  uzu”eJnia–ące:  

a)  obiekty i budynki gospodarcze,  

b)  do–`cia i ”od–azdy do budyn—ów oraz drogi 
wewnętrzne, ”ar—ingi i mie–sca ”osto–owe nie 
wyznaczone na rysunku planu,  

c)  urządzenia i sieci infrastru—tury techniczne–,  

d)  zieleL urządzona.  

2. W granicach terenów śń, ś2, ś3, ś4, ś5, 
ś6, ś7, ś8, ś9, śńŃ, śńń za—azu–e się wznoszenia 
innych obie—tów niw wymienione w ustŁ ńŁ  

3. Ustala się nastę”u–ące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenów śń, ś2, ś3, ś4, ś5, ś6, 
E7, E8, E9, E10, E11:  

1)  do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę  
i nadbudowę istnie–ące– zabudowy, o —tóre– 
mowa w ust. 1,  

2)  wyso—o`ć budyn—ów nie nowe ”rze—raczać ń5 
m,  

3)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy nie mowe 
być wywszy niw ń,5,  
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4)  powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mowe być mnie–sza niw ńŃ% ”owierzchni 
terenów śń, ś2, ś3, ś4, ś5, ś6, ś7, ś8, ś9, 
E10, E11,  

5)  ws—auni— ”owierzchni zainwestowane– nie 
mowe być wię—szy niw 9Ń% ”owierzchni terenu 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11,  

6)  obowiązu–ą ogrodzenia awurowe, wy—onane z 
elementów metalowych; za—azu–e się budowy 
ogrodzeL ”eJnych,  

7)  mie–sca zbierania od”adów ma–ą być 
wydzielone i zadaszone.  

§ 2ŃŁ Tereny infrastru—tury techniczne– ｦ 

gazownictwo (G1, G2, G3)1. Śla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami G1, G2, G3 

ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie:  

1)  ”odstawowe ”od sieci i urządzenia 
infrastruktury gazowniczej,  

2)  uzu”eJnia–ące ”od:  

a)  urządzenia i sieci infrastru—tury techniczne–,  

b)  zieleL nis—ąŁ  

2. W granicach terenów Gń, G2, G3 zakazuje 

się wznoszenia innych obie—tów niw wymienione  
w ust. 1.  

3. Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagos”odarowania terenów Gń, G2, G3:  

1)  powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mowe być mnie–sza niw ńŃ% ”owierzchni 
terenów Gń, G2, G3,  

2)  wskauni— ”owierzchni zainwestowane– nie 
mowe być wię—szy niw 9Ń% ”owierzchni 
terenów Gń, G2, G3,  

3)  obowiązu–ą ogrodzenia awurowe, wy—onane  
z elementów metalowych; za—azu–e się budowy 
ogrodzeL ”eJnychŁ  

RozdziaJ VI 

Prze”isy —oLcowe 

§ 2ńŁ ńŁ Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 12 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

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

rŁ Nr 8Ń ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁzmŁ) ustala się wyso—o`ć 
staw—i ”rocentowe–, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 

tej ustawy:  

1)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami U1, U2, U3, P1, P2, P3, P4, P5, P6, 

P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, 

Pń6, Pń7, Pń8, Pń9 wyso—o`ć staw—i wynosi 
2%,  

2)  dla ”ozostaJych terenów wyso—o`ć staw—i 
wynosi 1%.  

§ 22Ł Tracą moc w caJo`ci ustalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

terenów S”ec–alne– Strefy ś—onomiczne– w Stalowe– 
Woli uchwalonego UchwaJą Nr XXXVł69ŃłŃń Rady 
Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28.12.2001 r., 

o”ubli—owaną w ŚzŁ UrzŁ Wo–Ł Pod—ar”ac—iego Nr 6  
z dnia 11.02.2002 r. pozŁ 74 wraz z ”óunie–szymi 
zmianami.  

§ 23Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.  

§ 24Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń 
dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  

 

* źaJączni—a Nr 2 i Nr 3 nie ogJasza sięŁ 
 

 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

StanisJaw Cisek 
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źaJączni— Nr 1 

do UchwaJy nr LIVł9ń6łŃ9 

Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

z dnia 6 listopada 2009 r. 

 

 

 


