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UCHWAtA NR XV/108/99 
RADY MIASTA RZESZOWA 

zdnia 25 maja 1999 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego 
Nt 8/5/96tareou. budowDictw.a.mieszkaniowego.Da ZalesiuU 'II.Rzeszowie 

OziaJaj'lc na podstawie art .. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustswy z dnia 8 mares 1990 r. 
o samo~dzie terytorialnym (tekst jednolity Oz. U. z 1996 r. nr 13,. poz. 74. z p6zniejszymi 
zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 Jipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym 
.( Oz. U. Nr 89,poz. 415 zp6zniejszymi zmianami) 

Rada Mlasta Rzeszowa , uchwala co nasttpuje : 

I. PRZEPISY OG6LNE 

§1 

1. 	Uchwala si, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 8/5/96 terenu 
budownictwa mieszkaniowego· na Zalesiu II w Rzeszowie .przy ul. Ounikowskiego 
i ul. Wieniawskiego, zwany dalej planem. 

2. 	 IntegralnEtcz,sci'l planu jest rysunek planu w skali 1 :1000 stanowi'lcy zalttcznik do uchw~, 
obowi~uj'lcy w zakresie okreSlonym legend'l. 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okokJ 1,34 ha w rejonie ul. Ounikowskiego 
i ul. Wieniawskiego w Rzeszowie. 

§3 

1. 	 Ustala si,: 
1) .przeznaczenie teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MNIU, 2MN/U, 

3MN/U, 4MN/U I SMNlU, 0 btcznej powlerzchni ok. 1,22 ha, pod zabudow, 
mieszkaniowctjednomdzinnct wolnostoj'lCtt z.dopuszczeniem. nieuci'lZJiwych ushJg. 

2) 	 przeznaczenie teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 KZ i 2 KZ, 
o J~cznej powlerzcbnJ ok. ~09b.a .pod rozbudow~ ul. Wteniawskiego j urzctdzenia 
infrastruktury technicznej. 

3) przeznaczenie teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 KD,.2 KD I 3 KD 
o btcznej powierzchni ok. 0,03 ha, pod rozbudow, ulicy Ounikowskiego i urzEtdzenia 
infrasiruktury te.chnicznej. 

2. 	 Oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci linii przerywanych. okreslajct orientacyjne 
granice terenow a r6Znym przeznaczeniu i r6znych zasadach zago8podarowania. 
Uscislenie tych linii nasf'lpi ostatecznie wdecyzjach administracyjnych (decyzjach 
o warunkach.zabudowyJzagospodarow8nia terenu .. itp.). 
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3. 	 W zwiEtzku z mozliwosciEt wyst~powania stanowisk archeologicznych wszelkie 
ziemne, zwiEtZane z realizacjEt obiekt6w budowlanych i technicznych przed ich rozpocz~ciem 
winny bye zgroszone wtasciwej jednostce nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego. 

II. PRZEPISY SZCZEG6l0WE 

§4 

Ustala si~ nast~pujEtce szczeg6k>we zasady zagospodarowania dla teren6w oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 1 MN/UI, 0 powierzchni ok. 0,18 ha, 2 MN/UI 0 powlerzchni 
ok. 0,4 ha, 3 MN/UI 0 powierzchni ok. 0,2 ha, 4 MN/UI 0 powierzchni ok.0,33 ha i 5 MN/UI 
o powierzchni ok. 0,11 ha: 

1) 	 wielkose i ksztaH dziatek budowlanych nalezy wyznaczye w spos6b zapewniajEtcy 
zachowBnie obo~u.i4Cy~h .pr:zepisbw iechniczno -budowlanych ..zabudowy., 
ustalonych linii zabudowy oraz dost~pu do ulic, przy czym minimalna wielkose dziatki 
nie maze bycmniejszaniZ.1000 m2

, 

2) 	 dziatki mogEt bye zabudowane budynkami wolnostojEtcymi mieszkalno - ustugowymi 
wraz zlowarzyszctCymi im ufZi\dzeniami jnfrastruktury jechnicznej max. do 40 % 
powierzchni dziatki, 

3). wysokosc zabudowy nie moze przekroczye dw6ch kondygnacji, 

4) bryhl i forma projektowanych budynk6w powinny bye dostosowane do krajobrazu, 

5) dachy budynk6w .. pawinny bye .dwu tub wielospadoweo ~ie nachyleniaghlwnych 


potaci dachowych 35° - 45° kryte dach6wkEt lub blachEt w kolorze naturalnej ceramiki, 
6) funkcj~ u~ugOWEt mozna htczye z funkcjEt mieszkaniowEt lub realizowae w oddzielnych 

obiektach, 
7) dla obiekt6w usrugowych nalety zapewnie miejscaparkingowe na wtasnej 

nieruchomosci, 
8) w. przypadku lokalizacjiusrug ustala si~~.ze. nie. mogEt pogarszacstanu.. srodowiska.. or~ 

powodowae uciEtzliwosci poza granicami nieruchomosci, 
9) linia zabudowy: 

a) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MN/UI i 2 MN/UI - w 
odlegrosci 30. mod. istniejillpej kraw~zLjezdniulicy. Wieniawskiego, 

b) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3 MN/U, 4 MN/U i 5 MN/U 
"""-zgodnie z rysunkiem .planu. 

10) Przed realizacjEt obiekt6w powinny bye wykonane badania warunk6w geologiczno 
gruntowych i wodnych z uwagi na. zr6znicowanie warun k6w . gruntowych .oraz plytkie 
wyst~powanie w6d gruntowych w rejonie ulicy Dunikowskiego. 

11) Przy projektowaniu zabudowy mieszkaniowej na terenach 1 MN/.u1 i ..2.MNI.UI, 
pofozonych w bezposrednim sEtsiedztwie projektowanego GPZ "Rzesz6w - Sfocina" 
nalaty uwzgl~dnie wymagania zawarte w przepisach dotyczEtcychbudowy urzEtdzen 
elektrycznych oraz w przepisach w sprawie ochrony ludzi i srodowiska przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym. 

§5 

1. 	 Ustala si~ nast~pujEtce zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) Zaopatrzenie w wod~: 
a) 0 charakterze tymczasowym - ze studni kopanych zlokalizowanych na terenach 

przeznaczonych w planie pod zabudow~ mieszkaniowEt, z rozprowadzeniem wody 
za pomoCEt przyhtczy wodocictQowych i hydrofor6w, 
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b) 0 charakterze docelowym - z komunalnej sleci wodoci~owej, po wybudowaniu 
sieci dosyJowej od istniejctcego przewodu wodoci~owego zlokalizowanego w ul. 
Wieniawskiego. 

2) Odprowadzanie sciek6w bytowo - gospodarczych z obiekt6w: 
a) 0 charakterze docelowym - do kanalizacji sanitarnej, po zrealizowaniu niezb~dnej 

sieci kanalizacyjnej, na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci i urzctdzen. 
b) 	 0 charakterze tymczasowym - do szczelnych zbiornik6w bezod~owych okresowo 

opr6zoiaoych,_ zlokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudow~ 

mieszkaniowct. Mozliwe jest takte zastosowanie lokalnych (indywidualnych) 
urzctdzen oczyszczajctcych scieki z odprowadzeniem oczyszczonych sciek6w do 
gruntu, po uzyskaniu odpowiednich zezwolen organ6w ochrony srodowiska, 

3) Zaopatrzenie w gaz po zrealizowaniu sieci z obr~bu osiedla IIZimowit", na warunkach 
uzgodnionych z gestorem sieci. 

4) Zasilanie w energi~ elektrycznc:t z istniejctcej sieci napowietrznej niskiego napi~cia, 
wedrug warunk6w technicznych okreslonych przez dostaw~ energii. 

5) Ogrzewanie budynk6w indywidualne: olejowe, gazowe lub inne nie pogarszajctce stanu 
srodowiska naturalnego. 

6) 	 Zapewnienie hitcznoScitelefonicznej,przez,przYhitczenie_do, istniejctcej w _ulicy 
Wieniawskiego, napowietrznej linii telefonicznej, wedrug warunk6w technicznych 
okreslonych przez operatora sieci. 

7) 	 Gromadzenie odpad6w stalych w pojemnikach zlokalizowanych na terenie obj~ym 
planem, zgodnie z warunkami okreslonymi przez przedsi~biorstwo oczyszczania 
miasta. 

8) Dost~pnosc komunikacyjna: 
a) dla teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MN/UI i 2 MN/U/, od 

istniejctcej ulicy Wieniawskiego, 
b) 	 dla teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3 MN/U/, 4 MNIUI i 5 MN/UI 

od istniejctcej ulicy Dunikowskiego, dla dziatek nie majctcych bezposredniego 
dost~pu do drogi publicznej, dojazd w ramach wydzielonych dziatek budowlanych, 

2. 	 Siee uzbrojenia terenu nalety lokalizowae w liniach rozgraniczajc:tcych ulic: Dunikowskiego 
i Wieniawskiego. 

3. 	 Dopuszcza si~ lokalizacje sieci uzbrojenia teren6w poza pasem ulicy Wieniawskiego 
i Dunikowskiego w sytuacji braku mozliwosci technicznych ich lokalizacji w obr~bie linii 
rozgraniczajctcych tych ulic. 

III. PRZEPISY KONCOWE 

§6 

Ustala si~ 30 % stawk~J sruZctect naliczaniu optaty za wzrost wartosci nieruchomosci w zwictzku 
z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 8/5/96. 

§7 

Traect moc ustalenia: 
Miejscowego Planu Og61nego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rzeszowa 
uchwalonego Uchwaht Nr XXXVl33/92 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 czerwca 1992 r. 
ogJoszonct w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Rzeszowskiego Nr 9/92, poz.109, 
z dnia 13 pafdziemika 1992 r. w granicach obJflYch nlnieJszym planem. 
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§8 
., 

Wykonanie Uchwaly zJeca si~ Zarz<\dowi Miasta. 

§9 

UchwEHa wchodzi w Zycie po upfywie 14 dni od daty jej ogroszenia w Dzienniku Urz~owym 
Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

PrzewodnicZ'lcy 
Rady Miasta Rzeszowa 

dr into Andrzej RYLSKI 






