
UCHWAt.A Nr XXVIII/182/2004 
RADYMIASTA 

z dnia 5 pazdziemika 2004 r. 

uchwalenia Miejscowego Zagospodarowania 
Nr 62113/2002wrejonie ulicy Rumiankowej w Rzeszowie. 

Oziatajqc na podstawie art. 18, ust. pkt. 5 i ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 gminnym ( Oz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591, 
z pain. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1 r. 0 zagospodarowaniu 
przestrzennym U. z 1 r., Nr 15, poz. 139, z z art. 85 
ust. 2 ustawy marca 2003r. 0 

przestrzennym U. Nr 80, poz. 717, z pain. zm.) 

Rada Rzeszowa uchwala, co nastQpuje: 

I. PRZEPISY OGOLNE 

§ 1 

1. Uchwala Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Nr 62/13/2002 w ulicy Rumiankowej w 

2. Integralnq CZE~scla rysunek planu, sporzqdzony na w 
1:1 000, stanowiqcy graficzny do uchwafy, ktary 
obowiqzuje w okreslonym legendq. 

§2 

1. 	 Plan obejmuje 0 powierzchni okafo 
w obr~bie Zimowit w zgodnie z zafqcznikiem 

2. 	 W zagospodarowaniu obszaraw nalezy uwzgl~dni6 uwarunkowania 
wynikajqce z pafozenia w Garniczym Gazu Ziemnego 

§3 

1. 	 Przedmiotem ustalen planu 
1) przeznaczenie terenaw, na rysunku planu symbol em MN, 

pod jednorodzinnq zabudow~ 
2) przeznaczenie terenu, rysunku planu symbolem ZR, 

pod zielen rekreacyjnq; 
przeznaczenie terenu, planu symbolem 
pod ogradki przydomowe; 

terenu, planu symbolem 
pod urzqdzenia infrastruktury 
przeznaczenie terenu, planu symbolem KL, pod 
publicznq ulic~ lokalnq. 

i warunki zagospodarowania zostafy okreslone w "Przepisach 
szczeg6fowych" uchwaty. 
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§4 

lIekroe w uchwale jest mowa 0: 

1) granicy obszaru planu - nalezy przez to rozumiee lini~ wyznaczajqGq ~u,:>L..a 

ktorej nie moze bye korygowany w procedurze wydawania rlal~\I"" 
adminrstracyjnych; 

2) 	infrastrukturze technicznej - obiekty i urzqdzenia 
techniczne stuzqce zaspokojeniu gospodarczych w danym 
ukfadzie osadniczym, na ktore sktadajq system komunikacji i transportu 
(drogi, ulice, itp.) oraz uzbrojenia (wodociqgi i kanalizacja, 
i telekomunikacyjne); 

3) 	 linii rozgraniczajqcej - nalezy to rozumiee lini~ wyznaczajqGq granice 
terenow 0 r6znym i zasadach zalqm;pclda 
maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy 
lini~, kt6rej nalezy przy lokalizacji zabudowy; 

5) 	 miejscach postojowych - przez to rozumiee wydzielone 
wielostanowiskowe, garaze naziemne, grupy parkingowych wzdtuz ulic 
oraz podziemne; 

6) przeznaczeniu teren6w - nalezy to rozumiee funkcj~ terenu, spos6b 
uzytkowal1ia terenu, ustalony w planie zagospodarowania 

II. PRZEPISY SZCZEGOt.OWE 

§5 

1. 	 na rysunku planu symbolem 4 MN, 0 pow. 0,29 ha, okreslony 
liniami rozgraniczajqcymi oraz granicami planu, pod 
budownictwo jednorodzinne, w zabudowie wolnostojqcej oraz niezb~dne 

infrastruktury technicznej, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 
1) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) od strony ulicy Rum iankowej , zgodnie z rysunkiem planu, 
b) od strony uHcy, oznaczol1ej na rysunku planu symbolem KL, zgodnie 

z rysunkiem planu; 
2) terenu na budowlane nalezy w oparciu 0 regularne 

ksztatly geometryczne przy zachowaniu minimalnej powierzchni oketo 0.05 ha, 
pod warunkiem zapewnienia dojazdu do dziafki, 
wysokose zabudowy: 

dwie kondygnacje mieszkalne, w tym jedl1a w przestrzeni pod dasza , 
b) dopuszcza podpiwniczenia budynk6w; jednak wyniki 

geotechnicznych podloza, 
4) forma zabudowy: 

zabudowa powinna si~ nowoczesnq formq architektoniczl1q, 
harmonijnie komponujqGq z krajobrazem i resztq zabudowy 

b) symetryczne nachylenie dachowych kqtem 30 do 45 stopni, 
krytych dach6wkq ceramicznq lub blachodach6wkq, w kolorystyce 
harmonizujqcej z kolorystykq zabudowy, 

c) 	 i inne budynki gospodarcze uksztatlowae w nawiqzaniu do 
architektury budynku mieszkalnego, czym si~ 

z brytq budynku mieszkalnego, pod warunkiem zachowania wizualnej 
odr~bnosci formy i funkcji, 
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na terenach poza liniami zabudowy dopuszcza sytuowanie obiekt6w 
o charakterze rekreacyjnym (np. altan), 


6) minimum 50% powierzchni dziatki powinno pozostac biologicznie 

Zasady obsfugi komunikacyjnej: 

1) dosh~pnosc komunikacyjna: 


a) po stronie pOtnocnej terenu od ulicy Rumiankowej, 
b) po stronie pafudniowej terenu od utiey, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem Kl, 
2) miejsca postojowe na dziafce. 

§6 

Teren, na rysunku planu symbolem ZR, 0 pow. ha, okreslony liniami 
rozgraniczajqcymi oraz granicami obszaru planu, pod 
rekreacyjnq z utwardzonym, wykonanym z element6w drobnowymiarowych, 
ciqgiem pieszym szerokosci okafo m, 0 przebiegu zgodnym z rysunkiem planu, 
z dopuszczeniem lokalizacji boisk sportowych, plac6w i Sfuzqcych do 

i zabaw dla dzieci, oraz element6w infrastruktury technicznej, b~dqcych 
rezultatem starannego opracowania plastycznego. 

§7 

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem ZD, 0 pow. 0,09 ha, okreslony liniami 
rozgraniczajqcymi oraz granicami obszaru planu, si~ pod ogr6dki 
przydomowe, z mozliwosciq uprawy warzyw, drzew owocowych, roslinnosci 
o rekreacyjnym (np. ozdobnych krzew6w), bez mozliwosci 
wznoszenia obiekt6w kubaturowych. 

§8 

oznaczony na rysunku planu symbolem EE, 0 pow.0,003 ha, okreslony liniami 
rozgraniczajqcymi, oraz granicami obszaru planu, si~ urzqdzenia 
infrastruktury technicznej, w szczeg61nosci transformatorowGt, z dost~pem 
komunikacyjnym od ulicy Rumiankowej. 

§9 

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem Kl, 0 pow.O, 18 ha, okreslony liniami 
rozgraniczajqcymi oraz granicami planu, si~ pod publicznGt, 

lokalnGt, fragmentem istniejqcej ulicy Krokusowej, 
o w liniach rozgraniczajqcych zgodnie z rysunkiem planu, oraz pod 
niezb~dne urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

III. ZASADY OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZN 

§ 10 

1.Ustala nast~pujctce zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wod~: z miejskiej sieci wodociqgowej, zgodnie z warunkami 

technicznymi 
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2) odprowadzenie: 
a) sciek6w sanitamych: do miejskiej kanalizacji sanitamej, zgodnie 

z warunkami technicznymi gestora miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 
b) 	w6d opadowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami 

technicznymi gestora miejskiej sieci kanatizacji deszczowej oraz organu 
ochrony srodowiska, 

3) zaopatrzenie w gaz: z niskopr~Znej miejskiej sieci gazowej, zgodnie 
z wymogami gestora tej sieci, 

4) zaopatrzenie w ciepto oraz cieptq wod~ uzytkowq z wtasnego zr6dta ciepta, 
z zastosowaniem paliw nie pogarszajqcych stanu srodowiska naturalnego, 

5) gromadzenie i wyw6z odpad6w komunalnych - na zasadach okreslonych przez 
organa gminy Rzesz6w, a gromadzenie i usuwanie odpad6w powstajqcych 
w wyniku prowadzonej dziatalnosci ustugowej - wedtug zasad okreslonych 
w obowiqzujqcych przepisach szczegrnowych, 

6) zaopatrzenie w energi~ elektrycznq - z elektroenergetycznej sieci miejskiej, 
zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci, z dopuszczeniem rozwiqzan 
indywidualnych nie pogarszajqcych stanu srodowiska, 

7) 	swiadczenie usfug telekomunikacyjnych sieciq przewodowq - podziemnq. 
2. 	 Przebieg sieci infrastruktury technicznej: w pasach ulic, ograniczonych liniami 

rozgraniczajqcymi, z zachowaniem wymagan okreslonych w odr~bnych 

przepisach. 
3 	 Dopuszcza si~ przebieg sieci infrastruktury technicznej poza pasarni ulic pod 

warunkiem, ze ich przebieg nie wykluczy mozliwosci zagospodarowania teren6w 
zgodnie z ustaleniami zwartymi w §5, §6, §7, §8, niniejszej uchwaty. 

IV. PRZEPISY KONCOWE 

§ 11 

Ustala si~ jednorazowq optat~ z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwiqzku z 
uchwaleniem planu: 


1) dla teren6w przeznaczonych na eele niepubliczne - w wysokosci 30%, 

2) dla teren6w przeznaczonych na cele publiczne - w wysokosci 0%. 


§12 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§13 

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia jej w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

Zatqczniki: Przewodniczqca 
Rysunek planu w skali 1:1000 Rady Miasta Rzeszowa 

cC"'~ c.. ~ 

Efi~e~ak 






