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UCHWALA NR XLVI/1 I 2001 
RADY MIASTA RZESZOWA 
z dnia 30 stycznia 2001 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 1612199 zespotu usfug nieucictzliwych przy Alei Armii Krajowej w Rzeszowie 

Oziafajctc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzctdzie gminnym (tekstjednolity Oz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z poin. zm.) oraz 
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Oz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pain. zm.) 

RADAMIASTA RZESZOWA 
uchwala co nast~puje : 

I. PRZEPISY OGOLN E 

§ 1 

1. 	 Uchwala si~ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 161 21 99 
zespafu usfug nieucictzliwych przy Alei Armii Krajowej w Rzeszowie, zwany dalej 
planem. 

2. 	 Integralnct cz~scict planu jest rysunek planu w skali 1: 1000, stanowictcy zafctcznik 
do uchwafy, obowictzujctcy w zakresie okreslonym legendct. 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 pow. okafo 2,50 ha, polozony przy Alei Armii Krajowej w Rzeszowie. 

§3 

1. 	 Ustala si~: 

1) przeznaczenie terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolem UH, 0 powierzchni 
okafo 1,55 ha, pod usfugi komercyjne nieucictzliwe, 

2) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U, 
o powierzchni okofo 0,37 ha, pod zabudow~ jednorodzinnC\., z dopuszcZemem
nieucictzliwych uslug , 

3) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 	WZ, 0 powierzchni 
okafo 0,58 ha, pod urzctdzenia zaopatrzenia w wod~. 

2. 	 Zasady i warunki zagospodarowania terenow zostafy okreslone w " Przepisach 
szczegofowych" uchwaly . 



§4 


Linie rozgraniczajqce orientacyjne zostanq uscislone w decyzjach administracyjnych, 
ich przebieg moze bye skorygowany, pod warunkiem, ze nie wykluczy to mozliwosci 
zagospodarowania terenow zgodnie z ustaleniami planu. 

§5 

lIekroe w uchwale jest mowa 0 : 

1) 	 dominancie - nalezy przez to rozumiee charakterystycznie uksztaftowane elewacje 
lub ich fragmenty, obiekty, zespoty obiektow tub zespoty przestrzenne 0 cechach 
indywiduatnych, wyrozniajqce si~ w danym srodowisku, przyczyniajqce si~ do 
identyfikacji, pozwalajqce na tatwq orientacj~ w terenie, 

2) infrastrukturze technicznej - nalezy przez to rozumiee obiekty i urzqdzenia 
. techniczne stuZqce zaspokajaniu potrzeb bytowych i gospodarczych w danym 
. ukJadzie osadniczym, na ktore sktadajq si~ : system komunikacji i transportu ( drogi, 

ulice, itp.) oraz uzbrojenia ( wodociqgi i kanalizacja, sieci energetyczne 
i telekomunikacyjne .), . 

3) 	 linii rozgraniczajctcej orientacyjnej - nalezy przez to rozumiee lini~ wyznaczajqe<:t 
granice terenow 0 roznych funkcjach lub roznych zasadach zagospodarowania, ktorej 
przebieg zgodnie z ustaleniami planu, moze bye korygowany w ramach procedury 
wydawania decyzji administracyjnych, jednakte bez naruszenia istotnych ustalen 
planu, w szczegolnosci przeznaczenia terenow, 

4) 	 miejscach postojowych - nalezy przez to rozumiee wydzielone parkingi 
wielostanowiskowe, a takte garaze naziemne, garate podziemne oraz grupy miejsc 
parkingowych wzdfuz ulic, 

5) 	 przeznaczeniu terenow - nalezy przez to rozumlec funkcj~ terenu ustalonq 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

6) 	 usfugach komercyjnych - nalezy przez to rozumiee ustugi 0 charakterze rynkowym, 
nastawione na osict9ni~cie zysku, 

7) 	 usfugach nieucictzliwych - nalezy przez to rozumiee ustugi zwiqzane z obiektami nie 
zaliczanymi do szczegolnie pogarszajqcych stan srodowiska i zdrowia ludzi lub 
mogqcych pogorszye stan srodowiska, nie emitujqce nieprzyjemnych zapachow, 
widocznych dymow i oparow, nie wymagajqce sktadowania odpadow na otwartej 
przestrzeni, a takte nie generujqce hatasu 0 duzym nat~zeniu w porze nocnej (np. 
lokale gastronomiczne z dziatalnosciq nocnq) oraz nie powodujqce innych 
uciqzliwosci poza granicami nieruchomosci, 

8) 	 usfugach publicznych - nalezy przez to rozumiee usfugi majqce na celu realizacj~ 
celow publicznych, 

9) 	 otwarciu widokowym - nalezy przez to rozumiee zagospodarowanie obszaru 
znajdujqcego si~ pomi~dzy miejscem otwarcia, a obiektem lub obszarem, na ktore 
jest otwarcie w sposob nie zakfocajqcy wartosci widokowych i krajobrazowych. 

I 



II. PRZEPISY SZCZEGOt.OWE 

PRZEZNACZENIE, ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OBSt.UGI KOMUNIKACYJNEJ TERENOW 

§6 

1. 	 Teren 0 powierzchni okafo 0,48 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UH, 
przeznacza si~ pod usfugi komercyjne nieuciClzliwe, ustugi publiczne, z dopuszczeniem 
lokalizacji niezb~nych urzCldzeri infrastruktury technicznej i stacji transformatorowych, 
z uwzgl~dnieniem nast~pujClcych zasad: 

1) 	 linie rozgraniczajClce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) 	 wysokosc zabudowy - do trzech kondygnacji nadziemnych, 
3) 	 dominanta w p6tnocno - zachodnim narozniku zabudowy, w poblizu skrzyzowaniu al. 

Niepodlegtosci i al. Armii KrajoweJ, 
4) wszystkie obiekty powinny odznaczac si~ jednorodnCl stylistykCl i charakterem zabudowy 

oraz tworzyc harmonijnCl catosc, 
5) 	 pas zieleni izolacyjnej, w terenie wydzielonym liniami wewn~trznego podziatu, 

oznaczonym na rysunku planu symbolem KD/ZI - wzdtuz granicy z terenem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MNIU, 

6) 	 dopuszcza si~ podziat terenu na dziatki budowlane - przy zachowaniu minimalnej 
wielkosci dziatki 0,2 ha oraz zapewnieniu dojazdu do wydzielonych dziatek w postaci 
wewn~trznej ulicy dojazdowej, zlokalizowanej w terenie, oznaczonym na rysunku planu 
symbolem KD/ZI, wydzielonym liniami wewn~trznego podziafu. 

2. 	 Zasady obslugi komunikacyjnej terenu : 
1) 	 dosb~pnosc komunikacyjna - od al. Armii Krajowej lub projektowanej, poza granicami 

obszaru planu, ulicy glownej, oznaczonej na rysunku planu symbolem K 8.2. Go 1/2 
na zasadach uzgodnionych z wlasciwym zarzCldcq drogi, 

2) 	 miejsca postojowe, realizowane w granicach terenu w ilosci co najmniej 1 miejsce na : 
- 30 m2 powierzchni uzytkowej ustugowej, 

40 m 2 powierzchni uzytkowej biurowej, 
3) miejsca postojowe realizowane na powierzchni terenu - zlokalizowane w centralnej 

lub w pafudniowo-wschodniej cz~sci zespafu zabudowy. 

§7 

1. 	 Teren 0 powierzchni okafo 1,07 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2UH, 
przeznacza si~ pod ustugi komercyjne nieuciqzliwe, komunikacj~ pieszq i komunikacj~ 
samochodowq, z dopuszczeniem lokalizacji niezb~dnych urzqdzeri infrastruktury 
technicznej i stacji transformatorowych, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

1) 	 linie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu, 
3) wysokosc zabudowy nowo wznoszonych obiektow - do trzech kondygnacji 

nadziemnych, 
4) wszystkie obiekty powinny tworzyc harmonijnq calosc, 
5) przy zagospodarowaniu terenu nalezy uwzg'~dnic otwarcie widokowe na zabytkowy 

kosciOt w Stocinie oraz Pogorze zgodnie z rysunkiem planu, 
6) podzial terenu na dzialki budowlane, oznaczone na rysunku planu symbolem UH1 oraz 

UH2, wydzielone liniami wewn~trznego podziatu - zgodnie z rysunkiem planu, 
7) dost~p do terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UH2 od terenu ulic 

dojazdowych wraz z zieleniq urzCldzonq, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KD/ZU, 

8) dopuszcza si~ inne niz wskazane na rysunku planu liniami wewn~trznego podziatu 
proporcje powierzchni terenow przeznaczonych pod ustugi, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami UH1 i UH2 oraz terenu przeznaczonego pod ulice dojazdowe wraz z 



towarzyszqcq zieleniq urzqdzonq, oznaczonego na rysunku planu symbolem KD/ZU 
przy zachowaniu przebiegu linii zabudowy nieprzekraczalnej ustalonej w pkt 2) oraz 
zapewnieniu otwarcia widokowego ustalonego w pkt 5). 

2. Zasady obstugi komunikacyjnej terenu : 
1) 	 dost~pnosc komunikacyjna - od ulicy dojazdowej, znajdujqcej si~ w liniach 

rozgraniczajqcych al. Armii Krajowej, przebiegajqcej poza granicami obszaru obj~tego 
planem, 

2) 	 miejsca po stojowe , realizowane w granicach terenu w ilosci co najmniej 1 miejsce na: 
30 m2 powierzchni uzytkowej ustugowej, 
40 m2 powierzchni uzytkowej biurowej. 

§8 

1. 	 Teren 0 powierzchni okoto 0,37 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN/U, 
przeznacza si~ pod zabudow~ mieszkaniowq, z dopuszczeniem lokalizacji usrug 
komercyjnych nieuciqzliwych, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

1) linie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 

2) wysokosc zabudowy - do dw6ch kondygnacji nadziemnych, 

3) wszystkie obiekty powinny odznaczac si~ jednorodnq stylistykq i charakterem zabudowy 


oraz tworzyc harrnonijnq catosc, 
2. 	 Zasady obslugi komunikacyjnej terenu: 
1) 

2) 

dost~pnosc komunikacyjna - od projektowanej ulicy 
obszarem obj~tym granicami planu, oznaczonej na 
K 8.2. Go 1/2, na zasadach uzgodnionych z wlasciwym z
miejsca postojowe, realizowane w granicach terenu. 

gJ6wnej, 
rysunku 

arzqdcq drogi, 

wyznaczonej 
planu sym

poza 
bolem 

§9 

1. 	 Teren 0 powierzchni okolo 0,58 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 4WZ, 
przeznacza si~ pod urzqdzenia zaopatrzenia w wod~, w tym w szczeg61nosci pompowni~ 
strefowq, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

1) linie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 

2) wysokosc zabudowy - do dw6ch kondygnacji nadziemnych, 

3) elewacje obiektu bqdi: zespotu obiekt6w - ksztaltowane ze szczeg61nq dbalosciq 


o rozwiqzania plastyczne i architektoniczne, 
4) 	 wszystkie obiekty powinny odznaczac si~ jednorodnq stylistykq i charakterem zabudowy 

oraz tworzyc harmonijnq catosc, 
2. 	 Zasady obslugi komunikacyjnej terenu : 
1) 	 dost~pnosc komunikacyjna - od ulicy dojazdowej, znajdujqcej si~ w liniach 

rozgraniczajqcych al. Armii Krajowej, przebiegajqcej poza granicami obszaru obj~tego 
planem, 

2} 	 miejsca postojowe, realizowane w granicach terenu w ilosci co najmniej 1 miejsce na 
40 m 2 powierzchni uzytkowej. 

ZASADY OBSlUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 10 

1. 	 Zaopatrzenie w wod~ z magistrali podwyzszonego cisnienia, wyprowadzonej z pompowni 
wody w obr~bie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4WZ na warunkach 
okreslonych przez dysponenta miejskiej sieci wodociqgowej. 

2. 	 Odprowadzenie sciek6w bytowo gospodarczych do kolektora sanitarnego 
po poludniowej stronie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2UH, zgodnie 
z warunkami okreslonymi przez dysponenta miejskiej sieci kanalizacyjnej. 



3. 	 Odprowadzenie w6d opadowych do potoku Mtyn6wka, po odpowiednim ich 
oczyszczeniu. 

§ 11 

Zaopatrzenie w gaz z magistrali gazowej sredniopr~znej, po wschodniej stronie al. Armii 
Krajowej, zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponenta miejskiej sieci gazowej. 

§12 

Zaopatrzenie w ciepi'o i w ciepi'q wod~ z wysokoparametrowej magistrali cieptowniczej, po 
p6tnocnej stronie ul. Litewskiej, zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponenta 
miejskiej sieci ciepi'owniczej lub z lokalnej ekologicznej kottowni. 

§13 

Gromadzenie i usuwanie odpad6w powstajqcych w wyniku prowadzonej dziatalnosci - na 
zasadach okreslonych w obowiqzujqcych w tym zakresie przepisach szczeg6towych. 

§ 14 

Zaopatrzenie w energi~ elektrycznq - z istniejqcej miejskiej sieci elektroenergetycznej, pO 
wybudowaniu linii kablowych sredniego napi~cia 15 kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
oraz sieci kablowej rozdzielczej niskiego napi~cia. 

§15 

Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych sieciq przewodowq - w wykonaniu podziemnym. 

§ 16 

1. 	 WYPosaZenie teren6w w infrastruktur~ technicznq na warunkach uzgodnionych 
z dysponentami sieci. 

2. 	 Przebieg sieci infrastruktury technicznej w pasach ulic wyznaczonych liniami 
rozgraniczajqcymi, z zachowaniem warunk6w okreslonych w odr~bnych przepisach. 

3. 	 Oopuszcza si~ przebieg sieci poza pasami ulic pod warunkiem, ze ich przebieg nie 
wykluczy mozliwosci zagospodarowania teren6w zabudowy, zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w' §§ 10 do 15 niniejszej uchwaty. Oopuszczenie przebiegu slea 
infrastruktury technicznej poza pasami ulic moze nastqpic w drodze decyzji ustalajqcej 
warunki zabudowy i zagospodarowania poszczeg61nych teren6w. 

III PRZEPISY KONCOWE 

§17 

Ustala si~ jednorazowq opi'at~ z tyturu wzrostu wartosci nieruchomosci: 
dla teren6w przeznaczonych na eele niepubliczne w wysokosci 30%, 
dla teren6w przeznaczonych na cele publiczne w wysokosci 0 %, 

w zwiqzku z uchwaleniem planu. 

§ 18 

Tracq moe ustalenia Miejscowego Planu Og61nego Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Rzeszowa, zatwierdzonego Uchwalq Nr XXXV/33/92 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 23 czerwca 1992 r. ogtoszonq w Oz. Urz. Wojew6dztwa Rzeszowskiego 
Nr 9/92. poz. 109, z dnia 13.10.1992 L, W granicach obj~tych planem. 



• 

§ 19 

Wykonanie Uchwaty zleca si~ Zarzqdowi Miasta Rzeszowa. 

§ 20 

Uchwata wchodzi w i:ycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz~owym 
WOjew6dztwa Podkarpackiego. 

ZatC\cznik: 

Rysunek planu skala 1:1 000 
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ZAtA,CZNIK GRAFICZNY 
DO UCHWAtY NR XIII 1971 99 
RADY MIASTA RZESZOWA 
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