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',Iv f::l t' I\! ~ I:. 0 UCHWA-lA NR LlI175/2001 

RADY MIASTA RZESZOWA 
,_.pic .. n, &, eZL .ZOO1.. .... .,,,,, z dnia 29 maja 2001 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 2214/2000 przy ul. kpt. W. Raginisa na ..Osiedlu Baran6wka IV" 

w Rzeszowie 

Oziatajqc na podstawie art, 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (tekstjednolity Oz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z p6zn. 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 pozn. zm.). 

RADA MIASTA RZESZOWA 
uchwala co nast~puje 

L PRZEPISY OGOLNE 

§1 

1. 	 Uchwala si~ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego NF 221 41 2000 
przy ul. kpt. W. Raginisa na "Osiedlu Baran6wka IV" w Rzeszowie 7)Nany dalej planem. 

2. 	 Integralnq cz~sciq planu jest rysunek planu w skali 1: 1000 stanowiqcy zatqcznik 
do uchwaty, obowiqzujqcy w zakresie okreslonym legendq . 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 pow. okoto 2,10 ha petozony w p6tnocno- zachodniej cz~sci miasta 
Rzeszowa, przy ul. kpt. W. Raginisa. 

§3 

1) przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolem MW, 0 powierzchni 
oketo 1,897 ha, pod zabudow~ mieszkaniowq wielorodzinnq, 

2) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP/KX, 0 powierzchni 
okoto 0,10 ha, pod zielen urzqdzonq oraz ciqg pieszy, 

3) przeznaczenie terenu, oznaczonego nCl rysunku planu symbolami: KD/KX, 

4) 
o powierzchni oketo 0,10 ha, pod komunikacj~, 
przeznaczenie te~enu, oznaczonego na rysunk
okoto 0,003 ha, pod stacj~ transformatorowq. 

u planu symbolem 0 powierzchnl 

2. Zasady i warunki zagospodarowania 
szczeg6towych" ww. uchwa!y . 

teren6w zostaty okreslone w .. Przepisach 
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§4 

lIekroe w uchwale jest mowa 0 : 

1) 	 infrastrukturze technicznej - nalezy przez to rozumiee obiekty i urzqdzenia 
techniczne stuzqce zaspokajaniu potrzeb bytowych i gospodarczych w danym uktadzie 
osadniczym. na ktore sktadajq si~ : system komunikacji i transportu ( drogi. ulice, itp. ) 
oraz uzbrojenia (wodociqgi i kanalizacja. sieci energetyczne i telekomunikacyjne .). 

2) 	 linii rozgraniczajc:tcej orientacyjnej - nalezy przez to rozumiee lini~ wyznaczajqGq 
granice terenow 0 roznych funkcjach lub r6Znych zasadach zagospodarowania, ktorej 
przebieg zgodnie z ustaleniami planu moze bye korygowany w ramach procedury 
wydawania decyzji administracyjnych, jednakZe bez naruszania istotnych ustalen 
planu, w szczegolnosci przeznaczenia terenow. 

3) 	 linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalezy przez to rozumiee granic~, ktorej nie nalezy 
przekraczac przy lokalizowaniu zabudowy. 

4) 	wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumiec wskaznik wyrazony 
ilosciq m 2 powierzchni ogolnej budynkow (sum~ powierzchni wszystkich kondygnacji 
uzytkowych. wraz z powierzchniq urzqdzen wbudowanych w te budynki) do 
powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczajqcymi. 

II. PRZEPISY SZCZEGOtOWE 

PRZEZNACZENIE, ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ 
TERENOW . 

§5 

1. 	 Teren 0 powierzchni okoto 1.10 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MW, 
przeznacza si~ pod zabudow~ mieszkaniowq wielorodzinnq, ulice wewn~trzne. ciqgi piesze 
i zespoty parking6w, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

1) 	 linie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
2} 	 linia zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu, 
3) 	 minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0.8, 
4) 	 wysokose zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych. 
5} 	 dopuszcza si~ lokalizowanie w parterach zabudowy mieszkaniowej ustug nie zaliczanych 

do inwestycji szczegolnie szkodliwych lub mogqcych pogorszye stan srodowiska 
w rozumieniu przepisow szczegolnych. 

2. Zasady obstugi komunikacyjnej terenu : 

1) dost~pnose komunikacyjna od ulicy Slusarczyka oraz uliey kpt. Raginisa, 

2) miejsca postojowe w ilosci nie mniej niz: 


1,3 miejsea postojowego na 1 mieszkanie, 
1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzehni uzytkowej ustugowej, 

realizowane wzdtuz ulic, w parkingach naziemnych, parkingach podzlemnyeh, bqd± 
w garazaeh wbudowanych, 

3) 	 mieJsca parkingowe w liniach rozgramezajqcyeh ulic lokalnyeh oraz wzdluz ullc 
wewn~trznych - zbilansowane z potlZebami parkingowymi wynikajqcyml z funkCJI terenow 
sqSlednieh. 
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§6 


1. 	 Teren 0 powierzchni okoto 0,797 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2 MW, 
przeznacza si~ pod: zabudow~ mieszkaniowq wielorodzinnq, zespoty parkingow oraz drog; 
wewn~trzne i ciqgi piesze, a tak.i:.e niezb~dne urzqdzenia infrastruktury technicznej, 
w szczegolnosci stacj~ transformatorowq, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad : 

1) linie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 

2) linia zabudowy nieprzekraczalna - w odleglosci 15 m od kraw~dzi ulicy kpt. W. Raginisa, 


oznaczonej na rysunku planu symbolem KL, 
3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,8, 
4) wysokosc zabudowy - do 5 kondygnacji nadziemnych, 
5) zabudowa 0 zroznlcowanej wysokosci, wyroi:niajqca si~ wysokimi walorami 

architektonicznymi, 
6) 	 dopuszcza si~ lokalizowanie w parterach zabudowy mieszkaniowej ustug nie zaliczanych 

do inwestycji szczegolnie szkodJiwych lub mogqcych pogorszyc stan srodowiska 
w rozumieniu przepisow szczegolnych, 

7) 	 ciqg pieszy 0 kierunku przebiegu zgodnie z rysunkiem planu. 
2. 	 Zasady obstugi komunikacyjnej terenow: 
1) 	 dost~pnosc komunikacyjna do terenu,oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW 

od ulicy dojazdowej w formie ciqgu pieszo-jezdnego z zieleniq towarzyszqcq, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 4KD/KX oraz od ulicy kpt. W. Raginisa, 

2) 	 miejsca postojowe w ilosci: 
1,3 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 
1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni ui:ytkowej uslugowej, 

realizowane wzdtlJi: ulic, w parkirigach naziemnych, nie mniej nii: 25% w parkingach 
podziemnych, bqdz w garazach wbudowanych, 
3) miejsca parkingowe w liniach rozgraniczajqcych ulic lokalnych oraz wzdtui: ulic 

dojazdowych - ?bilansowane z potrzebami parkingowymi, wynikajqcymi z funkcji terenow 
sqsiednich. 

§7 

Teren 0 powierzchni okoto 0,10 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3ZP/KX, 
przeznacza si~ pod zielen urzqdzonq ze zlokalizowanym w jej obr~bie ciqgiem pieszym, 
o kierunku przebiegu jak na rysunku planu. 

§8 

Teren 0 powierzchni okoto 0,10 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 4KD/KX, 

przeznacza si~ pod ulic~ dojazdowq w formie ciqgu pieszo-jezdnego z zieleniq towarzyszqCct, 

z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad : 

1) linie rozgraniczajqce w pasie 0 szerokosci 15 m, 

2) jezdnia 0 szerokosci 5 m, zakonczona placem manewrowym do zawracania samochod6w, 

3) dopuszcza si~ parkowanie samochodow wzdluz ulicy, w oddzielonych od siebie zieleniq 


zatokach. postojowych. 

§9 

1. 	 Teren 0 powierzchni okolo 0,003 ha, OZnaczony na rysunku planu symbolem SEE, 
prz.eznacza si~ pod stacj~ transformatorowq. 

2. 	 Dojazd do terenu - od ul. Slusarczyka poprzez ulic~ wewn~trznq, oznaczonq na rysunku 
planu symbolem kd. . 
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ZASADY OBStUGI TERENDW W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 10 

Zaopatrzenie w wod~ - z miejskiej sieci wodocictgowej. po jej rozbudowie w obszarze planu. 
zgodnie z warunkami dysponenta miejskiej sieci wodocict9owej. 

Odprowadzenie sciekow bytowo-gospodarczych i wod opadowych - do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitamej i deszczowej. po jej rozbudowie w obszarze planu, zgodnie z warunkami 
dysponenta miejskich sieci kana/izacyjnych. 

§ 11 

Zaopatrzenie w gaz - z miejskiej sieci gazowej niskopr~znej, po jej rozbudowie w obszarze 
planu. zgodnie z warunkami dysponenta miejskiej sieci gazowej. 

§ 12 

Zaopatrzenie w cieplo i w cieplct wodli - z miejskiej sieci cieplowniczej niskoparametrowej, po 
jej rozbudowie. zgodnie z warunkami dysponenta miejskiej sieci cieplowniczej. 

§ 13 

Gromadzenie i usuwanie odpadow powstajctcych w wyniku prowadzonej dzialalnosci - na 
zasadach okreslonych w obowictzujctcych w tym zakresie przepisach szczegolnych. 

§ 14 

Zaopatrzenie w energili elektrycznct - z elektroenergetycznej sieci miejskiej po jej rozbudowie 
o stacje transformatorowe oraz siec rozdzielczct kablowq sredniego i niskiego napilicia. 

§ 15 

Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych siecict przewodowq - w wykonaniu podziemnym. 

§ 16 

1. 	 Wyposazenie obiektow W infrastruktur~ technicznq na warunkach uzgodnionych 
z dysponentami sieci. 

2. 	 Przebieg steCI infrastruktury technicznej w pasach ulic ograniczonych liniami 
rozg rani czajqcymi. z zachowaniem wymagari okreslonych w odr~bnych przepisach . 

3. 	 Dopuszcza 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. Dopuszczenie przebiegu sieci infrastruktury 
technicznej poza pasami ulic moze nastqpic w drodze decyzji ustal~jqcej warunki 
zabudowy i zagospod'arowania poszczegolnych teren6w. 

III PRZEPISY KONCOWE 

§ 17 

Ustala si~jednorazowq oplat~ z tytulu wzrostu wartosci nleruchomosci: 

dla teren6w przeznaczonych na cele niepubliczne w wysokosci 30%, 
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dla terenow przeznaczonych na cele publiczne w wysokosci 0 %. 
w zwiqzku z uchwaleniem planu. 

§ 18 

Tra~ moc ustalenia: Miejscowego Planu Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego 
mjasta Rzeszowa uchwalonego Uchwalq Nr XXXVl33/92 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 23 czerwca 1992 r. ogloszonq W' Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa Rzeszowskiego 
Nr 9/92 poz. 109 z dnia 13.10.1992 r. oraz Miejscowego Planu Szczeg6l0wego 
Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedla Baranowka IV" w Rzeszowie uchwalonego 
Uchwalq Nr LXVI/58/94 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 maja 1994 r. ogloszonq w Dzienniku 
Urz~dowym WOjewodztwa Rzeszowskiego Nr 6 poz. 56 z dnia 30 czerwca 1994 r.. 
w granicach obj~tych planem. 

§ 19 

Wykonanie Uchwaly zleca si~ Zarzqdowi Miasla Rzeszowa. 

§ 20 

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku UrzQdowym 
Wojewodztwa Podkarpackiego. 

przeldniczC:tcy 
Rady Mi . tq Rzeszowa 

i~ l" 
Dr inz. A ~rzej Rylski 

- ..-~---.,.. ....~ 
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