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UCBWALA NRxxvn 15/2000 
RADYMIASTA RZESZOWA 


z dnia 25 stycznia 2000r. 


w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

nrt5/t 199 


terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Witosa w Rzeszowie 


Dzialaj4C na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samomtdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74, z p6zniejszymi 
zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekstjednolity Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z p6miejszymi zmianami) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastwuje: 

I. PRZEPISY OG6LNE 

§1 

1. 	 Uchwala si~ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 15 / 1 / 99 terenu 
zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Witosa w Rzeszowie, zwany dalej planem. 

2. 	 Plan, 0 ktorym mowa w ust.l stanowi zmian~ Miejscowego Planu Szczeg6lowego 
Zagospodarowania Przestrzennego "Staroniwa - Nad. Potokiem "w Rzeszowie 
uchwalonego uchwal'l Nr L /60/ 93 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 6 lipca 1993 r., 
ogloszon~ w Dzienniku Ur~dowym Wojewodztwa Rzeszowskiego nr 9 / 93, poz.144 
z dnia 29 paidziemika 1993r. w granicach obj~ch niniejszym planem. 

3. 	 Integral~ cz~sci~ planu jest rysunek planu spo174dzony na mapie w skali 1 : 1000, 
stanowi~cy zal~cznik graficzny do niniejszej uchwaly, obowi~j'lcy w zakresie 
okreslonym legen~. 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 IllCznej powierzchni okolo 0.70 ha, poIozony nad potokiem Mikoska 
w rejonie ulicy Witosa w Rzeszowie, zgodnie z zal~cznikiem graficznym. 

§3 

1. 	 Przedmiotem ustaleit planu jest przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem MNIU, pod zabudow~ mieszkaniow~ jednorodzi~, 0 niskiej intensywnosci, 
z dopuszczeniem usrug nieuci~liwych, z niezb~dnymi dojazdami do drog publicznych, 
a takZe niezb~dne obiekty i ur~dzenia inzynieryjne osiedla. 

2. 	 Zasady i warunki zagospodarowania terenow zostaly okreslone w ,,Przepisach 
szczeg6lowych" oraz w "Przepisach przejsciowych" uchwaly. 



2 


§4 


Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych naIeZy 
okresla6 w stosunku do terenu obj~tego planem, z uwzgl~dnieniem ustalen dotycZl\cych 
infrastruktury technicmej, zasad obslugi komunikacyjnej oraz zasad podzialu na dzialki 
budowlane terenu obj~tego planem. 

§5 

Ilekroe w uchwale jest mowa 0: 
1) dzialce budowlanej - naIeZy· przez to rozumiec rueruchomos6 gruntowq lub dzialk~ 
grunm, kt6rej wielkosc, cechy geometrycme, dost~p do drogi publicznej, wyposaZenie 
w UfZl\dzenia infrastruktury technicznej, spetruajq wymogi wynikajqce z ustaw i akt6w prawa 
miejscowego; 
2) infrastrukturze technicznej - naleZy przez to rozumie6 urzqdzenia technicme (sieci) 
i obiekty im towarzyszqce, slui:qce zaspokajaniu potrzeb bytowych i· gospodarczych w danym 
uldadzie osadniczym; na infrastruktur~ technicmq skladajq si~ systemy: wodociqgowy, 
kanalizacyjny, gazowy, elektroenergetycmy, telekomunikacyjny, cieplowniczy , 
3) wysokosci zabudowy - naleZy przez to rozumie6 wysokosc obiektu mierzonq 
w kondygnacjach uZytkowych; 
4) miejscach postojowych - naleZy przez to rozumie6 wydzielone parkingi 
wielostanowiskowe, garaze naziemne, grupy miejsc parkingowych wzdlui: ulic igarai:e 
podziemne; 
5) przeznaczeniu terenu - naleZy przez to rozumie6 funkcj~ tereno, czyli spos6b 
uZytkowania ustalony w planie miejscowym; . 
6) uslugach nieuci~iliwych - naleZy przez to rozumie6 uslugi zwi~e z obiektami 
nie zaliczanymi do szczeg6lnie pogarszajqcych stan srodowiska i zdrowia ludzi lub 
mogqcych pogorszyc stan srodowiska, nie mogqce emitowaC nieprzyjemnych zapach6w oraz 
widocmych dym6w i opar6w, nie wymagajqce skladowania odpad6w na otwartej przestrzeni, 
nie generujqce halasu 0 duZym nat~i:eniu w porze nocnej (np. lokale gastronomicme z 
dzialalnosciq nocnv oraz rue powodujqce innych ucilttliwosci poza granicami 
nieruchomosci. 

n. PRZEPISY SZCZEGOLOWE 

§6 

1. 	 Ustala si~ na~pujqce zasady zagospodarowania terenu, omaczonego na rysunku planu 
symbolem MNIU, 0 pow. ok. 0.70 ha, przeznaczonego pod zabudow~ mieszkaniowq 
jednorodzinnq, z dopuszczeniem uslug nieucilttliwych, z niez~dnymi dojazdami: 

1) 	 wielkoSc i ksztalt dzialek budowlanych naleZy WYZDaCzyc w spos6bZJlpe:w.:r.liaj~cy 
zachowanie obowiqzujqcych przepis6w oraz dost~pu do dr6g publicmych, przy czym 
minimalna wielkos6 dzialki nie moze by6 mniejsza ruz 400m2

; 

2) 	 dzialki mogq by6 zabudowane budynkami· wolnostojqcymi lub bliiniaczymi, mieszkalno
uslugowymi wraz z towarzyszqcymi im obiektami i urzqdzeniami infrastruktury 
technicmej maksymalnie do 40% powierzchni dzialki; 
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3) wysokosc zabudowy: do dw6ch kondygnacji utytkowych z dopuszczeniem dodatkowej 

kondygnacj i utytkowej w poddaszu; 
4) bryly i fonny. projektowanej zabudowy powinny hannonizowac z krajobrazem 

i tradycyjllll zabudow~ osiedla Staroniwa; 
symetryczne poIacie dachowe 0 spadku w przedziale od 35 do 45 stopni, kryte 
materialami odpowiednimi do ~ta nachylenia poIaci, w kolorach naturalnej ceramiki; 

6) funkcje uslugowe moZna lokalizowac w parterach budynk6w mieszkaniowych lub 
w oddzielnych, parterowych obiektach, nawi~j~ych architektur~ do zabudowy 
mieszkaniowej; 

7) dla funkcji uslugowych naleZy zapewnic miejsca parkingowe na wlasnej nieruchomoSci w 
ilosci: co najmniej 1 miejsce postojowe na powierzchnict utytkow~ czctsci uslugowej do 
10m2 oraz 1 miejsce postojowe na k:aZde nastctpne 10m2 powierzchni uZytkowej czctsci 
uslugowej; 

8) funkcje uslugowe nie mo~ pogarszae stanu srodowiska oraz powodowac UCillZliwoSci 
poza granicami nieruchomosci; 

9) dostctpnosc komunikacyjna: 
a) od strony zachodniej: z projektowanej w obrctbie osiedla Staroniwa ulicy, pozostaj~cej 

poza .o.bszar~m .opracowania; 
b) od strony p6inocnej : z projektowanej w obrctbie osiedla Staroniwa ulicy, pozostaj~cej 

poza obszarem opracowania; 
2. 	 W przypadku wydzielenia z terenu objcttego planem dzialek budowlanych nie maj~cych 

bezpoir.edniego .dost~pu.do .dr.ogi publicznej, .naleiy .zapewniC .dojazd.do .drogi publicznej 
przez drog~ wewncttrzn~ lub przez ustanowienie odpowiedniej slui:ebnosci drogowej. 

§7 

1. 	 Ustala sict nastctpuj~ce zasady obslugi teren6w w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) 	 zaopatrzenie w wod~ - z miejskiego wodoci~ komunalnego po wybudowaniu sieci 

wodociamowej w obrctbie osiedla Staroniwa w Rzeszowie wedlug warunkow okreslonych 
przezgestora sieci w.odocUtgowej, 

2) odprowadzenie Sciek6w sanitarnych i w6d opadowych - do kanalizacji sanitamej 
i opadowej., po wybudowaniu. sieci kanalizacyjnych W obrctbie osiedla Staroniwa, 
z odcinkowym przebiegiem kanal6w sanitarnych i deszczowych zgodnie z warunkami 
okreSlonymiprzez gestora siecikanalizacyjny.ch, w szczegolnoSci wedlugpr.oponowanego 
przebiegu na rysunku planu, 

3) zaopatrzenie w gaz - po rozbudowie osiedlowej sieci gazowej niskoprctZnej, wedlug 
warunk6w okreslonych przez gestora sieci gazowej. 

4)ogrzewanie budynk6w - .indywidualne,zzastosowaniempaliwniepogarszaj~cych stanu 
srodowiska naturalnego, 

5) 	 zasilanie energi~ elektryczn~ - zprojektowanej w obrctbie osiedla Staroniwa miejskiej 
sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestora sieci; 
dopuszczasict .przebudowct istniej400j linii napowietrznej elektroenergetycznej .. niskiego 
napictcia w celu usprawnienia realizacji i uZytkowania projektowanej zabudowy wraz 
z niezbctdnymi dojazdami, 

6) dostctp do sieci telekomunikacyjnej 	utytku publicznego - na warunkach uzgodnionych 
z operatorem sieci; dopuszcza sict przebudowct istniej~cej linii napowietrznej telefonicznej 
w celu usprawnienia realizacji i uZytkowania projektowanej zabudowy wraz 
z niezbctdnymi dojazdami, 

j 
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7) gromadzenie i usuwanie odpad6w komunalnych - na zasadach obowiqzuj~cych na 
terenie miasta Rzeszowa . 

2. 	 Dopuszcza si~ lokalizacj~ obiekt6w i urz~eil infrastruktury technicznej w terenach 
niepublicznych. 

Ill. PRZEPISY PRZEJSCIOWE 

§8 

Do czasu kompleksowego uzbrojenia osiedla zaopatrzenie w energi~ elektrycZWl, gaz i wod~ 
- wedlug warunk6w okreslonych przez gestor6w sieci lub wedlug rozwi~ai1 indywidualnych. 
okreslonych w oparciu 0 warunki gestor6w na etapie decyzji lokalizacyjnych. 

§9 

Do czasu zrealizowania kanalizacji sciekowej dopuszcza si~ budow~ oraz UZytkowanie 
szczelnych bezodplywowych zbiornik6w do gromadzenia sciek6w bytowo-gospodarczych 
okresowo oproZnianych, zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod zabudow~ 
mieszkaniow~. Dopuszcza siy takZe zastosowanie lokalnych (indywidualnych) ~eil 
oczyszczaj~cych scieki z odprowadzeniem oczyszczonych sciek6w do gruntu, po uzyskaniu 
odpowiednich zezwoleil organ6w ochrony srodowiska' 

IV. PRZEPISY KONCOWE 

§ 10 
Trac~moc: 

ustalenia Miejscowego Planu Og61nego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa, uchwalonego Uchwal~ nr XXXV/33/92 z dnia 23 czerwca 1992 r, ogloszo~ 
w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Rzeszowskiego nr 9, poz. 109, z dnia 
17 paZdziernika 1992r. w granicach obj~tych niniejszym planem. 
ustalenia Miej scowego Planu Szczeg61owego Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla 
"Staroniwa - Nad Potokiem" w Rzeszowie, uchwalonego Uchwal~nrLl60/93 ~zdnia 
6 lipca 1993 r, ogloszo~ w Dzienniku U~dowym Wojew6dztwa Rzeszowskiego 
nr 9/93, poz. 144z dnia29paZdziemika 1993r. w granicach obj~tychniniejszym planem. 
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Ustala 

§11 

si~ jednorazowo oplat~ z tytulu wzrostu wartosci nieruchomoSci w zwi¢u 
z uchwaleniem MPZP nr 15 / 1 / 99 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
MN/u w wysokosci 30%; 

§ 12 

Wykonanie Uchwaly powierza si~ Zar~dowi Miasta. 

§ 13 

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia niniejszej Uchwaly w Dzienniku 
Urz~dowym WojewOdztwa Podkarpackiego. 

PrzewodnicZllCY 
Rady Miasta Rzeszowa-

Dr inz. Andrzej RYLSKI 






