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UCHWAt.A NR LXXII 79 I 2002 

RADY MIASTA RZESZOWA 


z dnia 21 maja 2002 


w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

nr 27/9/2000 zespolu uslug nauki, uslug komercyjnych oraz zabudowy 

mieszkaniowo-uslugowej pomiQdzy ulicami: WetlillSkct i Bieszczadzkct 


w Rzeszowie 


Oziatajc:tc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marea 
1990r. 0 samorzc:tdzie gminnym (tekst jednolity Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z p6zn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 0 zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekstjednolity Oz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, z p6zn. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastQPuje: 

I. PRZEPISY OG6LNE 

§1 

1. 	 Uchwala si~ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 27 I 9 I 2000 
zespetu ustug nauki, ustug komercyjnych oraz zabudowy mieszkaniowo
ustugowej pomi~dzy ulicami Wetliriskc:t i Bieszczadzkc:t w Rzeszowie, zwany dalej 
planem. 

2. 	 Integralnc:t cz~scic:t planu jest rysunek planu sporzc:tdzony na mapie w skali 
1: 1 000, stanowic:tcy zatc:tcznik graficzny do niniejszej uchwafy, kt6ry obowic:tzuje 
w zakresie okreslonym legendc:t 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 fc:tcznej powierzchni oketo 6.12 ha, petozony przy ulicy 
Wetliriskiej w Rzeszowie, zgodnie z zafc:tcznikiem graficznym. 

§3 

1. 	 Przedmiotem ustaleri planu jest: 
1) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UN, pod 

ustugi nauki i szkolnictwa wyzszego, 
2) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu syrnbolem UH/P/B, pod 

ustugi komercyjne, 
3) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem KD, pod 

drog~ publicznq. 
4) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U, pod 

zabudow~ mieszkaniowc:t z ustugami nieucic:tzliwymi, 
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5) przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolami ZU/KS 
i ZN/KS, pod zielen z elementami komunikacji, 

6) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem EE, pod 
urzctdzenia infrastruktury elektroenergetycznej. 

2. 	 Zasady i warunki zagospodarowania teren6w zostaty okreslone w "Przepisach 
szczegOtowych" uchwaty. 

§4 

lIekroe w uchwale jest mowa 0 : 

1) granicy obszaru planu - nalezy przez to rozumiee lini~ wyznaczajctCct obszar 
planu, kt6rej przebieg nie moze bye korygowany w procedurze wydawania 
decyzji administracyjnych; 

2) linii rozgraniczajctcej scisle okreslonej - nalezy przez to rozumiec lini~ 
wyznaczajctcct granice teren6w 0 r6znym sposobie przeznaczenia 
i uzytkowania, kt6rej przebieg nie moze bye korygowany w trybie wydawania 
decyzji administracyjnych; 

3) linii rozgraniczajctcej orientacyjnej - nalezy przez to rozumiee lini~ 
wyznaczajctcct granice teren6w 0 r6znym sposobie przeznaczenia 
i uzytkowania, kt6rej przebieg zgodnie z ustaleniami planu, moze bye 
korygowany w ramach procedury wydawania decyzji administracyjnych, 
jednaki:e bez naruszenia istotnych ustalen planu, w szczeg61nosci 
przeznaczenia teren6w; 

4) linii podzialu wewnfltrznego orientacyjnej - nalezy przez to rozumiee lini~ 
wyznaczajctcct ewentualnie wraz z liniami rozgraniczajctcymi lub z granicct 
obszaru planu, w ramach gt6wnego przeznaczenia terenu, tereny 0 r6znych 
sposobach zagospodarowania, lub okreslajctCct zasady podziatu terenu na 
dziatki budowlane, kt6rej przebieg, zgodnie z intencjct planu, moze bye 
korygowany w procedurze wydawania decyzji administracyjnych pod 
warunkiem, ze nie zostanct naruszone istotne ustalenia planu, w szczeg61nosci 
przeznaczenie terenu; 

5) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalezy przez to rozumiee lini~, kt6rej nie 
nalezy przekraczae przy lokalizacji zabudowy; 

6) linii zabudowy obowictzujctcej - nalezy przez to rozumiee lini~, przy kt6rej 
nalezy lokalizowae istotne elementy zabudowy; 

7) terenie wydzielonym - nalezy przez to rozumiec teren wyodr~bniony liniami 
podziatu wewn~trznego, ewentualnie wyznaczony taki:e liniami 
rozgraniczajctcymi lub graniCct obszaru planu, oznaczony na rysunku planu 
odr~bnym symbolem, zagospodarowany w spos6b szczeg6lny, w ramach 
gt6wnego przeznaczenia terenu, z kt6rego jest wyodr~bniony; 

8) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumiec nieruchomose gruntowct lub 
dziatk~ gruntu, kt6rej wielkosc, cechy geometryczne, dost~p do drogi 
publicznej, wyposai:enie w urzctdzenia infrastruktury technicznej, spetniajct 
wymogi wynikajctce z ustaw i akt6w prawa miejscowego; 

9) przeznaczeniu teren6w - nalezy przez to rozumiee funkcj~ terenu, czyli 
spos6b uzytkowania terenu, ustalony w planie zagospodarowania 
przestrzennego; 

10) 	 miejscach postojowych - nalezy przez to rozumiee wydzielone parkingi 
wielostanowiskowe, garaze naziemne, grupy miejsc parkingowych wzdtuz ulic 
oraz garaze podziemne; 
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11) 	 ustugach nieucii\Zliwych - nalezy przez to rozumiee uslugi nie zaliczane do 
przedsi~wzi~e mogClcych znaczClco oddzialywae na srodowisko, 
o uciClzliwosciach nie wykraczajClcych poza granice dzialki; 

12) 	 infrastrukturze technicznej - nalezy przez to rozumiee obiekty i urzCldzenia 
techniczne stuzClce zaspokajaniu potrzeb bytowych i gospodarczych w danym 
uktadzie osadniczym, na kt6re skladajCl si~: system komunikacji i transportu 
( drogi, ulice, itp. ) oraz uzbrojenia ( wodociqgi i kanalizacja, sieci energetyczne 
i telekomunikacyjne, itp.). 

II. PRZEPISY SZCZEGOtOWE 

§5 

1. 	 Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UN, 0 pow. ok. 1.01 ha, 
przeznacza si~ pod ustugj nauki i szkolnictwa wyzszego, z elementami zieleni 
urzCldzonej, z uwzgl~dnieniem nast~pujClcych zasad: 

1 ) 	 granica obszaru planu: wedtug rysunku planu, 
2) 	 linie rozgraniczajClce scisle okreslone: wedtug rysunku planu, 
3) 	 linie rozgraniczajClce orientacyjne: 0 przebiegu jak na rysunku planu, 
4) 	 linia zabudowy nieprzekraczalna: wedlug rysunku planu, 
5) 	 wysokose zabudowy: 

a) od trzech do szesciu nadziemnych kondygnacji uzytkowych, nie wi~ksza niz 
20m liczClC od poziomu terenu do szczytu elewacji, 

b) dopuszcza si~ lokalizacj~ dodatkowej kondygnacji uzytkowej w przestrzeni 
poddaszy, 

c) dopuszcza si~ lokalne zwi~kszenie wysokosci 0 dwie kondygnacje, jednak nie 
wi~cej niz 0 10m, w celu uzyskania dominanty brytowej zespolu (np. wiezy), 

6) formy zabudowy: 
a) 	 kontynuacja form wyst~pujClcych w istniejClcym zespole zabudowy, ze 

szczeg61nym uwzgl~dnieniem nawiClzania do charakterystycznych podziat6w 
i kolorystyki elewacji, 

b) 	 dopuszcza si~ rozwiClzania formalne odmienne od istniejClcych pod warunkiem 
harmonijnego nawiClzania do charakterystycznych cech istniejClcego zespolu 
zabudowy, 

7) 	 na terenie znajdujClcym si~ poza nieprzekraczalnCl liniCl zabudowy nalezy 
utrzymae istniejClce formy ogrodowe, kt6re mogCl bye uzupetnione 0 zielen 
wysokq, a w szczeg61nosci 0 szpaler drzew zasadzony dookota ogrodu, 
bezposrednio przy ogrodzeniu, 

8) 	 na terenie znajdujClcym si~ poza liniCl zabudowy dopuszcza si~ usytuowanie 
zespotu obiekt6w 0 charakterze kulturowym (np. kaplic), zwiClzanych 
z aktualnym uzytkowaniem terenu: 

a) 	 bezposrednio przy granicy terenu, w powiClzaniu z ogrodzeniem istniejClcego 
ogrodu, 


b) formy architektoniczne: azurowe, otwarte na wn~trze ogrodu, 

c) wysokose: do 6m. 


2. 	 Zasady obstugi komunikacyjnej: 
1 ) 	 dost~pnose komunikacyjna: od ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 4KD, 
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2) 	 dopuszcza si~ lokalizacj~ miejsc postojowych dla samochod6w osobowych 
w poziomie terenu, jak r6wniez w parkingu podziemnym lub wielopoziomowym. 

§6 

1. 	 Teren, oznaczony na rysunku planu symbol em 2UH/P/B, 0 pow. ok. 3.65ha, 
przeznacza si~ pod usfugi komercyjne, parkingi i dojazdy oraz zieleri urzctdzonct 
niezb~dne urzctdzenia infrastruktury technicznej, w szczeg61nosci stacje 
transformatorowe, z dopuszczeniem funkcji produkcyjnej lub magazynowo
skladowej, z uwzgl~dnieniem nast~pujctcych zasad: 

1) granica obszaru planu: wedfug rysunku planu, 

2) linie rozgraniczajctce scisle okreslone: wedfug rysunku planu, 

3) linie rozgraniczajctce orientacyjne: 0 przebiegu jak na rysunku planu, 

4) linie podziafu wewn~trznego orientacyjne: 0 przebiegu jak na rysunku planu, 

5) linie zabudowy obowictzujctce i nieprzekraczalne: wedfug rysunku planu, 

6) w przypadku wydzielenia z terenu obj~tego granicct obszaru planu dziafek nie 


majctcych bezposredniego dost~pu do drogi publicznej, nalezy zapewnic dojazd 
do drogi publicznej przez wydzielonct drog~ wewn~trznct wraz z pasem terenu 
dla infrastruktury technicznej, 

7) wysokosc zabudowy: 
a) w traktach r6wnolegfych do ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

4KD, lub do poludniowej granicy terenu, 
- od dw6ch do czterech kondygnacji uZytkowych, 
- w przypadku realizacji zabudowy 0 wysokosci kondygnacji powyzej 3.6m 

dopuszcza si~ wysokosc zabudowy od 8 do 15m, 
b) w traktach prostopadfych do ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

4KD: 
- od trzech do pi~ciu kondygnacji uzytkowych, 
- w przypadku realizacji zabudowy 0 wysokosci kondygnacji powyzej 3.6m 

dopuszcza si~ wysokosc zabudowy od 12 do 20m, 
8) dopuszcza si~ realizacj~ zabudowy w formie jednoprzestrzennych, zwartych, 

wielkopowierzchniowych obiekt6w, z wyf~czeniem obiekt6w handlowych 
o powierzchni sprzedazowej powyzej 2000m , pod warunkiem zr6znicowania 
przestrzennego i plastycznego bryf, sylwet i elewacji, a taki:e pod warunkiem 
zapewnienia odpowiednich warunk6w komunikacji na terenie, 

9) dopuszcza si~ realizacj~ parking6w wielopoziomowych, 
10) na wydzielonym terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem U/KSIZU, 

dopuszcza si~: 
a) usfugi podstawowe w istniejctcej zabudowie oraz modernizacj~ tej zabudowy, 

w tym jej rozbudow~, 
b) og6lnodost~pne miejsca postojowe dla samochod6w osobowych, 
c) zieleri urzctdzonct a w szczeg61nosci uporzqdkowanct zieleri wysokct (szpalery 

drzew) , 
pod warunkiem, ze ich realizacja nie uniemozliwi dost~pu do terenu, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2UH/P/B, od strony ulicy dojazdowej, 
oznaczonej na rysunku planu symbol em 4KD; 

11) na 	wydzielonym terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem KS/ZU, 
dopuszcza si~: 

a) og6lnodost~pne miejsca postojowe dla samochod6w osobowych, 
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b) 	 zielen urz~dzonCL a w szczeg61nosci uporz~dkowan~ zielen wysok~ (szpalery 
drzew) , 

pod warunkiem, ze ich realizacja nie uniemozliwi dost~pu do terenu, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2UH/P/B, od strony ulicy dojazdowej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD, 

12) na wydzielonym terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZU, nalezy 
zrealizowac zielen urz~dzon~ na istniej~cej skarpie, z uwzgl~dnieniem dojsc 
pieszych i rowerowych od strony poludniowej, z planowanego ciClQu pieszo
rowerowego 0 przebiegu wzdluz ulicy gl6wnej, planowanej na terenie 
znajduj~cym si~ poza grani~ obszaru planu, przy poludniowej granicy miasta, 

13) wzdluz granicy z terenem, oznaczonym na rysunku planu symbol em 3MN/U, 
nalezy w miar~ mozliwosci wyksztalcic pas zieleni izolacyjnej, niskiej i wysokiej, 
o szerokosci do 7m, 

14) dopuszcza 	 si~ pozostawienie istniej~cych funkcji produkcyjnych lub 
magazynowo-skladowych w dotychczasowym uzytkowaniu, na cz~sci lub 
calosci terenu, z wyl~czeniem teren6w wydzielonych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: U/KS/ZU, KS/ZU i ZU. 

2. Zasady obslugi komunikacyjnej: 
1 ) dost~pnosc komunikacyjna: 

a) od ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD, 
b) dopuszcza si~ dojazd za posrednictwem przejazd6w 0 charakterze 

bramowym, 0 szerokosci co najmniej 6m i wysokosci co najmniej 4.5m, 
wyksztalconych w ciClQu zabudowy wzdluz ulicy dojazdowej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 4KD, 

2) dopuszcza si~ dojscia piesze i rowerowe od strony poludniowej, z planowanego 
ciClQu pieszo-rowerowego 0 przebiegu wzdluz ulicy gl6wnej, planowanej na 
terenie znajduj~cym si~ poza granicami planu, przy poludniowej granicy miasta; 

3) komunikacja na terenie: za posrednictwem wydzielonych dr6g wewn~trznych, 
ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem wydzielonych i odpowiednio oznakowanych 
dr6g poi:arowych, uzytkowanych wedlug zasad okreslonych w obowi~zuj~cych 
przepisach; 

4) parkowanie na terenie: 
a) miejsca postojowe dla samochod6w ci~zarowych: na wydzielonych parkingach 

w poziomie terenu lub w parkingach podziemnych, 
b) miejsca postojowe dla samochod6w osobowych: na wydzielonych parkingach 

w poziomie terenu lub w parkingach podziemnych lub wielopoziomowych, 
c) 	 na wydzielonych terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami 

U/KS/ZU i KS/ZU, nalezy lokalizowac m.in. miejsca postojowe dla 
samochod6w osobowych, dost~pne z ulicy dojazdowej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 4KD. 

§7 

1. 	 Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN/U, 0 pow. ok. O.62ha, 
przeznacza si~ pod zabudow~ mieszkaniow~ jednorodzinn~ 0 niskiej 
intensywnosci, z dopuszczeniem uslug nieuci~zliwych, z uwzgl~dnieniem 
nast~puj~cych zasad: 

1) granica obszaru planu: wedlug rysunku planu, 

2) linie rozgraniczaj~ce scisle okreslone: wedlug rysunku planu, 

3) linie rozgraniczaj~ce orientacyjne: 0 przebiegu jak na rysunku planu, 

4) linie zabudowy obowi~zuj~ce i nieprzekraczalne: wedlug rysunku planu, 
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5) 	 wielkose i ksztatt dzialek budowlanych nalezy wyznaczye w sposob 
zapewniajctcy zachowanie obowictzujctcych przepisow oraz dost~pu do drog 
publicznych, 

6) 	 dopuszcza si~ podzial terenu na dziatki budowlane nie majctce bezposredniego 
dost~pu do dregi publicznej, pod warunkiem zapewnienia tym dziatkom dojazdu 
do takiej drogi za posrednictwem wydzielonych drog wewn~trznych, 

7) 	 funkcje ustugowe mozna lokalizowae w parterach budynkow mieszkaniowych 
lub w oddzielnych, parterowych obiektach, nawictzujctcych architekturct do 
zabudowy mieszkaniowej, 

8) 	 dziatki mogct bye zabudowane budynkami wolnostojctcymi lub bliiniaczymi, 
mieszkalnymi lub mieszkalno-usJugowymi, wraz z towarzyszctcymi im 
ewentualnie obiektami lub urzctdzeniami infrastruktury technicznej, 
maksymalnie do 50% powierzchni dziatki, 

9) wysokose zabudowy: do dwoch kondygnacji uzytkowych z dopuszczeniem 
dodatkowej kondygnacji uzytkowej w poddaszu, 

10) formy zabudowy: 
a) 	 symetryczne poJacie dachowe 0 spadku w przedziale od 35 do 45 stopni, kryte 

materiatami odpowiednimi do kctta nachylenia poJaci, w kolorach naturalnej 
ceramiki, 

b) w pierwszych szeregach zabudowy budynki nalezy sytuowae rownolegle do 
przylegajctcych ulic, z dachami w uktadzie kalenicowym, 

c) w dalszych szeregach zabudowy budynki nalezy sytuowae rownolegle do 
granic dziatek, 

d) dopuszcza si~ modemizacj~ (w tym rozbudow~) istniejctcej zabudowy 
drewnianej. 

2. Zasady obslugi komunikacyjnej: 
1 ) dojazd do zabudowy przy ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 4KD: bezposrednio z tej ulicy, 
2) od strony ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD, 

dopuszcza si~ obstug~ komunikacyjnct wytctcznie pierwszego szeregu 
zabudowy przy tej ulicy, 

3) dojazd do pierwszego szeregu zabudowy przy odcinku ulicy Wetlinskiej, 
znajdujctcym si~ poza graniCct obszaru planu: bezposrednio z tej ulicy, 

4) dojazd do dalszych szeregow zabudowy przy odcinku ulicy Wetlinskiej, 
znajdujctcym si~ poza graniCct obszaru planu: od strony tej ulicy, za 
posrednictwem wydzielonych drog wewn~trznych, 

5) 	 dla funkcji usJugowych nalezy zapewnie miejsca parkingowe na wtasnej 
nieruchomosci w ilosci: co najmniej dwa miejsca postojowe na powierzchni~ 
uzytkowct cz~sci usJugowej do 10m2

, w tym co najmniej jedno dostosowane do 
potrzeb osob niepeJnosprawnych, oraz jedno miejsce postojowe na kazde 
nast~pne 10m2 powierzchni uzytkowej cz~sei ustugowej. 

§8 

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 4KD, 0 pow. ok. 0.64ha, przeznacza 
si~ 	pod uli~ dojazdowCl, stanowictCct gminnct drog~ wewn~trznCl, z uwzgl~dnieniem 
nast~pujctcych zasad: 

1) granica obszaru planu: wedtug rysunku planu, 
2) linie rozgraniczajctce seisle okreslone: wedtug rysunku planu, 
3) linie rozgraniczajctce orientacyjne: 0 przebieglJ jak na rysunku planu, 
4) szerokose jezdni: co najmniej 6m, 
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5) chodnik dla pieszych 0 szerokosci co najmniej 2m, 
a) na odcinku ulicy wzdtuz teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 

3MN/U i 2UH/P/B: po potnocnej stronie jezdni, 
b) na odcinku ulicy wzdJuz zachodniej granicy terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1 UN: po wschodniej stronie jezdni, 
c) dopuszcza si~ chodniki dla pieszych 0 szerokosci co najmniej 2m po obu 

stronach jezdni, 
6) 	 na odcinkach ulicy 0 szerokosci co najmniej 11 m w liniach rozgraniczajClcych, 

pomi~dzy jezdniCl i chodnikiem nalezy uksztattowae pas zieleni, 0 szerokosci co 
najmniej 3m, obsadzony szpalerem drzew, w kt6rym dopuszcza si~ parkowanie 
samochod6w osobowych na azurowym (rastrowym) podJozu. 

§9 

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZU/KS, 0 pow. ok. 0.06ha, 
przeznacza si~ pod zielen urzCldzonCl z miejscami postojowymi dla samochod6w 
osobowych, z uwzgl~dnieniem nast~pujClcych zasad: 

1) granica obszaru planu: wedJug rysunku planu, 

2) linie rozgraniczajClce orientacyjne: 0 przebiegu jak na rysunku planu, 

3) dopuszcza si~ zmian~ istniejClcych na terenie form zieleni pod warunkiem, ze 


zielen b~dzie zajmowa6 co najmniej 50% pawierzchni tego terenu, 
4) miejsca postojowe dla samochod6w osobowych nalezy sytuowae przy ulicy 

dOjazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD, w pojedynczym pasie 
o szerokosci do 5m, oddzielonym od ulicy chodnikiem dla pieszych 0 szerokosci 
ad 2 do 3m. 

§ 10 

T eren, oznaczony na rysunku planu symbalem 6ZN/KS, 0 pow. ok. 0.13ha, 
przeznacza si~ pod zielen nieurzCldzonct z elementami sJuzClcymi komunikacji 
pieszej, rowerowej lub koJowej, z uwzgl~dnieniem nast~pujClcych zasad: 

1 ) granica obszaru planu: wedtug rysunku planu, 

2) linie rozgraniczajClce orientacyjne: 0 przebiegu jak na rysunku planu, 

3) nalezy zachowa6 istniejClce formy zieleni wysokiej, 

4) dopuszcza si~ realizacj~, w razie potrzeby, nast~pujClcych element6w sJuzClcych 


komunikacji pieszej, rowerowej lub kotowej: 

a) ciqg6w pieszych, 

b) sciezek rowerowych, 

c) miejsc postojowych dla samochod6w, 

d) pJacu lub p~tli do nawracania, 


5) 	 caJkowita powierzchnia teren6w aktywnych biologicznie nie moze bye mniejsza 
niz 50% og61nej powierzchni terenu. 

§ 11 


Teren, aznaczony na rysunku planu symbolem 7EE, 0 pow. ok. 0.01ha, wyznaczony 
IiniCl rozgraniczajClCft orientacyjnct przeznacza si~ pod stacj~ transformatorowCl. 
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§12 


1. 	 Ustala si~ nast~pujqce zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: 
1 ) zaopatrzenie w wod~ z miejskiej sieci wodocit\9owej, zgodnie z warunkami 

technicznymi gestora sieci, 
2) odprowadzenie: 

a) sciek6w sanitarnych: do miejskiej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami 
technicznymi gestora sieci kanalizacji sanitarnej, 

b) 	w6d opadowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami 
technicznymi gestora sieci kanalizacji deszczowej oraz organu ochrony 
srodowiska, 

3) 	 zaopatrzenie w gaz: z miejskiej sieci gazowej sredniopr~znej, zgodnie 
z wymogami gestora sieci, 

4) 	 ogrzewanie budynk6w: z wtasnego zr6dta ciepta, z zastosowaniem paliw nie 
pogarszajqcych stanu srodowiska naturalnego, z mozliwosciq zaopatrzenia 
w ciepto oraz cieptq wod~ uzylkowq z cit\96w cieptowniczych istniejqcych 
w obr~bie planu, zgodnie z wymaganiami gestora miejskiej sieci cieptowniczej, 

5) 	 gromadzenie i wyw6z odpad6w - na zasadach okreslonych przez organa gminy 
Rzesz6w, a gospodarka odpadami powstajqcymi w wyniku prowadzonej 
dziatalnosci ustugowej - wedtug zasad okreslonych w obowiqzujqcych 
przepisach, 

6) 	 zaopatrzenie w energi~ elektrycznq - z elektroenergetycznej sieci miejskiej, 
w uzgodnieniu z gestorem sieci; dopuszcza si~ rozwiqzania indywidualne pod 
warunkiem, ze nie pogorszq stanu srodowiska, 

7) 	 dopuszcza si~ realizacj~ obiekt6w budowlanych na skrzyzowaniach 
i zblizeniach z istniejqcq liniq napowietrznq sredniego napi~cia, pod warunkiem 
przystosowania linii do nowych warunk6w pracy, w szczeg61nosci przez 
kablowanie, 

8) 	 swiadczenie ustug telekomunikacyjnych sieciq przewodowq - podziemnq. 
2. 	 Wyposazenie obiekt6w w infrastruktur~ technicznq: na warunkach uzgodnionych 

z dysponentami sieci. 
3. 	 Przebieg sieci infrastruktury technicznej: w pasach ulic, ograniczonych liniami 

rozgraniczajqcymi, z zachowaniem wymagan okreslonych w odr~bnych 
przepisach. 

4. 	 Dopuszcza si~ przebieg sieci poza pasami ulic pod warunkiem, ze ich przebieg 
nie wykluczy mozliwosci zagospodarowania teren6w zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w §§ 6, 7, 8, 10, 11 i 12 niniejszej uchwaty; dopuszczenie przebiegu 
SleCI infrastruktury technicznej poza pasami ulic maze nastqpic 
w drodze decyzji ustalajqcej warunki zabudowy zagospodarowania 
poszczeg61nych teren6w. 

III. PRZEPISY KONCOWE 

§ 13 

Tracq mac ustalenia Miejscowego Planu Og61nego Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego Uchwatq Nr XXXV I 33 I 92 z dnia 
23 czerwca 1992r, ogtoszonq w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa 
Rzeszowskiego z 1992r, Nr 9, paz. 109, w granicach obj~tych planem. 
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§ 14 

Ustala si~ jednorazowq oplat~ z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwiqzku 
z uchwaleniem planu: 
- dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2UH/P/B i 3MN/U 

w wysokosci 30%; 
- dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1UN, 4KD, 5ZU/KS, 

6ZN/KS i 7EE - w wysokosci 0%. 

§ 15 

Wykonanie niniejszej Uchwaty powierza si~ Zarzqdowi Miasta. 

( § 16 

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

Przewodniczqcy 
Rady Mi~a Rzeszowa 

I 

\ hh.. 
ej RYLSKI 

\ 
Za'qcznik: 

Rysunek planu w skali 1 : 1000 


---~----.~~----.~-..



UZASADNIENIE 


do uchwaty Nr XXXIII I 59 I 2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 kwietnia 2000r. 
w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 27 I 9 I 2000 zespclu uSlug nauki, ustug komercyjnych oraz 
zabudowy mieszkanio\NO-uslugowej pomiEildzy ulicami: Wetlinskq i Bieszczadzkq 
w Rzeszowie. 

1. 	 Zgodnie z obowiqzujqcym MPOZP miasta Rzeszowa tereny objEilte 
opracowaniem planu przeznaczone Sq pod przemysl i terenowe bazy budowlane 
oraz pod zaktady rzemieslniczo-ustugo\NO-produkcyjne. 

2. 	 Zmiana przeznaczenia terenu jest celowa ze wzglEildu na: 
a) 	 koniecznosc modyfikacji dotychczasowego przeznaczenia wyrazonq 

wnioskami 0 zmiany w zagospodarowaniu - umozliwienia roZ\NOju istniejqcego 
zespclu uslug nauki oraz zabudowy mieszkanio\NO-uslugowej, 

b) 	 istnienie potrzeb wynikajqcych z przemian spclecznych i demograficznych 
zachodzqcych w kraju i w regionie, koniecznosci rOZ\NOju terenow (uslug nauki) 
sluzqcych ich zaspokajaniu, 

c) 	 uzyskanie terenow promujqcych miasto - dobrze zagospodarowany obszar, 
eksponowany od strony pcludniowej z drogi krajowej, zabudowany dobrq 
architekturq. 

3. 	 Miejscowy plan umozliwi uzyskanie powiqzan funkcjonalnych i programowych 
z otoczeniem oraz zabezpieczy tereny niezbEildne dla realizacji zespclu uslug 
nauki 0 ponadlokalnym znaczeniu dla rOZ\NOju miasta, uslug komercyjnych oraz 
zabudowy mieszkaniowo-uslugowej. Okresli rowniez zasady obslugi w zakresie 
infrastruktury technicznej oraz komunikacji. 

Uzasadnione jest zatem opracowanie zmiany Miejscowego Planu Ogolnego 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rzeszowa na omawianym terenie. 
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