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UCHWALA NR X 120 1 99 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 9 marca 1999r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 


Nr 11/1/97 terenu zabudowy mleszkanlowej jednorodzinnej przy ul. Kwiatkowskiego 

w Rzeszowie. 


Dziatajqc na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i artAO ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Oz. U. z 1996 r., nr 13, poz. 74 z pOzniejszyrni 
zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U z 1999r. Nr 15 , poz. 139) 

Rada Miasta Rzeszowa , uchwala co nast~puje: 

I. PRZEPISY OGOLNE 

§1 

1. 	 Uchwala si~ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 11/1/97 terenu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego, zwany 
dalej plan em. 

2. 	 IntegralnaL cz~sciq planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowlaLcy zafqcznik do 
uchwafy, obowiqzujqcy w zakresie okreslonym legendq. 

§2 

Plan obeJmuje obszar,o pow. okafo 0,93 ha przy ul. Kwiatkowsklego w Rzeszowie. 

§3 

1. 	 Ustala si~ 

1) przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U/, 0 pow. 
ok. 0,56 ha, pod zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinna, wolnostojqcq, 
z dopuszczeniem nieuclqtliwych ustug, 

2) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN lUi KS, 
pow. ok. 0,14 ha pod zielen niskq, z dopuszczeniem nieuciqtliwych usfug oraz 
miejsc parkingowych dla samochod6w osobowych, z zakazem zabudowy kubaturowej 
w odtegfosci do 20,0 m od osi linii energetycznej 110 kV, a stosowanie zieleni niskiej 
(krzew6w ozdobnych) w strefie linii winno spe!niac wymagania Polsklej Normy 
dotyczqcej elektroenergetycznych Iinii napowietrznych, 
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3) 	 przeznaczenie teren6w. oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 KD 1/1 j 2 KD 
1/1, 0 Ictcznej pow. ok. 0,12 ha, pod drog~ dojazdowq i urzqdzenia sieclowe 
infrastruktury technicznej, 

4) 	 przeznaczenie teren6w. oznaczonych na rysunku planu symbolem KZ. 0 pow. ok. 
0,11 ha pod rozbudow~ ulicy Kwiatkowskiego i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

2. 	 Oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci linii przerywanych. okreslajq 
orientacyjnie granice teren6w 0 roznym przeznaczeniu i r6znych zasadach 
zagospodarowania. Usclslenie tych linii nastqpi ostatecznie w decyzjach administracyjnych, 
(decyzjach 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, itp.). 

3. 	 W zwiqzku z wyst~powaniem w6d sr6dglinowych na terenach obj~tych planem. przed 
realizacjq zabudowy nalezy uwzgl~nie uwarunkowania wynikajqce z warunk6w gruntowo 
wodnych. 

II. PRZEPISY SZCZEG6t.OWE 

§4 

Ustala si~ nast~pujqce zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem MN lUI: 

1) 	 wielkose dziafek budowlanych nalezy wyznaczyc w spos6b zapewniajqcy zachowanie 
obowiqzujqcych przepis6w techniczno - budowlanych zabudowy, ustalonych linii zabudowy 
oraz dost~pu do ulic. przy czym minimalna wielkosc dziafki nie moze bye mniejsza niz 
900 m 2• 

2) dzialki mogq bye zabudowane budynkami wolnostojqcymi wraz z towarzyszqcymi im 
urzqdzeniami infrastruktury technicznej max. do 50% powierzchni dziafki. 

3) wysokose zabudowy nie moze przekroczye dw6ch kondygnacji. 

4) bryla i forma projektowanych budynk6w powinny bye dostosowane do krajobrazu. 

5) dachy budynk6w powinny bye dwu lub wielospadowe 0 kqcie nachylenia gf6wnych pofaci 
dachowych 35° - 45°, kryte dach6wkq lub blachq w kolorze naturalnej ceramiki), 

6) funkcj~ usfugowq mozna fqczye z funkcjq mieszkaniowq lub realizowae w oddzielnych 
obiektach. 

7) dla obiekt6w usfugowych nalezy zapewnic miejsca parkingowe na wfasnej nieruchomoscl, 

8) linia zabudowy w odlegfosci: 

a) okclo 30 m od istniejqcej kraw~dzi jezdni ulicy Kwiatkowskiego, 
b) 5m od lin;i rozgraniczajqcych dr6g dojazdowych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1 KD 1/1 i 2 KD 1/1. 

§5 

1. 	 Ustala si~ linie rozgraniczajqce rezerwowanego pasa terenu: 
1) 	 pod uli~ dojazdowq. oznaczonq na rysunku planu symbolem 1 KD 1/1, 0 pow. 0,05 ha, 

z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

a) szerokosc pasa w liniach rozgraniczajqcych 6,0 m, 

b) szerokosc jezdni 4,5 m, 



2) pod uli~ dojazdowq, oznaczonct na rysunku planu symbolem 2KD 1/1, 0 pow. 
ok. 0,07 ha, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 
a) szerokosc pasa w liniach rozgraniczajqcych 6,Om, 
b) szerokosc jezdni 4,5m, 
c) plac nawrotowy 0 minimalnych wymiarach 12,5m x 12,5m. 

§6 

1. 	 Ustala si~ nast~pujqce zasady obsrugi w zakresie infrastruktury technicznej 
i komunikacji: 
1) 	 Zaopatrzenie w W'Od~ z istniejctcego w ulicy Kwiatkowskiego przewodu 

wodociqgowego, na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci wodno 
kanalizacyjnej. 

2) Zaopatrzenie w gaz z istniejqcego w ulicy Kwiatkowskiego przewodu gazowego 
sredniopr~znegot na warunkach okreslonych przez gestora sieci. 

3) Odprowadzenie sciek6w bytowo - gospodarczych z obiekt6w: 
a) 	 0 charakterze tymczasowym - do szczelnych zbiomik6w bezodptywowych okresowo 

opr6i:nianych, zlokalizowanych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
MN/U. Mozliwe jest taki:e zastosowanie (indywidualnych) urzqdzen oczyszczajqcych 
scieki z odprowadzeniem oczyszczonych sciek6w do gruntu, po uzyskaniu 
odpowiednich zezwolen organ6w ochrony srodowiska, 

b) 0 charakterze docelowym do kanalizacji sanitamej, po zrealizowaniu niez~dnej 
sieci kanalizacyjnej, na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci i urzqdzen. 

4) Zasilanie w energi~ elektrycznq z istniejqcej sieci napowietrznej niskiego napi~cia, 
wedtug warunk6w technicznych okreslonych przez dostawc~ energii. 

5) Ogrzewanie budynk6w indywidualne: olejowe, gazowe lub inne nie pogarszajqce stanu 
srodowiska naturalnego. 

6) Zapewnienie tqcznosci telefonicznej przez przytqczenie do istniejqcej napowietrznej 
linii telefonicznej, wedtug warunk6w technicznych okreslonych przez operatora sieci. 

7) 	 Gromadzenie odpad6w staJych w pojemnikach zlokalizowanych na terenie obj~tym 
planem, zgodnie z warunkami, okreslonymi przez przedsi~biorstwo oczyszczania 
miasta. 

8) 	 Dost~pnosc komunikacyjna dla teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
MN/UI i ZN/U/KS, od drog dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1 KD 111 i 2 KD 111. 

2. 	 Siec uzbrojenia terenu nalety lokalizowac w liniach rozgraniczajqcych ulicy Kwiatkowskiego 
i drog dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 KD 111 i 2 KD 111. 

3. 	 Dopuszcza si~ lokalizacj~ sieci uzbrojenia terenow poza pasem ulicy Kwiatkowskiego i drog 
dojazdowych, oznaczonych na rysunku plany symbolami: 1 KD 111 i 2 KD 2/1 w sytuacji 
braku mozliwosci technicznych ich lokalizacji w obr~bje linii rozgraniczajqcych 
wyznaczonych planem. 
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III. PRZEPISY KONCOWE 

§7 

Ustala si~ 30 % stawk~ stuzctC<:!. naliczaniu opfaty za wzrost wartosciI 

nieruchomosci w zwj~ku z uchwaleniem M iejscoweg0 Planu Zagospodarowanla 
Przestrzennego Nr 11/ 1/ 97 . 

§8 

TraC<:!. moe ustalenia: 


Miejscowego Planu Og61nego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rzeszowa 


uchwalonego Uchwaht Nr XXXV /33/92 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 czerwca 1992 r. 


ogtoszonct w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Rzeszowskiego Nr 9/92 poz. 109 


z dnia 13 pazdziernika 1992 r. w granicach obj~tych niniejszym planem.I 

§9 

Wykonanie Uchwaly zleca si~ Zarzctdowi M iasta Rzeszowa. 

§10 

Uchwata wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku 

Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

PRZEWOONICZl\CY 

RAOY MIAST~RZESZOWA 
~. 

dr ini.. Andrz RYLSKI 
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UkttJd poziomy : lokolnr 
Uklod wysoko£lowy: Knlnsztoill60 

Mope aktuolno w oztlOCZ""ym -zalcreshr .....~ no dzi.n 16.07.1997 r.
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