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UCBWALA NR xxxvn 1122/2000 


RADYMIASTA RZESWWA 

z dnia 4 lipca 2000 r. 


w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

nr 10/7/96 


zespolu uslug publicznych i komercyjnych 

na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie 


Dzialaj'lC na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samo~ie gminnym (tekstjednolity Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74, z p6tn. zmianami) 
oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139, z p6tn. zmianami) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nast~puje: 

L PRZEPISY OGOLNE 

§1 

1. 	 Uchwala si~ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 10/7 1 96 zespolu 
ustug publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie, zwany dalej 
planem. 

2. 	 Integralrnl cz~sci~ planu jest rysunek planu spo~dzony na mapie w skali 1:1 000, 
stanowi'lCY zal'lCznik graficzny do niniejszej uchwaly, ktory obowi~je w zakresie 
okreslonym legen~. 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 l'lCznej powierzchni okolo 8.88 ha, polozony przy Al. Powstancow 
Warszawy na osiedlu ,,Nowe Miasto" w Rzeszowie, zgodnie z zaI~znikiem graficznym. 

§3 

1. 	 przedmiotem ustalen planujest: 
1) przeznaczenie terenow, oznaczonych na rysunku symbol ami 00, pod uslugi 

komercyjne; 
2) przeznaczenie terenow, oznaczonych na rysunku symbolami KL, KD, KDIKX 

pod komunikacj~ kolow~ i pies~ oraz KSIU - pod komunikacj~ kolow~ 
z dopuszczeniem ustug~ 

3) przeznaczenie 	 terenu, oznaczonego na rysunku symbolem MW, pod zaplecze 
mieszkalnictwa wielorodzinnego z niezb~dnymi dojazdami; 

2. 	 Zasady i warunki zagospodarowania terenow zostaly okreslone w ,,Przepisach 
szczeg61owych" uchwaly. 
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§4 

Linie rozgraniczaj~ce orientacyjne oraz linie zabudowy zostan~ uscislone w decy2jach 
administracyjnych, ich przebieg moze bye skorygowany pod warunkiem, ze nie wykluczy to 
moZliwosei zagospodarowania terenow zgodnie z ustaleniami planu. 

§5 

Ilekroe w uchwale jest mowa 0 : 

1) 	dzialce budowlanej - naleZy przez to rozumiee nieruchomose gruntow~ lub dzialk~ 
gruntu, ktorej wielkose, cechy geometryczne, dost~p do drogi publicznej, wyposazenie 
w ~dzenia infrastruktury technicznej spehriaj~ wymogi wynikaj~ce z ustaw i aktow 
prawa miejscowego; 

2) 	 infrastrukturze tecbnicznej - naleZy przez to rozumiee obiekty i ~dzenia techniczne 
s~e zaspokajaniu potrzeb bytowych i gospodarczych w danym ukladzie osadniczym, 
na ktOre skladaj~ si~ : system komunikacji i transportu ( drogi, ulice, itp. ) oraz uzbrojenia 
( wodoeiqgi i kanalizacja, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, itp.); 

3) 	 linii rozgraniC7Jlj'lcej orientacyjnej - naleZy przez to rozumiee lini~ wyznaczaj~c~ 
granice terenow 0 r6mym sposobie przeznaczenia i uZytkowania, kt6rej przebieg zgodnie 
z ustaleniami planu, moze bye korygowany w ramach procedury wydawania decyzj i 
administracyjnych, jednakZe bez naruszenia istotnych ustalen planu, 
w szczegolnosci przeznaczenia terenow; 

4) 	 Iinii rozgraniczaja}cej scisle okrdlonej - naleZy przez to rozumiee lini~ wyznaczaj~~ 
granice terenow 0 r6mym sposobie przeznaczenia i uZytkowania np. terenow zabudowy 
mieszkaniowej i zieleni pubIicznej, ktOrej przebieg nie moze bye korygowany w trybie 
wydawania decyzji administracyjnych; 

5) przeznaczeniu terenow - naleZy przez to rozumiee funkcj~ terenu, czyli spos6b 
uZytkowania terenu, ustalony w planie zagospodarowania przestrzennego; 

6) uslugacb komercyjnycb - naleZy przez to rozumiee uslugi 0 charakterze rynkowym, 
nastawione na os~~eie zysku, w tym w szczeg6lnosci zabudow~ 
wielkopowierzchniow~ handlu detalicznego w formie samodzielnych obiekt6w handlu 
detalicznego, centr6w handlowych lub handlowo-uslugowych 0 powierzchni handlowej 
netto powyzej 700m2

; 

7) 	 uslugacb nieucia}tliwycb - naleZy przez to rozumiee uslugi zwi~e z obiektami nie 
zaliczanymi do szczegolnie pogarszaj~cych stan srodowiska i zdrowia ludzi lub do 
mog~cych pogorszye stan srodowiska. 

n. PRZEPISY SZCZEGOI..oWE 

§6 

Teren, oznaczony na rysunku planu sytnbolem 1 UH, 0 pow. ok. 6,66ha, obj~ty granic~ 
zorganizowanej dzialalnoSci inwestycyjnej, przeznacza si~ pod uslugi komercyjne, 
komunikacj~ pies~ i kolow~ w tym parkingi, zielen izolacyj~ oraz niezb~dne ur~dzenia 
inZynieryjne i stacje transformatorowe, z uwzgl~dnieniem nast~puj~cych zasad: 

1) linie rozgraniczaj~e seisle okreslone oraz orientacyjne: wedlug rysunku planu; 
2) linie podzialu wewn~trznego orientacyjne: wedlug rysunku planu; 
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3) dost~pnosc komunikacyjna kolowa: 
a) dla samochod6w osobowych: od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL 

oraz od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDIKX; 
b) dla autobus6w: od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL~ 
c) dla samochod6w zaopatrzenia: od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 

5KDIKX~ 
4) przebieg ci~6w pieszych - wedlug rysunku planu; 
5) rozmieszczenie poszczeg6lnych funkcji przy zachowaniu nas~puj'lCych proporcji: 

a) ok.30% og6lu powierzchni terenu pod zabudo~ uslugow~ oznaczon~ na rysunku 
planu symbol em UH; 

b) ok.40% og6lu powierzchni terenu pod komunikacj~ kolo~ oznaczo~ na rysunku 
planu symbolem KS; 

c) ok.20% og6lu powierzchni terenu pod komunikacj~kolow~ z elementami zieleni 
izolacyjnej oznaczo~ na rysunku planu symbolem KS/ZI; 

d) ok. 1 0% og6lu powierzchni terenu pod zielen izolacyjn~ oznaczo~ na rysunku planu 
symbolem ZI; 

6) dopuszcza si~ zmian~ rozmieszczenia poszczeg6lnych funkcji okreslonego na rysunku 
planu liniami podzialu wewn~ego, przy zachowaniu ustalonych 
w punkcie 5) proporcji powierzchniowych; 

7) terenyaktywne biologicznie powinny stanowic co najroniej 13% og6lnej powierzchni 
terenu; 

8) dopuszcza si~ podzial terenu na dzialki budowlane przy zachowaniu zasad dost~pnosci 
do drogi publicznej wynikaj~cych z odr~bnych przepis6w oraz przyj~tego 
rozmieszczenia poszczeg6lnych funkcji; 

9) zabudowa uslugowa: two~cajednorodn~ przestrzen wielofunkcyj~ 
10)wysokose zabudowy uslugowej: do 12 m, z dopuszczeniem lokalizacji na dachu 

niez~dnych do funkcjonowania obiektu u.t'ZIldzen technicznych z wyj~tkiem reklam 
i znak6w handlowych. 0 wysokoSci do 18.0m uwzgl~dniaj'lC w tym wysokose obiektu; 

11) zielen wysoka powinna bye nasadzona na obrzet.ach plac6w parkingowych 
i manewrowych od strony istniej'lCej zabudowy mieszkaniowej, przy czym drzewa 
naleZy zasadzie w szpalerach nie rzadziej nii: co 10m; 

12) dopuszcza si~ realizacj~ miejsc postojowych dla samochod6w osobowych na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami UH oraz KS w fonnie parkingu 
podziemnego lub garazu wielopoziomowego. 

§7 

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KL, 0 pow. ok. 0.62ha, przeznacza si~ pod 
ulic~ lokal~ z uwzgl~dnieniem nast~puj'lCych zasad: 

1) szerokosc ulicy w liniach rozgraniczaj'lCych: I5.0m; 
2) szerokosc jezdni: 6.0m; dopuszcza si~ lokalne poszerzenie jezdni do szerokosci 9.0m; 
3) chodniki dla pieszych 0 szerokosci 3.0m po obu stronachjezdni; 
4) po stronie zachodniej ulicy naleZy zasadzie szpaler drzew. przy czym drzewa naleZy 

zasadzie nie rzadziej nii: co 10m. 

§8 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3KL, 0 pow. ok. 0.08ha, przeznacza si~ pod 
ulic~ lokal~. 
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§9 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4KD, 0 poW. ok. O.06ha. przeznacza si~ pod 
ulic~ dojazdowl:4:. 

§ 10 

Teren oznaczony na rysunku planu symbol em 5KDIKX, 0 pow. ok. 0,48ha. przeznacza si~ 
pod ulic~ dojazdowl:4:. 0 szerokosci jezdni 7.0m, z moZliwoscil:4: lokalnej przebudowy jezdni do 
szerokosci lO.5m, z wyodr~bnionym w ramach pasa zieleni urZl:4:dzonej citl,giem pieszym 
biegtll:4:Cym wzdluZ zabudowy na pOInocnym skraju terenu. 

§11 

Teren. oznaczony na rysunku planu symbolem 6KSIU, 0 pow. ok. O,48ha, przeznacza si~ pod 
parking samochod6w osobowych z dopuszczeniem nieucil:4:Zliwych uslug, z uwzgl~dnieniem 
nast~puj~ych zasad: 

1) 	 dost~pnosc komunikacyjna kolowa od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 
4KD z dopuszczeniem dodatkowo dost~pu od ulicy oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2KL; 

2) dopuszcza si~ lokalizacj~ uslug nieucil:4:Zliwych w formie zabudowy pawilonowej 
uksztahowanej na podstawie jednolitego projektu zagospodarowania, 
o wysokosci nie przekraczaj~ej 6.0m, zlokalizowanejw pasach 0 szerokosci okolo 
10m wzdluZ ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD oraz ulicy oznaczonej 
na rysunku planu symbol em 2KL, przy zachowaniu istniej~ych form zieleni w pasach 
pomi~dzy miejscami parkingowymi; 

3) jako alternatyw~ dla uslug nieucil:4:Zliwych dopuszcza si~ realizacj~ na caloSci terenu 
parkingu wielopoziomowego. 0 wysokoSci do IO.Om. 

§12 

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 7MW, 0 pow. ok. O,50ha. przeznacza si~ pod 
zaplecze mieszkalnictwa wielorodzinnego wraz z niez~dnymi dojazdami oraz pod uslugi 
nieucil:4:Zliwe, z mozliwoscil:4: modemizacji istniej~ych obiekt6w kubaturowych oraz ich 
otoczenia. 

§ 13 

Ustala si~ nast~pujl:4:ce zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: 
1. 	 Zaopatrzenie w wod~ z istniejl:4:cego przewodu wodoci~owego. wyprowadzonego od 

magistrali w ul. Rejtana, zgodnie z warunkami technicznymi gestora miejskiej sieci 
wodoci~owej. 

2. 	 Odprowadzenie: 
1) 	 sciek6w sanitamych: do istniej~ego kanalu sanitamego w ul. Pelczara. zgodnie 

z warunkami technicznymi gestora miejskiej sieci kanalizacji sanitamej i deszczowej; 
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2) 	 wad opadowych : do rzeki Wislok poprzez przewidywan~ kanalizacj~ deszczoWcb 
zgodnie z warunkami technicznymi gestora miejskiej sieci kanalizacji sanitamej 
i deszczowej oraz organu ochrony srodowiska. 

3. 	 Zaopatrzenie w gaz z gazoci~ sredniopr~Znego przebiegaj~cego po poludniowej stronie 
AI. Powstanc6w Warszawy, zgodnie z wymogami gestora miejskiej sieci gazowniczej. 

4. 	 Ogrzewanie budynk6w z wlasnego ir6dla ciepla, z rnotliwosci~ zaopatrzenia w cieplo 
oraz ciepl~ wod~ utytkow~ z ci~6w cieplowniczych istniej~cych w obr~bie kornpleksu 
lub z zaprojektowanych ci~6w, wyprowadzonych z w~zla cieplnego istniej~cego na 
terenie oznaczonym na rysunku planu syrnbolem 7MW, zgodnie z wymaganiarni gestora 
rniejskiej sieci cieplowniczej. 

5. 	 Grornadzenie i wyw6z odpad6w stalych - na zasadach okreslonych przez organa gminy 
Rzesz6w. 

6. 	 Zaopatrzenie w energi~ elektryczn~ z elektroenergetycznej sieci rniejskiej, 
w uzgodnieniu z gestorern sieci. Dopuszcza si~ rozwi~ia indywidualne pod 
warunkiern, te nie pogorsz~ stanu srodowiska. 

7. 	 Swiadczenie uslug telekornunikacyjnych sieci~ przewodow~· podziernn~. 

In. PRZEPISY KONCOWE 

§ 14 

Trac~rnoc: 
ustalenia Miejscowego Planu Og61nego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa, uchwalonego Uchwal~ Nr XXXV/33/92 z dnia 23 czerwca 1992 r., ogloszonl:l 
w Dzienniku Ur~dowym Wojew6dztwa Rzeszowskiego Nr 9, poz. 109, z dnia 
17 paidziernika 1992 r, w granicach obj~tych planern, 
ustalenia Miejscowego Planu Szczeg61owego Zagospodarowania Przestrzennego osiedla 
"Nowe Miasto" w Rzeszowie, uchwalonego Uchwal~ Nr LII177/93 z dnia 28 wrzesnia 
1993 r, ogloszonl:l w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Rzeszowskiego Nr 9/93, poz. 
146, z dnia 29 paZdziernika 1993 r, w granicach obj~tych planern 

§ 15 

Ustala si~ jednorazowo opla~ z tytulu wzrostu wartosci nieruchornosci w zwi¢ll 
z uchwaleniern planu: 
- dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 UH, 6KSIU w wysokosci 10 %; 
- dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolarni: 2KL, 3KL, 4KD, 5KDIKX, 7MW

w wysokosci 0%. 

§ 16 

Wykonanie Uchwaly powierza si~ Zar~dowi Miasta. 

I 
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§ 17 

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

\• 

Przewodnicqcy 

Rady Miasta Rzeszowa 


Dr inz. Andrzej RYLSKI 

Zal~znik: 
Rysunek planu w skali 1 : 1000 


