
UCHWAtA NR X 119 I 99 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 9 marea 1999r. 

w sprawie uehwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 714196 terenu budownictwa mieszkaniowego na osiedlu Przybysz6wka 
w Rzeszowie w rejonie ul. Dlibickiej. 

Oziatajqc na podstawie art18 ust.2 pkt. 5 i art40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samolZqdzie gminnym (tekst jednolity Oz. U. z 1996 r., nr 13, poz. 74 z p6zniejszymi 
zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Oz. U. z 1999r. Nr 15, poz .. 139 ). 

Rada Miasta Rzeszowa , 
uchwala co nast~puje: 

I. PRZEPISY OG6LNE 
§1 

1. 	 Uchwala sif2 Miejscowy Pian Zagospodarowania Przestrzennego Nr 7/4/96 terenu 
budownictwa mieszkaniowego na osiedlu Przybysz6wka w Rzeszowie przy ul. Of2bickiej, 
zVI/any dalej pianem. 

2. 	 Integralnq cz~sciq planu jest rysunek planu w skali 1 :500 stanowiqcy zatqcznik 
do uchwa~, obowiqzujqcy w zakresie okreslonym legenda,. 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 pow. okolo 0,08 ha w rejonie ul. D~bickiej w Rzeszowie. 

§3 

1. 	 Ustala sif2 : 

1) przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN lUI, 
o 	 powierzchni ok. 0,06 ha, pod zabudow~ mieszkaniowq Jednorodzinnct 
z dopuszczeniem nieuciC\Zliwych usfug, 

2) przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolem KZ, 
o powierzchni 0,02 ha, pod rozbudowf2 ulicy Df2bickieJ. 

2. 	 Oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci linii przerywanych, okreslajq granice 
teren6w 0 r6znym przeznaczeniu i r6znych zasadach zagospodarowania. Uscisienie 
tych linii nastqpi ostatecznie w decyzjach administracyjnych (decyzjach 0 warunkach 
zabudowy i zagospodarowaniu terenu, itp.). 



II. PRZEPISY SZCzEG6toWE 

§4 

Ustala si~ szczeg6fowe zasady zagospodarowania teren6w, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN/U/: 
1) 	wielkosc i ksztalt dzialki budowlanej naleZy wyznaczye w spos6b zapewniajqcy zachowanie 

obowiqzujqcych przepis6w techniczno - budowlanych zabudowy, ustalonych linii zabuaowy 
oraz dost~pu do ulic, przy czym minimalna wielkosc dzia{ki nie mote bye mniejsza nit 
600 m2, 

2) 	 dziatka mote bye zabudowana budynkiem wolnostojqcym mieszkalno - ustugowym wraz 
z towarzyszqcymi urz<tdzeniami infrastruktury technicznej max. do 40% powierzchni 
dzia{kL, 

3) wysokosc zabudowy nie mote przekroczye dw6ch kondygnacji, 

4) 	 bry!a i forma obiektu powinna bye dostosowana krajobrazu, 

5) 	 dach obiektu dwu lub wielospadowy 0 kqcie nachylenia gl6wnych po!aci dachowych 
35° - 45°, kryty dach6wkqlub blachCl w kolorze naturalnej ceramiki), 

6) 	 w przypadku wprowadzenia funkcji ustugowej naleZy zapewnie miejsca parkingowe na 
wtasnej nieruchomosci, 

7) 	 w przypadku wprowadzenia ustug ustala si~, te nie mogCl pogarszae stanu srodowiska oraz 
powodowae uciqZliwosci poza granicami nieruchomosci, 

8) 	 linia zabudowy w odlegfosci 20 m od istniejqcej krawr;')dzi jezdni ulicy Dr;')bickiej. 

§5 

1. 	 Ustala sir;') nastr;')pujClce zasady obslugi wzakresie infrastruktury technicznej i komunikacji : 

1) Zaopatrzenie w wodr;'): 

a/ 0 charakterze tymczasowym - ze studni kopanej zlokalizowanej na terenie, 
oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U, z rozprowadzeniem wody za 
pomocq przytqcza i hydroforu, 

b/' 0 charakterze docelowym - z komunalnej sieci wodociqgowej, zlokafizowanej 
w uL Krakowskiej, na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci. 

2) Odprowadzenie sciek6w bytowo - gospodarczych: 

al 0 charakterze tymczasowym - do szczelnego zbiornika bezodptywowego okresowo 
opr6znianego, 

bl 0 charakterze docelowym - przy zastosowaniu indywidualnych urzqdzen 
oczyszczajqcych scieki, do potoku "przyrwa" , po uzyskaniu odpowiednich zezwolen 
organ6w ochrony srodowiska, 

3) Zaopatrzenie w gaz z istniejqcego przewodu gazowego, przebiegajqcego po 
p6tnocnej stronie ul. Dr;')bickiej, na warunkach okreslonyeh przez gestora sieci, 

4) Zasilanie w energir;') elektrycznq z istniejqcej siee; napowietrznej niskiego napir;')cia, 
wedtug warunk6w technicznych okreslonyeh przez dostawe~ energii. 

-~-----~~--'-----  ------------,



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

6) Zapewnienie iqcznosci telefonicznej przez przy.qczenie do istniejqcej sieci 
napowietrznej, wecHug warunk6w technicznych, okreslonych przez operatora sieci. 

7) Gromadzenie odpad6w starych w pojemnikach, zgodnie z warunkami okreslonymi przez 
przedsi~biorstwo oczyszczania miasta. 

8) Oost~pnoSC komunikacyjna do terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
MN/U, bezpoSrednio od ulicy D~bickiej. 

2. 	 Sie6 uzbrojenia terenu naleZy lokalizowa6 w IIniach rozgraniczajqcych ulicy ~bickiej. 

3. 	 Dopuszcza si~ lokalizacj~ sieci uzbrojenia terenu poza pasem ulicy ~bickiej w sytuacji 
braku mozliwoSc; technicznych ich lokalizacji w obr~bie linii rozgraniczajqcych ulicy 
~bickiej. 

III. 	PRZEPISY KONCOWE 

§6 

Ustala si~ 30 % stawk~, stuZqCq naliczaniu opfaty za wzrost wartosci nieruchomosci 
w zwiqzku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowanla Przestrzennego 

Nr 7/4/96. 

§7 

Tracq moc ustalenia Miejscowego Planu Og61nego Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Rzeszowa uchwalonego Uchwafq Nr XXXV/33/92 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
23 czerwca 1992 r. ogtoszonq w Dzienniku UrzE2dowym Wojew6dztwa Rzeszowskiego 
Nr 9/92 poz. 109 z dnia 13.10. 1992 L, W granicach obj~tych niniejszym planem. 

§8 

Wykonanie Uchwary zleca siE2 Zarzqdowi Miasta Rzeszowa. 

§9 

Uchwata wchodzi w Zycie po up1ywie 14 dni od daty JeJ ogtoszenia w Dzienniku 

Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

Przewodniczqcy 

Rady Miasta Rzeszowa 
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