
UCHWAlA NR .x)!~.l.j96.1.99 
RADY MIASTA RZESZOWA 
z dnia 14.gr:uQ.ola.19!a9.r... 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 613196 "Centrum Handlowo - Ustugowegofl przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie. 

Dziahijetc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorzetdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 
z p6zn. zm.) 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 p6zn. zm.). 

Rada Miasta Rzeszowa, 
uchwala co nast~puje: 

l. PRZEPISY OG6LNE 

§1 

1. 	 Uchwala si~ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 6/3/96 
"Centrum Handlowo - Ustugowego" przy ul. LubeJskiej w Rzeszowie. zwany dalej 
planem. 

2. 	 IntegraJnymi cz~sciami planu Set: 
-	 niniejsza uchwam oraz rysunek planu w skali 1 :500 stanowi'lcy zafetcznik do 

uchwaly. obowictZuj'lcy w zakresie okreSlonym Jegendet. 

§2 

Plan obejmuje obsz<iu 0 Ictcznej pow. okolo 4,88 ha, polozony w p6fnocnej cz~sci 
miasta, ograniczony: 

a) od strony p6fnocnej i wschodniej terenami f'lk i upraw rolnych. 
b) od strony poludniowej terenem ustug handJu, 
c) od strony zachodniej uliCct Lubelsk'l' 

§3 

1. 	 przedmiotem ustalen planu jest: 
1) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UH. pod 

usfugi handlu. 
2) przeznaczenie teren6w, oznaczonych 	na rysunku planu symbolem ZU, pod 

zielen ulZ'ldzonet. 
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3) przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolem RP, pod 
uprawy polowe. 

4) przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolami: KG, KL, 
KD i KS, pod komunikacj~, 

2. 	 Zasady i warunki zagospodarowania teren6w zostaty okreslone w "Przepisach 
szczeg6towych" uchwaty. 

§4 

1. 	 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych 
nalaty okreslae w stosunku do teren6w wyznaczonych Iiniami rozgraniczajqcymi, 
z uwzgl~dnieniem ustalen dotyczqcych infrastruktury technicznej. 

2. 	 Linie rozgraniczajqce orientacyjne zostanq uscislone w decyzjach 
administracyjnych, ich przebieg moze bye skorygowany pod warunkiem, ze nie 
wykluczy to mozliwosci zagospodarowania teren6w zgodnie z ustaleniami planu. 

§5 

lIekroc w uchwale jest mowa 0: 

1) ciqgu pieszym - nalei:y przez to rozumiec wyodr~bnionq tras~ komunikacyjnq 
przeznaczonq wytqcznie dla ruchu pieszego w postaci alejki, chodnika, dr6zki, 
sciei:ki, 

2) 	 infrastrukturze technicznej - nalety przez to rozumiec urzqdzenia techniczne 
(sieci) i obiekty im towarzyszqce stuzqce zaspokojeniu potrzeb bytowych 
i gospodarczych w danym uktadzie osadniczym. Na infrastruktur~ technicznq 
sktadajq si~ systemy: wodociqgowy, kanalizacyjny, gazowy, telekomunikacyjny, 
elektroenergetyczny, cieplowniczy, 

3) 	 koncepcji programowo. - przestrzennej - nalety przez to rozumiee 
opracowanie dotyczqce danego terenu lub zespolu teren6w, opracowane i 
przedtozone przez inwestora na etapie post~powania lokalizacyjnego, kt6re 
wykorzystujqC ustalenia planu, ulatwi powstanie wielofunkcyjnej i jednorodnej 
przestrzeni ; wykonane celem uScislenia ich programu, sprecyzowania zasad 
lokal.izacji,gabaryt6w i charakteru architektonicznego zabudowy, ich wzajemnych 
powiqzan i zalei:nosci, a tak,Ze wskazania miejsc lokalizacji parking6w i urzqdzen 
infrastruktury technicznej niezb~nych do funkcjonowania zespotu, 

4) 	 linii rozgraniczajqcej orientacyjnej - nale.zy przez to rozumiec lini~ 
wyznaczajqcq granice teren6w 0 r6znym sposobie u.tytkowania i przeznaczenia, 
kt6rej przebieg zgodny z intencjq planu, moze korygowae procedura wydawania 
decyzji administracyjnych, 

5) 	 Iinii rozgraniczajqcej wewn~trznego podziafu - nalety przez to rozumiee lini~ 
wyznaczajqcq granice teren6w 0 r6znym sposobie uZytkowania w ramach terenu 
o jednolitym przeznaczeniu, 

6) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalei:y przez to rozumiec granjc~, kt6rej przy 
lokalizowaniu zabudowy nie nale.zy przekraczae, 

7) miejscach 	 parkingowych - nalety przez to rozumiee wydzielone parkingi 
wielostanowiskowe, garaZe naziemne, grupy miejsc parkingowych wzdtuz ulic 
i garaZe podziemne. 



II. PRZEPISY SZCZEG6tOWE 

§6 

1. 	 Ustala si~ szczeg6towe przeznaczenie i zasady zagospodarowania teren6w: 

1) teren, oznaczony na rysunku planu symbolem UH, 0 pow. 1,14 ha, 
przeznacza si~ pod ustugi handlu wraz z urzqdzeniami energetyki, kt6re nie 
mogq pogorszyc stanu srodowiska oraz powodowac uciqZliwosci poza 
granicami nieruchomosci inwestora, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 
a) linie rozgraniczajqce zgodnie z rysunkiem planu, 
b) linie zabudowy nieprzekraczalne dla obiekt6w kubaturowych 

w odlegtosciach: 

- 30,0 m od istniejqcej kraw~zi jezdni ulicy Lubelskiej, 

- 15,0 m od kraw~dzi jezdni projektowanej ulicy lokalnej, oznaczonej na 


rysunku planu symbolem 1 KL, 
- 6,0 m od kraw~dzi jezdni projektowanego dojazdu do drogi publicznej, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KD, 
c) 	 dost~pnoSc komunikacyjna od strony projektowanej ulicy, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 1 KL lub poprzez dojazd oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1 KD, 

d) wysokosc obiekt6w kubaturowych do 12,0 m nad poziom terenu, 
e) 	 sp0s6b zagospodarowania terenu powinien wynikac z koncepcji 

programowo - przestrzennej, obejmujqcej tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami UH, 1 KD i 1 KS, kt6rt6 moze wskazywac inne, niZ 
okreslone na rysunku planu liniami rozgraniczajqcymi wewn~trznego 
podziatu, rozmieszczenie funkcji ustug handlu, miejsc parkingowych oraz 
dojazdu do drogi publicznej, 

f) 	 dopuszcza si~ kubatur~ jedno lub wielobrytowq z zachowaniem 
jednorodnosci charakteru architektonicznego i kompozycji brytowej, 

g) p6tnocnq, zachodniq i potudniowq elewacj~ obiektu bqdz zespotu obiekt6w 
nalezy uksztaH:owac ze szczeg61nq dbatosciq 0 rozwi~ania plastyczne 
i estetyczne, 

h) dopuszcza si~ lokalizacj~ miejsc parkingowych w kondygnacji podziemnej 
obiektu lub zespotu obiekt6w, 

2) teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 ZU, 0 pow. okoto 0,26 ha, 
przeznacza si~ pod zielen urzqdzonq, zabezpieczajqcq skar~ przed erozjq, 
z zakazem nasadzen zieleni wysokiej oraz wznoszenia obiekt6w 
kubaturowych, 

3) tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 2 ZU, 0 pow. okoto 0,20 ha 
i 3 ZU, 0 pow. okoto 0,16 ha, przeznacza si~ pod zielen urzqdzonq z cic:t9iem 
pieszym i Sciezkq rowerowq z zakazem wznoszenia obiekt6w kubaturowych, 
z dopuszczeniem nasadzenia zieleni wysokiej wzdtuz gran icy potnocnej 
i poludniowej, z poczqtkiem korony drzew 3,0 m od poziomu terenu, 

• 




4) teren, oznaczony na rysunku planu symbolem RP, 0 pow. okolo 0,84 ha, 
przeznacza siQ pod uprawy polowe, z zakazem wznoszenia obiekt6w 
kubaturowych, 

5) teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KS, 0 pow. okolo 0,29 ha, 
przeznacza si~ pod parking dfa samochod6w osobowych, z uwzglQdnieniem 
nastQpujqcych zasad: 
a) ilosc miejsc parkingowych wedtug wskainika: 20 miejsc na kai:de 1000 m2 

powierzchni uZytkowej obiekt6w zlokalizowanych na terenie oznaczonym 
na rysunku pfanu symbolem UH, 

b) dopuszcza siQ reafizacjQ mleJsc parkingowych w uktadzie 
wielopoziomowym. przy maksymalnej wysokosci obiekt6w do 12.0 m nad 
poziom terenu. 

c) spos6b zagospodarowania terenu powinien wynikac z koncepcji 
programOVIIO - przestrzennej obejmujqcej tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami UH, 1 KD, i 1 KS, kt6ra moze wskazywac inne, niz 
okreslone na rysunku planu liniami rozgraniczajqcymi wevvn~trznego 
podziatu, rozmieszczenie funkcji ustug handlu, miejsc parkingowych oraz 
dojazdu do drogi publicznej, 

6) tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami: 2 KS, 0 pow. okolo 0,18 ha. 
3 KS 0 pow. okolo 0,08 ha i 4 KS 0 pow. okolo 0,15 ha przeznacza si~ pod 
parkingi dla samochod6w osobowych z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 
a} nawierzchnia utwardzona, 
b) dostQpnosc komunikacyjna: 

- dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2 KS i 3 KS 
od strony ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KL, 

- dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 KS od strony 
projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1 KL, 

7) tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KG, 0 pow. okolo 0,03 ha 
i 2 KG, 0 pow. okolo 0,40 ha przeznacza si~ pod rozbudoWQ ulicy Lubelskiej 
wraz z urzqdzeniami infrastruktury technicznej, z zakazem zabudowy 
kubaturowej z dopuszczeniem urzqdzenia miejsc parkingowych 0 charakterze 
tymczasowym tj. do czasu realizacji rozbudowy ulicy Lubelskiej, 

8) tereny. oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 KL, 0 pow. okolo 0,61 ha 
i 2 KL, 0 pow. okolo 0,31 ha, przeznacza si~ pod ulice lokalne, 
z uwzglQdnieniem nastQpujqcych zasad: 
a) szerokosc W liniach rozgraniczajqcych od 15,0 m do 20,0 m, 
b) szerokoscjezdni 7,0 m dla 1 KL i 6,0 m dla 2 KL, 
c) obustronne chodniki, 
d} odlegtosc zabudowy ustugowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym na 

rysunku planu symbolem UH 15,0 m od kra~dzi jezdni ulicy oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 1 KL, 

e) dopuszcza si~ urzqdzenia sciezki rowerowej w liniach rozgraniczajqcych 
pas terenu rezerwowany pod realizacj~ ulicy oznaczonej na rys.unku planu 
symbolem 1 KL, . 



9) teren. oznaczony na rysunku planu symbolem 2 KD, 0 pow. okafo 0.11 ha, 
'. 	 przeznacza si~ pod ulic~ dojazdo~. z uwzgl~nieniem nast~puj~cych zasad: 

a) szerokosc ulicy w liniach rozgraniczaj~cych 15.0 m, 
b) szerokoSc jezdni 6,0 m, 
c) obustronne chodniki, 

10)teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KD. 0 pow. okoto 0,12 ha, 
przeznacza si~ pod dojazd do drogi publicznej zakonczony placern 
manewrowym, z uwzgl~dnieniem nast~puj~cych zasad: 
a) szerokosc dojazdu w liniach rozgraniczaj~cych od 10,0 - 15,0 m, 
b) szerokoSC jezdni 6,0 m, 
c) plac manewrowy 15,0 x 15,0 m, 
d) minimalna odlegrosc zabudowy 6,0 m od kraw~dzi jezdni, 
e) obustronne chodniki, 
f) spos6b zagospodarowania terenu powinien wynikac z koncepcji 

programowo - przestrzennej obejmujc:tcej tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami UH, 1 KD i 1 KS, kt6ra moze wskazywac inne, niz 
okreslone na rysunku planu liniami rozgraniczajc:tcymi wewn~trznego 
podziafu, rozmieszczenie funkcji uslug handlu. miejsc parkingowych oraz 
dojazdu do drogi publicznej. 

§7 

1. Ustala si~ nast~pujc:tce zasady obsfUgi w zakresie infrastruktury technicznej: 
1.1 Zaopatrzenie w wod~ bytowo - gospodarczc:t i przeciw pozarowc:t 

z istniejc:tcej komunalnej sieci wodociqgowej, po zrealizowaniu niezb~dnych 
sieci dosylowych i przylc:tczy. w tym przedluzenie przewodu 
wodocictQowego <I> 160 mm w ul. Zabtocie w obr~b "Centrum", zgodnie 
z warunkami technicznymi gestora miejskiej sieci wodocictQowej. 

1.2 	 Odprowadzenie sciek6w oraz w6d opadowych do istniejc:tcej komunalnej 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, po zrealizowaniu niezb~dnych sieci 
kanalizacyjnych wraz z obiektami technologicznymi, zgodnie z wymogami 
technicznymi gestora miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

1.3 	 Zaopatrzenie w cieplo i cie~ wod~ uZytkowc:t z miejskiej sieci 
ciepfowniczej (w tym wysokoparametrowej), po wykonaniu niez~nej sieci 
dosylowej wraz z obiektami technologicznymi. zgodnie z warunkami 
technicznymi gestora miejskiej sieci ciepfowniczej lub z indywidualnego 
ekologicznego zr6dla ciepla (gazowe, olejowe itp.) nie pogarszajc:tce stanu 
srodowiska naturalnego. po spelnieniu wymog6w "Prawa energetycznego". 

1.4 	 Zaopatrzenie w gaz, w szczeg61nosci do cel6w grzewczych z miejskieJ 
sieci gazowniczej, po wybudowaniu stacji redukcyjno - pomiarowej 1 
StaromieScie PIn. oraz wykonaniu niez~nej sieci dosylowej wraz 
z uzgodnieniami technologicznymi, zgodnie z wymogami gestora miejskiej 
sieci gazowniczej. 

1.5 	 Gromadzenie odpad6w stalych w pojemnikach, zgodnie z warunkami 
okreslonymi przez przedsi~biorstwo oczyszczania miasta. 

1.6 	 Zasilanie energi~ elektryczn~ z istniejc:tcej sieci rozdzielczej sredniego 
napi~cia, po wybudowaniu zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi 
przez gestora sieci elektroenergetycznej: 



a) stacji transformatorowo - rozdzielczej, usytuowanej przy zachodniej 
granicy na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UH, 

b) linii kablowych sredniego napi~cia, zasilajqcych stacj~, 0 kt6rej mowa 
w punkcie 1.6, lit. a, 

c) 	 sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napi~ia odbiorcy lub 
niskiego napi~cia. wykonanych kablami ziemnymi lub w kanalizacji 
kablowej. 

1.7 	 Dost~p do sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego, po wybudowaniu 
kanalizacji telekomunikacyjnej od istniejqcej kanalizacji wzdtuz ul. 
Lubelskiej, zgodnie z warunkami okreslonymi przez operatora sieci 
telekomunikacyjnej. 

2. 	 Sieci uzbrojenia terenu nale.zy lokalizowac w liniach rozgraniczajqcych ulic 
oznaczonych symbolami KG, KL, KD oraz na terenach ZU. 

3. 	 Dopuszcza si~ prowadzenie uzbrojenia poza pasami ulic w sytuacji braku 
mozliwosci technicznych ich lokalizacji w obr~bie linii rozgraniczajqcych ulic. 

III. PRZEPISY KONCOWE 

§8 

Tracq moe ustalania Miejscowego Planu Og61nego Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa uchwalonego Uchwafq Nr XXXV133/92 z dnia 
23 czerwca 1992 r. ogtOSZOhq w Dzienniku Wojew6dzlwa Rzeszowskiego Nr 9, 
poz. 109 z dnia 17 patdziernika 1992 r. w granicach obj~tych niniejszym planem. 

§ 9 

Ustala si~ jednorazowo optat~ z tytutu wzrostu wartosci nieruchomoSci: 
- dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: UH, 1 KS, 2 KS, 4 KS, 

1 KD w wysokoSci 30%, 
- dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 KG, 2 KG, 1 KL, 

2 KL, 2 KD, 1 ZU, 2 ZU, 3 ZU, RP wwysokosci 0%. 

§10 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Z'llrzqdowi Miasta. 



§ 11 


Uchwafa wchodzi w Zyciu po uptywie 14 dni od daty jej ogfoszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

Zafqczniki: 
1. Rysunek pJanu wskali 1:500 

PrzewodniczC\cy 
Rady MiaS~I~~szowa 

Dr ini. And~j RYLSKI 






