
1 UCHWAtA NR XXV111/6/2000 
RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 25 stycznia 200Q r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 51 21 96 Staromiescie - Ogrody" w RzeszowieJJ 

Oziafajctc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 
o samorzctdzie gminnym (tekstjednoHty Oz. U. z 1996 r. Nr 13. poz. 74. z potn. zm.) oraz 
art. 26 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Oz. U. z 1999 r. Nr 15. poz. 139 ). 

RADA MIASTA RZESZOWA 
uchwala co nastQPuje : 

I. PRZEPISY OG6LNE 

§1 

1. 	 Uchwala si~ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51 21 96 
"Staromiescie - Ogrody" w Rzeszowie, zwany dalej planem. 

2. 	 Integralnct cz~scict planu jest rysunek planu w skali 1: 1000 stanowictcy zalqcznik 
do uchwaly. obowiqzujqcy w zakresie okreslonym legendq . 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 pow. okoto 49 ha potozony w pOtnocnej cz~sci miasta, ograniczony: 
a) od strony p6tnocnej ulicq projektowanq 46 KZ, 
b) od strony wschodniej ulicq Lubelskct, 
c) od strony potudniowej ulicq projektowanq 0 funkcji gfOwnej, 
d) od strony zachodniej ulicq projektowanq 45 KZ. 

§3 

1. 	 Ustala si~: 
1) przeznaczenie terenow, oznaczonych na rysunku p!anu symbolem UHA.C, 

o powierzchni okoto 6.97 ha pod usjugi komercyjne 0 charakterze centrotworczym: 
handlu, administracji, rzemiosfa. kultury. 

2) przeznaczenie terenu, oznaczonego ,na rysunku planu symbolem UH, 0 powierzchni 
okoto 0,34 ha pod usfugi handlu, 

3) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UT, 0 powierzchni 
okoto 2,04 ha pod usfugi turystyki, 

4) przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolami UO, UOp, 
o powierzchni okoto 2,81 ha pod usjugi o5wiaty, 

5) 	 przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UK, 0 powierzchni 
okoto 0,67 ha pod obiekty sakralne, 
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6) przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolem MWs, 0 powierzchni • 
okafo 18,60 ha pod zabudow~ mieszkaniowq wieloradzinnq, 

7) przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP, 0 powierzchni 
okafo 2,28 ha pod zielen parkowq, 

8) przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI, 0 powierzchni 
okafo 1,12 ha pod zielen izolacyjnq, 

9) przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolami: KXJKD, KL, KZ, 
KS, 0 powierzchni okafo 14,01 ha pod komunikacj~, 

10) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem EC-WZ, 0 powierzchni 
okafo 0,16 ha pod urzqdzenia energetyki cieplnej. 

2. Zasady i warunki zagospodarowania teren6w zostaty ·okreslone w " Przepisach 
szczegOfowych" ww. uchwaty . 

§4 

1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nalezy 
okreslae w stosunku do teren6w wyznaczonych liniami rozgraniczajqcymi. 
z uwzgl~dnieniem ustalen zawartych w przepisach szczegOfowych niniejszej uchwaty 
dotyczqcych w szczeg61nosci przeznaczenia. zasad zagospodarowania i obslugi 
komunikacyjnej teren6w oraz zasad obslugi teren6w w zakresie infrastruktury 
technicznej. 

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

3) W zwiqzku z wyst~powaniem stanowisk archeologicznych wszelkie prace ziemne, 
zwiqzane z realizacjq obiekt6w budowlanych przed ich rozpocz~ciem winny bye 
zgfoszone wfasciwejjednostce nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego. 

4}-W-i:wiqzku z wyst~powaniem gt6wnego zbiomika w6d podziemnych r.r 425 I jsgo strefy 
ochronnej, wprowadza si~ zakaz lokalizacji obiekt6w i urzqdzeri mogqcych wptywae 
na stan powietrza i w6d podziemnych. 

§5 

lIekroe w uchwale jest mowa 0 : 

1) cillQu pieszo:.jezdnym ~ nalezy przez to rozumlec ciqg przeznaczony zar6wno 
dla ruchu pieszego jak i dla przemieszczania si~ pojazd6w, z uwzgl~dnieniem zasady 
bezwzgl~dnego pierwszeristwa ruchu pieszego przed kafowym, 

2) dominancie - nalezy przez to rozumiee obiekty, zespoty obiektow lub zespoty 
przestrzenne 0 cechach indywidualnych, wyrozniajqce si~ w danym srodowisku, 
przyczyniaj<lce si~ do identyfikacjiJ pozwalajCJ.ce na tatwq orientacj~ w terenie, 

3) dzlalce budowlanej - nalezy przez to rozumiee nieruchomose gruntowq lub dziatk~ 
gruntu, ktorej wielkose, cechy geometryczne, dost~p do drogi publicznej, wyposazenie 
w urzqdzenia infrastruktury technicznej spefniajq wymogi wynikajqce z ustaw i aktow 
prawa miejscowego, 

4) infrastrukturze technicznej - nalezy przez to rozumiee obiekty i urzqdzenia 
techniczne.sfuzf:lce zaspokajaniu potrzeb bytowych i gospodarczych w danym uktadzie 
osadniczym, na ktore sktadajq si~ : system komunikacji i transportu (dragi, ulice, itp. ) 
oraz uzbrojenia ( wodociqgi i kanalizacja, sieci energetyczne i telekomunikacyjne. itp.), 

5) koncepcji programowej i architektoniczno - przestrzennej - nalezy przez 
to rozumiee opracowanie dotyczqce danego terenu lub zespofu terenow. obj~tych 

granicami zorganizowanej dzialalnosci inwestycyjnej. sporzqdzone na etapie 
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post~powania lokalizacyjnego w oparciu 0 ustalenia planu, kt6rego celem jest 
stworzenie wielofunkcyjnej i jednorodnej przestrzeni, poprzez uscislenie programu 
funkcjonalno - przestrzennego, sprecyzowanie zasad lokalizacji obiekt6w, ich 
gabaryt6wi charakteru architektonicznego zabudowy. wzajemnych powiqzan i ich 
zaleznosci, a taki:e wskazanie miejsc lokalizacji parking6w i urzqdzen infrastruktury 
technicznej niezb~dnych do funkcjonowania zespotu. 

6) 	 linii rozgraniczajC\cej orientacyjnej - naJezy przez to rozumiee lini~ wyznaczajqcq 
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, 

. 7) 	 linii rozgraniczajC\cej scisle okreSlonej - nalezy przez to rozumiee lini~ 
wyznaczajqcq granice teren6w 0 r6znym sposobie przeznaczenia i uzytkowania 
np. teren6w zabudowy mieszkaniowej i zieleni publicznej, dajqcq si~ zidentyfikowae 
w terenie. . 

8) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalezy przez to rozumiee granic~, kt6rej nie nalezy 
przekraczae przy lokalizowaniu zabudowy, 

9) linii zabudowy obowiC\zujC\cej - nalezy przez to rozumiee lini~, wzdtuz kt6rej nalezy 
sytuowae zabudow~, 

10) miejscach postojowych - nalezy przez to rozumiee wydzielone parkingi 
wielostanowiskowe, a taki:e garaze naziemne, garaze podziemne oraz grupy miejsc 
parkingowych wzdtuz ulic, 

11) osi widokowej - nalezy przez to rozumiec lini~ (np. lini~ drogi, koryto rzeki itp.) 
kierujqCC\ wzrok na okreslony widok (np. obiekt lub krajobraz), 

12) pierzei - nalezy przez to rozumiec zwarty ciqg obiekt6w budowlanych, sytuowany 
w liniach zabudowy obowiqzujqcych, dostosowanych do siebie pod wzgl~dem 
estetycznym i architektonicznym, 

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

14) terenie netto - nalezy przez to rozumiee powierzchni~ terenu wydzielonq liniami 
rozgraniczajctcymi, zabudowanq budynkami mieszkalnymi wraz z powierzchniq 
niezb~dnych teren6w : zieleni ( ogrod6w dzieci~cych, miejsc wypoczynku 
dla starszych), dOjazd6w i dojse pieszych do budynk6w mieszkalnych 
oraz pOwierzchniq urzqdzeri gospodarczych i technicznych zwiqzanych bezposrednio 
z budynkami mieszkalnymi, 

15) usfugach komercyjnych - nalezy przez to rozumiee ustugi 0 charakterze rynkowym, 
nastawione na osiqgni~cie zysku, 

16) uslugach nieuciC\zliwych - nalezy przez to rozumiee ustugi zwiqzane z obiektami nle 
zaliczanymi do szczeg61nie pogarszajqcych stan srodowiska i zdrowia ludzi lub 
mogqcych pogorszye stan srodowiska, nie emitujqce nieprzyjemnych zapach6w, 
widocznych dym6w i opar6w, nie wymagajqce sktadowania odpad6w na otwartej 
przestrzeni, a taki:e nie generujqce hatasu 0 duzym nat~zeniu w porze nocnej (np. 
lokale gastronomiczne z dziatalnosciq nocnC:}) oraz nie powodujqce innych uciqzliwosci 
poza granicami nieruchomosci, 

17) uslugach oswiaty - nalezy przez to rozumiee w szczeg61nosci przedszkole, szkot~ 
podstawowCl, gimnazjum, liceum, 

18) usfugach publicznych - nalezy pr:iez to rozumiee ustugi majqce na celu realizacj~ 
cel6w publicznych, 

19)wskazniku intens¥":'nosci zabudowy netto - nalezy przez to rozumiee wskainik 
wyrai:ony ilosciq m powierzchni og61nej budynk6w (czyli sum~ powierzchni wszystkich 
kondygnacjj uzytkowych, wraz z powierzchniq urzqdzen wbudowanych w te budynki) 
do powierzchni terenu netto, 

20) wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumiee wysokosc obiektu mierzonq 
w kondygnacjach uzytkowych. 
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II. PRZEPISY SZCZEGOtOWE 

PRZEZNACZENIE, ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ 

TERENOW 


§6 

1. 	 Teren 0 powierzchni oketo 3,02 ha, oznaczony na rysunku planu symbofem 1 UHAC, 
obj~ty granicq zorganizowanej dziafalnosci inwestyeyjnej przeznacza si~ pod realizowane, 
wg kompleksowej koncepcji programowej i architektoniczno - przestrzennej wyionionej. 
w szczeg61nosci w drodze konkursu: zesp61 usfug komercyjnych 0 charakterze 
centrotw6rczym, np. usfug handfu, gastronomii, rzemiosta omz obiekty biurowe, a takZe 
komunikacj~ piesUl ikomunikacj~ kolowct z dopuszczeniem lokalizacji niezbQdnych 
urza.dzen intynieryjnych i stacji transformatorowych, z uwzglQdnieniem nast~pujt:teych 
zasad: 

1) 	wyod~bnienie strefy komunikacji pieszej (10<), z wydzielonymi placami 0 utwardzonej 
nawierzchni, ciqgami pieszymi 0 szerokosci min. 3,5 m oraz ziefenlt:t urza.dzonct 
zajmujt:tcct nie mniej nit 30% pdwierzchni strefy sfui:t:tcej komunikacji pieszej. 

2) 	przebieg gl6wnych ciqg6w pieszych - zgodnie z rysunkiem planu, 
3) 	 linie rozgraniczaj~ce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
4) 	 linie zabudowy uslugowej nieprzekraczalne wodleglosciach : 

. a) 20 m od kraWQdzi uliey, ozna~Enej na rysunku planu symbolem 45 KZ, 

b) 20 m od kr8WQdzi utiey, oznaczonej na rysunku planu symbolem 46 KZ, 


5) 	 wskainik intensywnosci zabudowy netto - do 1.0, 
6) wysokosc zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, 
7) 	 podziaf lerenu na dziatki-. w oparciu 0 koncepcjQ. zapewniajt:tcq powstanie .zespofu 

obiekt6w tworzttCych jednorodnt:t przestrzen wielofunkeyjnct dotyczqCC\ cafosci leren6w, 
8) 	 koncepcja programowa. i architektoniczno - przestrzenna moi:e okreslac inne, 

nii: wskazane na rysunku planu liniami wewn~trznego podziatu rozmieszczenie 
funkcji uslug (UHA ), miejsc parkingowych (KS). strefy ruchu pieszego (KX ), 
z zachowaniem przebiegu gJ6wnych ciqg6w pieszych okreslonych na rysunku planu. 

2. 	 Zasady obslugi komunikaeyjnej terenu : 
1) doslQpnosc komunikacyjna dla zaopatrzenia - z kondygnacji podziemnej powictZanej 

z ukfadem komunikaeyjnym osiedla lub od projektowanych ulic. oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 39Kl i 40Kl, 

2) wyodrQbnienie ruchu pieszego, w ramach teren6w wydzielonych liniami wewnQtrznego 
podziafu. 

3) miejsca postojowe, realizowane w ilosci nie mniej nii: 1 miejsce postojowe na 30 m2 

powierzchni ui:.ytkowej, nie mniej nit 40% w parkingach podziemnych lub 
wielokondygnacyjnych - zbilansowane w granicach terenu, 

4) wysokosc parking6w wielokondygnaeyjnych' - do dw6ch kondygnacji nadziemnych. 

§7 

1. 	 Teren 0 powierzchni oketo 3,95 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2 UHAC, 
obj~ty granicq zorganizowanej dzialalnosci inwestyeyjnej, przeznacza siQ pod realizowane, 
wg kompleksowej koncepcji programowej i archilektoniczno - przestrzennej wytonionej, 
w szczeg61nosci w drodze konkursu: zesp6f ustug komercyjnych 0 charakterze 
centrotworczym, np. ustugi handlu, gastronomii, rzemios/a, oraz obiekty biu rowe , a takte 
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komunikacj~ pieszq i komunikacj~ kolowq, z dopuszczeniem lokalizacji niezb~dnych 
urzqdzen inzynieryjnych i stacji transformatorowych, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych 
zasad: 

1) 	 wyodr~bnienie strefy komunikacji pieszej (KX), z wydzielonymi placami 0 utwardzonej 
nawierzchni, ciqgami pieszymi 0 szerokosci min. 3,5 m. zieleniq urzqdzonq, zajmujqcct 
nie mnie] niz 30% powierzchni strefy sluzqcej komunikacji pieszej. 

2) 	 przebieg glownych ciqg6w pieszych - zgodnie z rysunkiem planu, 
3) wewn~trzna ulica dojazdowa 0 szerokosci jezdni 5m, obslugujqca tereny uslug ( UHA ) 

wtqczona do ukladu komunikacyjnego osiedla zgodnie z rysunkiem planu. 
4) linie rozgraniczajqce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu, 
5) Hnie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
6) linie zabudowy usrugowej nieprzekraczalne - w odleglosciach 20m od istniejqcej ulicy 

Lubelskiej oraz znajdujqcej si~ poza obszarem planu projektowanej ulicy 0 funkcji gtownej, 
7) 	 linia nasadzeri drzew obowiqzujqca - zgodnie z rysunkiem planu, 
8) 	 wskaznik intensywnosci zabudowy netto - do 1.0, 
9) wysokosc zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, 
10) podziat terenu na dziatki - w oparciu 0 koncepcj~ zapewnlaJqcq powstanie zespolu 

obieklow, tworzqcych jednorodnq przestrzen wielofunkcyjnq, dotyczqcq catosci terenu, 
11) koncepcja programowa i architektoniczno - przestrzenna moze okreslic inne, niz wskazane 

na rysunku planu liniami wewn~trznego podzialu rozmieszczenie funkcji ustug ( UHA ), 
miejsc postojowych (KS), z uwzgl~dnieniem wjazdow do zespolu i wyjazdow z niego, 
zgodnych z rysunkiem planu, a takZe strefy sluzqcej komunikacji pieszej (KX), 
z zachowaniem okreslonego na rysunku planu, przebiegu glownych ciqgow pieszych. 

2. 	 Zasady obsrugi komunikacyjnej terenu : 
1) dost~pnosc komunikacyjna kolowa - od ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

41 KL poprzez wydzielonq ulic~ dojazdowq, z dopuszczeniem prawoskr~tnego wyjazdu 
na uli~ Lubelskq, w miejscu okreslonym na rysunku planu, a takZe od projeklowanej 
ulicy 0 funkcji glownej, znajdujqcej si~ poza obszarem obj~tym planem, 

2) dost~pnosc pieszEt""-:-ott projektowanych ciqgow pieszych zlokalizowanych w r8me:acil 
strefy stUZqcej komunikacji pieszej (KX), ciqgow pieszych zlokalizowanych w ramach 
terenow ustug ( UHA ), oraz od ulicy Lubelskiej, 

3) wyodr~bnienie ruchu pieszego w ramach terenow, wydzielonych liniami wewn~trznego 
podzialu, 

24) miejsca postojowe, realizowane w ilosci nie mniej niz 1 miejsce na 30 m powierzchni 
uzytkowej, nie mniej niz 60% w parkingach podziemnych - zbilansowane w granicach 
terenu. 

§8 

1. 	 Teren 0 powierzchni okolo 0,34 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3 UH, 
przeznacza si~ pod uslugi handlu, a takZe niezb~dne urzqdzenia inzynieryjne, 
w szczegolnosci stacj~ transformatorowq, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad : 

1) linie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 

2) linie zabu/dowy usfugowej nieprzekraczalne - w odleglosci 20 m od kraw~dzi ulicy, 


oznaczonej na rysunku planu symbolem 45KZ, 
3) wskatnik inlensywnosci zabudowy netto - do 1.0, 
4) wysokosc zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych. 
2. Zasady obsrugi komunikacyjnej terenu: . 
1) dosl~pnosc komunikacyjna - od projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 44KL, 
2) 	 miejsca poslojowe w ilosci nie mniej niz 1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni 

uzytkowej realizowane w min. 40% w parkingach podziemnych lub wielokondygnacyjnych 
w granicach terenu. 
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§9 

1. 	 Teren 0 powierzchni oketo 2,04 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 4 UT, obj~ty 
graniC!:\ zorganizowanej dzialalnosci inwestycyjnej. przeznacza si~ pod realizowany wg 
kompleksowej koncepcji programowej i architektoniczno - przestrzennej wytonionej, 
w szczegolnosci w drodze· konkursu hotel wraz z zespetem sal wielofunkcyjnych, punktem 
informacji turystycznej, oraz inne usfugi towarzyszC\.ce, w szczeg61nosci usfugi gastronomii. 
odnowy biologicznej, zbilansowanych dla potrzeb hotelu, a takZe urzC\.dzenia inzynieryjne 
niezb~dne dla prawidtowego funkcjonowania zespetu, w szczeg61nosci stacj~ 
transformatorowct, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad : 

1) linie rozgraniczajC\.ce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu. 
2) linie zabudowy usfugowej nieprzekraczalne w odlegfosciach : 

a) 20m od kraw~dzi_ istniejqcej ulicy Lubelskiej, 
b) 	 SOm od kraw~dzi projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 46KZ, 

3) 	 dominanta na zamkni~ciu osi widokowej ulicy Lubelskiej, 
4) 	 elewacje obiektu bqdz zespetu obiekt6w wzdfuz ulicy. oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 46KZ oraz ulicy Lubelskiej - ksztatiowane ze szczegolnq dbalosciq 
o rozwiqzania plastyczne i architektoniczne, 

S) 	 przedpole obiektu od strony p6lnocno - wschodniej zagospodarowane urzqdzonq zieleniq 
niskq. 

1. 	 Zasady obsfugi komunikacyjnej terenu : 
1) 	 dost~pnosc komunikacyjna - od ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 41KL. 

z dopuszczeniem w p6lnocnej cz~sci terenu prawoskr~tnego zjazdu z ulicy Lubelskiej 
uzgodnionego z wfasciwym zarzqdC!:\ drogi, 

2) 	 miejsca postojowe dla autokar6w i samochod6w osobowych w granicach terenu, w ilosei 
nie mniej niz 1 miejsca postojowe dJa samochodow osobowych na 1 pok6j hotelowy. 

§10 

1. 	 Teren 0 powierzchni okoto 0,38 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 5 UOp, 
przeznacza si~ pod usfugi publiczne oswiaty, w szczeg61nosci przedszkole, a takZe 
niezb~dne urzqdzenia inzynieryjne, w szczeg61nosei stacj~ transformatorowct, 
z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad : 

1) linie rozgraniczajqce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu. 
2. 	 Dost~pnosc komunikacyjna do obiekt6w - od projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 41 KL i ulicy dojazdowej w formie eictQu pieszo-jezdnego z zieleniq 
towarzyszqcC\., oznaczonej na·rysunku planu symbolem 31KXIKD. 

§ 11 

1. 	 Teren 0 powierzchni oketo 1,11 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 6 UO, 
przeznacza si~ pod usJugi publiczne o Swiaty. w szczegolnosci pod szket~ podstawowq 
dla maksymalnie 600 dzieci lub gimnazjum dla maksymalnie 300 dzieci lub inne uSfugi 
oswiaty wynikajqcych ze struktury i potrzeb szkolnictwa, a takZe niezb~dne urzqdzenia 
ini:ynieryjne, w szczeg61nosci stacj~ transfonnatorowct, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych 
zasad: 

3) 	 linie rozgraniczajqce seisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu. 
4) 	 linie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
S) 	 linia nasadzeri drzew obowiqzujqca - przy granicy z ulicq dojazdowq w fonnie cictQu 

spacerowo - handlowego, pieszo - jezdnego z zieleniq towarzyszqC!:\, oznaczonC\. 
na rysunku planu symbolem 3SKXlKD. 

2. 	 Zasady obstugi komunikacyjnej terenu : 
1) 	 dost~pnosc komunikacyjna do obiektow - od projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 43KL. 

http:towarzyszC\.ce
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2) 	gl6wne wejsde piesze - od projektowanej ulicy dojazdowej w formie ciqgu spacerowo
handlowego, pieszo - jezdnego z zieleniq, towarzyszq,cq. oznacz.onej na rysunku planu 
symbolem 35KX1KD, 

3) 	 miejsca postojowe w granicach terenu - nie mniej nit 30. 

§ 12 

1. 	 Teren 0 pOwierzchni okofo 1,32 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 7 UO, 
przeznacza siQ pod u~ugi publiczne oSwiaty, W szczeg61nosci pod szkoh~ podstawowq 
dla maksymalnie 600 dzieci lub gimnazjum dla maksymalnie 300 dzieci lub inne u~gi 
oSwiaty wynikajqce ze struktury i potrzeb szkolnictwa, a taki:e niezbQdne urzq,dzenia 
in±ynieryjne, W szczeg6lnosci~ stacjQ transfonnatorowG!., z uwzglQdnieniem nastQPujq,cych 
zasad: 

1} linie rozgraniczajqce sdsle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu. 
2} linie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu. 
3} linia nasadzen drzew obowiqzujqca - zgodnie z rysunkiem planu, 
4} drzewa do zachowania - zgodnie z rysunkiem planu. 
2. Zasady ob~gi komunikacyjnej terenu : 
1} dostQpnosc komunikacyjna do obiekt6w - od projektowanej ulicy. oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 40KL. 
2} 	 gl6wne wejSda - od projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 40KL 

i ulicy dojazdowej w fonnie ciqgu spacerowo - handloweGo, pieszo - jezdnego z zieleniq, 
towarzySZqcq, oznaczonej na rysunku planu symbolem 33 KXIKD, 

3} 	miejsca postojowe w granieach terenu - nle mniej niz 30. 

§ 13 

1. 	 Teren 0 powierzchni okofo 0,67 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 8 UK, objQty 
granicq zorganizomnej dziafafnosci inwestycyjnej przeznacza siQ pod inwestycje sakralne 
j koscielne oraz budynki towarzySZqce, a taki:e dqgi piesze i zielen urzqdzonq 
realizowanych, wg koncepcji programowej i architektoniczno - przestrzennej wylonionej, W 

szczegolnosd w drodze konkursu, z dopuszczeniem lokalizacji niezbQdnych urzqdzen 
inzynieryjnych oraz stacji transfonnatorowych, z uwzglQdnieniem nastQPujqcych zasad : 

1} 	 wydzielenie ogofnodostQpnej strefy komunikacji pieszej (KXlZP), z zieleniq urzqdzonct 
dqgami pieszymi, placami 0 utwardzonej nawierzchni, reaJizowanych zgodnie z koncepcjq 
zagospodarowania cafego terenu, 

2} 	 glOwny dqg pieszy 0 szerokosci min. 3.5m - zgodnie z rysunkiem planu, 
3} dopuszcza siQ lokafizacjQ niskiego ogrodzenia, z zapewnieniem droznosci glownego ciqgu 

pieszego, 
4) Hnie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
5) Iinia zabudowy scisle okreslona - zgodnie z rysunkiem planu, 
6) linia zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu. 
7) dominanta, w szczeg61nosd w postad wolnostojqcej dzwonnicy 0 wysokosci od 20 

do 25m, w formie aZurowej konstrukcji lub kubatury (wiei:y) , na zamkniQciu osi widokowej 
ulic dojazdowych w formie ciqg6w pieszo-jezdnych z zieleniq, towarzySZqcq, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 32KX1KD omz 38KX1KD - w miejscu wskazanym na rysunku 
planu, . 

8) obiekt kosciofa 0 wysokosci od 15 do 20m omz zabudowa towarzyszqca, 0 wysokoSci 
do 10m, w szczeg6lnosci: plebania, dom parafialny. powiqzane w jednq, brylQ 
o zaakcentowanym narozniku na granicy teren6w, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 8UK i 22ZP, 

9) jednorodna stylistycznie i estetycznie architektura kosciofa i zabudowy towarzyszqcej, 
10)wnQtrza zwiqzane z brylq dzwonnicy, w szczegolnosci plac przed glownym wejsciem 

do kosciofa oraz dziedziniec wewnqtrz zespolu - zaprojektowane jako WTlQtrza sprzQzone. 
2. 	 Zasady obslugi komunikacyjnej terenu : 
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1) 	 dost~pnosc komunikacyjna - od ulicy dojazdowej w fonnie ciqgu pieszo - jezdnego 
z zie1eniet towarzyszq,cq, oznaczonej na rysunku planu symbolem 34KX/KO - zgodnie 
z rysunkiem planu, 

2) 	 parking - w pofudniowo - wschodniej cz~sci terenu, zapewniaj<tcy nie mniej niZ 30 miejsc 
postojowych, z dopuszczeniem lokalizacji w kondygnacji podziemnej. 

§ 14 

1. 	 Teren 0 powierzchni okafo 1,36 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 9 MWs, 
przeznacza si~ pod zabudow~ mieszkani0Wct wielorodzinnq. ulice dojazdowe, ciqgi piesze, 
i zespoly parking6w, a tatie niezb~dne urz<tdzenia inZynieryjne oraz stacj~ 
transfonnatorowq, na wydzielonej dziaJce, z uwzgl~dnieniem nast~puj<tcych zasad : 

1) linie rozgraniczaj<tce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczaj<tce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
3) linia zabudowy mieszkaniowej nieprzekraczalna - w odlegtosci 15m od kraw~dzi 

projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 41 KL, 
4) wskainik intensywnosci zabudowy wielorodzinnej netto - od 0.8 do 0.95, 
5) wysokosc zabudowy - do 4 uzytkowych kondygnacji nadziemnych, 
6) nachylenie potaci dachowych - symetryczne, w przedziale 38°-45°. 
7) zabudowa skupiona wok6t wewn~trznych przestrzeni, przeznaczonych w nie mniej niz 30% 

pod zieleri urzqdzonq i rekreacj~, 
8) zabudowa 0 zrOznicowanej wysokosciodznaczajqca si~ walorami arci1itektonicznymi, 
9) mieszkania wyposaZone w wykusze, loggie, tarasy lub balkony, 
10) dopuszcza si~ zabudow~ jednorodzinnq szeregowq, realizowanq w oparciu 0 projekt 

architektoniczny. zapewniajqcy jednorodnosc estetycznq i stylistycznq, obejmujqcy catq 
zabudow~ jednorodzjnnq, 

11) podziat terenu na dziatki - w oparciu 0 koncepcj~ podziatu cafosci terenu, zapewniajqCC!. 
dost~p do drogi publicznej dla wszystkich wydzielonych dziatek, 

12) wielkosc dziatki dla zabudowy jednorodzinnej - do 300 m 2• 

2. 	 Zasady obsfugi komunikacyjnej terenu : 
1) 	 dost~pnosc komunikacyjna- od ulic, oznaczonych na rysunku planu symbolami 40KL 

i 41 KL oraz od ulicy dojazdowej w formie ciqgu pieszo-jezdnego z zieleniq towarzyszqcq, 
oznaczonej na r}tsunku planu symbolem 30KXIKD, 

2) 	 miejsca postojowe w ilosci: 
a) dla zabudowy wielorodzinnej - nie mniej niz 1,6 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej - nie mniej niz 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie, 
realizowane wzdfuz ulic, w parkingach naziemnYch' parkingach podziemnych, bqdi 
w garazach wbudowanych, 

3) 	 miejsca parkingowe w liniach rozgraniczajqcych ulic - zbilansowane z potrzebami 
parkingowymi wynikajqcymi z funkcji teren6w sqsiednich. 

§ 15 

1. 	 T eren 0 powierzchni oketo 1,46 ha, oznaczony na rysunku planu symbol em 10 MWs 

oraz teren 0 powierzchni oketo 1,69 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 11 MWs, 
przeznacza si~ pod realizowanq, na zasadach zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej: 
zabudow~ mieszkaniowq wielorodzinnq, zespoly parking6w oraz drogi dojazdowe 
i ciqgi piesze, a takZe niezb~dne urzetdzenia inzynieryjne oraz stacje transfonnatorowe 
na wydzielonych dzialkach, z uwzgl~dnieniem nast~puj<tcych zasad : 

1) linie rozgraniczajqce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu, 

2) Iinie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 

3) linia zabudowy mieszkaniowej nieprzekraczalna - w odlegtosci 15 m od kraw~dzi 


projektowanej u!icy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 41 Kl, 
4) wskainik intensywnosci zabudowy netto - od 0,8 do 0,9 • 
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5) 	 wysokosc zabudowy - do 4 uZytkowych kondygnacji nadziemnych, 
6) 	 nachylenie pOOd dachowych - symetryczne, w przedziale 38° - 45°, 
7) zabudowa skupiona wok61 wewn~tJznych przestrzeni, przeznaczonych w nie mniej nit 30% 

pod zieten urzqdzonq i rekreacj~, . 
8) zabudowa 0 zroi:nicowanej wysokosd wyr6i:niajqca si~ walorami architektonicznymi, 
9) mieszkania wyposaZone w wykusze, loggie, tarasy lub balkony, 
10) podziat terenu na dzialki budowlane - zgodnie z koncepcjq architektoniczno 

przestrzennq. 
2. 	 Zasady obslugi komunikacyjnej teren6w : 
1) 	 dost~pnosc komunikacyjna do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MWs 

od ulicy dojazdowej w formie dqgu pieszo-jezdnego z zieleniq towarzySZqC<t, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem. 30KXIKD oraz od ulic, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 41 KL i 42KL, 

2) 	 dost~pnosc komunikacyjna do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11 MWs 
od ulic, oznaczonych na rysunku planu symbolami 41 KL i 42KL, 

3) 	 miejsca postojowe w ilosci 1,6 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, realizowane wzcUui: 
ulic, w parkingach naziemnych, nie mniej niz 25% w parkingach podziemnych. bqdi: 
w garai:ach wbudowanych. 

4) 	 miejsca parkingowe w liniach rozgraniczajqcych ulic - zbilansowane z potrzebami 
parkingowymi. wynikajqcymi z funkcji teren6w sqsiednich. 

§ 16 

1. 	 Teren 0 pOwierzchni oketo 1,18 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 12 MWs 
oraz teren 0 powierzchni okafo 1,63 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 13 MWs, 
przeznacza si~ pod realizowan<t, na zasadach zorganizowanej dziafalnosd inwesfycyjnej: 
zabudow~ mieszkaniowq wielorodzinn<t, z dopuszczeniem w parterach zabudowy 
mieszkaniowej nip.ooa.iliwych uslug komercyjnych, w szczeg61nosci rzemiosfa. handlu. 
gastronomii oraz drogi dojazdowe. dqgi piesze i zespoty parking6w. a taki:e niezb~dne 
urzqdzenia ini:ynieryjne oraz stacje transformatorowe na wydzielonych dziatkach, 
z llWZgI~dnieniem nast~pujqcych zasad : 

1) 	 linie rozgraniczajqce sdsle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) 	 linie rozgraniczaJqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu. 
3) 	 linia zabudowy sdsle okreslona: 

a) dla zabudowy usrugowej - zgodnie z rysunkiem planu. 
b) dla zabudowy mieszkaniowej - w odlegfosd od 2 do 4 m za liniq zabudowy ustugowej, 

4) 	 wskai:nik intensywnosd zabudowy netto - od 0,8 do 0.95, 
5) 	 wysokosc zabudowy - do 4uzyfkowych kondygnacji nadziemnych, 
6) 	 wysokosc zabudowy w pierzei ulicy. oznaczonej na rysunku planu symbolem 40KL 

oraz ulicy dojazdowej w formie ciqgu spacerowo - handlowego. pieszo-jezdnego z zieleniq 
towarzyszqC<t, oznaczonej na rysunku planu symbolem 33KX1KD - do 5 ui:ytkowych 
kondygnacji nadziemnych, 

7) 	 nachyfenie pOOci dachowych - symetryczne, w przedziale 38° - 45°, 
8) 	 zabudowa w formie pierzei wzcUui: ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 40KL 

i ulicy dojazdowej w f<;>rrnie ciqgu pieszo-jezdnego z zieleniq towarzySZqC<L oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 33KX1KD, . 

9) 	 usfugi wzdfui: projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 48KL oraz ulicy 
dojazdowej w formie ciqgu pieszo - jezdnego z zieleniq towarzySZqC<L oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 33KX1KD, 

10) zaopatrzenie obiekt6w usfugowych - od ulicy dojazdowej w formie ciqgu spacerowo
handlowego, pieszo-jezdnego z zieleniq towarzYSZqCCL oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 33KX1KD, 

11) wewn~trzne przestrzenie, utworzone przez zabudow~ mieszkaniowq - petqczone 
z publicznq przestrzeniq ulicy otwartymi przejsciami bramnymi 0 szerokosci min. 4m, 
dost~pnymi dla ruchu pieszego i rowerowego. 
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2. 	 Zasady obstugi komunikacyjnej teren6w : 
1) 	 dost~pnosc komunikacyjna do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MWs

od ulic dojazdowych w formie ciqgu pieszo - jezdnego z zieleniq towarzysZC\C<t 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 31KX1KD i 32KXJKD oraz ad ulicy, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 41 KL, 

2) 	 dost~pnosc komunikacyjna do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13MWs 
od ulicy dojazdowej w fonnie ciqgu pieszo - jezdnego z zieleniq towarzysZC\cct. oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 32KX1KD oraz ad ulic, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 40KL i 41KL, 

3) 	 miejsca postojowe w i10scl 1,6 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, realizowane 
wzdfuz ulic, w parkingach naziemnych, w garazach wbudowanych, nie mniej niz 40% 
w parkingach podziemnych. 

§ 17 

1. 	 Teren 0 powierzchni oketo 1,72 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 14 MWs 
oraz teren 0 powierzchni okoto 0,89 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 15 MWs, 
przeznacza si~ pod realizowanq, na zasadach zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej: 
zabudow~ mieszkaniowq wieloradzinnq, z dopuszczeniem: nieuciqzliwych usrug 
komercyjnych, w szczeg61nosci rzemiosta, handlu, gastronomii. usfug administracji 
publicznej oraz dragi dojazdowe, ciqgi piesze i zespoly parking6w, a taki:e niezb~ne 
urzqdzenia infrastruktury technicznej oraz stacje transformatorowe na wydzielonych 
dziatkach, z uwzgl~nieniem ·nast~pujqcych zasad : 

1) 	 linie rozgraniczajqce sclsle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) 	 linie rozgraniczajqce onentacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
3) linia zabudowy scisle okreslona dla ustug zlokalizowanych w parterach zabudowy 

przy skrzy.i:owaniu ulic 39KL i 40KL - zgodnie z rysunkiem planu. 
4) linie zabudowy nieprzekraczalna: 

a) dla zabudowy usfugowej - 20 m od kraw~dzi projektowanej ulicy, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 45KZ, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej - 40 m od kraw~dzi projektowanej ulicy, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 45KZ, 

5) 	 wskainik intensywnosci zabudowy netto - od 0,8 do 0,95, 
6) 	 wysokosc zabudowy - do 4 ui:ytkowych kondygnacji nadziemnych. 
7) 	 nachylenie pclaci dachowych '- symetryczne. w przedziale 38° - 45°, 
8) 	 zespoly budynk6w skupione wok6f wsp61nej przestrzeni. przeznaczonej w nie mniej nii: 

30% pod zielen urzqdzonq i rekreacj~, 
9) podziaf terenu na dziatki budowlane - zgodnie z koncepcjq architektoniczno 

przes trzennq. 
2. Zasady obslugi komunikacyjnej teren6w : 
1) dost~pnosc komunikacyjna do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MWs 

od ulic, oznaczonych na rysunku planu symbolami 39KL i 40KL. 
2) dost~pnosc komunikacyjna do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15MWs 

od ulic, oznaczonych na rysunku planu symbolami 40KL i 44KL, 
3) 	 dost~pnosc komunikacyjna do obiekt6w ustugowych, zlokalizowanych w ramach terenu, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MWs - drogq wewn~trznq, powictZanq 
z projektowanq uJicq, oznaczonq na rysunku planu symbolem 45KZ tub 39KL, 

4) 	 dost~pnosc komunikacyjna do obiekt6w ustugowych, zlokalizowanych w ramach terenu, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 15MWs - drogq wewn~trznq, powictZanq 
z projektowanq ulicq, oznaczonq na rysunku planu symbolem 45KZ lub 44KL, 

5) 	 miejsca postojowe w ilosci 1,6 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, realizowane 
w parkingach naziemnych, w garaZach wbudowanych oraz nie mniej nii: 30% w parkingach 
podziemnych. 

6) 	 miejsca parkingowe realizowane w liniach rozgraniczajqcych ulic - zbilansowane 
z potrzebami parkingowymi, wynikajqcymi z funkcji teren6w sqsiednich. 
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§ 18 


1. 	 Teren 0 powierzchni okolo 0,91 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 16 MWs, 
przeznacza si~ pod realizowanq, na zasadach zorganizowanej dziafalnosci inwestycyjnej: 
zabud~ mieszkaniowq wielorodzinnq, omz drogi dojazdowe, ciqgi piesze i zespoly 
parking6w, a taki:e niezb~dne urzqdzenia infrastruktury technicznej omz stacje 
transformatorowe na wydzielonych dziatkach, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad : 

1) linie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linia zabudowy mieszkaniowej nieprzekraczalna - w odlegtosci 15 m od kraw~dzi 

projektowanej ulicy. oznaczonej na rysunku p/anu symbolem 44KL, 
3) wskainik intensywnosd zabudowy wielorodzinnej netto - od 0,8 do 0,9, 
4) wysokosc zabudowy - do 4 u:i.ytkowych kondygnacji nadziemnych, 
5) nachylenie polaci dachowych - symetryczne, W przedziale 38° - 45°, 
6) zabudowa uksztattowana wok6f wewn~trznych przestrzeni, przeznaczonych w nie mniej ni:i. 

30% pod zielen urzqdzonq i rekreacj~, 
7} 	 zabudowa 0 zr6:i.nicowanej wysokosd odznaczajqca si~ walorami architektonicznymi, 
8) 	 dopuszcza si~ wzcRu:i. ulicy dojazdowej w formie dqgu pieszo - jezdnego z zieleniq 

towarzyszqcq, oznaczonej na rysunku planu symbolem 38KX1KD zabudo~ jednorodzinnq 
szeregowq, w pasie 0 szerokosd do 30 m, realizowanq w oparciu 0 projekt 
architektoniczny, zapewniajqcy jednorodnosc estetycznq i styHstycznq, obejmujqcy cafq 
zabudow~ jednorodzinnq. 

9) wysokosc zabudowy jednorodzinnej - do dw6ch kondygnacji nadziemnych, 
10) wielkosc dziafki dla zabudowy jednorodzinnej - do 300 m2

• 

2. Zasady obsrugi komunikacyjnej terenu : 
1) dost~pnos6 komunikacyjna - od ulic, oznaczonych na rysunku planu symbolami 

40KL i 44KL, 
2) 	 miejsca postojowe w ilosci: 

a) dla zabudowy wielorodzinnej - nie mniej ni:i. 1,6 miejsca postojowe na 1 mieszkanie, 
b) dla zabudowY jednorodzinnej - nie mniej ni:i. 2 niiejsca postojowe na 1 mieszkanie, 
realizowane wzdru:i. ulic lokalnych i dojazdowych, w parkingach naziemnych, w nie mniej 

- nii:. 25% w parkingach podziemnych, bqdi: w garai:ach wbudowanych, 
3) miejsca parkingowe realizowane w liniach rozgraniczajqcych ulic - zbilansowane 

z potrzebami parkingowymi, wynikajqcymi z funkcji teren6w sqsiednich. 

§ 19 

1. 	 Teren 0 powierzchni okolo 2,0 ha, oznaczony na rysunku planu symbol em 17 MWs, 
przeznacza si~ pod realizowanq, na zasadach zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej: 
zabudow~ mieszkaniowq wielorodzinnq. z dopuszczeniem w parterach zabudowy 
mieszkaniowej nieuciq:i.liwych uslug komercyjnych , w szczegolnosd rzemiosfa, handlu, 
gastronomii araz dragi dojazdowe, ciqgi piesze i zespoly parking6w, a tak:i.e niezb~dne 
urzqdzenia in:i.ynieryjne oraz stacje transformatorowe na wydzielonych dziatkach, 
z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad : 

1) 	 linie rozgraniczajqce scisfe okreslane - zgodnie z rysunkiem planu. 
2) 	 linie razgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
3) 	 linia zabudowy scisle okreslona: 

a) dla zabudowy usrugowej - zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dla zabudowy mieszkaniowej - w odfegfosci od 2 do 4 m za Uniq zabudowy ustugowej, 

4) 	 linia zabudowy nieprzekraczalna: 
c) 	 dla zabudowy usrugowej - zgodnie z rysunkiem planu, 
d) 	 dla zabudawy mieszkaniowej - w odlewasci 2 do 4 m za liniq zabudowy usrugowej 

oraz 15 m od kraw~dzi projektowanej ulicy, aznaczonej na rysunku planu symborem 44KL, 
5) wskainik intensywnosci zabudowy wielorodzinnej netto - od 0,8 do 0,95, 
6) wysokosc zabudowy - do 4 u:i.ytkowych kondygnacji nadziemnych, 
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7) 	 wysokosc zabudowy w pierzei ulicy dojazdowej w fonnie ciqgu spacerowo - handlowego, 
pieszo - jezdnego z zieleni<:t, towarzysz<:t,cct. oznacz.onej na rysunku planu symbolem 
35 KXlKD - do 5 uZytkowych kondygnacji nadziemnych, 

8) nachylenie pofaci dachowych - symetrycz.ne, w przedziale 38° - 45°, 
9) zabudowa w fonnie pierzei wzdluZ ulicy dojazdowej w fonnie cic.wu spacerowo 

handlowego, pieszo - jezdnego z zieleni<:t, towarzySZ1tCC\. oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 35KX1KD, 

10) uslugi - wzcHui: projektowanej ulicy dojazdowej w fonnie ciqgu spacerowo - handlowego, 
pieszo - jezdnego z zieleni<:t, towarzysz<:t,cct. oznaczonej na rysunku planu symbolem 
35KX1KD, 

11)wewn~trzne przestrzenie, utworzone przez zabudow~, poIq,czone z pubJicz.n~ przestrzeni<:t, 
ulicy otwartymi przejsciami bramnymi, 0 szerokosci min. 4m. dost~pnymi dla ruchu 
pieszego i rowerowego. 

12) dopuszcz.a si~ wzdtui: ulicy dojazdowej w fonnie ciqgu pieszo - jezdnego z zieleni~ 
towarzySZqCC\. oznaczonej na rysunku planu symbolem 38KX1KD zabudow~ jednorodzinnq 
szeregowq, w pasie 0 szerokosci do 30 m, realizowanq w oparciu 0 projekt 
architektonicz.ny, zapewniajq,CY jednorodnosc estetycz.nq i stylistycznq, obejmuj<:t,cy catct 
zabudow~ jednorodzinnq, 

13) wielkosc dziatki dla zabudowy jednorodzinnej - do 300m2
, 

14) wysokosc zabudowy jednorodzinnej - do dw6ch kondygnacji nadziemnych 
15) podziat terenu na dziatki budowlane - zgodnie z koncepcjq architektonicz.no

przestrzennq. 
2. 	 Zasady obstugi komunikacyjnej terenu : 
1) 	 dost~pnosc komunikacyjna - od ulicy dojazdowej w formie ciqgu pieszo - jezdnego 

z zieleni<:t, towarzysZC:lcq, oznaczonej na rysunku planu symbolem 38KX1KD oraz od ulic, 
oznacz.onych na rysunku planu symbolami 43KL i 44KL, 

2) 	 dost~pnosc komunikacyjna dla zaopatrzenia obiekt6w ushJgowych - od ulicy dojazdowej 
• 	 w fonnie eiqgu spacerowo - handlowego. pieszo - jezdnego z zieleni<:t, towarzYSZqcq, 

oznaczonej na rysunku planusym60lem 35KX1KD, 
3) 	 miejsca postojowe w ilosci: 

a) dla zabudowywielorodzinnej -1.6 miejsca postojowe na 1 mieszkanie, 
b) dlazabudowy jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie. 
realizowane wzdlui: ulic. w paoongach naziemnych, w garai:ach wbudowanych, nie mniej 
niz 40% w paoongach podziemnych. 

4) 	 miejsca paoongowe. realizowane w liniach rozgraniczajqCYch ulic - zbilansowane 
z potrzebami paoongowymi, wynikajqcymi z funkcji teren6w sqsiednich. 

§20 

1. 	 T eren 0 powierzchni oketo 1,23 ha, oznacz.ony na rysunku planu symbolem 18 MWs 
oraz teren 0 powierzchni oketo 1,45 ha, oznacz.ony na rysunku planu symbolem 19 MWs, 
przeznacza si~ pod realizowanq, na zasadach zorganizowanej dziatalnosei inwestycyjnej: 
zabudow~ mieszkaniowq wielorodzinnq, z dopuszcz.eniem w parterach zabudowy 
mieszkaniowej nieuci9,i:.liwych ustug komercyjnych. w szczeg61nosci handlu, gastronomii, 
rzemiosta oraz drogi dojazdowe, ciqgi piesze i zespoJy paoong6w, a taki:e niezb~dne 
urz<:t,dzenia ini:ynieryjne oraz stacje transformatorowe na wydzielonych dziatkach, 
z uwzgl~dnieniem nast~puj<:t,cych zasad: . 

1) 	 linie rozgraniczajqce seisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) 	 linie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
3) 	 linia zabudowy scisle okreslona: 

a) dla zabudowy usrugowej - zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dla zabudowy mieszkaniowej - w odleglosei od 2 do 4 m za liniq zabudowy usrugowej, 

4) linia zabudowy usrugowej nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu, 
5) wskai.nik intensywnosci zabudowy netto - od 0,8 do 0,95, 
6) wysokosc zabudowy - do 4 uzytkowych kondygnacji nadziemnych, 

http:architektonicz.no
http:estetycz.nq
http:architektonicz.ny
http:symetrycz.ne
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7) 	 wysokosc zabudowy w pierzei ulicy dojazdowej w formie ciqgu pieszo - jezdnego, 
z zielenif.:\. towarzySZf.:\.Cf.:\.. oznaczonej na rysunku planu symbolem 36KX1KD 
do 5 uiytkowych kondygnagi nadziemnych, 

8) nachylenie poIaci dachowych - symetryczne, w przedziale 38° - 45°; 
9) zabudowa skupiona wok61 wsp61nej przestrzeni dziedzinc6w, przeznaczonych w nie mniej 

nit 30% pod zieleri urzf.:\.dzonf.:\. i rekreacjQ, 
10}zabudowa w formie pierzei, wzdlui: ulicy dojazdowej w formie ciqgu pieszo - jezdnego 

z zielenif.:\. towarzyszf.:\.Cf.:\.. oznaczonej na rysunku planu symbolem 36KX1KD, 
11) uslugi - wzdfui: projektowanej ulicy dojazdowej w formie ciqgu pieszo - jezdnego z zielenif.:\. 

towarzyszf.:\.Cf.:\.. oznaczonej na rysunku planu symbol em 36KX1KD - zgodnie z rysunkiem 
planu, 

12) wewnQtrzne przestrzenie utworzone przez zabudowQ mieszkaniowf.:\. - pofqczone 
z publicznf.:\. przestrzenif.:\. ulicy otwartymi przejsciami bramnymi, 0 szerokosci min. 4m, 
dostQpnymi dla ruchu pieszego i rowerowego, 

13} zabudowa 0 zroi:nicowanej wysokosci odznaczajf.:\.ca siQ walorami architektonicznymi, 

14) mieszkania wyposai:.one w wykusze, loggie, tarasy lub balkony, 

15) podziaf terenu na dzialki budowlane - zgodnie z koncepgf.:\. architektoniczno

przestrzennf.:\.. 
2. Zasady obsJugi komunikacyjnej terenu : 

1) dostQpnosc komunikacyjna - od ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbol em 43KL, 

2) dostQpnosc komunikacyjna dla zaopatrzenia obiekt6w usJugowych - od ulicy dojazdowej 


w formie ciqgu pieszo - jezdnego z zielenif.:\. towarzysZf.:\.C<\, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 36KX1KD, 

3) 	 miejsca postojowe w ilosci 1,6 miejsce na 1 mieszkanie, realizowane wzdJui: ulic, 
w parkingach naziemnych, w garai:ach wbudowanych, nie mniej nii: 40% w parkingach 
podziemnych. 

§21 

1. 	 Teren 0 powierzchni okofo 1,64 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 20 MWs 
oraz teren 0 powierzchni okofo 1,44 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 21 MWs. 
przeznacza siQ pod realizowanct, na zasadach zorganizowanej dziafalnosci inwestycyjnej: 
zabudowQ mieszkaniowf.:\. wielorodzinnf.:\. oraz drogi dojazdowe, ciqgi piesze i zespoty 
parking6w, a taki:e niezbQdne urzf.:\.dzenia ini:ynieryjne oraz stage transformatorowe 
na wydzielonych dziafkach, z uwzglQdnieniem nastQpujf.:\.cych zasad : 

1) 	 linie rozgraniczajf.:\.ce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) 	 linie zabudowy usJugowej nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu, 
3) 	wskainik intensywnosci zabudowy wielorodzinnej netto - od 0,8 do 0,9, 
4) 	 wysokosc zabudowy mieszkaniowej - do 4 ui:ytk.owych kondygnacji nadziemnych, 
5} 	 nachylenie potaci dachowych - symetryczne, w przedziale 38° - 45°, 
6) zabudowa skupiona wok& wewnQtrznych przestrzeni, przeznaczonych w nie mniej nii: 30% 

pod zielen urzf.:\.dzonf.:\. i rekreacjQ, 
7) zabudowa 0 zr6znicowanej wysokosci odznaczajf.:\.ca siQ walorami architektonicznymi, 
8) mieszkania wyposai:.one w wykusze, loggie, tarasy lub balkony, 
9) dopuszcza siQ wzdJui: ulicy dojazdowej w formie cicwu pieszo - jezdnego z zielenif.:\. 

towarzySZf.:\.Cf.:l., oznaczonej na rysunku planu symbolem 37KX1KD lokalizacjQ nieucif.:\.i:Iiwych 
uslug handlu, rzemiosfa, gastronomii, . 

10)dopuszcza siQ wzdJui: ulicy dojazdowej w formie ciqgu pieszo - jezdnego, z zielenif.:\. 
towarzysZf.:\.Cf.:l., oznaczonej na rysunku planu symbolem 37KX1KD zabudowQ jednorodzinnf.:\. 
szeregoWf.:\. w pasie 0 szerokosci do 30 m, realizowanf.:\. w oparciu 0 projekt 
a rchitektoniczny, zapewniajf.:\.CY jednorodnosc estetycznf.:\. i stylistycznq, obejmujf.:\.cy calf.:\. 
zabudowQ jednorodzinnq, 

11) wysokosc zabudowy jednorodzinnej - do dw6ch kondygnacji nadziemnych, 
12) podziaf terenu na dziatki budowlane - zgodnie z koncepcjf.:\. architektoniczno 

przestrzennf.:\.. . 

http:obejmujf.:\.cy
http:zapewniajf.:\.CY
http:odznaczajf.:\.ca
http:rozgraniczajf.:\.ce
http:odznaczajf.:\.ca
http:towarzyszf.:\.Cf
http:towarzyszf.:\.Cf
http:towarzySZf.:\.Cf
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2. Zasady obsrugi komunikacyjnej teren6w : 

1) dost~pnosc komunikacyjna - od ulicy dojazdowej w formie ciq,gu pieszo - jezdnego 


z zielenict towarzySZctcct. oznaczonej na rysunku planu symbolem 37KX1KD oraz ulicy, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 44KL , 

2) 	 miejsca parkingowe w ilosci 1,6 miejsca paoongowego na 1 mieszkanie, realizowane 
wzdfuZ ulie, w paoongach naziemnych, w garai:ach wbudowanych oraz nie mniej nii: 25% 
w parkingach podziemnych. 

§22 

Teren 0 powierzchni okokl 0,27 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 22 ZP. 
przeznacza si~ pod zielen parkowq, urzctdzenia sportowo - rekreacyjne, place zabaw, 
sciezki rowerowe, oraz ciq,gi piesze, w tym co najmniej jeden utwardzony ciq,g pieszy 
i rowerowy 0 szerokosci min. 4,0 m, zlokalizowany wzdfui: kolektora sanitamego, 
z dopuszczeniem lokalizacji niezb~dnych urzctdzen infrastruktury technicznej oraz stacji 
transformatorowych, 0 fonnie architektonicznej stanowictcej rezultat starannego opracowania 
plastycznego. 

§23 

Teren 0 powierzchni okokl 1,45 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 23 ZP, 
przeznacza si~ pod zielen parkowq, urzctdzenia sportowe - rekreacyjne, place zabaw, 
sciei:ki rowerowe oraz ciq,gi piesze, z uwzgl~dnieniem nast~pujcteyeh zasad : 
1) drzewa do zachowania - zgodnie z rysunkiem planu 
2) 	 utwardzony ciq,g pieszy i rowerowy 0 szerokosci min 4,0 m - wzdfui: kolektora sanitamego, 
3) 	 utwardzony ciqg pieszy 0 szerokosci min 2 m, fqCZctcy uli~ dojazdowq w formie ciqgu 

pieszo - jezdnego z zielenict towarzyszctcct. oznaczonct na rysunku planu symbolem 34KX1KD 
z ulicq dojazdowq w formiEL ~ pieszo - jezdnego z zielenict towarzyszctcct. oznaczonct 
na rysunku planu symbo/em 38KX1KD - 0 przebiegu zgodnie z rysunkiem planu. 

4) 	 utwardzony ciqg pieszy. na przedfui:eniu ulicy dojazdowej w fonnie ciqgu spacerowo
handlowego, pieszo - jezdnego z zielenict towarzyszctcct oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 35toyKD. 0 szerokosci min.3.5 m, poJctczony z ciq,giem pieszym, z1okalizowanym 
w ramaeh terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem aUK - zgodnie z rysunkiem 
planu, 

5) 	 dopuszcza si~ lokalizacj~ urzctdzen infrastruktury technicznej oraz stacji transformatorowych, 
o formie architektonicznej stanowictcej rezultat starannego opracowania plastycznego. 

§24 

Teren 0 powierzchni okrno 0,39 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 24 ZP, 

przeznacza si~ pod zielen parkowq, urzctdzenia sportowe - rekreacyjne, place zabaw, 

sciei:ki rowerowe oraz ciq,gi piesze, z uwzgl~dnieniem nast~pujctCYch zasad : 

1) utwardzony ciqg pieszy i rowerowy 0 szerokos~ min. 4,0 m, stanowictey kontynuacj~ 


ciqgu zlokalizowanego w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 23ZP 
zgodnie z rysunkiem planu, 

2) utwardzony ciqg pieszy, na przedfui:eni~ ciqgu pieszego, zlokalizowanego w ramach 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbol em 2UHAC - zgodnie z rysunkiem planu, 

3) 	 dopuszcza si~ loka[izacj~ urzctdzen infrastruktury technicznej oraz stacji 
transformatorowych, 0 formie architektonicznej stanowictcej rezultat starannego 
opracowania plastycznego. 
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§25 

Teren 0 powierzchni okafo 0,17 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 25 ZP, 

przeznacza si~ pod zielen parkoWCL urzc::tdzenia sportowe rekreacyjne, 

scieZki rowe rowe oraz ciqgi piesze, Z uwzgl~dnieniem nast~pujc::tCYch zasad : 

1) utwardzony ciqg pieszy 0 szerokoSci min. 4,0 m, slanowic::tey kontynuacj~ ciqgu pieszego 


i rowerowego, zJokalizowanego w lerenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 24 ZP 

2) 
zgodnie z rysunkiem planu, 
dopuszcza si~ lokalizacj~ 
transfonnatorowych, 0 fonnie 
opracowania plastycznego. 

urzc::tdzen 
archileklon

infrastr
icznej 

uktury 
stanow

lechn
ic::tcej 

icznej 
rezultat 

oraz 
stara

slacji 
nnego 

§26 

Teren 0 powierzchni okolo 0,30 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 26 ZI, 
przeznacza si~ pod zielen izolaeyjnc::t 0 zwartej strukturze, z uwzg'~dnieniem lokalizacji, 
ciqgu pieszego, na przedtui:eniu uliey dojazdowej w fonnie ciqgu pieszo - jezdnego 
z zielenict. lowarzyszct.cct. oznaczonej na rysunku planu symbolem 30KXIKD, polctczonego 
z chodnikiem wzdrui: uliey, oznaczonej na rysunku planu symbolem 46KZ - zgodnie 
z rysunkiem planu. 

§27 

Teren 0 powierzchni okolo 0,17 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 27 ZI, 
teren 0 powierzchni okolo 0,32 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 28 ZI 
oraz teren 0 poYIierzchni okolo 0,33 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 29 ZI, 
przeznacza si~ pod zielen izolacyjnct. 0 zwartej strukturze. 

§28 

Teren 0 powierzchni okolo 0,25 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 30 KXlKD, 

przeznacza si~ pod.uli~ dojazdowct. w fonnie ciqgu pieszo-jezdnego z zielenict. towarzyszct.cct. 

z uwzgl~dnieniem nast~pujct.eych zasad : 

1) linie rozgraniczajct.ce w pasie 0 szerokosci 20 m. 

2) jezdnia 0 szerokosci 5 m, zakonczona placem manewrowym do zawracania samochod6w, 

3) dopuszcza si~ podlui:ne parkowanie samochod6w, w oddzielonych od siebie zielenict. 


zalokach postojowych, . 
4) zielen towarzyszct.ca w postaci dw6ch rz~d6w drzew, tworzct.cych alej~, 0 wysokosci do 6m. 

§29 

Teren 0 powierzchni okolo 0,17 ha, oznaczony na rysunku planusymbolem 31 KXlKD, 

przeznacza si~ pod uli~ dojazdOWc::t w fonnie ciqgu pieszo-jezdnego z zielenict. towarzySZc::tcct. 

z uwzgr~nieniem nast~pujqeych zasad : 

1) linie rozgraniczajqce w pasie 0 szerokosci 20 m, 

2) jezdnia 0 szerokosci 5 m, z placem manewrowym do zawracania samochod6w, 

3) dopuszcza si~ parkowanie samochod6w, w oddzielonych ad siebie zieleniq zatokach 


poslojowych. 

§30 

Teren 0 pOwierzchni okafo 0,27 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 32 KXlKD, 
przeznacza si~ pod uli~ dojazdowct. w fonnie ciqgu pieszo-jezdnego z zieleniq towarzyszct.cct. 
z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad : 

http:towarzyszct.ca
http:rozgraniczajct.ce
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" 
1) linie rozgraniczajqce w pasie 0 szerokosci 20 m, 
2) jezdnia 0 szerokosci 5 m, z zastosowaniem urzqdzeri zwalniajqCYch ruch, w szczeg61nosci 

prog6w zwalniajqcych. 
3) dopuszcza si~ podfuZne parkowanie samochod6w, w oddzielonych od siebie zieleniq 

zatokach postojowych. 

4) zielen towarzyszqca w postaci dw6ch rz~d6w drzew, tworzqcych alej~, 0 wysokosci do 8m. 

§31 

Teren 0 powierzchni okafo 0,30 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 33 KXlKD, 

przeznacza si~ pod uli~ dojazdowq w formie ciqgu spacerowo - handlowego, pieszo-jezdnego 

z zielenict towarzySZqcq, z uwzgl~nieniem nast~pujqcych zasad : 

1) linie rozgraniczajqce w pasie 0 szerokosci okafo 12 m, 

2) jezdnia 0 szerokosci 5 m, z wbudowanymi urzqdzeniami zwalniajctcymi ruch, zakoriczona 


placem manewrowym do zawracania samochod6w, 
3) zielen towarzyszqca w postaci dw6ch rz~d6w drzew, tworzqcych alej~. 0 wysokoSci do 8m. 

§32 

Teren 0 pOwierzchni okafo 0,20 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 34 KXlKD, 

przeznacza si~ pod uli~ dojazdowq w formie ciClQu pieszo-jezdnego z zieleniq towarzySZqcq, 

z uwzgl~nieniem nast~pujqCYch zasad : 

1) linie rozgraniczajqce w pasie 0 szerokosci okafo 12 m. 

2) jezdnia 0 szerokosci 5 m, z urzqdzeniami zwalniajqcymi ruch, zakoriczona placem 


manewrowym do zawracania samochod6w. 
3) pierwszeristwo ruchu pieszego przed kofowym, 
4) zielen towarzyszqca w postaci dw6ch rz~d6w drzew. tworzqcych alej~. 0 wysokosci do 8m. 

§33 

Teren 0 powierzchni okafo 0,20 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 35 KXlKD, 
przeznacza si~ pod uli~ dojazdowq w formie ciClQu spacerowo - handlowego, pieszo-jezdnego 
o ruchu uspokojonym z zieleniq towarzyszqcq, z uwzgl~dnieniem nast~pujqCYch zasad : 

1) linie rozgraniczajqce w pasie 0 szerokosci okafo 12 m, 

2) jezdnia 0 szerokosci 5 m, z wbudowanymi urzqdzeniami zwalniajqcymi ruch, 

3) pierwszenstwo ruchu pieszego przed kafowym, 

4) zielen towarzyszqca w postaci dw6ch rz~d6w drzew, tworzqCYch alej~, 0 wysokosci do 8m. 


§34 

Teren 0 powierzchni okafo 0,10 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 36 KXlKD, 

przeznacza si~ pod uli~ dojazdowq w formie ciClQu pieszo-jezdnego z zieleniq towarzySZqe<:t, 

z uwzgl~dnieniem nast~pujqCYch zasad : 

1) linie rozgraniczajqce w pasie 0 szerokosci okafo 12 m, 

2) jezdnia 0 szerokosci 5 m, 

3) pierwszeristwo ruchu pieszego przed kofoWym. 


§35 

Teren 0 powierzchni okafo 0,20 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 37 KXlKD, 
przeznacza si~ pod uli~ dojazdowq w formie ciClQu pieszo-jezdnego z zieleniq towarzySZqcq, 
pefniqcego jednoczesnie funkcj~ dojazdu do zespofu garazy osiedfowych oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 51 KS. z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad : 
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1) linie rozgraniczajctce w pasie 0 szero~os<? 20 m= . . 
2) jezdnia 0 szerokosd 5 m. z urzctdzenlaml zwalnlaJctcyml ruch,. . 
3) zielen towarzysz.qca w postad dw6ch rz~d6w drzew. two~ctcych aleJ~. 0 wysokosa do 6m. 

§36 

Teren 0 powierzchni okofo 0,18 ha, oznacz.ony na rysunku planu symbolem 38 KXlKO, 
przeznacza si~ pod uli~ dojazdowq w tonnie ciqgu pieszo-jezdnego z zielenict towarzyszctCct. 
z uwzgl~dnieniem nast~pujctcych zasad : 
1) finie rozgraniczajctce w pasie 0 szerokosd 20 m. 
2) jezdnia 0 szerokosd 5 m, z urzqdzeniami zwalniajctcymi ruch, zakoriczona placem 

manewrowym do zawracania samochod6w. 
3) pierwszenstwo ruchu pieszego przed kotowym. 
4) dopuszcza si~ podfutne parkowanie samochod6w. W oddzielonych od siebie ziefenict 

zatokach postojowych, 
5) zielen towarzyszctca w postad dw6ch rz~d6w drzew. tworzctcych alej~. 0 wysokosd do 6m. 

§37. 

T eren 0 powierzchni okafo 0,23 ha, oznacz.ony na rysunku planu symbolem 39 K~_ 
przeznacza si~ pod uli~ osiedlowct 0 funkcji lokalnej. z llWZgl~dnieniem nast~pujctcych zasad : 
1) rinie rozgraniczajctce w pasie 0 szerokosd 22 m, 
2) jezdnia 0 szerokosci 6 m, z obustronnymi chodnikami wykonanymi z element6w 

drobnowymiarowych na podbudowie z kruszyw naturalnych, 
3) dopuszcza si~ parkowanie samochod6w osobowych, W oddzielonych od siebie zielenict 

zatokach do pi~u miejsc postojowych. 

§38 

T eren 0 powierzchni okafo 1,03 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 40 KL, 
przeznacza si~ pod uli~ osiedlowct 0 tunkcji lokalnej, z uwzgl~dnieniem nast~pujctcych zasad : 
1) linie rozgraniczajctce w pasie 0 szerokosci 22 m, 
2) jezdnia 0 szerokosci 6 m, z obustronnymi chodnikami, wykonanymi z element6w 

drobnowymiarowych na podbudowie z kruszyw naturalnych, . 
3) dopuszcza si~ parkowanie samochod6w osobowych, W oddzielonych od siebie zielenict 

zatokach do pi~ciu miejsc postojowych. . 

§39 

Teren 0 powierzchni okofo 0,98 ha, oznacz.ony na rysunku planu symbolem 41 KL, 
przeznacza si~ pod uli~ osiedlowq 0 funkcji lokalnej, z uWzgl~dnieniem nast~pujctcych zasad : 
1) finie rozgraniczajctce w pasie 0 szerokosci 22 m. 
2) jezdnia 0 szerokosci 6 m, z obustronnymi chodnikami, wykonanymi z element6w 

drobnowymiarowych na podbudowie z kruszyw naturalnych, 
3) dopuszcza si~ jednostronne parkowanie samochod6w osobowych, po poludniowej stronie 

jezdni. W oddzielonych od siebie zieleni<t zatokach do pi~du miejsc postojowych. 

§40 

Teren 0 pOwierzchni okafo 0,43 ha, oznacz.ony na rysunku planu symbolem 42 KL, 
przeznacza si~ pod uri~ osiedlowq 0 tunkcji lokalnej z uwzgl~dnieniem nast~pujctcych zasad : 
1) linie rozgraniczajctce w pasie 0 szerokosci 22 m, 
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2) J jezdnia 0 szerokosci 6 m, z obustronnymi chodnikami. wykonanymi z element6vi 

drobnowymiarowych na podbudowie z kruszyw naturalnych, 
3) dopuszcza si~ parkowanie samochod6w osobowych, W oddzielonych od siebie zielenitt 

zatokach do pi~u miejsc postojowych. 

§41 

Teren 0 powierzchni okafo 0,81 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 43 KL, 

przeznacza si~ pod uli~ osiedlowq, 0 funkcji lokalnej, z uwzgl~dnieniem nast~pujctCYch zasad : 

1) Iinie rozgraniczajctce w pasie 0 szerokosci 22 m, 

2) jezdnia 0 szerokosci 6 m, z obustronnymi chodnikami, wykonanymi z element6vi 


drobnowymiarowych na podbudowie z kruszyw naturalnych, 
3) dopuszcza si~ parkowanie samochod6w osobowych, w oddzielonych od siebie zielenitt 

zatokach postojowych. 

§42 

Teren 0 powierzchni okafo 0,83 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 44 KL, 

przeznacza si~ pod uli~ osiedlowq, 0 funkcji lokalnej, z uwzgl~dnieniem nast~pujctCYch zasad : 

1) linie rozgraniczajctce w pasie 0 szerokosci 22 m, 

2) jezdnia 0 szerokosci 6 m, z obustronnymi chodnikami, wykonanymi z element6vi 


drobnowymiarowych na podbudowie z kruszyw naturalnych, 
3) dopuszcza si~ jednostronne parkowanie samochod6w, po p61nocnej stronie jezdni, 

w oddzielonych od siebie zielenict zatokach do pi~u miejsc postojowych. 

§43 

Teren 0 powierzchni okolo 3,10 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 45 KZ, 

przeznacza si~ pod uli~ og61nomiejskct 0 funkcji zbiorczej, z uwzgl~dnieniem nast~pujctCYch 

zasad: 

1) rinie rozgraniczajetce w pasie 0 szerokosci 40 m, 

2) jezdnia 0 szerokosci 7 m, z obustronnymi chodnikami wykonanymi z element6w 


drobnowymiarowych na podbudowie z kruszyw naturalnych. oddzielonymi od siebie pasem 
zieleni 0 szerokosci 3.5m oraz scieZka rowerowa, 

3) przystanki komunikacji publicznej zlokalizowane w zatokach autobusowych. 

§44 

Teren 0 powierzchni okolo 3,18 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 46 KZ, 

przeznacza si~ pod uli~ og61nomiejsket 0 funkcji zbiorczej, z uwzgl~dnieniem nast~pujctcych 

zasad: 

1) linie rozgraniczaietce w pasie 0 szerokosci 45 m, 

2) dwie jezdnie po 7 m katda, rozdzielone pasem zieleni 0 szerokosci 6 m, z obustronnymi 


chodnikami, wykonanymi z element6w drobnowymiarowych na podbudowie z kruszyw 
. naturalnych, oddzielonymi od jezdni ~eleniet 0 szerokosci 3.5 m, a taki:e scieZka 

rowerowa, 
3) skrzyi:owanie z ulicq zbiorczq, oznaczonct na rysunku planu symbolem 45KZ - w formie 

ronda, 
4) dopuszcza si~ inny niz wskazany w pkl 3 rodzaj skrzyZowania, 
5) przystanki komunikacji publicznej zlokalizowane w zatokach autobusowych. 
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§45 

Teren 0 powierzchni okolo 0,30 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 47 KS, 
teren 0 powierzchni okolo 0,32 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 48 KS 
oraz teren 0 powierzchni okolo 0,18 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 49 KS, 
przeznacza si~ pod garai:e osiedlowe, z dachami pokrytymi t.rawq oraz wysokosciq zabudowy 
nie przekraczajqcq dw6ch kondygnacji. 

§46 

Teren 0 powierzchni okolo 0,17 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 50 KS, 
przeznacza si~ pod garaZe osiedlowe, z dachami pokrytymi trawq, z wjazdem od ulicy, 
oznaczonej na rysunku 
nle przekraczajqcq dw6ch kon

planu 
dygnacji. 

symbolem 43KL oraz wysokosciq zabudowy 

§47 

Teren 0 powierzchni okolo 0,58 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 51 KS, 
przeznacza si~ pod garaze osiedlowe z dachami pokrytymi trawq, z wjazdem od ulicy 
dojazdowej w fonnie ciqgu pieszo - jezdnego z zieleniq towarzyszqc<\' oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 37KX1KD oraz wysokosciq zabudowy, nie przekraczajqcq dw6ch kondygnacji, 
a tak:i:e zapewnieniem pieszego pofqczenia z ulicq dojazdowq w formie ciqgu pieszo
jezdnego z zieleniq towarzyszqcq, oznaczonq na rysunku planu symbolem 37KX1KD 
z chodnikiem, wzdtuz znajdujqcej si~ poza obszarem planu projektowanej uliey 0 funkcji 
gMwnej. 

§48 

Teren 0 powierzchni okolo 0,16 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 52 EC-WZ, 
przeznacza si~ pod urzqdzenia zaopatrzenia w wod~, w tym w szczeg61nosci hydrofomi~. 
a takte urzqdzenia zwiqzane z energetykq deplnq. w tym w szczeg61nosci ~zel deplny, 
z dopuszczeniem lokalizacji stacji transfonnatorowej na wydzielonej dziatce. 

ZASADY OBSlUGI TEREN6w W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§49 

1. 	 Zaopatrzenie w wod~ z projektowanej pompowni strefowej w oblVbie osiedla, zasilanej 
w wod~ projektowanym w utiey 0 funkcji gl6wnej znajdujqcej si~ poza obszarem planu, 
przewodem, wyprowadzonym od magistrali w rejonie uliey Borowej. 
Rozprowadzenie wody za pomocq rozdzielczej sied wodociqgowej drugiej strefy 
cisnienia. 

2. 	 Odprowadzenie sciek6w bytowo-gospodarczych i w6d opadowych do istniejqeych 
kolektor6w: sanitamego i deszczowego, za posrednictwem projektowanej kanalizacji 
sanitamej i deszczowej rozdzielczej. 

§50 

Zaopatrzenie w gaz z projektowanej stacji redukcyjno- pomiarowej I - go stopnia 
..Staromiescie·, poprzez projektowanq stacj~ redukcyjno - pomiarowq 11- go stopnia i siec 
gazOWq niskopr~i:nq w obr~bie osiedla. 
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§ 51 

Zaopatrzenie w ciepfo i cieptq wodQ uZytkOWq z istniejqeej magistralnej sieci ciepfowniczej 

wysokoparametrowej poprzez projektowane grupowe ~zJy cieplne, w . tym jeden 

gt6wny i siec rozdzielczt;t niskoparametrowq. a w przypadku zabudowy jednorodzinnej 

i zabudowy wielorodzinnej w postaci malych dom6w mieszkalnych oraz zabudowy 

ustugowej rowniei: z indywidualnych Zr6def ciepla, nie pogarszajClCYch srodowiska 

naturalnego. 


§52 

Gromadzenie odpad6w stalych w pojemnikach, zgodnie z warunkami okreslonymi przez 

przedsiQbiorstwo oczyszczania miasta. 


§53 

Zaopatrzenie w energiQ elektrycznq obszaru planu z gJ6wnych punktowzasilania 

( GPZ ), zlokalizowanych poza obszarem planu, poprzez linie kablowe sredniego napiQcia. 

stacje transforrnatorowe przetwarzajqee napiQcie srednie na niskie oraz siee rozdzielczt;t 

kablowq niskiego napi~a.. 


§54 

Swiadczenie usrug telekomunikacyjnych podziemnCl sieciq przewodowq. 

§55 

1. 	 Wyposazenie obiekt6w w infrastrukturQ..,. technicznq na warunkach uzgodnionych 
z dysponentami sieci. 

2. 	 Przebieg sieci infrastruktury technicznej w pasach uric ograniczonych liniami 
rozgraniczajqcymi, z zachowaniem wymagari okreslonych w odrQbnych przepisach 
dotyczqcych dr6.g publicznyctr i sieci. 

3. 	 Dopuszcza siQ przebieg sieci poza pasami ulie pod warunkiem, ze ich przebieg nie 
wykluczy moiJiwosci zagospodarowania terenow zabudowy, zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w §§ 49 do 54 niniejszej uchwafy. Dopuszczenie przebiegu sieci infrastruktury 
technicznej poza pasami ulie moze nastCWic w drodze decyzji ustalajqeej warunki 
zabudowy i zagospodarowania poszczegolnych sieci. 

III PRZEPISY KONCOWE 

§56 

Ustala siQ .jednorazowq oplatQ z tyturu wzrostu wartosci nieruchomosci: 
dla terenow przeznaczonych na eele niepubliczne w wysokosci 30%, 
dla terenow przeznaczonych na eele publiczne w wysokosci 0 %, 

w zwiqzku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5 /2 /96 

§57 

Tracq moe ustalenia Miejscowego Planu Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Rzeszowa uchwalonego Uchwafq Nr XXXVl33/92 Rady Miasta Rzeszowa 
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z dnia 23 cz.erwca 1992 r. ogloszonq W Dzienniku Urz~owym Wojew6dzlwa Rzeszowsldego 
Nr 9/92 poz. 109 z dnia 13.10.1992 r .• w granicach obj~tych niniejszym planem. 

§58 

Do cz.asu Iikwidacji istniejqcej linii elektroenergetycz.nej sredniego napi~cia lj. napowietrznej 
30 kV Staroniwa - Staromiescie oraz przebudowy linii kablowo - napowietrznej 15 kV GPZ 
Staromiescie - Jasionka LOT i kablowej 15 kV GPZ Staromiescie - POLAM. na terenach 
oznacz.onych na rysunku planu symbolami: 2UHAC. 19MWs, 20MWs, 21MWs oraz 
52EC -WZ. tereny te'pozostawia si~ w dotychcz.asowym ui:ytKowaniu. 

§59 

Wykonanie Uchwaly zleca si~ Zarzqdowi Miasta Rzeszowa. 

§60 

Uchwafa wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Podkarpaddego. 

Zahtcznik: 
Rysunek planu skala 1:1000 

PrzewodnfCZllCY 

Rady Miasta F.Q:eszowa 


Dr Int. Ar\\t.\;)Rylskl 
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