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UCHWALA NR KI21/99 
RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 9 marca 1999r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 1 /96 Osiedla " ZIMOWIT " w Rzeszowie. 

Dzialaj~c na pocistawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samor::z:::tdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, 
z poiniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zago5podarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 1999 r. Nr 15, poz. 139) 

Rada Miasta Rzeszowa, uchwala co nast~puje : 

I. PRZEPISY OGOLNE 

§1 

1. 	Uchwala .', si~ :Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/96 
osiedla Zimowit w Rzeszmvie, zwany dalej planem. 

2. Jntegralnyrni cz~sciami planu S,! niniejsza uchwala oraz rysunek planu w skali 
1: 1000 stanowi'lcy zalqczrrik graficzny do uchwaly, obowi'lzujqcy w zakresie, 
okreslonym legend<!. 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 11,65 ha polozony w poludniowo
wschodniej cz~sei miasta, w rejonie ulie Lukasiewicza , Zimowita 1 Sasanki. 

§3 

1. Ustalenia planu dotyczq: 
1) przeznaczenia teren6w pod uslugi 0 charakterze oswiatowym oznaczonych 

na rysunku planu symbolem UO, 
2) przeznaczenia teren6w pod administracj~ i uslugi l,!cznosci oznaczonych na 

rysunku planu symbolem AUL, 
3) przeznaczenia teren6w pod zabudow~ mieszkaniow,! jednorodzinnq oznaczonych 

na rysunku planu symbolem MN , 
4) przeznaczenia teren6w pod zielen parkowq oznaczonych na rysunku pIanu 

symbolem ZP, 
5) przeznaczenia teren6w pod c4gi piesze W zieleni, oznaczonych narysunku 

planu symbolami KX, ZN, 
6) przeznaczenia teren6w pod komunikacj~ oznaczonych na rysunku planu 

symbolarni KL, KD, KS i KX, 
7) przeznaczenia 	 teren6w pod w'zqdzenia energetyki oznaczonyeh na rysunku 

planu symbolem EE. 
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2. Zasady 	 i warunki zagospodarowania terenow zostaly okreslone w przepisach 
szczeg6l0wych niniejszej uchwaly. 

§4 

1. 	Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych naleiy 
okreSIac w stosunku do terenow wyznaczonych liniami rozgraniczaj'lcymi 
z uwzgl~dnieniem ustalen dotycZ'lcych infrastruktuty teclmicmej. 

2. 	Linie rozgraniczaj'lce orientacyjne zostan'l uSciSIone w decyzjach ad.ministracyjnych, ich 
przebieg moze bye skorygowany, pod warunkiem, ze nie wylduczy to moZliwosci 
zagospodarowania terenow zgodnie z ustaIeniami planu. 

3. W 	 Z'WiClzku z wystwowaniem stanowisk archeologicznych wszeIkie prace ziemne, 
Z'WiClzane z reaIizacj'l obiektow budowIanych i technicznych przed ich rozpocz~ciem 
winny byc zgloszone MaSciwej jednostce nadzoru archeologicmego 
i konserwatorskiego. 

4. 	 Z uwagi na uwarunkowania wynikaj'lce z prawa geologicmego i gorniczego, 
caloic projektowanych inwestycji wymaga indywidualnego uzgodnienia z MaSciwym 
organem panstwowego nadzoru gorniczego. 

II. PRZEPISY SZCZEGOLO\iVE 

§5 

1. Ustala siy nastypuj'4,Ce przeznaczenie zasady zagospodarowania terenow: 
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem lAUL 0 pow. okolo 0,15 ha 

przeznacza siy pod obiekty administracji publicznej (np. posterunek policji, 
poczta ), z uwzgl~dnieniem nastypuj'lcych zasad: 
a) linie rozgraniczaj'4,Ce sciSle okrcilone i orientacyjne zgodnie z xysunkiem planu, 
b) Iinia zabudowy obowi~uj'lca w odleglosciach: 

- 60 m od krawydzi jezdni aL Gen. W. Sikorskiego, 
c) Iinia zabudowy nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu, 
d) dostypnosc komunikacyjna: 

- kolowa od ala Gen. W. Sikorskiego , 
- piesza od ul. Zimowita poprzez tereny zieleni parkowej zgodnie z oznaczeruamt 

na rysunku planu , 

2) teren oznaczony na rysunk'l1 p1anu symbolem 2 ZP 0 pm·y. okofo 0,24 ha 
przeznacza siy na zielen parkow<l z utrzymaniem istniej<lcego placu zabaw, 

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 KL 0 pow. oketo 0,04 ha 
przeznacza siy pod istniej<lcy odcinek ulicy lokalnej Zimowit, 

4) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4l\1N 0 pow. okoto 0,06 ha 
przeznacza siy pod zabudowy mieszkaniow<l jednorodzinn<l , bez moiliwosci 
wznoszenia wolno stoj'tcych obiekt6w gospodarczych (np. garaiy, szklarni), 
z uwzgl~dnieniem nast~puj'tcych zasad: 
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a) linie rozgraniczaj"lce zgodnie z tysunkiem plano, 
b) linia zabudowy w odleglosciach okolo: 

- 15 m od krawyd:zi jezdni u1. Lukasiewicza, 
- 10 m od krawyd:zi jezdni ul. Zimowita , 

c) dostypnosc komunikacyjna od ulicy Zimowita, 

5) teren oznaczony na rysunku symbolem 5 MN 0 pow. okolo 1,75 ha 
przeznacza siy pod zabudowy mieszkaniow"l jednorod:zinn"l bez moi:liwosci 
wznoszenia wolno stoj'lcych obiekt6w gospodarczych (np. garai.y , szklami ), 
z uwzglydnieniem nastypuj'lcych zasad: 

a) linie rozgraniczaj"lce orientacyjne zgodnie z tysunkiem plano, 
b) linia zabudowy dla nowo projektowanych obiekt6w mieszkaniowych jednorod:zinnych 

w odleglosci okolo 15 m od krawyd:zi jezdni ulicy Lukasiewicza , 
c) podzial terenu 5 MN na d:zialki budowlane nas!'J:pi w decyzji okreSlaj"lccj warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenu, uwzglydniaj'lcej dost<;:p do drogi pUbllcznej 
z poszczegolnych d:zialek 

d) obiek1y parterowe z uZytkowymi poddaszami, layte stromymi dachami 
nawi'lzuj'lcymi do obiektow s'lsiednich, 

6) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6 VO 0 pow. okoto 1,85 ha 
przeznacza siy pod obiekty uslug oswiatowych (np. szkola podstawowa) 
wyposazonych w peIny zas6b terenowych UfZ'ldzeii kultwy fizycznej oraz staejy 
transfonnatorow'l, z uwzglC(dnieniem nastypuj"lcych zasad : 
a) linie rozgraniezaj"lee sciSle okreslone zgodnie z tysunkiem plano, 

a linie rozgraniezaj'lce orientaeyjne jak w § 4 pkt. 2 oiniejszej uchwaly, 
b) Unie zabudowy obowi¥uj~ce w odleglosciaeh okolo: 

- 25 m od krawyd:zi jezdni ul. Zimowita, 
- 20 m od krawyd:zi jezdni ullcy Lukasiewicza , 

e) linie zabudowy nieprzekraczalne : 
- l3 m od osi rezerwowanego pasa ulley 7 KD , 

d) obiekty II kondygnacyjne, czysciowo - podpiwniczone 0 uklad:zie funkcjonalno 
przestrzennym z zastosowaniem rozwi'lzaii wariantowych formy architektonicznej, 
uSciSlenie moZliwosci wyborn wariantu formy architektonicznej, nas!'J:pi na etapie 
decyzji administracyjnej, 

e) dostypnosc komunikacyjna dla pieszych od ulicy Zimowita oraz od ci~ow 

pieszych od strony poludniowej i poludniowo - zachodniej, 
f) dostypnosc komunikacyjna kolowa z uticy dojazdowej 7 KD oraz awatyjnie od 

strony ulicy Lukasiewicza i terenow zieleni parkowej, 
g) uSciSlenie lokalizaq,ji stacji transformatorowej nas!'J:pi na etapie decyzji okrdiaj'lcej 

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu 0 kompleksow'l 
koncepcj~ programowo - przestrzenn"l terenu 6UO, 

7) teren oznaczony na rysunlm planu symbolem 7 KD 0 pow. okolo 0,37 ha 
przeznacza siy pod ulicC( dojazdow'l do s'lsiednich terenow, z uwzglydnieniem 
nastC(puj'lcych zasad: 
a) szerokosc w liniach rozgraniczaj'lcych lOIn, 
b) szerokosc jezdni 6 m, 
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c) dwustronny chodnik, 
d) plac manewrowy 12,5 x 12,5 m lub rownowainy, 

8) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8 KS 0 pow. okolo 0,16 ha 
przeznacza si~ pod jednopoziomowy parking, z uwzgl~dnieniem nastwuj'lcych zasad: 
a) linie roLgnUliczaj'lce orientacyjne zgodne z rysunkiem pIanu, 
b) wjazdy na parking od strony ulicy 7 KD, 
c) spos6b zagospodarowania terenu powinien wynikac z koncepcji programowo - . 

przestrzennej 	terenu 6UO, 

9) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 9 KXZN 0 pow. okolo 0,10 ha 
i 10 KXZN 0 pow. okoloO,14 ha przeznacza si~ na gtowny c~ pieszy w zieleni, 
wzdlui: poludniowej granicy terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem. 6UO, 
z uwzgl~dnieniem nastwuj'lcych zasad: 

a) minima1na szerokoSc terenu 10m, 

b) gtowny c~ pieszy 0 szerokoSci okolo 2,5 m., 


10) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 11 KD 0 pow. okoto 0,10 ha 
i 14 KD 0 pow. okolo 0,12 ha przeznacza si~ pod ulice dojazdow,! do terenow 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 12 MN i 15 MN, z uWzgl«dnieniem 
nast«puj,!cych zasad: 
a) szerokosc w liniach rozgraniczaj,!cych 10 m , 
b) szerokosc jezdni 5 m , 
c) obustronne chodniki, 

11) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 
12:MN 0 pow. okoto 0,80 ha i 15 MN 0 pow. okoto 0,62 ha , 
przeznacza si~ pod zabudow~ mieszkaniow,! jednorodzinn<!, bez moiliwosci 
wznoszenia wolno stoj,!cych obiektow gospodarczych (np. garaiy , szklarni ), dla nowo 
realizowanej zabudowy mieszkaniowej naleZy uwzgl~dnic nastwuj'lce zasady: 
a) linie rozgraniczaj'lce sciSle okreSlone i orientacyjne zgodnie z rysunkiem planu 
b) Iinie zabudowy nieprzekraczalne w odlegtosciach: 

- min. 6m od kraw«dzi jezdni ulic dojazdowych, 
- co najruniej 10m od obiektu stacji 1ransformatorowej, 

c) linia zabudowy obowi'tZuj~ca 8m. od kraw~dzi jezdni, 
d) podzial terenu na dzialki budowlane, naleZy wyznaczyc w sposob zapewruaJ'!cy 

dojazd do drogi publicznej oraz zachowanie przepisow szczegolnych, dotycZ'lcych 
warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu, 

12) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 17 MN 0 pow. okoto O,61ha, 
przeznacza si« pod zabudow« mieszkaniow,! jednorodzinn<t, bez mowwosci 
wznoszenia woIno stoj,!cych obiektOw gospodarczych (np. garaZy, szklarni), 
z uwzgl«dnieniem nast«puj,!cych zasad: 
a) linie rozgraniczaj<tce sciSle okreslone i orientacyjne zgodnie z rysunkiem planu, 
b) linia zabudowy obowi'tZuj~ca w odlegtosci : 

- okolo 10m od kraw¢zi jezdni uL Zimowita , 
c) podzial terenu na dzialki budowlane, naleZy wyznaczyc w spos6b zapewruaHcy 

dojazd do drogi pUblicznej oraz zachowanie przepisow szczegoInych dotycZ'lcych, 
warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu, 
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- ( d) obiekty parterowe z uZytkowymi poddaszami, layte strornyrni dachami 
nawiAlzuj'lcymi do obiekt6w SctSiednich, 

13) tereny ozn3czonych na rysunku planu syrnbolami: 
13 EE 0 pow. okolo 0,01 ha i 25 EE 0 pow. okolo 0,01 ha przeznacza si~ 

pod Ul'Z'ldzenia energetyki stacji transfonnatorowych Zirnowit 7 i Zimowit 2, 

(i 14) teren ozn3czony na rysunku planu symbolem 16 KD 0 pow. okolo 0,08 ha 
przeznacza si~ pod uli~ dojazdow'l z uwzgI¢nieniern nast~uj'lcych zasad: 

a) szerokosc w liniach rozgramczaj'lcych okolo 7,Om., 
b) szerokosc jezdni 3,5 rn, 
c) dwustronne chodniki, 

15) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 18 KXZN 0 pow. okolo 0,12 ha 
przcznacza si~ pod cUm pieszo - jezdny w ziclcni, bezrnoiliwoSci wmoszenia 
obiekt6w kubaturowych, z dopuszczeniern obslugi kornunikaCjjnej terenu omaczonego 
na rysunku planu syrnbolern 17:MN, 

16) teren oznaczony na rysunku planu symbolcm 19 MN 0 pow. okofo 0,44 ha 
przemacza siy pod zabudowy mieszkaniowq jednorodzinn'l, bez moiliwoSci 

. wznoszenia wolno stojqcych obiekt6w gospodarczych ( np. garaiy, szklarni), 
z uwzglydnieniem nastypuj'lcych zasad: 

a) Iinie rozgraniczaj'lce orientacyjne zgodnie z rysunkiern planu, 
b) Iinie zabudowy nieprzekraczalnc w odleglosci 9 rn od osi rezelWowanego pasa 

terenu pod ulicy dojazdow'l 7 KD , 
c) podzial terenu na dzialki budowlane tylko w oparciu 0 projekt podzia1u: 

- calosci terenu 19:MN, 
- lub cz~sci terenu 19 NM w granicach wewn~tr:znego podzialu dzialek, 

d) obiekty parterowe z uZytkowymi poddaszami, kryte strornymi dachami 
nawiAlzuj'lcymi do obiekt6w S<tSiednich, 

17) 	 tereny oznaczonc na rysunku planu symbolami 21 MN 0 pow. oJL 0,26 ha 
i 23 MN 0 pow.okolo 0,25 ha przeznacza siy pod zabudow~ mieszkaniow'l 
jednorodzinn'l , 

18) 	 tcreny oznaczone na rysunku planu symbolami 20 KX 0 pow. 0,02 ha 
i 22 KX 0 pow. okofo 0,02 ha przemacza siy pod cictgi pieszo - jezdne, 
zapewniaj,!ce droZnosc ukladu powi,!zat1 pieszych osiedla , z uwzglydnieniem 
nast~puj,!cych zasad; 
- linie rozgraniczaj<tce sciSle okreslone zgodnie z rysunkiern planu, 
- szerokosc w liniach rozgraniczaj,!cych 6,50 rn , 
- szerokosc pasa utwardzonego minimum 3,50 In, 

19) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 24 ZP 0 pow. okolo 2,92 ha 
przemacza siy pod zielen parkow'! z uWzglydnieniem nastypuj,!cych zasad: 
a) gl6wny ciqg pieszy z wejsciami od ulicy Lukasiewicza i od ulicy Sasanki 

o szerokosci 4 m i nawierzchni umoiliwiaj,!cej wjazd pojazd6w specjalnych , 
b} ci<tgi piesze komunikuj,!ce obszar parku z terenami zabudowy mieszkaniow~i 

i terenami uslug oSVv1aty 0 szerokosci okolo 2,5 m i nawierzchni umo7Jiwiaj,!cej 
wjazd pojazd6w specjalnych , 
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c) siec sciezek pieszych 0 charakterze kameraInyrn 0 szerokoSci 1,5 m 
i nawierzclmi Zvvirowej, 

d) place zabaw dla dzieci 0 wystawie poludniowo - zachodniej cz~sciowo 

odizolowane zie1eni<t od cutgow pieszych i nawierzchni elastycznej, 
e) tereny sportowe trawiaste (boiska do koszykowki, siatk6wki, polana rekreacyjna), 
f) miejsca wypoczynku biernego wydzielone, 
g) kompozycja roslinna zapewniaj~ca : 

- izolacjct ad drog osiedlowych, oddzielenie poszczegolnych funkcji 
i ksztaltowanie wn~trz parkowych grupami drzew i krzewow, 

- otwarcie widokowe na pojedyncze drzewa oraz ogrody przydomowe, 
- grupowanie drzew i krzewow jednogatunkowych, szybkorosfl<tcych 0 max. 

wysokosci 20 m 0 niewielkich wymaganiach glebowych, 
h) realizacja u17'4dzeft terenowych i nasadzeii zgodnie z koncepcj<t u17'4dzania 

terenow zieleni, 
i) linie rozgraniczaj<tce orientacyjne mog<t by~ uSciSlone lub skorygowane na 

etapie decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
20) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 26 MN 0 pow.okolo 0,22 ha 

przeznacza si~ pod zabudow~ mieszkaniow<t jednorodzinn<t, . 
21) 	teren oznaczony na rysunku planu symbolem 27 KD 0 pow. oketo 0,14 ha 

przeznacza si~ pod uIic~ 0 funkcji dojazdowej z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych 
zasad: 
a) szerokosc w Iiniach rozgraniczaj,!cych 10 m, , 

b) szerokosc jezdni 5 m , 

c) dwustronny chodnik, 

d) zatoka parkingowa wg. zasady, jedno miejsce parkingowe dla czterech 

domow, usytuowana obok stacji transformatorowej 22 EE . 

§6 

1. Ustala si~ nastctpuj<tce zasady obslugi w zakresie infrastruktury teclmicznej: 
1) zaopatrzenie w wod~ z sieci wodoci<tgU komunalnego w uIicach: 

Lukasiewicza i Zimowita oraz wewn<ttrzosiedlowej po . wykonaniu niezb~dnych 
odcinkow sieci wg zasad i warunkow uzgodnionych z dostawc<t wody, 

2) odprowadzenie sciekow i wod opadowych do miejskiej kanalizacji rozdzielczej 
w ulicach Lukasiewicza i Zimowita oraz wewn<ttrzosiedlowej po wykonaniu 
niezb~dnych odcinkow kanaIizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wg zasad 
i warunkow uzgodnionych z dysponentem sieci kanalizacyjnej, 

3) zaopatrzenie w gaz niskopr~iny z miejskiej steCl gazoweJ, w ulicach 
Lukasiewicza Zimowita oraz wewnqtrzosiedlowej po zreaIizowaniu 
uzupelniaj<tcej sieci rozdzielczej, zgodnie z zasadami i warunkami uzgodnionymi 
z dostawc<t gazu, 

4) ogrzewanie budynkow indywidualne gazowe, olejowe itp. nie pogarszaj<tce stanu 
srodowiska , 

5) gromadzenie odpadow stalych w pojemnikach zgodnie z warunkami okreslonymi 
przez przedsi~biorstwo oczyszczania miasta, 

6) 	 zasilanie energi<t elektryczn<t z istniej'tcych stacji transformatorowych "Zimowit 2" 
i " Zimowit 7 "oraz z projektowanej stacji transfOlmatorowej na terenie oznaczonym 
w planie symbol em 6UO sieci't elektroenergetycZll't kablow't zienm't ,wg zasad 
i wamnkow uzgodnionych z dostawcq energii, 

I 
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7) 	 zapewnienie Iqcznosci telefonicznej w nawi(f.zaniu do istniej'lcej kanalizacji 
technicznej wzeiluz uL Zimowit, po wybudowaniu kanalizacji teletechnicznej 
dwuotworowej stanowi'lcej cict,g gl6wny i kanalizacji jednootworowej do poszczeg6lnych 
budynk6w, wg. zasad i warunk6w uzgodnionych Z operatorem sieci telekomunikacyjnej. 

2. Sieci uzbrojenia terenu nalei;y lokalizowac w pasie ulicy, wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj'lcymi oraz w pasach zieleni. 

3. 	W uzasadnionych wypadkach dopuszcza si~ lokalizacj~ sieci uzbrojenia terenu 
poza pasami ulic i zieleni., 

III. PRZEPISY KONCOWE 

§7 

Ustala si~ jednorazow<i oplat~ z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci 
30 %. 

§8 

Trac'l moc ustalenia : 
1) :Miejscowego Planu Og6lnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rzeszowa 

uchwalonego Uchwal<i Nr XXXV 133 1 92 Rady :Miasta Rzeszowa z dnia 
23 czerwca 1992r. OglosZOD'I. w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa 
Rzeszowskiego Nr 9, poZ. 109, z dnia 17 paidziemika 1992 r. w granicach obj~tych 

rurueJszym planem , 
2) Miejscowego Planu Szczeg61owego Zagospodarowania Przestrzennego osiedla 

,,zimowit" w Rzeszowie zatwierdzonego ZarZ'ldzeniem Nr 8/76 Prezydenta 
:Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 1976 r. ogloszonym w Dziennil'U Urz~dowym 
Wojew6dzkiej Rady Narodowej Nr 6/76 poz. 21 z dnia 30 sierpnia 1976 r. 
w granicach obj~tych niniejszym planem . 

§9 

Wykonanie Uchwaly powierza si~ ZaTZ'idowi MiasL'l. 

§1O 

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od daty JeJ ogloszenia w Dzienniku 
Urzydowy.f.11 Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

PRZEWODNICZACY
RADC )RAWNY 

RADY MIAST1V~ESZOWA 

dr inz_ Andrz~ l-RYLSKI 

http:Urzydowy.f.11
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