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UCHW ALA NR LXXIII 142 198 


RADY J\lIASTA RZESWWA 

z dnia 12 maja 1998 r. 


w sprawic uchwalcnia .M.icjscowcgo Panu Zagospodarowania Pr-l('strlcnncgo 
Nr 2 /95 przy ulicy Lwowskiej w RzCSlowic 

Dzialaj~c na podstawie art. 18 0$1. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samor~d7..ie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 , poz. 74,z pain. zmian.) 

oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. 0 zagospodarowaruu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, 
poz.415, z pain. zmian.). 

Rada Miasta Rzeszowa, uchwala co nastfpujc: 

I. PRZEPISY OGOLNE 

§1 

1. Uchwala 	si~ Micjscov..'Y Plan Zagospodarowania Przcstrzennego Nr 2195 przy uhcy LwowskicJ 
w Rzeszowie, zwany dalej planem. 

2. 	 Integralnymi czyscIami planu Sll . 
-	 niniejsza uchwala oraz rysunek planu w skali 1 . 1 noo stanowi~cy za1llcznik do uchwa!y, 
obowi~zuj:tcym w zakresie okreSlonym lcgend:t. 

§2 

Plan obejrnuje obszar polozony we wschodniej czvsci rniasta, ograniczony : 

a) od strony polnocnej - ulicll Lwowsk<l, 

b) od strony wschodniej - ulic<l Leszka Czamego, 

c) od strony poludniowej - uliCll Zenilow<l, 

d) od strony zachodniej - u1ic<l Armii Krajowej . 


§3 

1. 	 Przedmiotern ustalen planu jest : 
1) przeznaczenie terenow pod zabudowy uslugowo -mieszkaniow<l omaczonych na rysunku planu 

symbolern UM, 
2) przemaczenie terenow pod uslugi, omaczonych na rysunku planu symbolem U, 
3) przeznaczenie terenow pod zabudowy mieszkaniow<l wielorodzinnll , oznaczonych na rysunku 

planu symbolem M\V, 
4) przemaczeme terenow pod zielen izolacYJn&. omaczonych na rysunku planu symbolem ZI, 
5) przemaczcnie terenow pod zielen nieurZ<tdzon'l, omaczonych na rySUnk'U planu symbolem ZN, 
6) przemaczenie terenow pod komunikacjy omaczonych na rysunku planu symbolem KL ,KD i K.X, 
7) przemaczenie terenow pod urz&dzenia energetyki, omaczone na rysunku planu symboJem EE 

2 	 Zasady i warunki zagospodarowania terenow, zostaly okrdlone w "Przcplsach szczeg61owych" 
ww Uchwaly 
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§4 


1. Warunki zabudowy i zagospodarowonia lerenu w decyzjach administrncyjnych naleiy okreSlac 
w stosunku do terenow wyznaczonych liniami r07{!;f3l1iczajllcymi z uWzglydnieniem ustalen 
dotyczqcych infrastruJ..."tUl)' techniczncj. 

2. 	 Linie ro~czaj~ce orientacyjne zostarul uScislone w decy~ach administracyjnych. ich przebieg 
moZe bye skorygowany, pod warunkiem, Ze nie wykluczy to moiliwosci zagospodarowania 
teren6w zgodnie z ustaleniami planu . 

3. W zwiqzku z wystypowaniem stanowisk archeologicznych wszelkie prace ziemne, zwiqzane 
z realizacj~ obiektow budowlanych i technicznych przed ich rozpocZ¥Ciem winny bye zgloszone 
wlaSciwej jednostce nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego. 

II. 	PRZEPISY SZCZEGOLOWE 

§ 	5 

I. 	Ustala Sly nastypujqce przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenow: 

1) tcren oznaczony nu rysunku planu symbolem 1 ZI 0 pow. okolo 0,16 ha przeznaCl.3 Sly pod 
zjelen 0 charak"terze jzolacyjnym bez prawa zabudowy kubaturowej ; 

2) (eren oznaczony na rysunku planu symbolcm 2 UM 0 pow. okolo 0,38 ha przeznacza Sly pod 
uslugi i rzemioslo, kt6re nle mogq pogorszye stanu srodowlska oraz powodowac uciqtliwosci 
poza granicami nieruchomosci z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, z uwzglydnieniem 

nastypujqcyeh zasad : 

a) Imie rozgraniczajqce seisle okreslone i orientacyjne zgodnie z rysunkiem planu, 
b) linic zabudowy nicprzckraczalnc 

- dla obiekt6w uslugowyehw odleglosciach: 
30,0 m od krawydzi jezdni uliey Lwowskiej, 
30,0 m od krawydzi jezdni ulicy Annii Krajowej , 
4,0 m od linii rozgraniczajqcej terenu ei~ pieszego KX , 
20,0 m. od krawydzi jezdni uL Zenitowej 

- dla obiekt6w mieszkaniowyeh w odlegloseiach 
50,0 m od krawydzi jezdni ulicy Lwowskiej, 
50,0 m od krawydzi jezdni ulicy Annii Krajowej , 
min 30,0 m od krawydzi jezdni ulicy Zenitowej, 

c) podzial terenu ns dzialki budowlane w opareiu 0 konecpcjy podzialu calosci tcrenu 2U1..,1, 
d) dostypnose komunikacyjna od strony uliey Zenitowej, ciqgu pieszego 3KX oraz stacji 

transfonnatorowej Pobitno - Rondo; 

3) 	teren oznaczony na rysunku planu symbolcm 3KX 0 pow. okolo 0,05 ha przeznacza siy 
pod ci~ pieszo - jezdny podwiqzany do ulicy Zenitowej, 0 szerokosci, w liniach rozgrHniczajqcych 
min. 5,0 m , 

4) teren oznaczony na rysunku planu symbolami 4UM 0 pow.okolo 0,17 ha przcznacza si~ 
w planie pod uslugi i rzemioslo, h6re nie mogq pogorszyc stanu srodowiska oraz powodowac 
uClqzliwosci poza granicaml nieruchomosci, z dopuszczemcm funkcji mieszkaniowcj, 
z uwzglt;dmcnicm naslypujllcych zasad : 



a) linie rozgraniczaj~ce scisle okreslone i orientacyjne zgodnie z rysunkiem planu, 
b) Iinie zabudo\\'Y nieprzekraczalne 

- dla obiekt6w uslugowych w odleglosciach : 
30,0 m. od kraw~dzi jezrlni uliey Lwowskiej. 

V 15,0 m od kraw~dzi jezdni uliey Zenitowej na odcinku 0 przebiegu poludnikowym, 
20,0 m od kraw~dzi jezrlni ulicy Zenitowej na odcinku 0 przebiegu rOv.'Tloleinikoy.')'Ill , 

- dla obieh6w mieszkaniowych w od.leglosciach : 
50,0 m od kraw~dzi jezdni ulicy Lwowskiej, 
30,0 m od kraw~dzi uliey Zenitowej na odcinku rownoletnikowym, 

c) podzial na dzialki budowlane tylko w oparciu 0 koncepcj~ podzialu calosci terenu 4UM, 
d) dOSlypnosc komunikacyjna od uliey Zenitowej 6KL na odcinku 0 przebiegu 

rownoleinikowym i od ci~ pieszego 3KX; 

5) teren oznaczony na rysunku planu symboJem SZN 0 pow. okafo 0,07 ha przeznacza si{: 
pod zielet) .'l1ie~~dzon~ z przewa~ zieleni niskiej oraz infrastruk:tur~ techniczn~. 

6) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7ZI 0 pow. okolo 0,26 ha przeznacza si~ 
pod zie1en 0 charakterze izolacyjnyrn. Zachowuje Slv istniej~cy obiekt zabytkowy, 
z dopuszczeniem zmiany jego funkcJi w uzgodnieniu z wlasciwym organem ochrony dobr 
kultury . 

7) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8UM 0 pow. okolo 0,56 ha przeznacza Sl~ 

pod uslugi i rzemlOslo, ktore nie mogq pogorszye stanu srodowiska oraz powodowae uci~iliwoscj 
poza granicami nieruchomosci z dopuszczeniem funkcJI mies7.kaniowej ,z uWzglvdnieniem 
nastvpujqcych zasad 
a) linie rozgraniczajqce scisle okresJone i orientacYJne zgodnie z rysunkiem planu, 
b) linia zabudowy obowi~zuj~ca w odleglosciach: 

- 20,0 m. od kraw¢zi jezdni ulicy Zenitowej na odcinku 0 przebiegu rownoleinikowym. 
c) linie zabudo"'Y nieprzekraczalne: 

- dla obiektow uslugowych w odlegJosciach; 
30,0 m od krawydzi jezdni ulicy Lwowskiej , 
15,0 m od krawydzi jezdni ulicy Zenitowej na odcinku 0 przebiegu poludnikowym, 

- dia obiektow mieszkaniowych w odlegJosciach 
50,0 m od krawydzi jezdni ulicy Lwowskiej, 
30,0 m od kraw~dzi jezdni ulicy Zenitowej na odcinku 0 przebiegu rownoleinikowym, 

e) podzial na dzialki tylko w oparciu ° koncepcjv podzialu calosci terenu 8UM, 
albo w gral1lcach wewnytrznego podzialu terenu SUM, 

f) dostypnose komunikacyjna wylqcznie od strony poludniowej , 
g) w stosunku do obiektu objvtego ochronq konserwatorskq polozonego przy uL Lwowskiej 64 

w Rzeszowie, wydanie przez wlaSciwy organ decyzji administracyjneJ, winno bye poprzedzone 
uwzglvdnieniem warunk6w WojewOdzkiego Konserv,;atora Zabytkow, przy ewentualnym 
remoncle , modemizacjl lub adaptacji obiek1:U zabytkowego. 

8) teren oznaczony na rysunku planu symbolami 9UM 0 pow. okolo 0,21 ha i 10UJ\1 
o pow. okolo 0.46 ha przeznacza siv pod uslugi i rzemloslo, kt6rc nie mogq pogorszye stanu 
srodowiska oraz powodowac uciqiliwosci poza gramcamJ nieruchomosci z dopuszczcmcm funkCJi 
mleszkamowcJ ' z uwzglydnicniem na.<;typujqcych zasad 
a) Imic rozgramczaJqce scis\e okrdlone i orientacYJne zgodmc z rysunkJcm planu. 
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b) IInie zabudowy nleprzekraczalne 
- dla obiekt6w uslugowych w odleglosciach 

30,0 m od kraw~dri jezdn.i ul. Lwowskiej (po uwzgl~ieruu korekty wynikaj~cej 

z przesuni~cia zatoki autobusowej 0 okafo 80,0 m. w kierunku wschodnim ), 
- dla obiel1.ow mieszkaniowych w odlegloSciach : 

50, 0 m. od kraw~dri jezdn.i ulicy Lwowskiej , 
30,0 m. ad kraw~dri jezdni ulicy Zenitowej na odcinku 0 przebiegu rownolemikowym, 

c) Iinie zabudowy scisle okreslone 
- dla obiel1.ow uslugowych : 

20,0 m. od kraw¢zi jezdni ulicy Zenitowej na odcinku 0 przebiegu rownoleinikowym, 
d) podziaJ na dzialki budowlane w oparciu 0 koncepcjy podzialu calosci terenu 9 UM lub 10 UM, 

alba w granicach wewn~trznego podziafu terenow 9 UM lub 10 UM , 
e) dostypnosc komunikacyjna wy1llcznie od strony poludniowej , Z ulicy Zenitowej ~ 

9) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 11 UM 0 pow. okafo 0,20 ha przeznacza si~ 
pod ushIgi i rzemioslo. ktore nie mo~ pogorszyc stanu srodowiska oraz powodowac 
uci~Zliwosci poza granicami nieruchomosci z dOpUS1C7..eniem funkcji mieszkaniowej, 
z uwzglydnieniem nast~pujllcych zasad: 
a) linie rozgraniczaj~ce scisle okreslone i orientacyjne zgodnie z rysunkiem planu, 
b) linie zabudo",,"y nieprzekraczalne : 

- dla obiektow uslugowych w odleglosciach : 
20,0 m od kraw¢zi jezdni ulicy Lwowskiej, pod warunkiem zmmeJszema uci~Zliwosci 
al'UStycznej do 55 decybeli, 
10,0 od kraw~dzi parkingow polozonych wzdluz ulicy oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 13 KD , 
dla obiektow mleszkaniQwych W odleglosciach : 
50,0 m. od krawydzi jezdni ulicy Lwowskiej, 

30,0 m. od krawydzi jezdni ulicy Zenitowej, 


c) linie zabudowy obowi<tzuj<tce 

20,0 m. od krawydri jezdni ulicy Zenitowej 

d) podzial na dzialki W oparciu, 0 koncepcjy podziatu cat ego terenu 11 UM 
e) dostypnosc komunikacyjna terenu wyl~cznie od ulicy oznaczoneJ na rysunku planu 

symbalem 13 KD ; 

10) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 12 ZN 0 pow. okolo 0,20 ha przeznacza siy 
pod zielen nieurzqdzo~ z przewagq zieleni niskiej z dopuszczeniem moZliwosci realizacji 
mfrastruktury lechnicznej, W tym wjazdow na tereny uS1ugowo - mleszkaniowe 

11) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 13 KD 0 pow. okolo 0,10 ha przeznacza si~ 
pod ulicy dojazdowq zakonczonll placem manewrowym, z uwzglydnieniem nastypujqcych zasad: 
a) szerokosc ulicy w liniach rozgraniczajqcych od 7,0 do 15,0 m 
b) szerokosc jezdni 5,0 m., 
c) plac manewrowy 12,5 x 12,5 m., 

d) dopuszcza siy miejsca poslojowe na maksymalnie 6 samochodow, 
e) mimmalna odleg~osc zabudowy mleszkaniowej 6,0 m od krawydzi jezdni ; 

12) teren o1.naczony na rysunku planu symbolem 14 KD 0 pow. okolo 0,07 ha przeznacza siy 
pod ulic~ ObS1UgujqC<} zabudowy us!ugow~ , z uwzglydnicmcm nast~puHcych zasad : 
a) szcrokosc uhcy w limach rozgraniczajqcych min 8,0 m 
b) plac manewrm.I.lY 12,5 x 12,5 m : 

http:manewrm.I.lY
http:obiel1.ow
http:obiel1.ow
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13) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 15 U 0 pow. okolo 0,17 ha przemacza si~ 
zabudow~ uslugow~. kt6ra nie moze pogorszyc stanu srodowiska oraz powodowac uci!(iJiwosei 
poza granicami nicruchomoSci z uwzgl~dnienicrn nastvpujltcych zasad : 

a) linie zabudowy seisle okreSlone i orientaeyjne zgodnie z rysunkiem panu w odlegloSci : 
~ ] 8.0 m. od kraw~dzi jezdni ulicy Lwowskiej • 
- 2.0 m. od poludniowej kraw~dzi jezdni ulicy oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 14 KD • 
b) w celu stworzenia parawanu akustyeznego dIa zabudowy wielorodzinnej. na terenie 17 MW • 

obiekty przcznaczone na eele uslugowe nie powinny bye niisze nii 4 m wysokosci. 

14) 	(eren oznaczony na rysunku ptanu symbolem 16 KX 0 pow. okolo 0,07 ha przeznacza si~ 
na ciqgi picsze w zieleni bez prawa zabudowy ~ 

15) (eren oznaczony na rysunku planu symbolem 17 MW 0 pow. okolo 0,41 ha przeznacza siv 
pod zabudowv mieszkaniowlt wieIorodziJ1rut z dopuszczeniem funkcji towarzysZltcych takieh jak 
place zabaw, parkingi ,oraz garaie, 1. uwzgl~dnieniem nast~puj~cych 7.asad : 

a) linie ro7..granjczaj~ce seisle okrdlone i orientaeyjne zgodnie z rysunkiem planu 
b) linie zabudowy nieprzekraczalne w odleglosciach . 

6,0 m. od krawydzi jezdni oznaezonej na rysunku planu symbol em 13 KD , 
- 9,0 m. od krawydzi ulicy Zenitowej. 

16) 	(ereny oznaczone na rysunku pJanu symbolcm 18 U 0 pow. okolo 0,02 ha przeznacza Sl~ 
uslugi handlu, ktare me mog~ pogorszyc stanu srodowiska omz powodowac uci~iliwosci poza 
gran icam I nieruchomosci. Obsluga komunikacYJna z tercnu 17 MW, 

17) teren oznaczony na rysunku planu symbolelU 19 EE 0 pow. okolo 0,01 ha przeznacza Sly 
pod UfZltdzenia energetyki 

18) !eren oznaczony na rysunku planu symbolem 6 KL 0 pow. okofo 0,20 ha przeznacza si~ 
pod ulicy 0 funkcji lokalnej 0 ograniczonym ruchu pojazd6w z wyj~tkiem pojazdaw 
uprzywilejowanych omz kornunikacji mlejskiej , z uwzglydnieniem nastypuj~cych zasad : 
a) szerokosc w liniach rozgraniczajqcych 25,0 m , 
b) szcrokose Jczdni 7,0 m. , 
c) obustronne chodniki, 

§ (} 

I. 	Ustala siy na')typuj~ce zasady dotycZ4ce infrastruktury technicznej 
1) 	zaopatrzenie w wodv z istniej:.'\cej komunalnej sieci wodoci:.:tgowej w uL Lwowskicj 

i ul. Leszka Czamego, po ZTealizowaniu SleCI rozdzielczej w osiedlu wg warunk6w 
uzgodnlOnych z dostawcq wody, 

2) odprowadzenie sciekaw 	 i wad opadowych do istniejqcej mlejskiej kanalizacj i sanitamej 
i deszczowej, 

3) zaopatrzenie w gaz z miejskiej SleCI gazowej po ZTealizowaniu SleCI rozdzielczej zgodnie 
z warunkami uzgodnionymi z dostawc:.'\ gazu , 

4) ogrzewanic budynkaw z miejskiej SleCI c. o. lub indywidualne ( gazowe, olejowe itp. me 
pogarszajqce srodowiska ), 

5) gromadzenie odpadaw stalych w pOJemnikach zgodnie z warunkami okrdlonyrni przez 
przcdslybiorstwo oczyszczania miasla , 
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6) zasilanic cncrgiq clck1JycZIlq z iSlnicjqccj sieci roz.dziclczcj Srcdniego napi~cia po lIealizowaniu 

nast~puj~cych czynnosci : 
a) wybudowaniu stacji transfonnatorowej 15/0,4 kV, usytuowanej na terenie oznaczonyrn na 

rysunku planu syrnholem EE, 
h) v.'Pi~ciu ww. stacji w iSlniejqcq liniv kablowq 15 kV rclacji : stacja transformatorowa 

" Szpital" - stacja transformatorowa ,. Amlii Krajowej 2" . 
c) wybudowaniu slcci rozdziclczeJ niskiego napi~cia, kt6ra nalcty rCCllizowac jako kablow(l 

Zlemnq ; 
7) 	zapewnienie lqcznosCI lelefonicznej przez budow~ kanalizacji teIetechnicznej jednootworowej 

do poszczcg61nych hudynkow , w nawiqzaniu do istniej'lccj kanalizacji tcIetechnicmej wzdluz 
ul. Lwowskicj wg warunkow uzgodnionych z operalorem Sleel lelckomunikaeyjnej. 

') Sicci uzbrojcnia tcrcnu nalei.y lokalizowac w pasie ulicy wyznaczonyrn liniami rozgraniczaj~cyrni 
oraz w miar~ potrzcb na terenach zieleni 12 ZN. 1 ZI. 5 ZN, 7 ZI . 

.:1 DOpUSZCZ8 si~ lokali7acj~ uzbroJenia poza pasem ulicy w sytuacji braku mozliwoSci ich 
lokalizacji w obrvbic linii rozgraniczajqcych ulicy. 

III PRREPISY KONCOWE 

§ 7 

Trae~ moe ustakma MlcJs(;Owcgo Planu Ogolncgo Zagospodarowama Przcslrzcnncgo MJasta 
l<zcszowa uchwaJoncgo llchwala Nr XXXV / 33/92 z dIlla 2.1 czerwea 1992 r ogioszonq 
w ])zicnnlku WOJcwouztwa Rzcszowskicgo Nr 9, poz. 109, z dnta 17 paidzicmika 1992 r. 
w ~ranicach objftych niniejszym planem 

§ 	8 

Ustala "it" JednonJZ()w~ opIate z t\1uJu wzrostu wartoscl mcruchomoscl w wYSOkOSCI 30 % 
wzrost warlOSCI ola tcrenow omaczonych symbolaml 2 UM, 4 UM, 8 UM, 9 UM, 10 OM. 
11UM,lSU. 

§ 	9 

\\'ykonamc Uchwaly pOW Icr7..a S1(; Zar7-'ldowi Miasta 

§ 	 10 

Uchwala wchodzl W ZyCle po uplywie 14 dni od daty JCJ ogloszenia w DZlermiku 
Urzydmvym WOJcw()dztwa Rzeszowskicgo. 


