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UCHWALA NR..XXXVn/ 123/2000 

RADY MIASTA RZESZOW A 
z dnia J.lip'c.~..z.Q.Q.Q.t................ . 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1195 

terenu przy uL Olbrachta Vf' Rzeszowie. 


I 

Dzialaj<tc na podstawie art. 18 Ust. 2 plet. 5 i art. 40ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
a samorntdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 13. paz. 74. z p6in. zmianami) 
oraz art..26 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 15. poz. 139, z p6in. zmianami) 

Rada Miasta Rzeszowa, uchwala co nast~puje: 

1. PRZEPISY OGOLNE 

§ 1 

L Uchwala sit( Miejscowy P!.ati Zagospodarowania Przestrzennego Nr 11 95 terenu 
poloionego w Rzeszowie przy uI. Olbrachta , zwany dalej planem . 

2. IntegraInymi 	c~ciami. planu S<l niniejsza uchwala oraz tysunek planu w skaIi 1: 500 
stanOwUtcy· zabtcznik do uyhwaly, obowUtmj<tC}' w zakresie okreSlonym legend<[. 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 pow. ok. 1, 43 haw przylegaj'lCY do ul. Olbrachta 

w Rzeszowie 


§3 

1. Przcdmiotem ustalcn planu jest: 
1) Przemaczenie terenow oznaczonych na rysunku plan\! symbolami : 1 MN lUI , 

2 MN lUI i 3 MN lUI, pod zabudow« mieszkaniowtt jednorodzinntt 
wolnostojttc.it. z dopuszczeruem uslug nieucittiliwych oraz rzemiosla nicuci.it.iliwego, 
na zasadach okreSlonych w § 4 pkt. 12. lako zabudow« uzupelniajttCtt 
dopuszcza Sl~ lokalizacj~ garaiy 0 zabudowie bliiniaczej bezposrednio 
przy granicy dzialki S¥iedniej. 

2) 	Przemaczenie terenu omaczonego na rySUnkll planu symbolem KD 1/2 
pod komunikacj~ drogOWtt i UfZ<1.dzenia infrastruktury technicmej. 

2. Oznaczenia 	 graficzne na rysunku ptanu przedstawione Stt liniarni ci<tglymi· bttdZ 
liniami przerywanymi, przy czym: 
1) linie ciqg!.e sciSlc wyznacza j <t przcbieg urz'ldzen liniowych i granice tercnow 

o 	 rMnym przemaczeruu, 

http:wolnostojttc.it


2) 	linie przerywane orientacyjnie okreSlaj<t przebieg UfZ'ldzeii liniowych 
. i granice terenow 0 roznym przeznaczeniu. ktorych uSciSlenic nasf4pi 
ostatecznic w decyzjach 0 warunkach zabudowy 1 zagospodarowania 
terenu. 

3. W zwi<tzku z wyst~powaniem stanowisk archeologicznych wszclkie prace ziemne, 
zwi<tzane z rcalizacj.:t obiektow budowlanych i teclmicznych przed ich 
rozpoc~iem winny bye zgloszone wI..sciwej je<inostce nadzoru 
archeologicznego i konserwatorskiego . 

II. PRZEPISY SZCZEGOLOWE 

Ustala si« szczeg610we zasady zagospodarowania terertow oznactonych nat 

rysunku planu symbolami: 1 MN lUI 0 powierzchni okolo 0,30 ha , 
2 l\1N lUI 0 powierzchni okolo 0,37 ha 3 MN I UI 0 powierzchni okolot 

0,55 ha: 

1) Wielkosc i ksztalt dzialki budowlanej naIety wyznaczyc w sposob 
zapewniaj<tcy zachowanie obowi'lzuj<tcych przepisow teclmiC2IlO - budowlanych 
zabudowy, ustalonych linii zabudowy oraz dost«pu do ulic • przy czym 
minimalna wielkoSt dzialki nie moze bye mrueJsza nii: 450 m 1 

2) W zagospodarowaniu terenow nalei:y uwzg1¢nic istniej'lce drogi dojazdowe 
i slui:ebnosci gruntowe. 

3) Iinie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu : 
a) SciSle okreS1one w odlegloSci 15 m. od kraw¢zi jezdni ul. Olbrachta 
b) nieprzekraczalne W odleglosciach co najmniej &, 5 m. od osi 

rezerwowanego pasa . terenu pod ulic« dojazdow<t. 
4) Bryla i forma budynkow projektowanych winny bye dostosowane do 

krajobrazu i charakteru obiektow s'lSiednich . 
5) Wysokosc nowej zabudowy mieszkaniowej i uslugowej rue moze przekraczac 

dwoch kondygnacji . 
6) Budynki powinny miee dachy dwuspadowe tub wielospadowe I 

o 	 qcie nachylenia glownych polaci dachowych 35 - 45 0 

7) 	Istniej'lca zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza moze podlegac wynuarue • 
rozbudowie i przebudowie oraz znuarue sposobu uZytkowania budynkow 
pod warunkiem utrzymania obwi'lzuj<tcego pizeznaczenia terenu tj. 
mieszkaniowo - uslugowego 

8) FunkcjC( uslugow'l moZoa l<tczyc z funkcj'l mieszkaniow'l tub realizowac 
w oddzieInych obiektach. 

9) Dla inwestycji uslugowych nalei:y przewidziec nueJsca parkingowe na 
wlasnej parceli. 

10) Ogrzewanie budynkow indywidualne oIejowe gazowe lub ume rue 
pogarszaj'tce stanu srodowiska naturaInego. 



I 

11) Dzialki mog'!. bye zabudowane budynkami mieszkalno - uslugowymi 
wraz z towarzysZ'lcyrni Un Ul.74.dzeniami infrastruktwy technicznej maksyma1nie 
do 50 % powierzclmi dzialki. 

12) W przypadku lokaIizacji uslug i rzemiosla ustala si~ , i:e nie mog'l pogarszae 
stanu Srodowiska oraz powodowae ucittiliwoSci poza granicami nieruchomosci. 

13) Realizacja zabudowy winoa bye poprzedzona badaniami geologiczno - infynierskimi 
podloZa w cclu okrc:Slenia warunkow gruntowych i wodnych. 

§5 

1. Ustala si« linie rozgraniczaj'!.cc rczerwowanego pasa terenu· pod uli~ dojazdow'l 
oznaczolUl symbolem KD 112 0 pow. ok. 0,21 ha z u~¢nieniem 
nast~puj'!.cych warunk6w 
1) Szerokose pasa w liniach rozgraniczaj'lcych ; 10,0 - 12,0 m 

2) Szerokosc jezdni - 5,0 m. 

3) Place manewrowe koiicZ'lcc uli~ 0 min. wymiarach : 12,5 X 12,5 m. 

4) ProjektowaIUl uli~ nalciy po\Vittzae z uldadem istniej'lcych drog 


polnych , dojazdowych i pieszych. 
2. 	W liniach rozgraniczaj'!.cych terreu KD 112 lokalizuje 81« p~biegi sieci 

infrastruktury technicznej. 

§6 

L Ustala si~ nastwuj'lCC zasady obslugi w zakresie infrastruktury teehnicznej: 
1) 	 Zaopatrz.enie w wod« z wodociqgu komunaJnego wg warunk6w 

uzgodnionych z dostawq wody . Do czasu obj~ia obszaru 
ogoJnomiejskim ukladem Sleet wodoci:tgowej naleZy zaopatrywae 
si~ w wod~ pitn'l ze studni zIokalizowanych na wlasnych dzialkach . 

2) Odprowadzenie sciekow I woo opadowych do kana1iza.cji miejskiej 
wg warunkow uzgodnionych z dysponentem sieci kanalizacyjnej . 

3) Zaopatrzenie w gaz z miejskiej Sleel gazoweJ po zrealizowaniu SleCI 
rozdzielczej zgodnie z warunkami uzgodnionymi z dostawq gazu . 

4) Grornadzenie odpad6w stalych w pojemnikach zgodnie z warunkami 
okreSlonymi przez przcdstawieielstwo oczyszezania miasta . 

5) 	 Zasilanie energi'l elektryeZIl'l z istnicj'lcej. SICCI transf011l1atorowej 
slupowej "Olbraehta 2 tt poprzez projektowan'l szaf~ kablow'l, 
ustawion'l obok staeji oraz siee kablow'l p«tlow'l, wg warunk6w 
uzgodnionyeh z dostawq sieci elektrycznej 

6) 	 Zapcwnienie l'leznosei tclcfonieznej poprzcz budow~ linii slupowej 
lub kanalizacji telctcehnieznej jednootworowej do poszczegoJnych 
budynkow, w nawi'lzaniu do istniej'lccj Sleel napowietrznej, 
wg warunkow uzgodnionyeh z opcratorem sieei telekomunikaeyjncj. 

2. 	 Siec uzbrojenia terenu nalciy lokalizowac w rezerwowanym paslc tercnu 
pod ulie~ tj. pomiydzy liniami rozgraniczaj£tcymi. 

3. 	 Dopuszcza Sly \okali7..acjy SleCI uzbrojcnia terenu P07..a pascm ulicy 
w sytuacji braku moZliwosei ieh lokali7..acji W obrybic linii 
rozgraniczaj£tcych ulicy . 

http:rozgraniczaj'!.cc


III. PRZEPISYKONCO\VE 

§7 

Ustala siy 30 % stawi<y t sh1ilt~ naliczeruu oplaty z:a wzrost wartoSci 
nieruchomoSci w zwUtzku l. uchwaleniem nowego miejscowego pIanu 
zagospodarowania przestrz.ennego. 

" 

§8 

Tra~ moe ustalenia Miejscowego Planu Ogolnego Zagospodarowania 
Prz.estrzennego rniasta Rzeszowa uchwalonego Uchwal~ Nr XXXV /33 / 92 
z dnia 23 CzelWca ·1992 r.. ogtoszorut w Dzienniku Urz:¢owym Wojew6dztwa 
Rzesl.Owskiego Nr 9 ,pOl.. 109 l. dnia 17 paZdziernika 1992 r. w granicach 
obj«tych niniejsz.ym planem. 

§9 

Do cz.asu uregulowania potoku Mlynowka; z:abezpieczaj'lcego przed zalewaniem 
wodami powodziowymi Q ~% i Q 1% t ustala si« pozostawienie terenow obj«tych planem 
w dotychcz.asowym UZytkowaniu. 

§ 10 

Wykonanie Uchwaly zleca Sly Zarz.<tdowi Miasta Rzeszowa . 

§11 

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od daty jej oglosl.enia w Dzienniku 
Urzydowym Wojewodztwa Podkarpackiego. 

Wltslec 
4'1J1 

HI U RO ROZWOJU 
MIASTA RZE~OWA 
35-025 BZ:SM<YU~ . kl~. f1.1/- V3'!t3 . (V-; 
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