
UCHWAtA NR LXXIII 143 198 

RADY MIASTA RZESZOWA 
z dnia 12 maja 1998 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 9/2/97 terenu na osiedru Mieszka I w Rzeszowie. 

Dziaiaj~c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz~dzie terytorialnym. (tekst jednolityOz. U. z 1996 r. Nr 13 paz.74 z p6zniejszymi 

zmianami) oraz art. 26, ustawy z dnia 7 Iipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym 

(Oz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 415 z p6zniejszymi zmianami) 

RADA MIASTA RZESZOWA, uchwala co nast~puje: 

I. PRZEPISY OGOLNE 

§ 1 

1. 	 Uchwala si~ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 9/2/97 terenu 

przy ul. Upcowej na osiedlu Mieszka I w Rzeszowie zwany dalej planem . 

2. 	 Integralnymi cz~sciami planu s~ : niniejsza uchwaia oraz rysunek planu w skali 1: 500 

stanowictcy za~cznik do uchwa~, obowi¥uj~cy w zakresie okreslonym legend~. 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 pow. oketo 0,08 ha w rejonie ul. Lipcowej w Rzeszowie. 

§3 

1. Ustala si~ przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem: 

1) MN lUI - teren przeznaczony pod zabudow~ mieszkani0Wct jednorodzinn~ 

z dopuszczeniem nieuci~zliwych ustug handlu i rzemiosta nieuci¥liwego. 

2) KD x - teren przeznaczony pod drog~ dojazdo~ stanowi~cq ciqg pieszo

jezdny z mozliwosciq przeprowadzenia urz~dzer'i infrastruktury technicznej. 



2. Oznaezenia grafiezne na rysunku planu okreslajq orientaeyjnie graniee teren6w 

o r6znym przeznaezeniu i r6znych zasadach zagospodarowania. Uscislenie tych 
linii nastClPi ostateeznie w deeyzjach administracyjnyeh (decyzjaeh 0 warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu itp. ).I 

II. PRZEPISY SZCZEG6tOWE 

§4 
1. Ustala si~ szczeg6rowe zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem MN lUI 

1) Teren przeznaeza si~ pod zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinnq parterowq 

z poddaszem uZytkowym. Budynek winien bye kryty daehem dwu lub 

wielospadowym ,daeh6wkct eeramicznct lub materiatem daeh6wko podobnym. 

2) Ola funkeji ustugowej nalety zapewnic miejsea parkingowe na wtasnej dziaice 

inwestora . Jako uzupelniajctcct funkcj~ us~ugowq dopuszeza si~ nieuciG\Zliwe u~ugi 

handlu i rzemiosta nieueiqzliwego. 

3) Ze wzgl~du na wyst~powanie w6d sr6dglinowyeh, przed realizaejq obiektu nale:zy 

wykonac badania warunk6w gruntowo - wodnyeh . 

2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KD x przeznaeza si~ pod drog~ 

dojazdowq stanowiqcq eiqg pieszo - jezdny 0 minimalnej szerokosei 3m. 

§5 
Ustala si~ nast~pujctee zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

1) 	zaopatrzenie w wod~ z przewodu wodociqgowego 0 80 mm w rejonie ul. Lipeowej, 

2) odprowadzenie seiek6w bytowo - gospodarczyeh do kanatu sanitarnego 0 O,30m 

w rejonie dziatki sqsiedniej. 

3) odprowadzenie w6d opadowyeh do kanatu deszezowego 0 O,30m w rejonie 

ul. Lipeowej , 

4) zaopatrzenie w gaz z przewodu gazowego niskopr~znego 0 65mm w rejonie ul. Lipeowej, 

5) 	 zasilanie w energi~ elektrycznq projektowanym kablem niskiego napl~ela 

w nawi¥aniu do istniejqeej sieei, wg. warunk6w technicznyeh, kt6re okresli dostawca 

energii, 
6) zapewnienie tqeznosei telefonieznej w nawictzaniu do istniejqeej sieei wg. warunk6w 

technieznyeh kt6re okresli operator sieei ,I 

7) 	 urzqdzenia sieeiowe infrastruktury teehnieznej nalezy usytuowac w eiqgu pieszo
jezdnym KO x, 

8) odpady sta~e sktadowane w pojemnikaeh na terenie obj~tym planem z zapewnieniem 

wywozu na zorganizowane sk+adowisko odpad6w. 



.. " 


III. PRZEPISY KONCOWE 

§6 

Ustala si~ 30 % stawk~, sJUZqCq naliczaniu o~aty za wzrost wartosci 
nieruchomosci w zwiqzku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 9 12 19? . 

§7 

Tracq moc ustalenia . 

1) Miejscowego Planu Og61nego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rzeszowa 

uchwalonego Uchwa~Nr XXXV 133/92 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 czerwca 1992 r. 

w granicach obj~tych niniejszym planem. 
2) Miejscowego Planu Szczeg6Jowego Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy 

"NOWE MIASTO" w Rzeszowie, uchwalonego Uchwa~ Nr LlII7?1 93 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 28 wrzesnia 1993 r. ogJoszonq w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa 

Rzeszowskiego Nr9/93 I poz.146 z dnia 29.10.1993 r., w granicach objttych 
niniejszym planem. 

§8 

Wykonanie Uchwaty zleca si~ Zarzqdowi Miasta Rzeszowa. 

§9 

Uchwafa wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogfoszenia w Dzienniku 

Urz~dowym Wojew6dztwa Rzeszowskiego. 

PRZEWODNICZ/tCY 

RADY MIASTA RZESZOWA 

MGR DARIUSZ BARAN 
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