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UCHWAt.A NR LlV/98/2001 

RADY MIASTA RZESZOWA 
z dnia 10 lipca 2001 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 31/131 00 terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Szkolnej w Rzeszowie 

Oziafajqc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 us!. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (tekstjednolity Oz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z pOtn. zm.) oraz 
art 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Oz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z poZn. zm.) 

RADA MIASTA RZESZOWA 
uchwala co nastQpuje : 

I. PRZEPISY OGOLNE 

§ 1 

1. 	 Uchwala si~ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 311 131 00 
terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Szkolnej w Rzeszowie, zwany dalej planem. 

2. 	 Integralnq cz~sciq planu jest rysunek planu w skali 1: 500, stanowiqcy zatqcznik 
do uchwafy , obowiqzujqcy w zakresie okreslonym legendq . 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 pow. okafo 0,202 ha, pofozony we wschodniej cz~sci miasta 
przy uL Szkolnej w Rzeszowie. 

§3 

1. 	 Ustala si~: 
1)przeznaczenie terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, 0 powierzchni 

okafo 0,18 ha, pod zabudow~ mieszkaniowqjednorodzinnq. 
2)przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem KX, 0 powierzchni 

okafo 0,01 ha, pod ciqg pieszo - rowerowy, 
3) przeznaczenie terenu, oznaczonego na 	rysunku planu symbolem EE, 0 powierzchni 

okafo 0,012 ha, pod urzqdzenia elektroenergetyczne. 
2. 	 Zasady i warunki zagospodarowania terenow zostaty okre.slone w PrzepisachIf 

szczeg6towych" ww. uchwafy . 

§4 

lIekroc w uchwale jest mowa 0 : 

1) 	 ekologicznych zr6dfach cieiHa - nalezy przez to rozumiec indywidualne, 
wbudowane urzqdzenia cieptownicze, oparte na paliwie gazowym, oh~jowym lub 
energii elektrycznej, sfuzqce do zaopatrywania w ciepto i ewentualnie w deptq wod~ 
uzytkowq poszczegolnych obiektow kubaturowych znajdujqcych si~ w obszarze 
planu. 

2) 	 infrastrukturze technicznej - nalezy przez to rozumiec obiekty i urzqdzenia 
techniczne sfuzqce zaspokajaniu potrzeb bytowych i gospodarczych w danym 
uktadzie os adniczym , na ktore sktadajq siE;! : system komunikacji i transportu ( drogi. 
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ulice, itp.) oraz uzbrojenia (wodociqgi kanalizacja, sieci energetyczne 
i telekomunikacyjne itp.), 

3) linii rozgraniczajC\.cej scisle okreslonej nalezy przez to rozumiee lini~ 
wyznaczajqCCl granice terenow 0 roi:nych funkcjach lub roznych zasadach 
zagospodarowania, ktorej przebieg jest obowiqzujqcy i nie podlega korygowaniu 
w procedurze wydawania decyzji administracyjnych, 

4) linii rozgraniczajC\.cej orientacyjnej  nalezy przez to rozumie6 lini~ wyznaczajqcq 
granice terenow 0 roi:nych funkcjach lub r6i:nych zasadach zagospodarowania, ktorej 
przebieg, zgodnie z ustaleniami planu, moze bye korygowany w ramach procedury 
wydawania decyzji administracyjnych, jednaki:e bez naruszenia istotnych ustalen 
planu, w szczegolnosci przeznaczenia teren6w, 

5) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalei:y przez to rozumiee grani~. ktorej przy 
lokalizowaniu zabudowy nie nalezy przekraczae, 

6) linii zabudowy scisle okreslonej - nalezy przez to rozumiee lin~. wzdtuz ktorej 
nalei:y sytuowae zabudow~. 

7) miejscach postojowych - nalezy przez to rozumiee wydzielone parkingi 
wielostanowiskowe, a taki:e garai:.e naziemne, garai:e podziemne oraz grupy miejsc 
parkingowych wzdhJz ulic, 

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

9) wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumiee wysokose obiektu mierzonq 
w kondygnacjach uzytkowych, 

. II. PRZEPISY SZCZEGC>t.OWE 

PRZEZNACZENIE, ZASADY ZAGOSPODAROWANIAI OBSt.UGI KOMUNIKACY JNEJ 
. TEREN6w 

§5 

1. 	 Teren 0 powierzchni okoto O,14ha, oznaczony na rysunku planu symbolem1MN, 
przeznacza si~ pod zabud~ mieszkaniowq jednorodzinnq; w jednym pasie zabudowy 
od ulicy Szkolnej oraz niezb~ne urzqdzenia infrastruktury technicznej, z uwzgl~nieniem 
nast~pujqcych zasad: 

1) linia rozgraniczajqca scisle okreslona - zgodnie z rysunkiem planu, 

2) linia zabudowy mieszkaniowej scisle okreslona - 6m od linii rozgraniczajqcej ul. Szkolnej, 

3) wysokose zabudowy: 


a) jedna kondygnacja uzytkowa nadziemna, z dopuszczeniem drugiej kondygnacji 
wpoddaszu, 

b) max.. wysokose mierzona od powierzchni gruntu do kalenicy - 9 m, 
4) dachy dwuspadowe, czterospadowe, dachy z nacz6tkami, 
5) symetryczne nachylenie potaci dachoWej w przedziale 35° - 45°, 
6) pokrycie dachu dachowkq ceramicznq lub blachodachowkq w kolorze naturalnej 

ceramiki, . 
7) nalei:y uwzgf~ie ,otwarcie widokowe na panoram~ miasta - zgodni~ z rysunkiem 

~ru, . 
8) 	 elewacje obiektow - nalezy ksztattowae ze szczegolnq dbatosciq 0 rozwiqzania 

plastyczne i architektoniczne, w sposob nawiqzujqcy do obszaru zabudowy 
mieszkaniowej dzielnicy Pobitno P6tnoc, terenu 0 wysokich wartosciach krajobrazowych 
i kulturowych, 

9) 	 nalei:y uwzgl~nie uwarunkowania wynikajqce z pofozenia terenu w ustanowionej strefie 
ochrony konserwatorskiej, 
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10) obszar, oznaczony na rysunku planu symbol em ZN, przeznacza si~ pod zielen niskC:\, 
nie przesfaniajctcq panora my miasta, 

11) 50% powierzchni obszaru powinno pozostac biologicznie czynne. 

2. 	 Zasady obsfugi komunikacyjnej terenu : 

1) 	 dosb;pnosc komunikacyjna kofowa - od ulicy Szkolnej, 
2) 	 miejsca postojowe na w1asnej dziafce, w ilosci min. dwa miejsca na jedno mieszkanie. 

§6 

1. 	 Teren 0 powierzchni okafo 0,04 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2MN, 
przeznacza si~ pod zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinnq oraz nieztK;dne urzqdzenia 
infrastruktury technicznej, z uwzgl~nieniem nast~pujqcych zasad: 

1) linia rozgraniczajqca scisle okreslona - zgodnie z rysunkiem planu, 

2) linie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 

3) linia zabudowy mieszkaniowej scisle okreslona - zgodnie z rysunkiem planu, 

4) wysokosc zabudowy: 


a) jedna kondygnacja uzytkowa nadziemna, z dopuszczeniem drugiej kondygnacji 
w poddaszu, 

b) max. wysokosc mierzona od powiefZchni gruntu do kalenicy - 9 m, 
5) dachy dwuspadowe, czterospadowe, dachy z nacz6fkami, 
6) symetryczne nachylenie pofaci dachowej w przedziale 35° - 45°, 
7) pokrycie dachu dach6wkq · ceramicznq lub blachodach6wkq w kolorze naturalnej 

ceramiki, 
8) nalety uwzgl~nic otwarcie widokowe na panoram~ miasta - zgodnie z rysunkiem 

planu, 
9) 	 elewacje obiekt6w - nalezy ksztattowac ze szczeg61nq dbafosciq 0 rozwiqzania 

plastyczne i architektoniczne, w spos6b nawiqzujqcy do obszaru zabudowy 
mieszkaniowej dzielnicy Pobitno P6tnoc, terenu 0 wysokich wartosciach krajobrazowych 
i kulturowych, 

10) nalety uwzgl~nic uwarunkowania wynikajqce z pafozenia terenu w ustanowionej strefie 
ochrony konserwatorskiej, 

11) obszar, oznaczony na rysunku planu symbolem ZN, przeznacza si~ pod zielen niskq, 
nie przesfaniajqcq panoramy miasta, 

12) 50% powierzchni obszaru powinna pozostac biologicznie czynna. 

2. 	 Zasady obsfugi komunikacyjnej terenu : 

1) dost~pnosc komunikacyjna kafowa - ciqgiem pieszo-rowerowym, oznaczonym na 
rysunku planu symbol em KX, 

2) miejsca postojowe na w1asnej dziafce, w ilosci min. dwa miejsca na jed no mieszkanie. 

§7 

Teren 0 powierzchni ok. 0,012 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1EE, przeznacza 
si~ pod urzqdzenia infrastruktury tec,hnicznej, 'w szczeg61nosci pod stacj~ transformatorowC:\, 
z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 	 \ 

1) linia rozgraniczajqca scisle okreslona - zgodnie z rysunkiem planu, 

2) linie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) obszar, oznaczony na rysunku planu symbolem ZN, przeznacza si~ pod zielen niskq, 


nie przestaniajqcq panoramy miasta, 

4) dost~pnosc komunikacyjna od ulicy Szkolnej. 
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§8 


Teren 0 powierzchni ok. 0,01 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem KX, przeznacza si~ 
pod ciqg pieszo-rowerowy, z dojazdem do dzialki budowtanej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2MN oraz niezb~ne ufZC\dzenia infrastruktury technicznej, 
z uwzg~dnieniem nast~puj<tcych zasad: 

1) 	 linie rozgraniczaj<tce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) 	 szerokosc sciezki pieszo-rowerowej - 3m. 

III. ZASADY OB5t.UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§9 

1. 	 Zaopatrzenie w wod~ - z sieci wodociqgu komunalnego, zgodnie z warunkami gestora 
sieci wodociqgowej. 

2. 	 Odprowadzenie sciek6w i woo opadowych. - do miejskiej kanalizacji sanitamej 
i opadowej po jej wybudowaniu zgodnie z ustaleniami MPSZP Osiedla .Pobitno 
P6Inoc" w Rzeszowie w uzgodnieniu z gestorem sieci kanalizacyjnych. Do czasu 
zrealizowania miejskiej kanalizacji sanitamej, scieki nalezy gromadzic w bezodptywowym 
zbiomiku okresowo oproi:nianym. Wody opadowe nalezy odprowadzac - do czasu 
wykonania kanalizacji deszczowej, powierzchniowo w kierunku zachodnim. 

3. 	 Zaopatrzenie w gaz - z miejskiej srednioprt;znej sieci gazowej, zgodnie z warunkami 
gestora sieci gazowel. 

4. 	 Zaopatrzenie w ciepfo - z indywidualnego eRologicznego zrodta ciepfa. 
5. 	 Gromadzenie i usuwanie odpadow stalych - zgodnie z warunkami przedsi~biorstwa 

oczyszczania miasta. 

§ 10 

1. 	 Zaopatrzenie w energi~.elektrycznq - z elektroenergetycznej sieci miejskiej, rozwiqzania 
indywidualne dopuszcza si~ pod warunkiem, ze nie pogorsz<t one stanu srodowiska. 

2. 	 Przyf<tcza elektroenergetyczne kablowe. 
3. 	 Warunki przyf<tczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznej okreslaj<t przepisy prawa 

energetycznego. 
4. 	 Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych sieci<t przewodow<t - w wykonaniu podziemnym. 

IV. PRZEPISY KONCOWE 

§ 11 
< , 

Do czasu wybudowania telekomunikacyjnej kanalizacji rozdzielczej w ul. Szkolnej dopuszcZa 
si~ przyf<tcza nadziemne. 
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§ 12 

Ustala si~ jednorazowc:t opfat~ z tytufu wzrostu wartosci nieruchomosci: 
dla teren6w przeznaczonych na cele niepubliczne w wysokosci 30%, 
dla teren6w przeznaczonych na cele publiczne w wysokosci 0 %, 

w zwic:tzku z uchwaleniem planu. 

§ 13 

TraCc:t moe ustalenia Miejscowego Planu Szczeg6towego Zagospoclarowania 
Przestrzennego Osiedla .. Pobitna P6tnoc" w Rzeszowie, uchwalonego uchwafc:t Nr V1/48/94 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 paidziemika 1994 roku, ogloszonc:t w Dzienniku 
Urz~dowym WojewOdztwa Rzeszowskiego z 1994 roku Nr 11, poz. 118, w granicach 
obj~tych planem. 

§ 14 

Wykonanie uchwruy zleca si~ Zarzc:tdowi Miasta Rzeszowa. 

§ 15 

Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku Urz~dowym 


WojewOdztwa Podkarpackiego. 


Zafc:tcznik: 

Rysunek planu w skali 1 : 500 


Przewodniczc:tcy 

Rady M~tateszowa 

dr inz.~ ej Rylski 
II 

, 
\ 
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ZAtACZNIK GRAflCZNY DO UCHWAtYNR lIV/~ 
, m.Rzesz6w RAOY MIASTARZESZOWA Z ONIA 10 llpco 20"01 r. 

skala 1:500 arle: 30-48 (10-d-2) W SPRAWIE UCHWALENIA MEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPOOAflOWANIA PRZE-STRZENN 

uklad poziomy; lokalny NR 31/13/00 pn: ul Szko(nej w Rzes-zow~ 
uklad wysokosciowy : Kronsztadt ,.60" 
Mapa aktualna w oznaczonym zakres;e. 
wIg stanu na dzieil 4 lipiec 2000r 
Iks: 6112000 
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