
UCHWAtA NR LXI 1220 12001 
RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 18 grudnia 2001 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania ,Przestrzennego 
Nr 351171 00 terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Powstanc6w Llstopadowych 
w Rzeszowle' 

;. 

Dzialajctc oa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 
", o,samorzctdzie gminnym,(tekstjednolity Oz. U. z 1996 r. Nr 13, poz~ 74, z p6zn. zm.) oraz 

'art. 26 ustawy z dnia t'ljpca 1994, r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Oz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z p6:tn. zm.) 

RADA MIASTA RZESZOWA 
uchwala co nastQpuJe. : 

I. PRZEPISY 006LNE 

§1 

1. 	 Uchwala sifil Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 351 171 00 
terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Powstanc6w Listopadowych w Rzeszowie, 
zwany dalej planem: 

2. 	 Integralnct CZfilSciq planu jest rysunek planu w skali 1: 500, stanowiqcy zalctcznik 
do uchwaty l obowiqzujqcy w zakresie okreslonym legendct. 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 pow. okafo 0,50 ha, pofozony we wschodniej CZfilSci miasta 
przy ul. Powstanc6w Listopadowych w Rzeszowie. 

§3 

1. 	 Ustala sifil: 
1)przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, 0 powierzchni 

okafo 0,29 ha, pod zabudowfil mieszkaniowqjednorodzinnq, 
2)przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolem KL, 0 powierzchni 

okafo 0,16 ha, pod uliCfillokalriq, 
3)przeznaczenie teren6w,oznaczonych na· rysunku planu symbolem KD, 0 powierzchni 

okobO,013 ha, pod ulice dojazdowe, 
4)przeznaczenie·terenu, oznaczonego na rysunkuplanu'symbolem ZU,o powierzchni 

okolo 0,03 ha, pod zielen urzqdzonq, .', . 
5) przeznaczenie terenu, oznaczonego 	na rysunku planu symbolem EE, 0 powierzchni 

okolo 0,01 ha, pod urzctdzenia elektroenergetyczne. 
2. 	 Zasady. i wa"!;lnki zagospodarowania teren6w zostaly okreSlone~w. .. Przepisach 

szczegorowych YNI. uchwaly . " .. 
I IA.. '. . \ "'(,



• 1 

§4 

lIekroc w uchwale jest mowa 0 : 
1) ekologlcznych 'zr6dtach ciepla - nalety przez to rozumieeindywidualne,' 

wbudowane urzetdzeniacieplownicze, oparte na paliwie gazowym, olejowym lub 
energii elektrycznej, sruZqce do zaopatrywania w ciepro i ewentualnie w cieplq wod~ 
uZytkowet poszczeg61nych obiekt6w kubaturowych znajdujetCYch si~ w obszarze 
planu. 

2) infrastrukturze technicznej - nalety przez to rozumiee obiekty i urzEtdzenia 
techniczne sruZqce zaspokajaniu potrzeb bytowych i gospodarczych w danym 
ukladzie osadniczym, na kt6re skladajet si~: system komunikacji i transportu (drogi, 
ulice, itp.) oraz uzbrojenia (wodociqgi i kanalizacja, sieci energetyczne 
i telekomunikacyjne itp.), 

3) linii rozgraniczaj'lcej orientacyjnej - nalety przez to rozumiee lini~ wyznaczaj~ 
granice teren6w 0 r6znych funkcjach lub r6znych zasadach zagospodarowania, kt6rej 
przebieg, zgadnie z ustaleniami planu, moze bye korygowany w ramach procedury 
wydawania decyzji ad ministracyj nych , jednaki:.e bez naruszenia istotnych ustalen 
planu, w szczeg61nosci przeznaczenia teren6w, 

4) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalety przez to rozumiee grani~, kt6rej przy 
lokalizowaniu zabudowy nie nalety przekraczae, 

5) miejscach postojowych - nalety przez to rozumiee wydzielone parkingi 
wielostanowiskowe, a taki:.e garai:.e naziemne, garate podziemne oraz grupy miejsc 
parkingowych wzdluzulic, 

6) przeznaczeniu teren6w - nalaty przez to rozumiee funkcj~ terenu. czyli spos6b 
uzytkowania terenu, ustalony w planie zagospadarowania przestrzennego, 

7) wySDkoSc.i .zabudowy~..nalei:.y przezto rozumiec..w:y.s.okasc mierzorut.w..metrach,..od 
poziomu terenu do kalenicy, ze wskazaniem liczby kondygnacji uZytkowych. 

II. PRZEPISY SZCZEG6t.OWE 

PRZEZNACZENIE, ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OBSt.UGI KOMUNIKACYJNEJ 

TEREN6w 


i . 

" . 
§5 

1. 	 Teren. 0 powierzchni. okob 0,29 ha, oznaczony··na rysunku planu symbolem ·1MN, 
przeznacza si~ pod zabudow~ mieszkaniowet· jednorodzinnct, . wolnostojet~ 
z dopuszczeniem usfug· handlu oraz niez~dne urzetdzenia infrastrukturytechnicznej, 

z uwzgl~dnieniem nast~puj9.Cych zasad: 

1) linie rozgraniczajetce orientacyjne - zgadnie z rysunkiem planu, . 
2) 	 linia zabudowy mieszkaniowej nieprzekrac:zalna: 

a) min. 10 m od kraw~zjjezdni. oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL, 
b) zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie nie obj~tym ustaleniem zawartym w pkt 2 

lit.a, 
3) 	 linia zabudowy usrugowej nieprzekraczalna: 

a) min. 6 m ad kraw~dzj jezdni. oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL, 
b) zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie nie obj~tym ustaleniem zawartym w Pkt 3 

lit.a, 

4) wysokosc zabudowy : 


a} dwie kondygnacje uzytkowe naziemne, 




b) 	 max. do 10 m, 
5) 	 dachy dwuspadowe, 
6) 	 symetryczne nachylenie poIaci dachowej w przedziale 37° -"4T,' 
7) 	 pokrycie dachu dach6wkq ceramiczn~ lub, blacllodach6Wk.~ w kolorze· nataralnej 

ceramiki, ,;...~. "'i, 
8) elewacje obiekt6w - nalezy ksztaHowac ze szczeg6ln~ dbaroSci~ 0 rozwictZBnia 

plastyczne i architektoniczne, ·W··· spos6b .' nawi~zuji:tcY"c'do'-'obSzani zabudowy 
mieszkaniowej dzielnicy grocina, . .,' 

9) teren, oznaczony na rysunku plaliu symbolem EE,'o sz~rokoSci 1,5 m.~pri:ezriacza si~ 
pod elektroenergetyczne linie kablowe sredniego i niskiego napi~cia, 

10) funkcja ushJgowa nie moze powodowac uci~zliwosci dla zabudowy mieszkaniowej, 
11) dopuszcza si~ podziaJ terenu na dzialki budowlane, kt6rych wielkosc, ksztaH, dost~p do 

drogi publicznej i wyposatenie w u~dzenia infrastruktury technicznej spemiaj~ warunki 
zagospodarowania terenu wynikaj~ce z' ustaw i akt6wprawa miejscowego, a w 
szczeg61noSci zasady zagospodarowania terenu okreslone w niniejszej uchwale, 

12) 30% powierzchni obszaru powinno pozoStae biologicznie czynne. 

2. 	 Zasady obsrugi komunikacyjnej terenu : 

1 ) 	 dost~pnosc komunikacyjna kofowa: 

a) od projektowanej ulicy lokalnej, oznaczonej na ,ysunku planu symbolem 1KL, 

b) od projektowanej ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KD, 


2) 	 miejsca postojowe w zieleni u~dzonej, realizowane na wtasnej dzialce: 

a) dla funkcji ushJgowej - na powierzchni terenu tub pod powierzchniq terenu, 

b) min. dwa miejsca postojowe na jedno mieszkanie. 
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§6 

T eren 0 powierzchni okolo .0,03 .ha, oznaczon.y...na..rysunku..planu..symboJem.zu,. przeznacza 
si~ pod zielen urzqdzon~ publicznq oraz niez~ne urz~dzenia infrastruktury technicznej. 

; I •,§ 7 

Teren 0 powierzchni ok. 0,01 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1EE. przeznacza 
si~ pod urzqdzenia infrastruktury technicznej, w szczeg61nosci pod stacj~ transformatorow~ 
o obcictZenili ogniowym do 1000 MJ/m2

, z uwzgl~dnieniem nast~puj~cych zasad: . 

1) linie rozgraniczajqce orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) dost~pnosc komunikacyjna kolowa·OO· projektowanych ulic,' oznaczonych na rysunku 

planu symbOlem 1Kl i 2KD. 

§8 

Teren 0 powierzchni ok. 0,13 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1Kl, przeznacza 
si~ pod drog~ lokalnct oraz niez~ne urz<:tdzenia infrastruktury technicznej, 
z uwzgl~nieniem nast~pujqcych zasad: 

1) linie rozgraniczajctce orientacyjne - w pasie 0 szerokosci min. 12 m, 

2) jezdnia 0 szerokoSci 6 m, 

3) obustronne chodniki, wykonane z elementaw dlObnowymiarowyCh')tl ' 


http:symboJem.zu


-. 


§9 


Teren 0 powierzchni ok. O,03:ha, oznaczonyna rysunku planu symbolem2KL, przeznacza 
si~ pod ,drog~ lokalnq oraz nie~b~dne urzqdzeniainfrastruktury technicznej, 
z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

::.. 1 ..... _.· 'of 	 • 

1) Hnie rozgraniczajqce;orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 

2) jezdniao szerokoSci 6 m, . 

3) chodnik•. wykonany z ejement6w drobnowymiarowych. 


§ 10", ~ 

Teren 0 powierzchni ok. '0,008 ha, oznaczony na rysunku ,planu symbolem 1 KO i teren 
o powierzchni ok. 0,005 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KO, przeznacza si~ 
pod drogi dojazdowe oraz niez~dne urzqdzeni.~ i[lfrastruktu,ry !echnicznej, 
z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

1) linie rozgraniczajqce orientacyjne - w pasie 0 szerokoSci 10m, 

2) jezdnia 0 szerokoSci 6 m, 

3) obustronnech~niki, wykonane zelement6w drobnowymiarowych. 


III. ZASADY OBSlUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 11 

1. 	 Zaopatrzenie w wod~ - z przewidywanej sieci wodociqgu komunalnego, zgodnie z 
warunkami gestora sied wodociqgowej. Do·czasu wykonania sied wodociqgowej w 
obr~bieplanu - zaopatrzenie w wod~ ze studni gospodarskich z rozprowadzeniem 
cisnieniowym. 

2. 	 Odprowadzenie sciek6w iwocr opadowych" ,;;;.' ao" j)tteWidywanej" 'sIed .. 'karialitaCji 
sanitamej i deszczowej, zgodnie z warunkami gestora ,sieci kanalizacyjnych. Do czasu 
zrealizowania miejskiej kanalizacji sanitamej, scieki nalezy gromadzic w szczelnym 
zbiomiku bezodplywowym, okresowo opr6i:nianym przez zakmd asenizacyjny. Wody 
opa(jowe, do czasu wykonania miejskiej kanalizacji deszczowej, nalezy odprowadzac 
pOwierzchniowo bez pogarszania stosunk6w wodnych na sqsiednich terenach. 

3. 	 Zaopatrzenie w gaz - z przewidywanej miejskiej sredniopr~znej sieci gazowej, zgodnie z 
warunkami gestora sieci gazowej po dokonaniu przetozenia g16wnego odcinka 
gazociqgu sredniop~znego, kolidujqcego z przewidywanq zabudowq mieszkaniowq 
jednorodzinnq. 

4. 	 Zaopatrzenie w ciepk> -z indywidualnych ekologicznych zr6delciepm. 
5. 	 Gromadzenie i usuwanie odpad6w statych - zgodnie"Z warunkami przedsi~biorstwa 

09Zyszczania miasta. 

§ 12 

1. 	 Zaopabzenie w energi~ elektrycznq - z elektroenergetycznej sieci miejskiej, 
w szczeg61nosci z planowanej wn~trzowej staeji transformatorowej wolno stojqcej. 
usytuowanej na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 EE. Rozwiqzania 
indywidualne dopuszcza siQ pod warunkiem, ze nie pogorsZq stanu srodowiSka\ .. 

Itt ~ 




.' 

2. 	 Sieci elektroenergetyczne - w wykonaniu kablowym. 
3. 	 Warunki przylqczenia podmiot6w do sieci elektroenergetycznej okreslajet odr~bne 

przepisy. 
4. 	 Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych sieciet przewodowet- w wykonaniu podziemnym. 

§ 13 

1. 	 WyposaZenie teren6w w infrastruktur~ technicznet na warunkach uzgodnionych z 
dysponentami sieci. 

2. 	 Przebieg sieci infrastruktury technicznej w pasach ulic ograniczonych liniami 
rozgraniczajetcymi, z zachowaniem wymagan okreslonych w odr~bnych przepisach 
dotyczetcych dr6g publicznych i sieci. 

3. 	 Dopuszcza si~ przebieg sieci poza pasami ulic pod warunkiem, ze ich przebieg nle 
wykluczy moi:1iwosci zagospodarowania teren6w zabudowy, zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w przepisach szczeg6lowych niniejszej uchwaly. Dopuszczenie przebiegu 
sleci infrastruktury technicznej poza pasami ulic moze nash\Pic w drodze decyzji 
ustalajctrej warunki zabudowy i zagospodarowania poszczeg61nych sleci. 

IV. PRZEPISY KONCOWE 

§ 14 

Ustala si~ jednorazoWct optat~ z tytulu wzrostu wartosci nieruchomoSci: 
dla teren6w przeznaczonych na cele niepubliczne w wysokoSci 30%, 
dla teren6w przeznaczonych na cele publiczne w wysokoSci 0 %, 

w zwietzku z uchwaleniem planu. 

§ 15 

TraCct moe ustalenia Miejscowego Planu Szczeg6lowego Zagospodarowania 
Przestrzennego Osiedla .. SIocina" w Rzeszowie, uchwalonego uchwa1q Nr VIII/67/94 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 1994 roku, ogloszonet w Dzienniku Urz~owym 
Wojew6dztwa Rzeszowskiego z 1994 roku Nr 12, poz. 137 z t W granicach obj~tych planem. 

§ 16 

Wykonanie uchwaJy zleca si~ Zarzetdowi Miasta Rzeszowa. 

§ 17 

UChWcHa wchodzi w Zycle po uplywie 14 dnl od daty jej og40szenia w Dzienniku Urz~dowym 


WOjew6dztwa Podkarpackiego. 


Zafqcznik: 

Rysunek planu w skali 1 : 500 


Przewodniczetcy 
Rady Mia).a rzeszowa 

:U lA' 
dr inz. Aarzej Rylski 
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