
UCHWAt.A NR LXXVIII 197/2002 
RADY MIASTA RZESZOWA 
z dnia 8 pazdziernika 2002r. 

W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 38/20/2000 Przy ul. Mifocinskiej oraz ul. Tarnowskiej w Rzeszowie 

Oziatajqc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. 0 samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z pain. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 0 zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekstjednolity Oz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, z pain. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nast~puje: 

I. PRZEPISY OGOLNE 

§ 1 

1. 	 Uchwala si~ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 38 120 I 2000 
przy ul. Mifocinskiej oraz ul. Tarnowskiej w Rzeszowie,zwany dalej planem. . 

2. 	 Integralnq cz~sciq planu jest rysunek planu sporzqdzony na mapie w skali 
1:1000, stanowiqcy zatqcznik graficzny do niniejszej uchwaty, ktary obowiqzuje 
w zakresie okreslonym legendq. 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 Iqcznej powierzchni oketo 12.55ha, petozony pomi~dzy 
ulicami: Tarnowskct, MHocinskq i Maksymiliana Kolbego, przy p6tnocnej granicy 
Rzeszowa, zgodnie z zalqcznikiem graficznym. 

§3 

1. 	 przedmiotem ustalen planu jest 
1) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbol em MN, pod 

jednorodzinnq zabudow~ mieszkaniowq; 
2) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UHAC, pod 

ustugi centrotw6rcze; 
3) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP, pod 

zielen parkowq; 
4) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem KG, pod ulic~ 

gtawnq; 
5} przeznaczenie terenaw, oznaczonych na rysunku planu symbolem KL, pod 

ulice lokalne; 
6} przeznaczenie terenaw, oznaczonych na rysunku planu symbolami KD, pod 

ulice dojazdowe; r 
7) przeznaczenie terenu, 	 oznaczonego na rysunku planu symbolem EE, pod 

urzqdzenia infrastruktury elektroenergetycznej. 
2. 	 Zasady i warunki zagospodarowania terenaw zostaty okreslone w "Przepisach 

szczeg6towych" uchwaty. 



.. 
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§4 

Ilekroe w uchwale jest mowa 0 : 

1) granicy obszaru planu - nalezy przez to rozumiee lini~ wyznaczajqcq obszar 
planu, ktorej przebieg nie moze bye korygowany w procedurze wydawania decyzji 
administracyjnych; . 

2) infrastrukturze technicznej - nalezy przez to rozumiec obiekty i urzqdzenia 
techniczne siuzqce zaspokajaniu potrzeb bytowych i gospodarczych w danym 
ukfadzie osadniczym, na ktore sktadajq si~: system komunikacji i transportu 
(drogi, ulice, itp. ) oraz uzbrojenia ( wodociqgi i kanalizacja, sieci energetyczne 
i telekomunikacyjne, itp.); 

3) 	 linii podziafu wewO(~trznego orientacyjnej - nalezy przez to rozumiee lini~ 
wyznaczajqcq, ewentualnie wraz z liniami rozgraniczajqcymi lub z granicq 
obszaru planu, w ramach giownego przeznaczenia terenu, tereny 0 roznych 
sposobach zagospodarowania, lub okreslajqcq zasady podziaiu terenu na dziafki 
budowlane, ktorej przebieg, zgodnie z intencjq planu, moze bye korygowany 
w procedurze wydawania decyzji administracyjnych pod warunkiem, ze nie 
zostanq naruszone istotne ustalenia planu, w szczegolnosci przeznaczenie 
terenu; 

4) 	 linii rozgraniczajClcej orientacyjnej - nalezy przez to rozumiee lini~ 
wyznaczajqcq granice terenow 0 roznym przeznaczeniu, ktorej przebieg, zgodnie 
z ustaleniami planu,· moze bye korygowany w ramach procedury wydawania 
decyzji administracyjnych, jednakZe bez naruszenia istotnych ustaleri planu, 
w szczegolnosci przeznaczenia terenow; 

5) 	 linii rozgraniczajClcej scisle okreslonej - nalezy przez to rozumiee lini~ 
wyznaczajqcq granice terenow 0 roznym przeznaczeniu, ktorej przebieg nie moze 
bye korygowany w trybie wydawania decyzji administracyjnych; . 

6) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalezy przez to rozumiec lini~, ktorej nie 
nalezy przekraczac przy lokalizacji zabudowy; 

7) linii zabudowy obowiClzujClcej - nalezy przez to rozumiee lini~, przy ktorej 
nalezy lokalizowac istotne elementy zabudowy; 

8) 	 miejscach postojowych - nalezy przez to rozumiee wydzielone parkingi 
wielostanowiskowe, garaze naziemne, grupy miejsc parkingowych wzdtuz ulic 
oraz garaze podziemne; 

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

II. PRZEPISY SZCZEGOtOWE 

§5 

1. 	 Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.MN, 0 pow. ok. 5.06 ha, 
okreslony liniami rozgraniczajqcymi orientacyjnymi, a takZe orientacyjnymi liniami 
podziafu wewn~trzneg~ przeznacza si~ pod jednorodzinnq zabudow~ 
mieszkaniowq, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

1) 	w zagospodarowaniu terenu nalezy uwzgl~dnie ograniczenia zwiqzane 
z przebiegiem gazociqgu wysokopr~znego, okreslone przepisami szczeg6lnymi; 

2) wysokose zabudowy: 
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a) dwie kondygnacje mieszkalne, w tym jedna w przestrzeni poddasza, 

b) nie dopuszcza si~ podpiwniczen, 

c) poziom parteru nalezy ustalie co najmniej 0.3m ponad poziomem terenu 


(dziafki budowlanej), na ktorym zlokalizowany jest budynek, 
d) 	wysokos6 budynku, mierzona od poziomu terenu (dziafki budowlanej), na 

ktorym zlokalizowany jest budynek, do najwyzszej kalenicy, nie moze 
przekraczae 10m; 

3) formy zabudowy: 
a) podstawowy rzut budynku mieszkalnego: w ukfadzie prostokqta usytuowanego 

rownolegle do jednej z granic dziafki budowlanej lub do Hnii zabudowy, 
b) 	w rejonie poprzecznej osi symetrii budynku dopuszcza si~ wysuni~cie poza 

podstawowy rzut budynku zespotu wejsciowego (wiatrotap, ganek itp.) lub 
rekreacyjnego (weranda itp.), 

c) 	 dachy dwuspadowe, 0 kalenicy rownolegfej do dfuzszego boku budynku, 
symetrycznie nachylone pod kqtem od 40 do 45 stopni, kryte dachowkq 
ceramicznq albo blachq dachowkowq, 

d) dopuszcza si~ dachy dwuspadowe, 0 kalenicach prostopadfych do podfuznej 
osi budynku, symetrycznie nachylone pod kqtem od 40 do 45 stopni, zwiqzane 
z przekryciem zespotow wejsciowych od frontu lub od ogrodu, wysuni~tych 
poza podstawowy rzut budynku, przy czym kalenice tych dachow nie mogq 
bye wyzsze niz kalenica dachu rownolegfa do dtuzszego boku budynku, 

e) 	 poddasza nalezy doswietlae oknami w scianach szczytowych oraz dodatkowo, 
w razie potrzeby, oknami potaciowymi, 

f) 	 garaze lub inne budynki gospodarcze nalezy uksztaftowae w nawiqzaniu do 
architektury budynku mieszkalnego, przy czym dopuszcza si~ ich powiqzanie 
z brytq budynku mieszkalnego pod warunkiem zachowania wizualnej 
odr~bnosci formy i funkcji; 

4) 	na terenach poza liniami zabudowy dopuszcza si~ sytuowanie obiektow 
o charakterze rekreacyjnym (np. altan): 

a) bezposrednio przy granicy terenu, w powiqzaniu z ogrodzeriiem 
przydomowego ogrodu, . 


b) formy architektoniczne: aZurowe, otwarte na wn~trze ogrodu, 

c) wysokose: do 6m. 


2. Zasady obsfugi komunikacyjnej: 
1) dost~pnose komunikacyjna: od ulicy MHocinskiej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 5. KL, od ulicy T amowskiej , oznaczonej na rysunku planu symbolem 
8.KL, oraz od ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 9.KO, 
bezposrednio lub poprzez si~gacze wskazane na rysunku planu liniami podziatu 
wewn~trznego; 

2) kazdy si~gacz nalezy zakonczy6 placem do nawracania 0 wymiarach co 
najmniej 12.5 na 12.5m; 

3) przecinajqcy teren ciqg pieszy nalezy wyposazye w utwardzonq nawierzchni~, 
matq architektur~ (np. fawki) oraz elementy oswietlenia 0 wysokosci nie 
przekraczajqcej 1 m; 

4) w ogrodzeniach od strony przecinajqcego teren ciqgu pieszego nalezy 
uksztaUowae przejscia (fJ.lrtki) prowadzqce do tego ciqgu; 

5) 	 dopuszcza si~ zarnkni~cie przecinajqcego teren ciqgu pieszego od strony ulic 
oznaczonych na rysunku planu symboJami 8.KL i 9.KO, przy czym 
w ogrodzeniach muszq si~ znaleze przejscia (furtki) oraz bramy 0 szerokosci 
umozliwiajqcej w razie potrzeby przejazd pojazd6w uprzywilejowanych. 

s 
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§6 

1. Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 2.UHAC, a pow. ok. 1.05ha, 
okreslony granicq obszaru planu oraz liniami rozgraniczajqcymi orientacyjnymi 
i scisle okreslonymi, przeznacza si~ pod uslugi centrotw6rcze, publiczne lub 
komercyjne, z elementami komunikacji wewn~trznej, zieleri urzqdzonct, niez~dne 
urzqdzenia infrastruktury technicznej, w szczeg61nosci stacje transformatorowe 
15/0,4kV, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

1) dopuszcza si~ podziat terenu wzdlui:. wskazanego na rysunku planu ciqgu 
pieszego na dwie cz~sci zwiqzane z dwoma odr~bnymi zespotami zabudowy, 
w razie potrzeby a r6i:.nych funkcjach, przy czym zagospodarowanie kai:.dej 
z tych cz~sci nalei:.y rozwiqzac kompleksowo w ramach jednego projektu 
zagospodarowania terenu; 

2) dopuszcza si~ zadaszenie wskazanego na rysunku planu ciqgu pieszego 
pomi~dzy dwoma zespotami zabudowy, taki:e w powiqzaniu z tymi zespotami, 
w celu wytworzenia np. pasai:.u handlowego, przy czym zadaszenie to powinno 
zapewniae odpowiedniq wentylacj~ i dost~p swiaUa dziennego; 

3) dopuszcza si~ lokalizacj~ zespot6w wejsciowych do budynk6w (np. 
wiatrotap6w) oraz zadaszeri trwale zwiqzanych z zabudowq (np. ogr6dk6w 
kawiarnianych) poza obowiqzujqcq liniq zabudowy ad strony wskazanego na 
rysunku planu ciqgu pieszego, jednak nie blii:.ej nii:. 6m ad jego osi; 

4) dopuszcza si~ realizacj~ zabudowy w formie jednoprzestrzennych, zwartych, 
wielkopowierzchniowych obiekt6w, z wyf~zeniem obiekt6w handlowych 
a powierzchni sprzedai:.owej powyz.ej 2000m , pod warunkiem zr6i:.nicowania 
przestrzennego i plastycznego bryf, sylwet i elewacji, a taki:e pod warunkiem 
zapewnienia odpowiednich warunk6w komunikacji wewn~trznej na terenie; 

5) wysokosc zabudowy: ad 2 do 3 kondygnacji ui:.ytkowych, lecz nie wi~cej nii:. 
15m; 

6) dopuszcza si~ parkingi podziemne pod zespotami zabudowy; 
7) nawierzchnie w poziomie terenu nalei:.y zr6i:.nicowae plastycznie, pod wzgl~dem 

koloru i doboru material6w, w celu zaakcentowania przebiegu gl6wnych ciqg6w 
pieszych, drag dojazdu zaopatrzenia, wejse do budynk6w itp.; 

8) lokalizacja i wielkose element6w reklamowych: 
a) nie dopuszcza si~ lokalizacji tych element6w powyi:.ej g6rnych kraw~dzi 

elewacji, 
b) wielkose tych element6w na danej elewacji nie moi:.e przekraczae 20% og61nej 

powierzchni tej elewacji. 
2. Zasady obslugi komunikacyjnej: 

1) wjazdy na teren, w tym wjazdy do parking6w podziemnych: wylqcznie ad strony 
potudniowo-wschodniel, ze znajdujqcej si~ poza granicq planu ulicy Sw. 
Maksymiliana Kolbego; 

2) gt6wne kierunki dojscia dla pieszych: ad strony potudniowo-wschodniej, ze 
znajdujqcej si~ poza granicq planu ulicy Sw. Maksymiliana Kolbego, oraz ad 
strony wskazanego na rysunku planu ciqgu pieszego; 

3) 	 szerokose wskazanegq" na rysunku planu ciqgu pieszego: nie mniej nii:. 6m, 
a w przypadku przei<sztalcenia go w kryty pasai:. pomi~dzy przylegajqcq 
zabudowq: nie mniej nii:. 8m; 

http:powyi:.ej
http:powyz.ej
http:blii:.ej
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4) 	 po obu stronach ciqgu pieszego nalezy ksztaUowac zielen urzqdzonCL w tym 
drzewa i krzewy, oraz towarzyszqcq jej matq architektur~, w tym r6znorodne 
miejsca do siedzenia; 

5) parkowanie na terenie: 
a) miejsca postojowe dla samochod6w dostawczych: wewnqtrz zespol6w 

zabudowy lub w parkingach podziemnych, 
b) 	 miejsca postojowe dla samochod6w osobowych: na wydzielonych parkingach 

w poziomie terenu sytuowanych wzdtuz znajdujqcej si~ poza granicq planu 
ulicy Sw. Maksymiliana Kolbego, lub w parkingach podziemnych, 

c) 	 w powiqzaniu z parkingami dla samochod6w osobowych sytuowanymi 
w poziomie terenu nalezy ksztaUowac zielen urzqdzonCL szczeg61nie w postaci 
drzew lokalizowanych w szpalerach obok miejsc postojowych lub pojedynczo 
pomi~dzy tymi miejscami. 

§7 

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 3.ZP, a pow. ok. 2.46 ha, okrestony 
liniami rozgraniczajqcymi orientacyjnymi, przeznacza si~ pod pubticznq zielen 
parkowq z urzqdzeniami sportu i rekreacji, z uwzgt~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

1) 	ciqgi piesze nalezy wyposazyc w utwardzonq nawierzchni~, mafq architektur~. 
w tym r6znorodne miejsca do siedzenia, oraz elementy oswietlenia 
a zroznicowanej wysokosci, w tym a wysokosci nie przekraczajqcej 1 m; 

2) dopuszcza si~ sytuowanie w obr~bie terenu urzqdzen sportu i rekreacji, w tym 
niewielkich boisk lub kort6w tenisowych, w szczeg61nosci a nawierzchni 
trawiastej; 

3) 	 w poludniowej cz~sci terenu, wzdtuz ulicy gf6wnej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 4.KG, nalezy uformowac pas wysokiej zieleni izolacyjnej. 

§8 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4.KG, a pow. ok. 2.35 ha, okreslony 
granicq obszaru planu oraz tiniami rozgraniczajqcymi orientacyjnymi, przeznacza si~ 
pod publicznq ulic~ gt6wnCL z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

1) szerokosc w liniach rozgraniczajqcych: 40m; 

2) jezdnie: dwie, a szerokosci 7m kazda; 

3) pas zieteni dzielqcy jezdnie: a szerokosci 5m; 

4) chodniki: obustronne, a szerokosci co najmniej 2m kazdy; 

5) dopuszcza si~ dwukierunkowq sciezk~ rowerowq wzdtuz chodnika po 


pofudniowej stronie ulicy; 
6) pasy zieleni urzqdzonej pomi~dzy jezdniami a chodnikami: a szerokosci co 

najmniej 3m kazdy; 
7) pasy zieteni urzqdzonej pomi~dzy chodnikami a granicq obszaru planu tub 

liniami rozgraniczajqcymi teren: a szerokosci co najmniej 3m kazdy, obsadzone 
szpaterami zieleni wysokiej; 

8) nie dopuszcza si~ lokalizacji statych miejsc postojowych. 

§9 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5.KL, a pow. ok. 0.61 ha, okreslony 
granicq obszaru planu oraz liniami rozgraniczajqcymi orientacyjnymi, przeznacza si~ 
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pod publiczn~ komunikacj~ - cz~sc istniej~cej ulicy MHocinskiej zwiq;zan~ z realizacj~ 
ustalen zawartych w §§5, 7, 12 i 13 nilliejszej uchwaty, z uwzgl~dnieniem 
nast~puj~cych zasad: 

1) szerokosc jezdni: 6m; 
2) chodnik: po poludniowej stronie jezdni, 0 szerokosci co najmniej 2m; 
3) dopuszcza si~ chodnik 0 szerokosei co najmniej 2m, po p6tnocnej stronie 

jezdni; 
4) dopuszcza si~ dwukierunkow~ sciezk~ rowerow~ wzdluz chodnika po 

poludniowej stronie ulicy. 

§ 10 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6.KL, 0 pow. ok. 0.14 ha, okreslony 
granicq obszaru planu oraz liniami rozgraniczaj~cymi orientacyjnymi i seisle 
okreslonymi, przeznacza si~ pod publiczn~ komunikacj~ - cz~sc istniej~cej ulicy 
Tarnowskiej zwi~zan~ z realizacj~ ustalen zawartych w §§6, 11 i 12 niniejszej 
uchwaty, wraz ze sciezk~ rowerowq, z uwzgl~dnieniem nast~puj~cych zasad: 

1) jezdnia: usytuowana po zachodniej stronie terenu, jak na rysunku planu, 
o szerokosci 6m; 


2) chodnik: po wschodniej stronie jezdni, 0 szerokosci co najmniej 2m; 

3) sciezka rowerowa: dwukierunkowa, po wschodniej stronie jezdni; 

4) nie dopuszcza si~ lokalizacji statych miejsc postojowych. 


§ 11 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7.KL, 0 pow. ok. 0.07 ha, okreslony 
granicq obszaru planu oraz liniami rozgraniczaj~cymi orientacyjnymi, przeznacza si~ 
pod publiczn~ komunikacj~ - cz~sc istniej~cej ulicy Tarnowskiej zwi~zan~ 
z realizacj~ ustalen zawartych w §§7, 10, 12 i 13 niniejszej uchwaty, wraz ze sciezkq 
rowerowq, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

1) jezdnia: usytuowana po zachodniej stronie terenu, jak na rysunku planu, 
o szerokosci 6m; 

2) chodnik: po wschodniej stronie jezdni, 0 szerokosei co najmniej 2m; 
3) sciezka rowerowa: dwukierunkowa, po wschodniej stronie jezdni; 
4) pomi~dzy jezdniq a chodnikiem i sciezk~ rowerow~ nalezy uksztaltowac pas 

zieleni urz~dzonej nie ograniczaj~cej widocznosei, 0 szerokosei co najmniej 3m; 
5) nie dopuszcza si~ lokalizacji statych miejsc postojowych. 

§ 12 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8.KL, 0 pow. ok. 0.41 ha, okreslony 
granicq obszaru planu oraz liniami rozgraniczaj~cymi orientacyjnymi, przeznacza si~ 
pod publiczn~ komunikacj~ - cz~scistniej~cej ulicy Tarnowskiej zwi~zanq 
z realizacj~ ustalen zawartych w §5, 10,11 i 13 niniejszej uchwaty, wraz ze sciezkq 
rowerowq, z uwzgl~dnieniem nast~puj~cych zasad: 

1) jezdnia: usytuowana R-O zachodniej stronie terenu, jak na rysunku planu, 
o szerokosci 5m; , . 


2) chodnik: po wschodniej stronie jezdni, 0 szerokosci co najmniej 2m; 

3) sciezka rowerowa: dwukierunkowa, po wschodniej stronie jezdni; 

4) n ie dopuszcza si~ lokalizacji statych miejsc postojowych. 
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§ 13 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9.KD, 0 pow. ok. O.38ha, okreslony 
liniami rozgraniczajqcymi orientacyjnymi, przeznacza si~ pod ulic~ dojazdowCL 
stanowiqcq drog~ wewn~trznCL z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

1) szerokose w liniach rozgraniczajqcych: 9m; 

2) jezdnia: usytuowana po potudniowej stronie terenu, jak na rysunku planu, 


o szerokosci 5m; 
3) chodnik: usytuowany po pOfnocnej stronie terenu, jakna rysunku planu, 

o szerokosci co najmniej 2m. 

§ 14 

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 10.EE, 0 pow. ok. O.02ha, okreslony 
liniami rozgraniczajqcymi orientacyjnymi, przeznacza si~ pod wolnostojqcq stacj~ 
transformatorowq 15/0,4kV oraz urzqdzenia elektroenergetyczne zwiqzane: kable 
sredniego napi~cia 15kV, kable niskiego napi~ia O,4kV oraz szafk~ oswietlenia 
ulicznego. Obiekt stacji transformatorowej winien miee dach potaciowy z symetrycznq 
kalenicq. 

§ 15 

1. 	 Ustala si~ nast~pujqce zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wod~: z miejskiej sieci wodociqgowej, zgodnie z warunkami 

technicznymi gestora sieci; 
2) odprowadzenie: 

a) sciek6w sanitarnych: do miejskiej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami 
technicznymi gestora miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 

b) w6d opadowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami 
technicznymi gestora miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz organu 
ochrony srodowiska; 

3) zaopatrzenie w gaz: z niskopr~znej miejskiej sieci gazowej, zgodnie 
z wymogami gestora tej sieci; 

4) zaopatrzenie w ciepto oraz cieptq wod~ uzytkowq: z ciqg6w cieptowniczych 
istniejqcych w obr~bie planu lub w jego sqsiedztwie, zgodnie z wymaganiami 
gestora miejskiej sieci cieptowniczej; dopuszcza si~ ogrzewanie budynk6w 
z wtasnego zr6dta ciepta, z zastosowaniem paliw nie pogarszajqcych stanu 
srodowiska naturalnego; 

5) gromadzenie i wyw6z odpad6w komunalnych - na zasadach okreslonych przez 
organa gminy Rzesz6w, a gromadzenie i usuwanie odpad6w powstajqcych 
w wyniku prowadzonej dziatalnosci ustugowej - wedtug zasad okreslonych 
w obowiqzujqcych przepisach szczeg6lnych; 

6) zaopatrzenie w energi~ elektrycznq - z elektroenergetycznej sieci miejskiej po 
jej rozbudowie 0 nowe stacje transformatorowe 15/0,4kV, oraz 0 siee 
rozdzielczq kablowq 1 ~kV i O,4kV, zgodnie z warunkami technicznymi gestora 
sieci, z dopuszczeniem rozwiqzan indywidualnych nie pogarszajqcych stanu 
srodowis!sa; 

7) swiadczenie usfug telekomunikacyjnych sieciq przewodowq - podziemnq. 
2. Przebieg sieci infrastruktury technicznej: w pasach ulic, ograniczonych liniami 
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rozgraniczajqcymi, z zachowaniem wymagari okreslonych w odr~bnych 
przepisach. 

3. 	 Dopuszcza si~ przebieg sieci infrastruktury technicznej poza pasami ulic pod 
warunkiem, ze ich przebieg nie wykluczy mozliwosci zagospodarowania teren6w 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w §§ 5, 6,7 i 14 niniejszej uchwafy. 

III. PRZEPISY KONCOWE 

§ 16 

Tracq moc ustalenia Miejscowego Planu Og61nego Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego UChwafq Nr XXXV I 33 I 92 z dnia 
23 czerwca 1992r,· ogfoszonq w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa 
Rzeszowskiego Nr 9, poz. 109, z dnia 17 pazdziernika 1992r, w granicach obj~tych 
planem. 

§ 17 

Ustala si~ jednorazowq opfat~ z tytufu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwiqzku 
z uchwaleniem planu: 

1) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MN - w wysokosci 30%; 
2) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.UHAC: 

a) w przypadku realizacji funkcji komercyjnych - w wysokosci 30%, 

b) w przypadku realizacji funkcji publicznych - w wysokosci 0%; 


3) dla pozostafych teren6w - w wysokosci 0%. 


§ 18 

Wykonanie Uchwafy powierza si~ Zarzqdowi Miasta. 

§ 19 

Uchwafa wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od ogfoszenia jej w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 
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