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UCHWAt.A NR LXXVII 1198/2002 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 8 pazdziernika 2002r. 


w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
nr 50 11 1 2002 terenu przy ulicy Hetmanskiej w Rzeszowie 

Oziatajqc na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. 0 samorzqdzie gminnyrri (tekst jednolity Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z p6i:n. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 0 zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Oz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, z pom. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastQPuje: 

I. PRZEPISY OGOLNE 

§1 

1. 	 Uchwala si~ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 50 I 1 I 2002 
terenu przy ulicy Hetmanskiej 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, ktory obowiqzuje 
w zakresie okreslonym legendC!.: 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 tqcznej powierzchni ok. 1.77 ha, polozony w poludniowej 
cz~sci SrOdmiescia, w rejonie stadionu ZKS "Stal", przy ulicy Hetmanskiej 
w Rzeszowie, zgodnie z zafqcznikiem graficznym. 

§3 

1. 	 przedmiotem ustalen planu jest: 
1} Przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolami UCIZU, pod 

nieuciqzliwe usfugi komercyjne z udziafem zieleni urzqdzonej, z wyfqczeniem 
obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazowej pOwyZej 2000m2 

i z zakazem lokalizacji stacji paliw; 
2) przeznaczenie teren6w, oznaczonych 	na rysunku planu symbolami KZ, KD 

i KXlZU, pod komunika~~ kofowq i pieszq, z udziatem zieleni urzqdzonej; 
2. 	 Zasady i warunki zagospodarowania teren6w zostaty okreslone w "Przepisach 

szczeg6fowych" uchwafy. 
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§4 	
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lIekroe w uchwale jest mowa 0 : 	 r 
1) 	 granicy obszaru planu - nalezy przez to rozumiee lini~ wyznaczajqcq obszar 

planu, kt6rej przebieg nie moze bye korygowany w procedurze wydawania 
decyzji administracyjnych; 

2) 	 Iinii rozgraniczajetcej orientacyjnej - nalezy przez to rozumiee lini~ 
wyznaczajqcq granice teren6w 0 r6znym przeznaczeniu, kt6rej przebieg 
zgodnie z ustaleniami planu, moze bye korygowany w ramach procedury 
wydawania decyzji administracyjnych, jednakZe bez naruszenia istotnych 
ustalen planu, w szczeg61nosci przeznaczenia teren6w; 

3) 	 linii podzialu wewn~trznego orientacyjnej - nalezy przez to rozumiee lini~ 
wyznaczajqcq, ewentualnie wraz z liniami rozgraniczqjqcymi lub z granicq 
obszaru planu, w ramach gl6wnego przeznaczenia terenu, tereny 0 r6znych 
sposobach zagospodarowania, lub okreslajqcq zasady podzialu terenu na 
dziatki budowlane, kt6rej przebieg, zgodnie z intencjq planu, moze bye 
korygowany w procedurze wydawania decyzji administracyjnych pod 
warunkiem, ze nie zostanq naruszone istotne ustalenia planu, w szczeg61nosci 
przeznaczenie terenu; 

4) 	 terenie wydzielonym - nalezy przez to rozumiee teren wyodr~bniony liniami 
podziatu wewn~trznego, ewentualnie wyznaczony takZe liniami 
rozgraniczajqcymi lub granicq obszaru planu, oznaczony na rysunku planu 
odr~bnym symbolem, zagospodarowany w spos6b szczeg6lny, w ramach 
gt6wnego przeznaczenia terenu, z kt6rego jest wyodr~bniony; 

5) 	 przeznaczeniu teren6w - nalezy przez to rozumiee funkcj~ terenu, czyli 
spos6b uzytkowania terenu, ustalony w planie zagospodarowania 
przestrzennego; 

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

7) 	 ustugach nieucietzliwych - .nalezy przez to rozumiee usJugi nie zaliczane do 
przedsi~wzi~e mogqcych znaczqco oddziatywae na srodowisko, 
o uciqzliwosciach nie wykraczajqcych poza granice dziatki; 

8) 	 infrastrukturze technicznej - nalezy przez to rozumiee obiekty i urzqdzenia 
techniczne stuZqce zaspokajaniu potrzeb bytowych i gospodarczych w danym 
uktadzie osadniczym, na kt6re sktadajq si~: system komunikacji i transportu 
(drogi, ulice, itp. ) oraz uzbrojenia (wodociqgi i kanalizacja, sieci energetyczne 
i telekomunikacyjne, itp.); 

9) 	 powierzchni terenu biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumiee grunt 
rodzimy pokryty roslinnosciq lub wodami powierzchniowymi na dziatce 
budowlanej, a takZe 50% sumy nawierzchni taras6w i stropodach6w, 
urzqdzonych jako state trawniki lub kwietniki na podtozu zapewniajqcym ich 
naturalnq wegetacj~, 0 powierzchni nie mniejszej niz 10m2

. 
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II. PRZEPISY SZCZEG6t.OWE 

§5 

1. 	 Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.UCIZU, 0 pow. ok. 0.90ha, 
okreslony granicq obszaru planu oraz liniami rozgraniczajqcymi orientacyjnymi. 
a taki:e orientacyjnymi liniami podziafu wewn~trznego, przeznacza si~ pod zesp6! 
nieuciqzliwych us!ug komercyjnych, z ~fqczeniem obiektow handlowych 
o powierzchni sprzedazowej powyzej 2000m i z zakazem lokalizacji stacji paliw, 
z parkingami samochodow osobowych i niezb~dnymi dojazdami, z udziafem 
zieleni urzqdzonej, oraz pod niezb~dne urzqdzenia infrastruktury tech n icznej , 
w szczegolnosci wbudowane stacje transformatorowe, z uwzgJ~dnieniem 
nast~pujqcych zasad: 
1 ) 	 zabudow~ dopuszcza si~ na terenie wydzielonym liniami podziafu 

wewn~trznego, oznaczonym na rysunku planu symbolem UC; 
2) 	 dopuszcza si~ sytuowanie zadaszeri, trwaJe zwiqzanych z zabudowCL na 

fragmentach terenow wydzielonych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KSIZU oraz KX, 0 ile nie spowoduje to uciqzliwosci wobec 
podstawowych funkcji tych terenow wydzielonych; 

3) 	 architektur~ obiektu lub zesprnu obiektow nalezy zaprojektowae w sposob 
zapobiegajqcy monotonii rozwiqzari plastycznych, ze szczegolnq dba!osciq 
o detal architektoniczny i wysokqjakose form uzytkowych; 

4) wysokose zabudowy: do 13m; 
5) dachy dwuspadowe, 0 prnaciach symetrycznych, 0 nachyleniu nie wi~kszym 

niz 25 stopni, kryte materia!em wfasciwym do kqta pochylenia, 0 jednolitej 
kolorystyce harmonizujqcej z rozwiqzaniem plastycznym elewacji; dopuszcza 
si~ dachy lub stropodachy 0 nawierzchni zielonej, biologicznie aktywnej; 

6) lokalizacja i wielkose elementow reklamowych: 
a) nie dopuszcza si~ lokalizacji tych elementow pOwyZej gornych kraw~dzi 

elewacji, 
b) wielkosc tych elementow na danej elewacji nie moze przekraczae 20% 

ogolnej powierzchni tej elewacji; 
7) 	 nawierzchnie w poziomie terenu nalezy zroznicowac plastycznie, pod 

wzgl~dem koloru i doboru materiafow. w celu zaakcentowania przebiegu 
gfownych ciCl.Q6w pieszych, drog dojazdu zaopatrzenia, wejse do budynkow 
itp.; 

8) suma powierzchni biologicznie czynnych nie moze bye mniejsza niz 25% 
ogrnu powierzchni terenu; 

9) na terenach wydzielonych, oznaczonym na rysunku planu symbolami ZU oraz 
WIZU: 

a) 	 dopuszcza si~ uzupefniajqce zagospodarowanie istniejqcych terenow 
zielonych sciezkami dla pieszych i elementami matej architektury stuzqcymi 
rekreacji, a taki:e roznorodnymi formami zieleni, w szczegolnosci zieleni 
wysokiej, 

b) 	 pod uzupefniajqce z~ospodarowanie istniejqcych terenow zieleni mozna 
przeznaczye nie wi~cej niz 25% ich powierzchni. 

2. Komunikacja na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 UCIZU: 
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1) 	 dojazd od ulicy Hetmanskiej, oznaczonej na rysunku planu symbol em 3.KZ, za 
posrednictwem ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
4.KO; 

2) 	 dopuszcza si~ rozwiqzanie organizacji ruchu wspolnie dla obu terenow, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 UC/ZU i 2.UC/ZU; 

3) 	 na terenach wydzielonych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KX oraz 
KSIZU, nalezy ksztaftowac niezb~dne ciCilli piesze, parkingi samochodow 
osobowych oraz podjazdy dla samochodow dostawczych, przy czym te 
elementy uktadu komunikacyjnego nalezy w sposob widoczny wyodr~bnic 
kolorem i fakturq nawierzchni; 

4) co najmniej 30% miejsc, 'postojowych dla samochodow osobowych nalezy 
zrealizowac w formie azurowej, uzupe1nionej zieleniq; 

5) parkingi nalezy obsadzic zieleniq wysokq sytuowanq w miejscach wskazanych 
na rysunku planu. 

§6 

1. Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 2.UCIZU, 0 pow. ok. 0.51 ha, 
okreslony granicq obszaru planu oraz liniami rozgraniczajqcymi orientacyjnymi, 
a takZe orientacyjnymi liniami podziatu wewn~trznego, przeznacza si~ pod zesp6t 
nieuciqzliwych ustug komercyjnych, w szczegolnosci ustug zwiqzanych 
z rekreacjCl, Z wytqczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedai:owej 
pOwyZej 2000m2 i z zakazem lokalizacji stacji paliw, z parkingami samochodow 
osobowych i niezb~dnymi dojazdami, z udziafem zieleni urzqdzonej, oraz pod 
niez~dne urzqdzenia infrastruktury technicznej. w szczegolnosci wbudowane 
stacje transformatorowe, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

1) zabudow~ dopuszcza si~ na terenie wydzielonym liniami podziatu 
wewn~trznego, oznaczonym na rysunku planu symbolem UC; 

2) dopuszcza si~ sytuowanie zadaszen, trwale zwiqzanych z zabudowCl, na 
fragmentach terenow wydzielonych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 
KX oraz KS, 0 ile nie spowoduje to uciqzliwosci wobec podstawowych funkcji 
tych terenow wydzielonych; 

3) 	 architektur~ obiektu lub zespotu obiektow nalezy zaprojektowac w sposob 
zapobiegajqcy monotonii rozwiqzan plastycznych, ze szczegolnq dbafosciq 
o detal architektoniczny i wysokqjakosc form uzytkowych; 

4) wysokosc zabudowy: do 15m; 
5) dachy dwuspadowe 0 potaciach symetrycznych lub pulpitowe, 0 nachyleniu nie 

wi~kszym niz 25 stopni, kryte materiatem wtasciwym do kqta pochylenia, 
o jednolitej kolorystyce harmonizujqcej z rozwiqzaniem plastycznym elewacji; 
dopuszcza si~ dachy lub stropodachy 0 nawierzchni zielonej. biologicznie 
aktywnej; 

6) lokalizacja i wielkose elementow reklamowych: 
a) nie dopuszcza si~ lokalizacji tych elementow powyzej gornych kraw~dzi 

elewacji; 
b) wielkose tych elementow na danej elewacji nie moze przekraczae 20% 

ogolnej powierzchni J,..ej elewacji; 
7) 	nawierzchnie w poziomie terenu nalezy zroznicowae plastycznie, pod 

wzgl~dem koloru i doboru materiatow, w celu zaakcentowania przebiegu 
gtownych ciCillOW pieszych, drog dojazdu zaopatrzenia, wejse do budynkow 
itp.; 
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8) suma powierzchni biologicznie czynnych nie moze bye mniejsza niz 10% ogrnu 
powierzchni terenu; 

2. 	 Komunikacja na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2UC/ZU: 
1) dojazd od ulicy Hetmanskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.KZ, za 

posrednictwem ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
4.KD; 

2) dopuszcza si~ rozwiqzanie organizacji ruchu wsp61nie dla obu teren6w, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 UC/ZU i 2.UC/ZU; 

3) na terenach wydzielonych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KX. KS 
oraz KSIZU. nalezy ksztaUowae niezb~dne ciqgi piesze, parking; samochod6w 
osobowych oraz podjazdy dla samochod6w dostawczych, przy czym te 
elementy uktadu komunikacyjnego nalezy w spos6b widoczny wyodr~bnie 
kolorem i fakturq nawierzchni; 

4) wszystkie miejsca postojowe dla samochod6w osobowych nalezy zrealizowae 
w formie azurowej, uzupetnionej zieleniq; 

5) parkingi nalezy obsadzie zieleniq wysokq sytuowanq w miejscach wskazanych 
na rysunku planu. 

§7 

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 3.KZ, 0 pow. ok. 0.13 ha, okreslony 
granicq obszaru planu oraz liniami rozgraniczajqcymi orientacyjnymi, przeznacza si~ 
pod publicznq komunikacj~ - cz~se istniejqcej ulicy Hetmanskiej zwiqzanq 
z realizacjq ustalen zawartych w §5 i §6 niniejszej uchwaty, z uwzgl~dnieniem 
nast~pujqcych zasad: 

1) nalezy wybudowae pas wytqczajqcy dla pojazd6w skr~cajqcych na teren, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 4.KD, 0 szerokosci 3m; 

2) pomi~dzy jezdniq ulicy a chodnikiem dla pieszych naleZy wytworzye pas zieleni 
o szerokosci 3m. obsadzony zieleniq wysokq; 

3) nawierzchnie przejse dla pieszych i odcink6w jezdni bezposrednio przed nimi 
nalezy zr6znicowae plastycznie pod wzgl~dem koloru i faktury materiat6w; 

4) 	na obrzeZach jezdni, z wyjqtkiem przejse dla pieszych, nalezy uksztaUowae 
elementy matej architektury utrudniajqce przekraczanie ulicy przez pieszych 
poza wyznaczonymi w tym celu przejsciami oraz uniemozliwiajqce parkowanie 
samochod6w na chodnikach lub trawnikach; 

§8 

Teren oznaczony na rysunku planu symbol em 4.KD, 0 pow. ok. 0.07 ha, okreslony 
liniami rozgraniczajqcymi orientacyjnymi, przeznacza si~ pod publicznq komunikacj~ 
- uli~ dojazdowq, b~dqcq przedtuzeniem istniejqcej ulicy Wincentego Pola, 
znajdujqcej si~ poza granicq obszaru planu, z udziatem zieleni urzqdzonej, 
z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

1) dopuszcza si~ realizacj~ uktadu komunikacyjnego w formie odmiennej od 

przedstawionej na rysunku planu, w szczeg61nosci w postaci male go ronda; 


2) ewentualne wysepki [JOmi~dzy jezdniami nalezy uksztattowae w spos6b 

umozliwiajqcy ich przejezdzanie w sytuacjach awaryjnych; . 

3) nawierzchnie przejse dla pieszych i odcink6w jezdni bezposrednio przed nimi, 
nalezy zr6znicowae plastycznie pod wzgl~dem koloru i faktury materiat6w; 
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4) 	 na obrzezach jezdni, z wyjcttkiem przejsc dla pieszych, nalezy uksztaftowac 
elementy matej architektury utrudniajctce przekraczanie ulicy przez pieszych 
poza wyznaczonymi w tym celu przejsciami oraz uniemozliwiajctce parkowanie 
samochod6w na chodnikach lub trawnikach. 

§9 

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 5.KXlZU, 0 pOW. ok. 0.16 ha, 
okreslony granicq obszaru planu oraz liniami rozgraniczajctcymi orientacyjnymi, 
przeznacza siQ pod publiczny ciqg pieszo-jezdny z udziatem zieleni urzctdzonej, 
z uwzglQdnieniem nastQPujctcych zasad: 

1) szerokosc jezdni: Sm; , 
2) nawierzchniQ nalezy zr6znicowac plastycznie, pod wzglQdem koloru i doboru 

materiat6w, w celu zaakcentowania lub wydzielenia przebiegu ciqgu pieszego 
i rowerowego, jak r6wniez strefy wtctczenia ruchu kofowego przy skrzyZowaniu 
z drogct dojazdowq, oznaczonct na rysunku planu symbolem 4.KD; 

3) na terenie wydzielonym, oznaczonym na rysunku planu symbolem KXlZU, 
dopuszcza siQ wytctcznie komunikacjQ pieszct i rowerowct oraz zielen urzctdzonq; 

4) nie dopuszcza siQ lokalizacji miejsc postojowych dla samochod6w. 

§ 10 

1. 	 Ustala siQ nastQPujctce zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodQ: z miejskiej sieci wodociqgowej, zgodnie z warunkami 

technicznymi gestora tej 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; dla realizacji zabudowy dopuszcza siQ odcinkowct korektQ 
trasy krytego potoku Rudka, w uzgodnieniu z gestorem tego potoku; 

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

4) 	 ogrzewanie budynk6w z wfasnego ir6dta ciepta, z zastosowaniem paliw nie 
pogarszajctcych stanu srodowiska naturalnego, z mozliwoscict zaopatrzenia 
w ciepto oraz cieplct wodQ uzytkowct z ciqg6w cieplowniczych istniejctcych 
w obrQbie planu, zgodnie z wymaganiami gestora miejskiej sieci cieplowniczej; 

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

6) 	 zaopatrzenie w energiQ elektrycznct - z elektroenergetycznej sieci miejskiej po jej 
rozbudowie 0 nowe stacje transformatorowe 1S/0,4kV wbudowane w planowane 
budynki, oraz 0 siec rozdzielczct kablowct 1SkV i O,4kV, zgodnie z warunkami 
technicznymi gestora .,pieci, z dopuszczeniem rozwictzari indywidualnydl 
niepogarszajctcych stanu srodowiska; 

7) 	 swiadczenie ustug telekomunikacyjnych siecict przewodowct - podziemnct. 
2. 	 Istniejctce sieci kolidujctce z planowanymi elementami zagospodarowania 

przestrzennego nalezy przystosowac do nowych warunk6w pracy. 
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III. PRZEPISY KONCOWE 

§ 11 

Tracq moc ustalenia Miejscowego Planu Og61nego Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa. uchwalonego Uchwatq Rady Miasta Rzeszowa 
Nr XXXV I 33 I 92 z dnia 23 czerwea 1992r, ogtosZOnq w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Rzeszowskiego Nr 9, poz. 109, z dnia 17 pazdziernika 1992r, 
w granieach obj~tych planem. 

§ 12 

Ustala si~ jednorazowq oplat~ z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwiqzku 
z uchwaleniem planu: 

dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.UC/ZU i 2.UCIZU 
w wysokosci 30%; 
dla pozostatych teren6w - w wysokosci 0%. 

§13 

Wykonanie Uchwaty powierza si~ Zarzqdowi Miasta. 

§ 14 

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

prze:lniCZCl.CY
Rady Mias ~~szowa 

I~~\. 
Dr inz. An eJ RYLSKI 

Zatqcznik: 

Rysunek planu w skali 1 : 1000 
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