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UCHWAIA Nr LIIIł374łńŃ 

 RADY MIASTA PRZEWORSKA 

z dnia 26 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

w rejonie ul. Tadeusza Ko`ciuszki oraz ulŁ Kazimierzowskiej w Przeworsku 
 

ŚziaJa–ąc na ”“dstawie artŁ ń8 ustŁ 2 pkt. 5 

i art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o sam“rządzie gminnym (te—st –edn“lity ŚzŁ UŁ 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) “raz artŁ 2Ń 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80 poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) 
 

Rada Miasta Przeworska uchwala co następuje: 
 

RozdziaJ ń 

PRźśPISŹ OGÓLNś 

 

§ 1. ńŁ P“ stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami 

Studium Uwarun—“waL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Przeworska, 

uchwal“neg“ uchwaJą Rady Miasta Przew“rs—a 
Nr LV/354/2002 z dnia 7 ”audzierni—a 2ŃŃ2rŁ, 
uchwala się Mie–sc“wy Plan źag“s”“dar“wania 
Przestrzennego w re–“nie ulŁ Tadeusza K“`ciusz—i “raz 
ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku o powierzchni 

“—“J“ Ń,5ha, zwany dale– ”lanemŁ 
 

2Ł źaJączni—ami d“ ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1)  zaJączni— nr ń rysunek planu w skali 1:1 000, 

stan“wiący integralną czę`ć uchwaJy, 
“b“wiązu–ący w za—resie “—re`l“nym legendą; 

 

2)  zaJączni— nr 2 r“zstrzygnięcie “ sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz 
o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

 

§ 2. 1.  Przeznacza się: 
 

1)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ZP, o powierzchni ok. 0,46ha pod 

“góln“d“stę”ną zieleL urządz“ną, w tym plac 

zabaw; 

 

2)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

U/MN, o powierzchni ok.0,03ha pod 

nieuciąwliwą zabud“wę usJug“wą, handl“wą 
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej na 

poddaszu; 

 

2Ł Ile—r“ć w uchwale jest mowa o: 

 

1)  przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
”“dstaw“wą fun—c–ę terenu, a ta—we s”“sób 
zagospodarowania tego terenu; 

 

2)  linii r“zgranicza–ące– - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
linię wyznacza–ącą granice między terenami 
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

 

3)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez 
t“ r“zumieć linię, ”“za —tórą za—azu–e się 
sytuowania zabudowy; 

 

4)  “b“wiązu–ące– linii zabud“wy - nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć linię, wzdJuw —tóre– nalewy sytu“wać 
zabud“wę; 

 

5)  nieuciąwliwe– zabud“wie usJug“we–, handl“we– - 
nalewy ”rzez t“ r“zumieć: 

 

a)  zabud“wę —tóra nie nalewy d“ ”rzedsięwzięć 
m“gących zawsze znacząc“ “ddziaJywać na 
`r“d“wis—“ lub ”“tenc–alnie znacząc“ 
“ddziaJywać na `r“d“wis—“, wymaga–ących 
s”“rządzenia ra”“rtu “ “ddziaJywaniu na 
`r“d“wis—“ za wy–ąt—iem sieci Jączn“`ci 
publicznej, 

 

b)  inwestyc–e dla —tórych “b“wiąze— s”“rządzenia 
ra”“rtu m“we być wymagany, 
a przeprowadzona procedura oceny 

“ddziaJywania na `r“d“wis—“ wy—azu–e bra— 
nie—“rzystneg“ w”Jywu na `r“d“wis—“ 
i zabud“wę miesz—ani“wą, 

 

c)  zabud“wę “ dowolnej z wymienionych funkcji, 

nie emitu–ącą nie”rzy–emnych za”achów, 
wid“cznych dymów i “”arów, nie wymaga–ącą 
s—Jad“wania “d”adów na “twarte– ”rzestrzeni, 
a ta—we nie generu–ącą haJasu “ duwym 
natęweniu “raz nie ”“w“du–ącą innych 
uciąwliw“`ci w granicach i poza granicami 

nieruch“m“`ci; 
 

6)  miejscach parkingowych - nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć “twarte ”ar—ingi w poziomie terenu 

dla sam“ch“dów “s“b“wych i dostawczych. 

 

§ 3. ńŁ Przy zag“s”“dar“waniu terenu nalewy 
uwzględnić na—azy, za—azy, “graniczenia 
i d“”uszczenia wyni—a–ące z ”rze”isów szczegóJ“wych 
ninie–sze– uchwaJy w związ—u z: 
 

1)  ”“J“weniem w “brębie zes”“Ju urbanistyczneg“ 
i fortyfikacji miasta Przeworska wpisanego do 

re–estru zabyt—ów ”“d nr Ał7ń2 decyz–ą 
W“–ewódz—ieg“ K“nserwat“ra źabyt—ów 
w Rzeszowie z dnia 06.12.1972r.; 
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2)  wystę”“waniem reli—tów “br“nnych 
“bwar“waL mie–s—ich ”“ch“dzących z XV 

wieku i ”“JŁ XVI wŁ w”isanych d“ re–estru 
zabyt—ów ”“d nr A-26Ń decyz–ą 
W“–ewódz—ieg“ K“nserwat“ra źabyt—ów 
w Rzeszowie z dnia 09.12.1959r.; 

 

2Ł Ś“”uszcza się ”“zi“m haJasu w `r“d“wis—u 
–a— dla terenów zabud“wy miesz—ani“w“-usJug“we–, 
zgodnie z ”rze”isami “drębnymi w tym zakresie. 

 

§ 4. ńŁ Ustala się nastę”u–ące zasady “bsJugi 
terenów w zakresie infrastruktury technicznej 

i gospodarki odpadami: 

 

1)  zaopatrzenie w energię ele—tryczną - z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej, przy czym 

d“”uszcza się m“wliw“`ć —“rzystania 

z indywidualnych uródeJ energii ele—tryczne–, 
”“d warun—iem, we nie ”“g“rszą stanu 
`r“d“wis—a, d“”uszcza się n“we stac–e 
transf“rmat“r“we w“ln“ st“–ące lub na 
wydziel“nych dziaJ—ach “raz –a—“ stac–e 
wbud“wane, d“”uszcza się r“związania 
indywidualne, ”“d warun—iem, we nie ”“g“rszą 
stanu `r“d“wis—a; 

 

2)  zaopatrzenie w w“dę ｦ z miejskiej sieci 

w“d“ciąg“we– ”“ –e– r“zbud“wie z DN 300 

w ulŁ Tadeusza K“`ciusz—i zna–du–ące– się ”“za 
granicami planu; 

 

3)  “d”r“wadzenie `cie—ów sanitarnych - do 

miejskiej sieci —analizac–i “góln“s”Jawne– 
w granicach planu DN 300 lub DN 400 przy ul. 

Tadeusza K“`ciusz—i; 
 

4)  “d”r“wadzenie wód “”ad“wych - d“ istnie–ące– 
sieci —analizac–i “góln“s”Jawne– w granicach 

planu DN 400 lub DN 400 przy ul. Tadeusza 

K“`ciusz—i; 
 

5)  `wiadczenie usJug tele—“muni—acy–nych dr“gą 
”rzew“d“wą i bez”rzew“d“wą ｦ w wykonaniu 

podziemnym z dopuszczeniem zachowania 

istnie–ących linii nadziemnych; 
 

6)  zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowniczej po jej 

wybudowaniu lub rozbudowie poza granicami 

planu w technice `redni“”ręwne– z DN 200 przy 

ulŁ Tadeusza K“`ciusz—i zna–du–ące– się ”“za 
planem; 

 

7)  “grzewanie budyn—ów w oparciu 

o indywidualne uródJa cie”Ja “”arte na ”aliwach 
ekologicznych z wykorzystaniem np: energii 

elektrycznej, gazu, oleju nisko siarkowego, 

trzciny it”Ł nie”“garsza–ących stanu 
`r“d“wis—a; 

 

8)  gr“madzenie “d”adów —“munalnych, 
segregacja oraz ich usuwanie - zgodnie 

z zasadami “b“wiązu–ącymi na terenie miasta; 
 

9)  gromadzenie i usuwanie “d”adów 
wytworzonych w wyniku prowadzonej 

dziaJaln“`ci gospodarczej w s”“sób nie 

zagrawa–ący `r“d“wis—u i teren“m sąsiednim ｦ 

zgodnie z zasadami “—re`l“nymi w przepisach 

“drębnych; 
 

10)  d“”uszcza się ”rzebieg sieci uzbr“–enia terenu 
w s”“sób, —tóry nie wy—luczy m“wliw“`ci 
zag“s”“dar“wania terenów zg“dnie 
z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale. 

 

§ 5. Ś“ czasu realizac–i ustaleL ”lanu tereny 
“b–ęte ”lanem ”“z“stawia się w dotychczasowym 

uwyt—“waniu, bez m“wliw“`ci ich zabud“wy 
budynkami lub budowlami o charakterze 

tymczas“wym, nie związanych z realizac–ą 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu. 

 

§ 6. Ustala się staw—ę ”r“cent“wą stan“wiącą 
”“dstawę d“ “—re`lenia –edn“raz“we– “”Jaty z tytuJu 
wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci w związ—u 
z uchwaleniem planu w wys“—“`ci 3Ń% dla terenu 
usJug“w“łmiesz—ani“weg“, natomiast dla zieleni 

publicznej 0,1%. 

 

RozdziaJ 2 

PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

 

§ 7. Ustalenia dla terenu ZP. 

 

ńŁ W ramach terenu “góln“d“stę”ne– zieleni 
urządz“ne– d“”uszcza się: 
 

1)  nasadzenie zieleni ozdobnej niskiej, o `rednie– 
wys“—“`ci nie więce– niw 6,Ńm z wyJączeniem 
terenu ekspozycji fortyfikacji miejskich 

wskazanej na rysunku planu; 

 

2)  l“—alizac–ę “bie—tów maJe– archite—tury 
w ”“staci Jawecze— lub siedzis— w“ln“ 
st“–ących zintegr“wanych z elementami zieleni 

istnie–ące– i topografii terenu; 

 

3)  lokalizac–ę ciągów ”ieszych utwardz“nych 
elementami drobnowymiarowymi, wykonanymi 

w c“ na–mnie– dwóch —“l“rach; 
 

4)  wy—“nanie —“nstru—c–i “”“r“wych, sch“dów, 
pochylni wykonanych z cegJy w kolorze muru 

miejskiego; 

 

5)  wykonanie placu zabaw dla dzieci 

o powierzchni nie mnie–sze– niw Ń,Ń7ha; 
 

6)  “dtw“rzenie nieistnie–ących fragmentów murów 
z cegJy imitu–ące– hist“ryczny budulec, 
d“”uszcza się iluminac–ę elementów murów 
miejskich; 

 

7)  w sąsiedztwie lub na fragmencie murów 
mie–s—ich d“”uszcza się instal“wanie stylowych 

tablic z rysem historycznym; 

 

8)  za—azu–e się zmiany —“nfigurac–i terenu; 
 

9)  za—azu–e się sytu“wania “bie—tów za wy–ąt—iem 
wymienionych w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
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10)  wzdJuw granicy ”óJn“cne– “d str“ny terenu 
UłMN nalewy nasadzić zieleL iz“lacy–ną 
o wys“—“`ci d“ ń,2m i szer“—“`ci 2,Ńm; 

 

11)  w zag“s”“dar“waniu terenu nalewy uwzględnić 
e—s”“zyc–ę f“rtyfi—ac–i mie–s—ich; 

 

12)  (uchyl“ny R“ztrzygnięciem nadz“rczym 
Wojewody Podkarpackiego z dnia 01.10.2010r, 

znak P.II.0911-113/10) 

 

2Ł źasady “bsJugi w zakresie komunikacji: 

 

1)  d“stę”n“`ć —“muni—acy–na z drogi powiatowej 

ulŁ Tadeusza K“`ciusz—i i gminnej 

ul. Kazimierz“ws—ie– ”“J“w“nych ”“za granicami 
planu; 

 

2)  za—azu–e się l“—alizac–i mie–sc ”“st“–“wychŁ 
 

§ 8. Ustalenia dla terenu U/MN 

 

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

 

1)  nieprzekraczalna i “b“wiązu–ąca linia zabud“wy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 

2)  wys“—“`ć zabud“wy d“ 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym druga kondygnacja to 

uwyt—“we ”“ddasze; 
 

3)  ma—symalna wys“—“`ć budyn—u d“ ńŃ,Ńm; 
 

4)  powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mnie–sza niw 2Ń% terenu; 
 

5)  ”“wierzchnia zabud“wy nie wię—sza niw 5Ń% 
powierzchni terenu; 

 

6)  d“”uszcza się zabud“wę bez”“`redni“ ”rzy 
granicy; 

 

7)  dach w budynku wielospadowy, 

o symetrycznym nachyleniu ”“Jaci dach“wych 
“d 3Ń° d“ 45°; 

 

 

 

8)  ”“—rycie dachu dachów—ą lub materiaJem 
dachów—“ ”“d“bnym w kolorze naturalnej 

ceramiki (odcienie czerwieni); 

 

9)  dla budyn—u “b“wiązu–e –edn“r“dna stylisty—a, 
materiaJy i nie więce– niw dwa —“l“ry i dowolna 

liczba odcieni —awdeg“ z tych —“l“rów na 
elewacji budynku; 

 

10)  w zag“s”“dar“waniu terenu nalewy uwzględnić 
e—s”“zyc–ę f“rtyfi—ac–i mie–s—ich; 

 

11)  na—azu–e się l“—alizac–ę “gr“dzeL awur“wych 
o wys“—“`ci nie wię—sze– niw ń,2m; 

 

12)  re—lamy w“ln“ st“–ące “ powierzchni nie 

wię—sze– niw ń,Ńm², zna—i inf“rmac–i wizualne–, 
zna—i re—lam“we umieszcz“ne m“gą być 
w strefie frontowej budynku lub na poziomie 

kondygnacji; 

 

13)  (uchyl“ny R“ztrzygnięciem nadz“rczym 
Wojewody Podkarpackiego z dnia 01.10.2010r, 

znak P.II.0911-113/10) 

 

2Ł źasady “bsJugi w zakresie komunikacji: 

 

1)  nalewy wyznaczyć c“ na–mnie– dwa mie–sca 
”“st“–“we na czę`ć usJug“wą, handl“wą “raz 
jedno miejsce postojowe na lokal mieszkalny 

wyznacz“ne na wJasne– dziaJce; 
 

2)  d“stę”n“`ć —“muni—acy–na z drogi publicznej 

ulŁ Tadeusza K“`ciusz—i ”“J“w“ne– ”“za 
granicami planu. 

 

RozdziaJ 3 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

 

§ 9. Wy—“nanie uchwaJy ”lanu ”“wierza się 
Burmistrzowi Miasta Przeworska. 

 

§ 10. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 
30 dni “d dnia –e– “gJ“szenia w Śzienni—u Urzędowym 

W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“Ł 
 

 

Przewodnicząca Rady 

Miasta Przeworska 

 

Maria Dubrawska-Lichtarska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ Nr 97  - 9189 -  Poz. 1757 

 
 

 

 



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ Nr 97  - 9190 -  Poz. 1757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


