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UCHWAIA Nr XVIIł356ł2Ńńń 

 RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 27 wrze`nia 2011 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 196/8/2010 ｦ czę`ć I na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie 
 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 pkt. 5 

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

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, z ”óunŁ zmŁ), ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami Studium Uwarun—owaL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

uchwalonego uchwaJą Nr XXXVIIł113ł2000 z dnia 

4 lipca 2000 r., z ”óunŁ zmŁ Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nastę”u–e:  
 

RozdziaJ ń 

PRźśPISY OGÓLNś 

 

§ 1. 1Ł Uchwala się Mie–scowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 - 

czę`ć I na osiedlu Baranów—a i osiedlu gen. 

W. Andersa w Rzeszowie, zwany dalej planem. 

 

2Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) zaJączni— nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 1000, 

stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, 
obowiązu–ący w zakresie o—re`lonym legendą; 

 

2) zaJączni— nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych; 

 

3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

planu. 

 

§ 2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni o—oJo 
7,2 ha, ”oJowony ”omiędzy ulŁ MiJociLs—ą, ulŁ KŁ 
Iranka - Osmeckiego i al. Wyzwolenia w Rzeszowie. 

 

§ 3. Ustala się: 
 

1) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami KS/U, o Jączne– ”owierzchni 
o—oJo 3,0 ha, ”od —omuni—ac–ę samochodową, 
z do”uszczeniem nieuciąwliwych usJug 
komercyjnych; 

2) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: KDL oraz KDGP, o Jączne– 
”owierzchni o—oJo 4,2 ha, ”od drogi ”ubliczneŁ 
 

§ 4. 1Ł Ile—roć w uchwale ”rzywoJu–e się 
symbole, o —tórych mowa w § 3 pkt 1 - 2, nalewy 
”rzez to rozumieć symbole zastosowane na zaJączni—u 
nr 1 do uchwaJy (rysun—u ”lanu) od”owiada–ące 
terenom o o—re`lonym w uchwale przeznaczeniu lub 

ustalonych zasadach zagospodarowania. 

 

2Ł Ile—roć w uchwale jest mowa o: 

 

1) froncie dziaJki ｦ nalewy ”rzez to rozumieć czę`ć 
dziaJ—i ”rzylega–ącą do drogi, z —tóre– nastę”u–e 
gJówna dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu 
o—re`lona w planie; 

 

2) linii ”odziaJu wewnętrznego ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć linię wyznacza–ącą, w ramach 

gJównego ”rzeznaczenia terenu, tereny 
o równych s”osobach zagos”odarowania; 

 

3) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalewy przez 

to rozumieć linię, —tóre– nie nalewy ”rze—raczać 
przy lokalizacji zabudowy, przy czym linia ta nie 

dotyczy ta—ich elementów archite—tonicznych 
jak okapy, zadaszenia nad we–`ciem, gzymsy; 

 

4) usJugach komercyjnych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć wszel—ie usJugi, w tym handlu oraz 

rzemiosJa, —tóre nie są zaliczane do inwestyc–i 
celu publicznego w rozumieniu ”rze”isów 
ustawy o gos”odarce nieruchomo`ciami; 

 

5) usJugach nieuciąwliwych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi nie zaliczane do ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o, nie dotyczy lo—alizac–i inwestyc–i 
celu publicznego z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–; 

 

6) wskauniku miejsc ”ostojowych - nalewy ”rzez to 
rozumieć liczbę mie–sc ”osto–owych o—re`loną 
dla ”oszczególnych rodza–ów usJug 
w dostosowaniu do przewidywanego 

generowanego przez nie ruchu wyrawoną 
w ”oniwsze– tabeli: 
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- FUNKCJA - LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH ( co najmniej ) 

- KLIENTÓW - OBSIUGI I DOSTAW 

-UsJugi handlu 
SPOvYWCźś 

-1 miejsce + 1 mie–sce na —awde 30 m2 

 powierzchni uwyt—owe– 
-1 miejsce + 1 mie–sce na —awde 200 m2 

 powierzchni uwyt—owe– 
-UsJugi handlu INNś -1 miejsce + 1 mie–sce na —awde 60 m2 

 powierzchni uwyt—owe– 
-1 miejsce + 1 mie–sce na —awde 200 m2 

”owierzchni uwyt—owe– 
-RźśMIOSIO -1 miejsce + 1 miejsce na —awde 30 m2 

 powierzchni uwyt—owe– 
-1 miejsce + 1 mie–sce na —awde 50 m2 

 powierzchni uwyt—owe– 
-PRZYCHODNIE, 

GABINETY LEKARSKIE, 

GABINETY 

KOSMETYCZNE, 

-1 miejsce + 1 mie–sce na —awde 30 m2 

 powierzchni uwyt—owe– 
-1 miejsce + 1 mie–sce na —awde 50 m2 

”owierzchni uwyt—owe– 

-USIUGI BIUROWE -1 miejsce + 1 mie–sce na —awde 50 m2 

 powierzchni uwyt—owe– 
-1 miejsce + 1 mie–sce na —awde 50 m2 

”owierzchni uwyt—owe– 
-GASTRONOMIA -1 miejsce + 1 mie–sce na —awde 30 m2 

 powierzchni uwyt—owe– 
-1 miejsce + 1 miejsce na —awde 200 m2 

”owierzchni uwyt—owe– 
-USIUGI SśRWISOWO - 
NAPRAWCZE 

-1 miejsce + 1 mie–sce na —awde 100 m2 

 powierzchni uwyt—owe– 
-1 miejsce + 1 mie–sce na —awde 200 m2 

”owierzchni uwyt—owe– 
-USIUGI HOTELOWE -1 miejsce + 1 mie–sce na —awde 40 m2 

powierzchni uwyt—owe– 
-1 miejsce + 1 mie–sce na —awde 200 m2 

 powierzchni uwyt—owe– 
 

 

 

3. Podane w uchwale powierzchnie 

poszczególnych terenów są wiel—o`ciami 
”rzybliwonymi ｦ mierzonymi na mapie rysunku planu. 

 

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–: 
 

1) wyznacza się strefę ochrony —onserwators—ie– 
obszaru obserwac–i archeologiczne– oznaczoną 
na rysunku planu symbolem OW; 

 

2) w strefie, o —tóre– mowa w ”—t 1, obowiązu–ą 
zasady zagospodarowania i warunki zabudowy, 

w tym zakazy, nakazy, dopuszczenia 

i ograniczenia ustalone dla ”oszczególnych 
terenów ob–ętych ”lanemŁ 
 

§ 6. Na obszarze ob–ętym ”lanem do”uszcza 
się scalenia i ”odziaJy nieruchomo`ciŁ 

 

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastru—tury technicznej: 

 

1) zaopatrzenie w wodę: 
 

a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci 

wodociągowe– istnie–ące– oraz ”o –e– 
rozbudowie o wodociągi o `rednicach nie 
mnie–szych niw Ø 90 mm, 

 

b) do”uszcza się ”rzebudowę istnie–ące– sieci 
wodociągowe– z mowliwo`cią ”owię—szenia 
`rednic oraz zmiany trasy; 

 

2) od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych: 
 

a) od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych do 
miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej 

za—oLczonego oczyszczalnią `cie—ów, 
 

b) do”uszcza się: 
 

- rozbudowę —analizac–i sanitarne– o kanaJy 
sanitarne o `rednicach nie mnie–szych niw 
Ø 200 mm, 

 

- ”rzebudowę istnie–ących —anaJów sanitarnych 
z mowliwo`cią ”owię—szenia `rednic oraz 
zmiany trasy; 

 

3) od”rowadzenie wód o”adowych lub 
roztopowych: 

 

a) od”rowadzenie wód o”adowych lub 
roztopowych z ulic i ”laców oraz z terenów 
zabudowy do miejskiej sieci kanalizacji 

deszczowe– istnie–ące– oraz ”o –e– rozbudowie 
o —anaJy deszczowe o `rednicach nie 
mnie–szych niw Ø 300 mm, 

 

b) do”uszcza się ”rzebudowę istnie–ących 
kanaJów deszczowych z mowliwo`cią 
powię—szenia `rednic oraz zmiany trasy; 

 

4) gazownictwo: 

 

a) zasilanie w gaz ziemny GZ 50 - z sieci gazowej 

nis—iego ci`nienia istnie–ące– oraz ”o –e– 
rozbudowie o gazociągi o `rednicach nie 
mnie–szych niw 40 mm, 

 

b) do”uszcza się ”rzebudowę gazociągów 
z mowliwo`cią ”owię—szenia `rednic oraz 
zmiany trasy; 

 

5) cie”Jownictwo: 
 

a) zaopatrzenie w energię cie”lną i cie”Ją wodę 
uwyt—ową - z mie–s—ie– istnie–ące– sieci 
cie”Jownicze– rozdzielcze– wy”rowadzone– 
z osiedlowej wymiennikowni, usytuowanej poza 

obszarem planu, 

 

b) do”uszcza się ogrzewanie budyn—ów 
indywidualne z zastosowaniem rozwiązaL 



Dziennik Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 165  - 13428 -  Poz. 2382 

technicznych i mediów grzewczych nie 
”ogarsza–ących stanu `rodowiska naturalnego, 

 

c) do”uszcza się ”rzebudowę istnie–ące– magistrali 
cie”Jownicze– o `rednicy ŚN 2x500 mm, 
usytuowanej na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem KŚGP (”o ”óJnocne– stronie 
Al. Wyzwolenia); 

 

6) elektroenergetyka i telekomunikacja: 

 

a) zaopatrzenie w energię ele—tryczną ｦ z sieci 

elektroenergetycznej, 

 

b) linie elektroenergetyczne oraz linie 

telekomunikacyjne przewodowe ｦ podziemne; 

 

7) ”rzy zagos”odarowaniu terenów nalewy 
uwzględnić uwarun—owania wyni—a–ące 
z ”rzebiegu istnie–ące– infrastru—tury 
technicznej, w szczególno`ci 
elektroenergetycznych linii kablowych 

`redniego na”ięcia 15 —V i 6 kV oraz sieci 

wodociągowych, —analizacji sanitarnej, 

—analizac–i deszczowe–, gazociągów, sieci 
cie”Jowniczych ｦ w ”rzy”ad—u wystą”ienia 
—oliz–i ”ro–e—towanych obie—tów z istnie–ącymi 
sieciami infrastruktury technicznej lub 

urządzeniami infrastru—tury technicznej, 

do”uszcza się ich ”rzebudowę, zmianę trasy 
lub lokalizacji, stosownie do planowanego 

zagospodarowania; 

 

8) oznaczona na rysunku planu strefa od 

gazociągu Ø 700, o—re`la–ąca odlegJo`ci 
minimalne obiektów terenowych od 
zewnętrzne– `cian—i gazociągu ma charakter 

informacyjny i mowe ulec zmianie w przypadku 

zmiany trasy lub ”arametrów gazociąguŁ 
 

§ 8. 1Ł Gromadzenie od”adów —omunalnych, 
segregacja oraz ich usuwanie z obszaru planu na 

zasadach obowiązu–ących w gminie. 

 

2. Gromadzenie i usuwanie od”adów 
powstaJych w wyni—u ”rowadzenia dziaJalno`ci 
usJugowe– zgodnie z obowiązu–ącymi w tym zakresie 

”rze”isami odrębnymi, w dostosowaniu o rodzaju 

”rowadzone– dziaJalno`ciŁ 
 

RozdziaJ 2 

PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

 

§ 9. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem KS/U.1 o ”owierzchni o—oJo 
1,2 ha. 

 

1. Przeznaczenie terenu ｦ komunikacja 

samochodowa, z do”uszczeniem usJug —omercy–nych 
nieuciąwliwychŁ 

 

2Ł źasady —sztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

 

1) wydziela się liniami ”odziaJu wewnętrznego 
tereny: 

 

a) komunikacji samochodowej oznaczone na 

rysunku planu symbolem [KS], 

 

b) usJug —omercy–nych nieuciąwliwych, 
komunikacji samochodowej oznaczone na 

rysunku planu symbolem [U/KS]; 

 

2) —omuni—ac–ę samochodową nalewy realizować 
w formie ”ar—ingów naziemnych, garawy 
wielopoziomowych, garawy 
wielostanowis—owych lub zes”oJów 
garawowych; 

 

3) usJugi —omercy–ne nieuciąwliwe: 
 

a) do”uszcza się na terenach ŻUłKS], 
 

b) za—azu–e się lo—alizac–i usJug wymaga–ących 
otwartego s—Jadowania towarów, 
w szczególno`ci: materiaJów budowlanych, 
czę`ci samochodowych; 

 

4) budynki i inne obie—ty —ubaturowe nalewy 
lo—alizować z uwzględnieniem wyznaczonych 
na rysunku planu linii zabudowy 

nieprzekraczalnych i obowiązu–ących; 
 

5) do”uszcza się w za—resie istnie–ące– zabudowy 

mieszkaniowej: 

 

a) ”rzebudowę istnie–ących w terenie KS/U.1 

budyn—ów: miesz—alnych i usJugowo- 

mieszkalnych; 

 

b) w ”rzy”ad—u zmiany s”osobu uwyt—owania 
istnie–ących budyn—ów: miesz—alnych lub 
usJugowo- mieszkalnych, ich rozbudowy lub 

nadbudowy, do”uszcza się w —awdym z tych 

budyn—ów –edno mieszkanie integralnie 

związane z ”rowadzoną dziaJalno`cią; 
 

6) do”uszcza się sytuowanie budyn—ów `cianą 
bez otworów o—iennych lub drzwiowych 
w odlegJo`ci 1,5 m od granicy z sąsiednią 
dziaJ—ą budowlaną lub bez”o`rednio ”rzy 
granicy; 

 

7) elewacje: 

 

a) elewac–e od strony istnie–ących 
i ”ro–e—towanych dróg ”ublicznych nalewy 
—sztaJtować z zastosowaniem ”rzesz—leL 
i materiaJów o—Jadzinowych wyso—ie– –a—o`ci 
(zwJaszcza: —amieL, drewno, —lin—ier), 

 

b) elewacje o dJugo`ci wię—sze– niw 25 m nalewy 
zrównicować ”o”rzez ”rzesunięcia, zaJamania, 
ryzality lub równicowanie fa—tury elewac–i, 

 

c) za—azu–e się wy—orzystywania do ”o—rycia 
elewacji blach falistych i faJdowych oraz 
sidingu, 

 

d) urządzenia re—lamowe, a ta—we mie–sca na zna—i 
reklamowe na elewac–i budyn—u nie mogą 
zajmować Jącznie więce– niw 20% ogóJu 
powierzchni tej elewacji, 
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e) do”uszcza się lo—alizowanie re—lam i urządzeL 
re—lamowych, –eweli stanowią one integralną 
czę`ć wystro–u elewac–i i tworzą wraz 
z ”ozostaJymi –ego elementami caJo`ć formy 
architektonicznej obiektu, 

 

f) za—azu–e się lo—alizac–i wolnosto–ących sJu”ów 
i tablic reklamowych; 

 

8) za—azu–e się lo—alizowania ogrodzeL od strony 
dróg ”ublicznych, ”rzy czym: 

 

a) do”uszcza się ogrodzenia awurowe do 
wyso—o`ci 1,5 m ”Ł”ŁtŁ dla terenów ”ar—ingów 
naziemnych, 

 

b) do”uszcza się ogrodzenia terenów usJugowych 
w formie nis—ich mur—ów o wyso—o`ci nie 
większe– niw 0,5 m ”Ł”ŁtŁ, elementów maJe– 
archite—tury ogrodowe– lub wywo”Jotów; 

 

9) ws—auni—i zagos”odarowania terenu: 
 

a) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJ—i budowlane– ｦ nie wię—sza 
niw 60%, 

 

b) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego 

na dziaJce budowlane– ｦ nie mnie–szy niw 10%, 
 

c) –eweli istnie–ące zagos”odarowanie dziaJ—i 
budowlanej przekracza parametry o—re`lone 
w lit. a i b, to na skutek zmiany 

zagos”odarowania dziaJ—i nie mowe ”rze—roczyć 
ws—auni—ów istnie–ącego zagos”odarowania tej 

dziaJ—i; 
 

10) do”uszcza się drogi wewnętrzne za”ewnia–ące 
dostę” do drogi ”ubliczne–, nie wydzielone na 
rysunku planu liniami rozgranicza–ącymi lub 
liniami podziaJu wewnętrznego, wydzielone 
geodezyjnie lub ustalone przez ustanowienie 

od”owiednie– sJuwebno`ci drogowe–; 
 

11) wyso—o`ć zabudowy: 
 

a) garawy wielo”oziomowych, garawy 
wielostanowis—owych lub zes”oJów 
garawowych ｦ do 3 kondygnacji nadziemnych, 

–edna— nie więce– niw 10 m nad ”oziom terenu 
do szczytu dachu, 

 

b) usJugowe– ｦ do 3 kondygnacji nadziemnych, 

–edna— nie więce– niw 12 m nad ”oziomem 
terenu do szczytu dachu; 

 

12) geometria dachu: 

 

a) dachy ”Jas—ie lub o —ącie nachylenia do 10º 
(nie dotyczy elementów do`wietlenia obie—tów, 
zwJaszcza `wietli—ów dachowych), 

 

b) dachy nalewy —sztaJtować –a—o ”iątą elewac–ę 
budynku przy zastosowaniu w szczególno`ci 
ta—ich rozwiązaL –a— : 

 

 

- równicowanie ”oziomów, 
 

- stosowanie zielonych tarasów, 
 

- widoczne urządzenia techniczne sytuowane na 
dachu muszą stanowić elementy —om”ozyc–i 
dachu, na—azu–e się ich zasJonięcie ”rzez 
zastosowanie atty— lub innych elementów czy 
detali architektonicznych, przy czym ich 

wyso—o`ć nalewy wliczyć do ma—symalne– 
dopuszczonej dla danej funkcji wysoko`ci 
zabudowy (nie dotyczy lokalizacji inwestycji 

celu publicznego z za—resu Jączno`ci 
publicznej); 

 

13) na—azu–e się aby wszyst—ie obie—ty 
zlokalizowane na tym terenie chara—teryzowaJy 
się –ednorodną stylisty—ą, chara—terem 
zabudowy i tworzyJy harmoni–ną caJo`ć, 
w szczególno`ci ”od względem —oloru, 
materiaJów wy—oLczeniowych, —om”ozyc–i 
i detalu elewacji. 

 

3Ł źasady ”odziaJu na dziaJ—i budowlane: 
 

1) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy usJugowe– ｦ 

nie mnie–sza niw 0,10 ha; 
 

2) szero—o`ć frontu dziaJ—i ｦ nie mnie–sza niw 
16 m; 

 

3) —ąt ”oJowenia linii ”odziaJu na dziaJ—i ｦ 

prosto”adJy do ulŁ KŁ Iran—a - Osmeckiego. 

 

4Ł Śla dziaJe—, gdzie do”uszcza się miesz—anie 
integralnie związane z ”rowadzoną dziaJalno`cią, 

”rzy–mu–e się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla terenów miesz—aniowo-usJugowychŁ 

 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów ｦ 

bezpo`rednia z dróg ”ublicznych: ulŁ KŁ Iran—a -
Osmec—iego, ulŁ MiJociLs—ie– lub drogi KDL, 

a ”o`rednia ”o”rzez drogi wewnętrzne nie 
wyznaczone na rysunku planu; 

 

2) miejsca postojowe: 

 

a) w ilo`ci nie mnie– niw 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie, 

 

b) dla usJug wg ws—auni—a ustalonego w § 4 

ust. 2 pkt 6, wydzielone w granicach dziaJ—i 
budowlanej, 

 

c) dla usJug zlo—alizowanych w istnie–ących 
budynkach i na dziaJ—ach, ”oJowonych 
bez”o`rednio ”rzy ul ŁKŁ Iran—a - Osmeckiego, 

—tórych ”arametry nie ”ozwala–ą na s”eJnienie 
wymagaL o—re`lonych w lit. b ｦ nie mnie– niw 
50% ilo`ci mie–sc wyni—a–ących ze ws—auni—a 
ustalonego w § 4 ust. 2 pkt 6. 

 

§ 10. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem KS/U.2, o ”owierzchni o—oJo 
1,8 ha. 
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1. Przeznaczenie terenu ｦ komunikacja 

samochodowa, z do”uszczeniem usJug —omercy–nych 
nieuciąwliwychŁ 
 

2. Zasady —sztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

 

1) wydziela się liniami ”odziaJu wewnętrznego: 
 

a) tereny komunikacji samochodowej oznaczone 

na rysunku planu symbolem [KS], 

 

b) tereny usJug —omercy–nych nieuciąwliwych, 
komunikacji samochodowej oznaczone na 

rysunku planu symbolem [U/KS]; 

 

c) teren zieleni urządzone– oznaczony na rysun—u 
”lanu symbolem ŻźP], —tóry nalewy 
zagos”odarować –a—o zieleL urządzoną 
ogólnodostę”ną; 

 

2) —omuni—ac–ę samochodową nalewy realizować 
w formie ”ar—ingów naziemnych, garawy 
wielopoziomowych, garawy 
wielostanowis—owych lub zes”oJów 
garawowych; 

 

3) usJugi —omercy–ne nieuciąwliwe: 
 

a) do”uszcza się na terenach ŻUłKS], 
 

b) za—azu–e się lo—alizac–i usJug wymaga–ących 
otwartego s—Jadowania towarów, 
w szczególno`ci: materiaJów budowlanych, 
czę`ci samochodowych, ”rzy czym za—az ten 
nie dotyczy ro`lin ogrodowych; 

 

4) budynki i inne obie—ty —ubaturowe nalewy 
lo—alizować z uwzględnieniem wyznaczonych 
na rysunku planu linii zabudowy 

nieprzekraczalnych i obowiązu–ących; 
 

5) dopuszcza się w za—resie istnie–ące– zabudowy 

mieszkaniowej: 

 

a) ”rzebudowę istnie–ących miesz—aL w budynku 

usJugowo - mieszkalnym zlokalizowanym 

w terenie KS/U.2; 

 

b) w ”rzy”ad—u zmiany s”osobu uwyt—owania 
istnie–ących miesz—aL w budynku mieszkalno-

usJugowym, równiew w wyniku rozbudowy lub 

nadbudowy tego budyn—u, do”uszcza się –edno 
miesz—anie integralnie związane z ”rowadzoną 
dziaJalno`cią; 

 

6) do”uszcza się sytuowanie budyn—ów `cianą 
bez otworów o—iennych lub drzwiowych 
w odlegJo`ci 1,5 m od granicy z sąsiednią 

dziaJ—ą budowlaną lub bez”o`rednio ”rzy 
granicy; 

 

7) elewacje: 

 

a) elewac–e od strony istnie–ących 
i ”ro–e—towanych dróg ”ublicznych nalewy 
—sztaJtować z zastosowaniem ”rzesz—leL 

i materiaJów o—Jadzinowych wyso—ie– –a—o`ci 
(zwJaszcza: —amieL, drewno, —linkier), 

 

b) elewacje o dJugo`ci wię—sze– niw 25 m nalewy 
zrównicować ”o”rzez ”rzesunięcia, zaJamania, 
ryzality lub równicowanie fa—tury elewac–i, 

 

c) za—azu–e się wy—orzystywania do ”o—rycia 
elewacji blach falistych i faJdowych oraz 
sidingu, 

 

d) urządzenie reklamowe, a ta—we mie–sca na zna—i 
re—lamowe na elewac–i budyn—u, nie mogą 
zajmować Jącznie więce– niw 20% ogóJu 
powierzchni tej elewacji, 

 

e) do”uszcza się lo—alizowanie re—lam i urządzeL 
re—lamowych, –eweli stanowią one integralną 
czę`ć wystro–u elewac–i i tworzą wraz 
z ”ozostaJymi –ego elementami caJo`ć formy 
architektonicznej obiektu, 

 

f) za—azu–e się lo—alizac–i wolnosto–ących sJu”ów 
i tablic reklamowych; 

 

8) za—azu–e się lo—alizowania ogrodzeL od strony 
dróg ”ublicznych ”rzy czym: 

 

a) do”uszcza się ogrodzenia awurowe do 
wyso—o`ci 1,5 m ”Ł”ŁtŁ dla terenów ”ar—ingów 
naziemnych, 

 

b) do”uszcza się ogrodzenie terenów usJugowych 
w formie nis—ich mur—ów o wyso—o`ci nie 
większe– niw 0,5 m ”Ł”ŁtŁ, elementów maJe– 
archite—tury ogrodowe– lub wywo”Jotów; 

 

9) wskauni—i zagos”odarowania terenu: 
 

a) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJ—i budowlane– - nie wię—sza 
niw 60%, 

 

b) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego 

na dziaJce budowlane– ｦ nie mnie–szy niw 10%, 
 

c) –eweli istnie–ące zagos”odarowanie dziaJ—i 
budowlane– ”rze—racza ”arametry o—re`lone 
w lit. a lub b, to na skutek zmiany 

zagos”odarowania dziaJ—i nie mowe ”rze—roczyć 
ws—auni—ów istnie–ącego zagospodarowania tej 

dziaJ—i; 
 

10) do”uszcza się drogi wewnętrzne za”ewnia–ące 
dostę” do drogi publicznej, nie wydzielone na 

rysun—u ”lanu liniami rozgranicza–ącymi lub 
liniami podziaJu wewnętrznego, wydzielone 
geodezyjnie lub ustalone przez ustanowienie 

od”owiednie– sJuwebno`ci drogowe–; 
 

11) wyso—o`ć zabudowy: 
 

a) garawy wielo”oziomowych, garawy 
wielostanowis—owych lub zes”oJów 
garawowych ｦ do 3 kondygnacji nadziemnych, 

–edna— nie więce– niw 10 m nad ”oziom terenu 
do szczytu dachu, 
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b) usJugowe– ｦ do 3 kondygnacji nadziemnych, 

–edna— nie więce– niw 12 m nad ”oziomem 
terenu do szczytu dachu; 

 

12) geometria dachu: 

 

a) dachy ”Jas—ie lub o —ącie nachylenia do 10º (nie 
dotyczy elementów do`wietlenia obie—tów 
zwJaszcza `wietli—ów dachowych), 

 

b) dachy nalewy —sztaJtować –a—o ”iątą elewac–ę 
budynku przy zastosowaniu w szczególno`ci 
ta—ich rozwiązaL –a—: 

 

- równicowanie ”oziomów, 
 

- stosowanie zielonych tarasów, 
 

- widoczne urządzenia techniczne sytuowane na 
dachu muszą stanowić elementy —om”ozyc–i 
dachu, na—azu–e się ich zasJonięcie ”rzez 
zastosowanie atty— lub innych elementów czy 
detali architektonicznych, przy czym ich 

wyso—o`ć nalewy wliczyć do ma—symalne– 
dopuszczonej dla danej funkcji wysoko`ci 
zabudowy (nie dotyczy lokalizacji inwestycji 

celu publicznego z za—resu Jączno`ci 
publicznej); 

 

13) na—azu–e się aby wszyst—ie obie—ty 
zlokalizowane na tym terenie chara—teryzowaJy 
się –ednorodną stylisty—ą, chara—terem 
zabudowy i tworzyJy harmoni–ną caJo`ć, 
w szczególno`ci ”od względem —oloru, 
materiaJów wy—oLczeniowych, —om”ozyc–i 
i detalu elewacji. 

 

3Ł źasady ”odziaJu na dziaJ—i budowlane: 
 

1) powierzchnia dziaJ—i dla zabudowy usJugowe– ｦ 

nie mnie–sza niw 0,10 ha; 
 

2) szero—o`ć frontu dziaJ—i ｦ nie mnie–sza niw 
16 m; 

 

3) —ąt ”oJowenia linii ”odziaJu na dziaJ—i ｦ 

prosto”adJy do ulŁ KŁ Iran—a - Osmeckiego. 

 

4Ł Śla dziaJ—i, gdzie do”uszcza się miesz—anie 
integralnie związane z ”rowadzoną dziaJalno`cią, 
”rzy–mu–e się, ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla terenów miesz—aniowo-usJugowych; 

 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu: 
 

a) bez”o`rednia z dróg ”ublicznych: ulŁ K. Iranka - 

Osmeckiego, drogi lokalnej KDL, a ”o`rednia 
”o”rzez drogi wewnętrzne nie wyznaczone na 
rysunku planu, 

 

b) dla dziaJe—, —tóre nie ”osiada–ą dostę”u do 
ul. K. Iranka - Osmeckiego lub drogi KDL, 

równiew ”o”rzez drogi wewnętrzne, do”uszcza 
się dostę” z drogi publicznej KDGP na prawe 

s—ręty; 
 

2) miejsca postojowe: 

 

a) w ilo`ci nie mnie– niw 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie, 

 

b) dla usJug wg ws—auni—a ustalonego w § 4 

ust. 2 pkt 6 wydzielone w granicach dziaJ—i 
budowlanej, 

 

c) dla usJug zlo—alizowanych w istnie–ących 
budynkach i na istnie–ących dziaJ—ach, 
”oJowonych bez”o`rednio ”rzy ulŁ KŁ Iran—a - 

Osmec—iego, —tórych ”arametry nie ”ozwala–ą 
na s”eJnienie wymagaL o—re`lonych w lit. b ｦ 

nie mnie– niw 50% ilo`ci mie–sc wyni—a–ących ze 
ws—auni—a ustalonego w § 4 ust. 2 pkt 6. 

 

§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem KDGP, o ”owierzchni o—oJo 
4,1 ha. 

 

1. Przeznaczenie terenu ｦ droga publiczna ｦ 

gJówna ruchu ”rzy`”ieszonegoŁ 
 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu, przy czym 

w na–węwszym mie–scu nie mnie–sza niw 
40,0 m; 

 

2) dwie jezdnie o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 
7,0 m —awda; 

 

3) ”as zieleni dzielący –ezdnie; 
 

4) obustronne chodniki; 

 

5) `ciew—i rowerowe, ”rzy czym do”uszcza się –e 
jako zintegrowane z chodnikami; 

 

6) ”asy zieleni urządzone– ”omiędzy –ezdniami 
a chodnikami; 

 

7) przystanki autobusowe w zatokach 

autobusowych; 

 

8) do”uszcza się —ios—i s”rzedawowe zintegrowane 

z wiatami ”rzystan—ów autobusowych; 

 

9) do”uszcza się wyJącznie no`ni—i re—lamowe 
zintegrowane z miejskim systemem informacji 

wizualne– lub systemem o`wietlenia wzdJuw ulic 
publicznych dopuszczonym w mie`cie; 

 

10) do”uszcza się realizac–ę urządzeL chroniących 
”rzed haJasem, w szczególno`ci e—rany 
akustyczne; 

 

11) czę`ci ”asa drogowego niezagos”odarowane 
”od drogę oraz obie—ty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z prowadzeniem, 

zabezpieczeniem i obsJugą ruchu 
zagos”odarować ”od zieleL urządzoną; 
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12) do”uszcza się sieci infrastruktury i uzbrojenia 

terenu nie związane z drogąŁ 
 

§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem KDL, o ”owierzchni o—oJo 
0,1 ha 

 

1. Przeznaczenie terenu ｦ droga publiczna 

lokalna. 

 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

 

1) szeroko`ć w liniach rozgranicza–ących - 16 m, 

z poszerzeniem w re–onie s—rzywowaL - zgodnie 

z rysunkiem planu; 

 

2) jezdnia ｦ o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 6 m; 

 

3) chodnik ｦ co najmniej jednostronny 

o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 1Ł5 m; 
 

4) do”uszcza się `ciew—ę rowerową; 
 

5) do”uszcza się sieci infrastru—tury i uzbrojenia 

terenu nie związane z drogą; 
 

6) do”uszcza się wyJącznie no`ni—i re—lamowe 
zintegrowane z miejskim systemem informacji 

wizualne– lub systemem o`wietlenia wzdJuw ulic 
publicznych, dopuszczonym w mie`cieŁ 

 

7) s—rzywowanie drogi KŚL z drogą KŚGP ｦ na 

”rawe s—ręty; 
 

RozdziaJ 3 

PRźśPISY KOKCOWś 

 

§ 13. Tereny ob–ęte ”lanem, do czasu 
zagospodarowania zgodnie z ich przeznaczeniem 

o—re`lonym w ”lanie, ”ozostawia się 
w dotychczasowym uwyt—owaniuŁ 

 

§ 14. Przy ustalaniu –ednorazowe– o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związ—u 
z uchwaleniem ”lanu stosu–e się staw—ę 30%Ł 

 

§ 15. Wy—onanie UchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 
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