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UCHWAIA Nr LXVIłńń24ł2ŃŃ9 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Bruna i R. Traugutta w Rzeszowie 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 ”kt 5 

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

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, 
”ozŁ ń59ń, z ”óunŁ zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 7ń7, z ”óunŁ zmŁ), po stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami Studium UwarunkowaL i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 

uchwalonego uchwaJą Nr XXXVIIłńń3ł2ŃŃŃ Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 4 li”ca 2ŃŃŃ rŁ, z ”óuLŁ zmŁ 
Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastę”uje: 

IŁ PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ ńŁ ńŁ Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Nr 138/9/2006 

w rejonie ul. J. Bruna i R. Traugutta w Rzeszowie, 

zwany dalej planem. 

2Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek ”lanu w skali ń:ńŃŃŃ, będący 
integralną czę`cią uchwaJy, obowiązujący 
w zakresie okre`lonym legendą, stanowiący 
zaJącznik nr ń do uchwaJy; 

2) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

stanowiące zaJącznik nr 2 do uchwaJy;* 

3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
wniesionych do ”rojektu ”lanu, stanowiące 
zaJącznik nr 3 do uchwaJyŁ* 

§ 2Ł Plan obejmuje dwa obszary wyznaczone 
granicami obszaru planu: 

1) obszar I w rejonie ul. J. Bruna ｦ okoJo ń,ń3 ha; 

2) obszar II po wschodniej stronie ul. Szkolnej, 

ograniczony ulŁ Konfederatów Barskich, 
al. voJnierzy I Armii Wojska Polskiego i terenem 
cmentarza ｦ ok. 4,7 ha. 

§ 3Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ws—auni—u intensywno`ci zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć stosunek sumy ”owierzchni 
nadziemnych kondygnacji budynków 
zlokalizowanych na terenie dziaJki budowlanej 
liczonych w zewnętrznym obrysie murów do 
”owierzchni tej dziaJki; 

2) usJugach nieuciąwliwych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi nie zaliczane do ”rzedsięwzięć 
zawsze znacząco oddziaJywujących na 
`rodowisko, a takwe do ”otencjalnie znacząco 
oddziaJywujących na `rodowiskoŁ 

§ 4Ł Ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1MN o ”owierzchni okoJo 

0,70 ha, 2MN o powierzchni 0,20 ha, 3MN 

o powierzchni 0,24 ha, 4MN o powierzchni 

ń,65 ha, tjŁ Jącznie okoJo 2,79 ha, pod 

zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną; 

2) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1MN/U o ”owierzchni okoJo 
0,84 ha, 2MN/U o ”owierzchni okoJo Ń,28 ha, 
3MN/U o ”owierzchni okoJo Ń,ń8 ha, 4MN/U 

o ”owierzchni okoJo Ń,25 ha, tjŁ Jącznie okoJo 
1,55 ha, ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną z do”uszczeniem zabudowy 
usJugowe– usJug nieuciąwliwych; 

3) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 1KDL o ”owierzchni okoJo 
0,11 ha, 2KDL o ”owierzchni okoJo Ń,Ń4 ha, 
3KDL o ”owierzchni okoJo Ń,ń6 ha, 4KDL 

o powierzchni 0,21 ha, tjŁ Jącznie okoJo 
0,52 ha, ”od drogę ”ubliczną lo—alną; 

4) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 1KDD o ”owierzchni okoJo 
0,05 ha, 2KDD o ”owierzchni okoJo Ń,74 ha, tjŁ 
Jącznie okoJo Ń,79 ha, pod drogi publiczne 

dojazdowe; 

5) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem KDW o ”owierzchni okoJo 
0,02 ha, ”od drogę wewnętrzną; 

6) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1KD/KX o ”owierzchni okoJo 
0,01 ha, 2KD/KX o ”owierzchni okoJo Ń,Ń6 ha, 
3KD/KX o ”owierzchni okoJo Ń,Ń6 ha, tjŁ Jącznie 
okoJo Ń,ń3 ha, ”od ogólnodostę”ne ciągi 
pieszo-jezdne; 

7) przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1KX o ”owierzchni okoJo 
0,01 ha, 2KX o ”owierzchni okoJo Ń,Ńń ha, 
3KX o ”owierzchni okoJo Ń,Ńń ha, tjŁ Jącznie 
okoJo Ń,Ń3 ha, ”od ”ubliczne ciągi ”iesze. 
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§ 5Ł Ustala się na obszarach I i II objętych 
planem: 

1) strefę ｭBｬ, ochrony konserwatorskiej 
zachowanych elementów zabytkowych, 
w której obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

a) w odniesieniu do budynków w”isanych do 
gminnego s”isu zabytków architektury, 
budownictwa, urbanistyki i archeologii: 

– nakazuje się zachowanie ksztaJtu bryJ 
budynków, w tym w szczególno`ci ich 
obrysów zewnętrznych, wysoko`ci i ksztaJtów 
dachu, 

– nakazuje się zachowanie roz”lanowania 
elewacji budynków, w tym zachowanie 
usytuowania gJównych wej`ć do budynków 
oraz ukJadu otworów okiennych i drzwiowych, 

– nakazuje się stosowanie drewna koloru 
ciemnego jako materiaJu wykoLczeniowego 
elewacji budynków, 

– nakazuje się krycie dachów dachówką 
ceramiczną lub blachodachówką w kolorze 
czerwonym lub brązowym, 

– do”uszcza się dobudowę ganków zadaszonych 
dachem dwuspadowym, 

b) w odniesieniu do ”ozostaJych budynków: 

– wysoko`ć budynków mieszkalnych i mieszkalno 
usJugowych do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja 

w przestrzeni poddasza, 

– nakazuje się krycie budynków mieszkalnych 
dachem, 

– nakazuje się aby ”oJacie dachowe byJy 
symetrycznie nachylone ”od kątem 3Ń do 
45 sto”ni oraz kryte dachówką ceramiczną lub 
blachodachówką w kolorze czerwonym lub 
brązowym, 

– do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków 
mieszkalnych, ”od warunkiem, we górna 
powierzchnia stropu kondygnacji podziemnej 

będzie znajdować się nie więcej niw 5Ń cm 
”owywej ”oziomu ”rojektowanego lub 
urządzonego terenu, 

– nakazuje się krycie dachami budynków 
gos”odarczych, usJugowych oraz garawy, 

– nakazuje się aby ”oJacie dachowe budynków 
gospodarczych, usJugowych oraz garawy byJy 
symetrycznie nachylone ”od kątem od 2Ń do 
45 sto”ni oraz kryte dachówką lub 
blachodachówką w kolorze czerwonym lub 
brązowym; 

2) strefę ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego, 

w której obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

 

a) nakazuje się zachowanie obiektów maJej 
architektury wpisanych do gminnej ewidencji 

zabytków architektury, budownictwa, 
urbanistyki i archeologii, 

b) nakazuje się zachowanie uksztaJtowania terenu 
takiego jak: skar”y, ”agórki, wzniesienia, 
doliny, 

c) nakazuje się aby wysoko`ć ogrodzeL nie 
”rzekraczaJa ń65 cm, 

d) zakazuje się wykonywania ogrodzeL z ”eJnego 
muru oraz ogrodzeL wykonanych 
z ”refabrykatów betonowych, 

e) zakazuje się sytuowania wolnostojących 
no`ników reklamowychŁ 

§ 6Ł Na obszarze objętym ”lanem do”uszcza się 
lokalizowanie sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej, w tym stacji transformatorowych, pod 

warunkiem, we nie wykluczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie z ich 
przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania 

okre`lonymi w ”lanieŁ 

§ 7Ł Przy zagos”odarowaniu terenów objętych 
”lanem nalewy uwzględnić uwarunkowania wynikające 
z ”rzebiegu istniejących sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej, poprzez zachowanie wymaganych 

”rze”isami odlegJo`ci lokalizowanych obiektów od 
tych sieci i urządzeL, ich ”rzebudowę lub zmianę trasy 
lub lokalizacji, stosownie do planowanego 

zagospodarowania. 

§ 8Ł Gromadzenie, segregacja oraz usuwanie 
od”adów z obszaru ”lanu ｦ na zasadach 

obowiązujących w gminie, w s”osób nie zagrawający 
`rodowisku i terenom sąsiednim; usuwanie od”adów 
”owstaJych w wyniku dziaJalno`ci usJugowej 
w o”arciu o ”rze”isy odrębneŁ 

§ 9Ł Na terenie objętym ”lanem, w terenach 
zabudowy jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku 

”lanu symbolem MN, obowiązuje do”uszczalny 
”oziom haJasu okre`lony w ”rze”isach dotyczących 
ochrony `rodowiska jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnejŁ Na ”ozostaJych 
obszarach ”oziom haJasu nie mowe ”rzekroczyć 
do”uszczalnego ”oziomu obowiązującego dla terenów 
mieszkaniowo-usJugowychŁ 

IIŁ PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

PRZEZNACZENIE, ZASADY ZAGOSPODAROWANIA 

I OBSIUGI KOMUNIKACŹJNśJ TśRśNÓW 

§ ńŃŁ Ustalenia dla terenu 1MN 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ńMN, o ”owierzchni okoJo Ń,7Ń ha, okre`lony liniami 
rozgraniczającymi oraz granicą ”lanu, ”rzeznacza się 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
wolnostojącą i bliuniacząŁ 
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2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zagos”odarowując teren, nalewy uwzględnić 
uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dzieląc teren na dziaJki budowlane nalewy 
za”ewnić: 

a) ”owierzchnię nie mniejszą niw Ń,Ń3 ha, 

b) zbliwony do ”rostokąta regularny ksztaJt 
geometryczny, 

c) dostę” do drogi ”ublicznej; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy od Ń,ń do 
0,5; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｦ nie 

mniejsza niw 3Ń% ”owierzchni dziaJkiŁ 

3. Zasady zabudowy i —sztaJtowania formy 
architektonicznej: 

ksztaJtując formę architektoniczną, nalewy 
uwzględnić uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej zachowanych 
elementów zabytkowychŁ 

4Ł źasady dostę”no`ci i obsJugi —omuni—acy–nej: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna koJowa i ”iesza: 

a) od drogi publicznej lokalnej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 1KDL, 

b) od drogi publicznej lokalnej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 2KDL, 

c) od drogi publicznej lokalnej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 1KDL, poprzez 

ogólnodostę”ny ciąg ”ieszo-jezdny oznaczony 

na rysunku planu symbolem 1KD/KX, 

d) od ulicy Szkolnej, znajdującej się ”oza granicą 
obszaru planu, 

e) od ulicy Szkolnej, znajdującej się ”oza granicą 
obszaru ”lanu, ”o”rzez drogę wewnętrzną 
oznaczoną na rysunku planu symbolem KDW; 

2) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych 
nalewy urządzić na dziaJkach budowlanych 
terenu w liczbie od 1 do 2 na jedno mieszkanie. 

§ ńńŁ Ustalenia dla terenu 2MN 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

2MN, o ”owierzchni okoJo Ń,2Ń ha, okre`lony liniami 
rozgraniczającymi oraz granicą ”lanu, ”rzeznacza się 

”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
wolnostojącąŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zagos”odarowując teren, nalewy uwzględnić 
uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dzieląc teren na dziaJki budowlane nalewy 
za”ewnić: 

a) ”owierzchnię nie mniejszą niw Ń,Ń35 ha, 

b) zbliwony do ”rostokąta regularny ksztaJt 
geometryczny, 

c) dostę” do drogi ”ublicznej; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy od Ń,ń do 

0,4; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｦ nie 

mniejsza niw 3Ń% ”owierzchni dziaJkiŁ 

3Ł źasady zabudowy i —sztaJtowania formy 
architektonicznej: 

ksztaJtując formę architektoniczną, nalewy 
uwzględnić uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej zachowanych 
elementów zabytkowychŁ 

4Ł źasady dostę”no`ci i obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna koJowa i ”iesza: 

a) od drogi publicznej lokalnej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 1KDL, 

b) od drogi publicznej lokalnej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 2KDL, 

c) od drogi publicznej dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 1KDD, 

d) od ulicy Szkolnej, znajdującej się ”oza granicą 
obszaru planu; 

2) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych 
nalewy urządzić na dziaJkach budowlanych 

terenu w liczbie od 1 do 2 na jedno mieszkanie. 

§ ń2Ł Ustalenia dla terenu 3MN 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

3MN, o ”owierzchni okoJo Ń,24 ha, okre`lony liniami 
rozgraniczającymi oraz granicą ”lanu, ”rzeznacza się 
”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
wolnostojącąŁ 
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2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zagos”odarowując teren, nalewy uwzględnić 
uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego; 

2) dzieląc teren na dziaJki budowlane nalewy 
za”ewnić: 

a) ”owierzchnię nie mniejszą niw Ń,Ń28 ha, 

b) zbliwony do ”rostokąta regularny ksztaJt 
geometryczny, 

c) dostę” do drogi ”ublicznej; 

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy od Ń,2 do 
0,8; 

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｦ nie 

mniejsza niw 2Ń% ”owierzchni dziaJkiŁ 

3Ł źasady zabudowy i —sztaJtowania formy 
architektonicznej: 

ksztaJtując formę architektoniczną, nalewy 
uwzględnić uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej zachowanych 
elementów zabytkowychŁ 

4. Zasady dostę”no`ci i obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna koJowa i ”iesza: 

a) od drogi publicznej lokalnej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 3KDL, 

b) od ulicy Romualda Traugutta, znajdującej się 
”oza granicą obszaru ”lanu i drogi ”ublicznej 
lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

3KŚL, ”o”rzez ogólnodostę”ny ciąg ”ieszo-

jezdny oznaczony na rysunku panu symbolem 

2KD/KX, 

c) od ulicy Szkolnej, znajdującej się ”oza granicą 
obszaru planu, 

d) od ulicy Romualda Traugutta, znajdującej się 
”oza granicą obszaru planu; 

2) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych 
nalewy urządzić na dziaJkach budowlanych 
terenu w liczbie od 1 do 2 na jedno mieszkanie. 

§ ń3Ł Ustalenia dla terenu 4MN 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

4MN, o powierzchni okoJo ń,65 ha, okre`lony liniami 
rozgraniczającymi oraz granicą ”lanu, ”rzeznacza się 
”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
wolnostojącąŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zagos”odarowując teren, nalewy uwzględnić 
uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolami 3KDL 

i 4KDL ｦ zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dzieląc teren na dziaJki budowlane nalewy 
za”ewnić: 

a) ”owierzchnię nie mniejszą niw Ń,04 ha, 

b) zbliwony do ”rostokąta regularny ksztaJt 
geometryczny, 

c) dostę” do drogi ”ublicznej; 

4) wskaunik intensywno`ci zabudowy od Ń,ń do 
0,7; 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｦ nie 

mniejsza niw 25% ”owierzchni dziaJkiŁ 

3Ł źasady zabudowy i —sztaJtowania formy 

architektonicznej: 

ksztaJtując formę architektoniczną, nalewy 
uwzględnić uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej zachowanych 
elementów zabytkowychŁ 

4Ł źasady dostę”no`ci i obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna koJowa i ”iesza: 

a) od drogi publicznej lokalnej oznaczonej na 

rysunku planu symbolami 3KDL i 4KDL, 

b) od ulicy Romualda Traugutta znajdującej się 
”oza granicą obszaru ”lanu i drogi ”ublicznej 
lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

3KDL, ”o”rzez ogólnodostę”ny ciąg ”ieszo-

jezdny oznaczony na rysunku panu symbolem 

2KD/KX, 

c) od ulicy Romualda Traugutta, znajdującej się 
”oza granicą obszaru ”lanu; 

2) do”uszcza się wydzielenie na terenie 
komunikacji wewnętrznej, za”ewniającej dostę”  
do drogi publicznej, o szeroko`ci nie mniejszej 
niw 5 m; 

3) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych 
nalewy urządzić na dziaJkach budowlanych 
terenu w liczbie od 1 do 2 na jedno mieszkanie. 

§ ń4Ł Ustalenia dla terenu 1MN/U 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ńMNłU, o ”owierzchni okoJo Ń,84 ha, okre`lony 
liniami rozgraniczającymi oraz granicą ”lanu, 
”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną wolnostojącą i bliuniaczą, 
z do”uszczeniem zabudowy usJugowej usJug 
nieuciąwliwych handlu i rzemiosJaŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zagos”odarowując teren, nalewy uwzględnić 
uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego; 
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2) na obszarze strefy ochrony sanitarnej od 

cmentarza, zakazuje się lokalizacji budynków 
mieszkalnych oraz usJug związanych 
z ”rodukcją, ”rzechowywaniem i dystrybucją 
wywno`ci; 

3) do”uszcza się lokalizację usJug na ”arterze 
budynkach mieszkalnych i mieszkalno-

usJugowych; 

4) do”uszcza się lokalizację usJug w oddzielnych 
jednokondygnacyjnych budynkach usJugowych; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDL ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dzieląc teren na dziaJki budowlane nalewy 
za”ewnić: 

a) ”owierzchnię nie mniejszą niw Ń,Ń3 ha, 

b) zbliwony do ”rostokąta regularny ksztaJt 
geometryczny, 

c) dostę” do drogi ”ublicznej; 

9) wskaunik intensywno`ci zabudowy od Ń,ń do 
0,8; 

10 powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｦ nie 

mniejsza niw 25% ”owierzchni dziaJkiŁ 

3Ł źasady zabudowy i —sztaJtowania formy 
architektonicznej: 

ksztaJtując formę architektoniczną, nalewy 
uwzględnić uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej zachowanych 
elementów zabytkowychŁ 

4Ł źasady dostę”no`ci i obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna koJowa i ”iesza: 

a) od ulicy Konfederatów Barskich, znajdującej się 
”oza granicą obszaru ”lanu, 

b) od ulicy Konfederatów Barskich, znajdującej się 
”oza granicą obszaru ”lanu, poprzez 

ogólnodostę”ny ciąg ”ieszo-jezdny oznaczony 

na rysunku planu symbolem 3KD/KX, 

c) od drogi publicznej lokalnej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 3KDL, 

d) od drogi publicznej lokalnej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 4KDL, 

e) od alŁ voJnierzy I Armii Wojska Polskiego, 

znajdującej się ”oza granicą obszaru ”lanu, 
”o”rzez drogę serwisową, 

f) od drogi publicznej dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 2KDD; 

2) miejsca ”ostojowe dla samochodów 
osobowych, związane z funkcją mieszkaniową 
nalewy urządzić na dziaJkach budowlanych 
terenu w liczbie od 1 do 2 na jedno mieszkanie; 

3) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych 
związane z dziaJalno`cią usJugową nalewy 
urządzić na dziaJkach budowlanych terenu 
w ilo`ci: 

a) dla usJug handlu lub usJug rzemiosJa ｦ- nie mniej 

niw ń miejsce na 5Ń m2 ”owierzchni uwytkowej 
usJug, 

b) dla usJug handlu lub usJug rzemiosJa 
o ”owierzchniach uwytkowych mniejszych niw 
50 m2 ｦ nie mniej niw ń miejsca ”ostojoweŁ 

§ ń5Ł Ustalenia dla terenu 2MN/U 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

2MNłU, o ”owierzchni okoJo Ń,28 ha, okre`lony 
liniami rozgraniczającymi ”lanu, ”rzeznacza się ”od 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, 
z do”uszczeniem zabudowy usJugowej usJug 
nieuciąwliwych handlu i rzemiosJaŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zagos”odarowując teren, nalewy uwzględnić 
uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego; 

2) na obszarze strefy ochrony sanitarnej od 

cmentarza, zakazuje się lokalizacji budynków 
mieszkalnych oraz usJug związanych 
z ”rodukcją, ”rzechowywaniem i dystrybucją 
wywno`ci; 

3) do”uszcza się lokalizację usJug na ”arterze 
budynkach mieszkalnych i mieszkalno-

usJugowych; 

4) do”uszcza się lokalizację usJug w oddzielnych 
jednokondygnacyjnych budynkach usJugowych; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDL ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu; 

6) dzieląc teren na dziaJki budowlane nalewy 
za”ewnić: 

a) ”owierzchnię nie mniejszą niw Ń,Ń5 ha, 

b) zbliwony do ”rostokąta regularny ksztaJt 
geometryczny, 

c) dostę” do drogi ”ublicznej; 

7) wskaunik intensywno`ci zabudowy od Ń,ń do 
0,3; 

8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｦ nie 

mniejsza niw 4Ń% ”owierzchni dziaJkiŁ 
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3Ł źasady zabudowy i —sztaJtowania formy 
architektonicznej: 

ksztaJtując formę architektoniczną, nalewy 
uwzględnić uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej zachowanych 
elementów zabytkowychŁ 

4Ł źasady dostę”no`ci i obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna koJowa i ”iesza: 

a) od drogi publicznej lokalnej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 3KDL; 

b) od drogi publicznej dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 2KDD; 

2) miejsca ”ostojowe dla samochodów 
osobowych, związane z funkcją mieszkaniową 
nalewy urządzić na dziaJkach budowlanych 
terenu w liczbie od 1 do 2 na jedno mieszkanie; 

3) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych 
związane z dziaJalno`cią usJugową nalewy 
urządzić na dziaJkach budowlanych terenu 
w ilo`ci: 

a) dla usJug handlu lub usJug rzemiosJa ｦ nie mniej 

niw ń miejsce na 5Ń m2 powierzchni uwytkowej 
usJug, 

b) dla usJug handlu lub usJug rzemiosJa 
o ”owierzchniach uwytkowych mniejszych niw  
50 m2 ｦ nie mniej niw ń miejsce ”ostojoweŁ 

§ ń6Ł Ustalenia dla terenu 3MN/U 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

3MN/U, o ”owierzchni okoJo Ń,ń8 ha, okre`lony 
liniami rozgraniczającymi ”lanu, ”rzeznacza się ”od 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, 
z do”uszczeniem zabudowy usJugowej usJug 
nieuciąwliwych handlu i rzemiosJaŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zagospodarowując teren, nalewy uwzględnić 
uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego; 

2) na obszarze strefy ochrony sanitarnej od 

cmentarza, zakazuje się lokalizacji budynków 
mieszkalnych oraz usJug związanych 
z ”rodukcją, ”rzechowywaniem i dystrybucją 
wywno`ci; 

3) do”uszcza się lokalizację usJug na ”arterze 
budynkach mieszkalnych i mieszkalno-

usJugowych; 

4) do”uszcza się lokalizację usJug w oddzielnych 
jednokondygnacyjnych budynkach usJugowych; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDL ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu; 

6) dzieląc teren na dziaJki budowlane nalewy 
za”ewnić: 

a) ”owierzchnię nie mniejszą niw Ń,Ń5 ha, 

b) zbliwony do ”rostokąta regularny ksztaJt 
geometryczny, 

c) dostę” do drogi ”ublicznej; 

7) wskaunik intensywno`ci zabudowy od Ń,ń do 
0,3; 

8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｦ nie 

mniejsza niw 4Ń% ”owierzchni dziaJkiŁ 

3. źasady zabudowy i —sztaJtowania formy 
architektonicznej: 

ksztaJtując formę architektoniczną, nalewy 
uwzględnić uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej zachowanych 
elementów zabytkowychŁ 

4Ł źasady dostę”no`ci i obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna koJowa i ”iesza: 

a) od drogi publicznej lokalnej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 3KDL, 

b) od drogi publicznej dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 2KDD; 

2) miejsca ”ostojowe dla samochodów 
osobowych, związane z funkcją mieszkaniową 
nalewy urządzić na dziaJkach budowlanych 
terenu w liczbie od 1 do 2 na jedno mieszkanie; 

3) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych 
związane z dziaJalno`cią usJugową nalewy 
urządzić na dziaJkach budowlanych terenu 
w ilo`ci: 

a) dla usJug handlu lub usJug rzemiosJa ｦ nie mniej 

niw ń miejsce na 5Ń m2 ”owierzchni uwytkowej 
usJug, 

b) dla usJug handlu lub usJug rzemiosJa 
o ”owierzchniach uwytkowych mniejszych niw 
50 m2 ｦ nie mniej niw ń miejsce ”ostojoweŁ 

§ ń7Ł Ustalenia dla terenu 4MN/U 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

4MNłU, o ”owierzchni okoJo Ń,25 ha, okre`lony 
liniami rozgraniczającymi oraz granicą ”lanu, 
”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną wolnostojącą, z do”uszczeniem 
zabudowy usJugowej usJug nieuciąwliwych handlu 
i rzemiosJaŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zagos”odarowując teren, nalewy uwzględnić 
uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego; 
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2) na obszarze strefy ochrony sanitarnej od 

cmentarza, zakazuje się lokalizacji budynków 
mieszkalnych oraz usJug związanych 

z ”rodukcją, ”rzechowywaniem i dystrybucją 
wywno`ci; 

3) do”uszcza się lokalizację usJug na ”arterze 
budynkach mieszkalnych i mieszkalno-

usJugowych; 

4) do”uszcza się lokalizację usJug w oddzielnych 
jednokondygnacyjnych budynkach usJugowych; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDL ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu; 

6) dzieląc teren na dziaJki budowlane nalewy 
za”ewnić: 

a) ”owierzchnię nie mniejszą niw Ń,Ń5 ha, 

b) zbliwony do ”rostokąta regularny ksztaJt 
geometryczny, 

c) dostę” do drogi ”ublicznej; 

7) wskaunik intensywno`ci zabudowy od Ń,ń do 

0,3; 

8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｦ nie 

mniejsza niw 4Ń% ”owierzchni dziaJkiŁ 

3. źasady zabudowy i —sztaJtowania formy 
architektonicznej: 

ksztaJtując formę architektoniczną, nalewy 
uwzględnić uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej zachowanych 
elementów zabytkowychŁ 

4Ł źasady dostę”no`ci i obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna koJowa i ”iesza: 

a) od drogi publicznej lokalnej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 3KDL, 

b) od drogi publicznej dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 2KDD, 

c) od ulicy Szkolnej znajdującej się ”oza granicą 
obszaru planu; 

2) miejsca ”ostojowe dla samochodów 
osobowych, związane z funkcją mieszkaniową 
nalewy urządzić na dziaJkach budowlanych 
terenu w liczbie od 1 do 2 na jedno mieszkanie; 

3) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych 
związane z dziaJalno`cią usJugową nalewy 
urządzić na dziaJkach budowlanych terenu 
w ilo`ci: 

a) dla usJug handlu lub usJug rzemiosJa ｦ nie mniej 

niw ń miejsce na 5Ń m2 ”owierzchni uwytkowej 
usJug, 

b) dla usJug handlu lub usJug rzemiosJa 
o ”owierzchniach uwytkowych mniejszych niw 
50 m2 ｦ nie mniej niw ń miejsce ”ostojoweŁ 

§ ń8Ł Ustalenia dla terenu 1KDL 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ńKŚL, o ”owierzchni okoJo Ń,ńń ha, okre`lony liniami 
rozgraniczającymi ”lanu oraz granicą ”lanu, 
”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną lokalnąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mniejsza niw ń2 m, zgodnie z rysunkiem ”lanu; 

2) szeroko`ć jezdni - nie mniejsza niw 6 m; 

3) obustronne chodniki. 

3Ł źasady ”owiązaL —omuni—acy–nych: 

dojazd od ulicy Juliana Bruna znajdującej się 
”oza granicą obszaru ”lanu oraz od drogi ”ublicznej 
dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

ńKŚŚ, a takwe od drogi publicznej lokalnej oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 2KDL i od 

ogólnodostę”nego ciągu ”ieszo-jezdnego oznaczonego 

na rysunku planu symbolem1KD/KX. 

§ ń9Ł Ustalenia dla terenu 2KDL 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

2KŚL, o ”owierzchni okoJo Ń,Ń4 ha, okre`lony liniami 
rozgraniczającymi ”lanu oraz granicą ”lanu, 
”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną lokalnąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mniejsza niw ń2 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) szeroko`ć jezdni - nie mniejsza niw 6 m; 

3) obustronne chodniki; 

4) do dnia wydania ”ozwolenia na budowę drogi, 
o której mowa w ustŁ ń, teren ”rzeznacza się 
”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
wolnostojącą oraz niezbędne sieci infrastruktury 

technicznej, z uwzględnieniem nastę”ujących 
zasad: 

a) ksztaJtując formę architektoniczną, nalewy 
uwzględnić uwarunkowania wynikające 
z ”oJowenia w strefie ｭBｬ ochrony 
konserwatorskiej zachowanych elementów 
zabytkowych, 

b) zagos”odarowując teren, nalewy uwzględnić 
uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego, 

c) zakazuje się wznoszenia nowych budynków, 

d) zakazuje się rozbudowy, nadbudowy oraz 
”rzebudowy budynku istniejącego, 
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e) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mniejsza niw 3Ń% ”owierzchni dziaJki, 

f) dostę”no`ć komunikacyjna od ulicy Szkolnej, 
znajdującej się ”oza granicą obszaru ”lanuŁ 

3Ł źasady ”owiązaL —omuni—acy–nych: 

dojazd od ulicy Szkolnej, znajdującej się ”oza 
granicą obszaru ”lanu oraz od drogi ”ublicznej lokalnej 
oznaczonej na rysunku planu symbolami 1KDL. 

§ 2ŃŁ Ustalenia dla terenu 3KDL 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

3KŚL, o ”owierzchni okoJo Ń,ń6 ha, okre`lony liniami 
rozgraniczającymi ”lanu oraz granicą ”lanu, 
”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną lokalnąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mniejsza niw ń2 m, zgodnie z rysunkiem ”lanu; 

2) szeroko`ć jezdni - nie mniejsza niw 6 m; 

3) obustronne chodniki. 

3Ł źasady ”owiązaL —omuni—acy–nych: 

dojazd od ulicy Szkolnej, znajdującej się ”oza 
granicą obszaru ”lanu oraz od ogólnodostę”nego ciągu 
pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2KŚłKX, a takwe od drogi ”ublicznej 
lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL. 

§ 2ńŁ Ustalenia dla terenu 4KDL 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

4KŚL, o ”owierzchni okoJo Ń,2ń ha, okre`lony liniami 
rozgraniczającymi ”lanu oraz granicą ”lanu, 
”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną lokalnąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mniejsza niw ń2 m, zgodnie z rysunkiem ”lanu; 

2) szeroko`ć jezdni - nie mniejsza niw 6 m; 

3) obustronne chodniki; 

4) do dnia wydania ”ozwolenia na budowę drogi, 
o której mowa w ustŁ ń, teren ”rzeznacza się 
”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
bliuniaczą oraz niezbędne sieci infrastruktury 
technicznej, z uwzględnieniem nastę”ujących 
zasad: 

a) ksztaJtując formę architektoniczną, nalewy 
uwzględnić uwarunkowania wynikające 
z ”oJowenia w strefie ｭBｬ ochrony 

konserwatorskiej zachowanych elementów 
zabytkowych, 

b) zagos”odarowując teren, nalewy uwzględnić 
uwarunkowania wynikające z ”oJowenia 
w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego, 

c) zakazuje się wznoszenia nowych budynków, 

d) zakazuje się rozbudowy, nadbudowy oraz 

”rzebudowy budynku istniejącego, 

e) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mniejsza niw 3Ń% ”owierzchni dziaJki, 

f) dostę”no`ć komunikacyjna od ulicy Romualda 
Traugutta, znajdującej się ”oza granicą obszaru 
planu. 

3Ł źasady ”owiązaL —omuni—acy–nych: 

dojazd od ulicy Konfederatów Barskich i ulicy 
Romualda Traugutta, znajdujących się ”oza granicami 
obszaru planu oraz od drogi publicznej lokalnej 

oznaczonej na rysunku planu 3KDL. 

§ 22Ł Ustalenia dla terenu 1KDD 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ńKŚŚ, o ”owierzchni okoJo Ń,Ń5 ha, okre`lony liniami 
rozgraniczającymi ”lanu oraz granicą ”lanu, 
”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną dojazdowąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mniejsza niw ńŃ m, zgodnie z rysunkiem ”lanu; 

2) szeroko`ć jezdni - nie mniejsza niw 5 m; 

3) obustronne chodniki. 

3Ł źasady ”owiązaL —omuni—acy–nych: 

dojazd od drogi publicznej lokalnej oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 1KDL oraz od ulicy 

Juliana Bruna znajdującej się ”oza granicą obszaru 
planu. 

§ 23Ł Ustalenia dla terenu 2KDD 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

2KŚŚ o ”owierzchni okoJo Ń,74 ha, okre`lony liniami 
rozgraniczającymi ”lanu oraz granicą ”lanu ”rzeznacza 
się ”od drogę ”ubliczną dojazdową wraz z ”arkingiemŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mniejsza niw ńŃ m, zgodnie z rysunkiem ”lanu; 

2) szeroko`ć jezdni - nie mniejsza niw 6 m; 

3) obustronne chodniki ｦ na odcinku drogi od ulicy 

Szkolnej, znajdującej się ”oza granicą obszaru 
planu, do cmentarza; 

4) chodnik wzdJuw ogrodzenia cmentarza; 
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5) chodnik ”o ”óJnocnej stronie drogi; 

3Ł źasady ”owiązaL —omuni—acy–nych: 

dojazd od alŁ voJnierzy I Armii Wojska Polskiego 
”o”rzez drogę serwisową oraz od ulicy Szkolnej, 

znajdujących się ”oza granicami obszaru ”lanu. 

§ 24Ł Ustalenia dla terenu KDW 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

KŚW o ”owierzchni okoJo Ń,Ń2 ha, okre`lony liniami 
rozgraniczającymi ”lanu oraz granicą ”lanu, 

”rzeznacza się ”od drogę wewnętrznąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mniejsza niw 5 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady ”owiązaL —omuni—acy–nych: 

dojazd od ulicy Szkolnej znajdującej się ”oza 

granicą obszaru ”lanuŁ 

§ 25Ł Ustalenia dla terenu 1KD/KX 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ńKŚłKX, o ”owierzchni okoJo Ń,Ńń ha, okre`lony 
liniami rozgraniczającymi ”lanu, ”rzeznacza się ”od 
ogólnodostę”ny ciąg ”ieszo-jezdny. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mniejsza niw 5 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady ”owiązaL —omuni—acy–nych: 

dojazd od drogi publicznej lokalnej oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 1KDL. 

§ 26Ł Ustalenia dla terenu 2KD/KX 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

2KŚłKX, o ”owierzchni okoJo Ń,Ń6 ha, okre`lony 
liniami rozgraniczającymi ”lanu oraz granicą ”lanu, 
”rzeznacza się ”od ogólnodostę”ny ciąg ”ieszo-

jezdny. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 5 m. 

3Ł źasady ”owiązaL —omuni—acy–nych: 

dojazd od drogi publicznej lokalnej oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 3KDL oraz od ulicy 

Romualda Traugutta, znajdującej się ”oza granicą 
obszaru planu. 

 

§ 27Ł Ustalenia dla terenu 3KD/KX 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem, 

3KŚłKX o ”owierzchni okoJo Ń,Ń6 ha, okre`lony 
liniami rozgraniczającymi ”lanu oraz granicą ”lanu, 
”rzeznacza się ”od ogólnodostę”ny ciąg ”ieszo-

jezdny. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mniejsza niw 5 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3. źasady ”owiązaL —omuni—acy–nych: 

dojazd od ulicy Konfederatów Barskich, 
znajdującej się ”oza granicą obszaru ”lanuŁ 

§ 28Ł Ustalenia dla terenu 1KX 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ńKX, o ”owierzchni okoJo Ń,Ńń ha, okre`lony liniami 
rozgraniczającymi ”lanu, ”rzeznacza się ”od ”ubliczny 
ciąg ”ieszyŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mniejsza niw 2,5 mŁ 

3Ł źasady ”owiązaL —omuni—acy–nych: 

doj`cie od drogi ”ublicznej lokalnej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 3 KDL, oraz drogi 

publicznej dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 2 KDD. 

§ 29Ł Ustalenia dla terenu 2KX 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

2KX, o ”owierzchni okoJo Ń,Ńń ha, okre`lony liniami 
rozgraniczającymi ”lanu, ”rzeznacza się ”od ”ubliczny 
ciąg ”ieszyŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mniejsza niw 2,5 mŁ 

3Ł źasady ”owiązaL —omuni—acy–nych: 

doj`cie od drogi ”ublicznej lokalnej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 3 KDL oraz drogi 

publicznej dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 2 KDD. 

§ 3ŃŁ Ustalenia dla terenu 3KX 

1. Przeznaczenie terenu: 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

3KX, o ”owierzchni okoJo Ń,Ńń ha, okre`lony liniami 
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rozgraniczającymi ”lanu, ”rzeznacza się ”od ”ubliczny 
ciąg ”ieszyŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mniejsza niw 2,5 mŁ 

3Ł źasady ”owiązaL —omuni—acy–nych: 

doj`cie od drogi ”ublicznej lokalnej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 3KDL oraz drogi 

publicznej dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 2KDD. 

IIIŁ źASAŚŹ ROźBUŚOWŹ I BUŚOWŹ SŹSTśMÓW 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 3ńŁ źao”atrzenie w wodę ｦ z miejskiej sieci 

wodociągowej ”o jej rozbudowie w obrębie obszaru 
”lanu ”rzez ”oJączenie w ukJad ”ier`cieniowy 
przewodu ŚNńńŃ w ulŁ JŁ Bruna, znajdującej się ”oza 
granicami obszaru planu, z przewodem DN 150/160 

w ulŁ RŁ Traugutta, znajdującej się ”oza granicami 
obszaru planu, przewodem DN 150 poprowadzonym 

w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych w na 
rysunku planu symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL i 4KDL. 

§ 32Ł Od”rowadzanie `cieków sanitarnych ｦ do 

miejskiej kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie 

w obrębie obszaru ”lanu z wykorzystaniem kanalizacji 
sanitarnej, ŚN 2ŃŃ w ulŁ JŁ Bruna, znajdującej się 
poza granicami obszaru planu, DN 200 w ul. Szkolnej, 

znajdującej się ”oza granicami obszaru ”lanu, DN 200 

w ulŁ RŁ Traugutta, znajdującej się ”oza granicami 
obszaru planu, oraz ŚN 2ŃŃ w alŁ voJnierzy ń Armii 
Wojska Polskiego i ulŁ Konfederatów Barskich, 
znajdujących się ”oza granicami obszaru planu.. 

§ 33Ł Od”rowadzanie wód o”adowych ｦ do 

miejskiej kanalizacji deszczowej przez wybudowanie 

kanaJu deszczowego ŚN 3ŃŃ do ŚN 400 

w ul. J Bruna, znajdującej się ”oza granicami obszaru 
planu i jej ”rzedJuwenia w obrębie terenów 
oznaczonych na rysunku symbolami: 1KDL, 2KDL, 

3KŚL i 4KŚL, z wylotem kanaJu do ”otoku MJynówka 
w rejonie ulŁ Na SkaJy, znajdującej się ”oza granicami 
obszaru planu.Ł W ”oJudniowo-wschodniej czę`ci 
obszaru ”lanu wody o”adowe będą od”rowadzane do 
kanaJu deszczowego DN 300 w ul. R. Traugutta 

i czę`ci alŁ voJnierzy I Armii Wojska Polskiego, 
znajdujących się ”oza granicami obszaru ”lanuŁ 

§ 34Ł źao”atrzenie w gaz ｦ z miejskiej sieci 

gazowej w technice `rednio”ręwnej o ”rzekroju ŚN 
200 do DN 250 (magistrala) po jej uzupeJniającej 
rozbudowie w obrębie obszaru ”lanuŁ 

§ 35Ł źao”atrzenie w cie”Jo ｦ z indywidualnych 

uródeJ cie”Ja o”artych na no`nikach energii nie 
”ogarszających stanu `rodowiska naturalnegoŁ 

§ 36Ł źao”atrzenie w energię elektryczną ｦ 

z elektroenergetycznej sieci miejskiej liniami 

kablowymi. 

§ 37Ł ńŁ Linie kablowe sieci 
telekomunikacyjnych ”owinny być wykonane jako 
podziemne. 

2Ł Na obszarze objętym granicami ”lanu 
zakazuje się sytuowania wolnostojących wiew lub 
masztów antenowychŁ 

IVŁ PRźśPISŹ PRźśJ_CIOWś I KOKCOWE 

§ 38Ł Tereny objęte granicami ”lanu mogą być 
wykorzystywane w s”osób dotychczasowy do czasu 
ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 

§ 39Ł Przy ustalaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 
z uchwaleniem planu stosuje się stawkę 3Ń%Ł 

§ 4ŃŁ Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 4ńŁ UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

* źaJączników nie ogJasza sięŁ 
 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Konrad Fi–oJe— 
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