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UCHWAIA Nr XIVł297ł2Ńńń 

 RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 12 lipca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 174/1/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 42ł99 obowiązującego ”rzy ulŁ źielone Wzgórze w Rzeszowie 
 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 

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

o samorządzie gminnym (Śz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z ”óun. zm.), oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

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

”rzy–ętego uchwaJą Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r., z ”óun. zm. Rada 
Miasta Rzeszowa uchwala, co nastę”u–e: 
 

RozdziaJ ń 

 

PRźEPISY OGÓLNE 

 

§ 1. 1. Uchwala się Zmianę Nr 174/1/2009, 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 42/99 obowiązu–ącego ”rzy ul. Zielone Wzgórze 
w Rzeszowie, uchwalonego uchwaJą Nr XV/140/2000 
Rady Gminy w _wilczy z dnia 27 wrze`nia 2000 r., 
opublikowanego w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 72 ”oz. 814, zwaną 
dale– ｭzmianą ”lanuｬ. 

 

2. ZaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) rysunek zmiany planu w skali 1:1000, 

stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, 
obowiązu–ący w za—resie o—re`lonym legendą, 
stanowiący zaJączni— nr 1; 

 

2) rysunek zmienianego planu, o —tórym mowa 
w ust. 1 ninie–sze– uchwaJy, w skali 1:2000, 

będący integralną czę`cią zmiany ”lanu, 
stanowiący zaJączni— nr 2 do uchwaJy; 
 

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar 

o ”owierzchni o—oJo 5,3 ha, ”oJowony ”rzy ul. Zielone 
Wzgórze w Rzeszowie, o—re`lony granicami zmiany 
”lanu, oznaczonymi na zaJączni—u Nr 1 do niniejszej 

uchwaJy oraz oznaczony —onturem na zaJączni—u Nr 2. 
 

§ 3. 1. W zmianie ”lanu ustala się 
przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku zmiany 

planu symbolem MN2, o ”owierzchni o—oJo 5,3 ha, 
”od zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną. 

 

2. Ile—roć w uchwale ”rzywoJu–e się symbol, 
o —tórym mowa w § 3 ust.1, nalewy ”rzez to rozumieć 
symbol zastosowany na zaJączni—u nr 1 do uchwaJy, 
od”owiada–ący terenowi o o—re`lonym w uchwale 

przeznaczeniu. 

 

3. Ile—roć w uchwale mowa o: 

 

1) linii rozgranicza–ącej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
linię wyznacza–ącą granice między terenami 
o równym ”rzeznaczeniu; 

 

2) ws—auni—u mie–sc ”osto–owych dla usJug ｦ 

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, odpowiednio do zajmowanej powierzchni 

wewnętrzne– w budynku zgodnie z § 7 ust. 2. 

pkt 4 lit. c i d, wyrawoną w ”oniwsze– tabeli: 
 

 

 

 

-Rodza– usJug -Liczba miejsc postojowych 

dla —lientów do ”owierzchni 
wewnętrznej budynku 

-Liczba miejsc postojowych 

dla obsJugi i dostaw do powierzchni 

wewnętrzne– budyn—u 

-usJugi handlu 

s”owywcze 

-1 mie–sce na —awde 30 m2 ”owierzchni -1 mie–sce na —awde 200 m2 ”owierzchni 

-usJugi gastronomii -1 mie–sce na —awde 30 m2 ”owierzchni -1 mie–sce na —awde 200 m2 ”owierzchni 
-usJugi serwisowo - 
naprawcze 

-1 mie–sce na —awde 100 m2 ”owierzchni -1 mie–sce na —awde 200 m2 ”owierzchni 

-usJugi administracy–ne 

biurowe 

inne 

-1 mie–sce na —awde 100 m2 ”owierzchni -1 mie–sce na —awde 50 m2 ”owierzchni 

-przy czym, w ”rzy”ad—u wielofun—cy–no`ci obie—tów nalewy ”rzy–ąć na–wywszą liczbę mie–sc ”osto–owych, 
o—re`loną dla –edne– z fun—c–i zna–du–ące– się w danym budynku mieszkalno- usJugowym, gos”odarczo-usJugowym 
lub garawowo-usJugowym. 
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§ 4. 1. Ustala się nastę”u–ące zasady ochrony 
`rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu: 

 

1) za—azu–e się lo—alizowania ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o; 

 

2) ”rzedsięwzięcia mogące ”otenc–alnie znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o, lo—alizowane na 

terenie ob–ętym ”lanem nie ”owinny w”Jywać 
na pogorszenie stanu powietrza 

atmosferycznego; 

 

3) ogrzewanie obie—tów - indywidualne 

wy—orzystu–ące nis—oemisy–ne uródJa energii 
cieplnej lub zastosowanie technologii spalania 

nie ”owodu–ące– zwię—szenia emisji 

zanieczyszczeL; 
 

4) ”rzy zagos”odarowaniu terenów nalewy 
uwzględnić uwarun—owania wyni—a–ące 
z ”rzebiegu istnie–ące– infrastru—tury 
technicznej, poprzez zachowanie wymaganych 

”rze”isami odlegJo`ci lo—alizowanych obie—tów 
od tych sieci; w przypadku wystą”ienia —oliz–i 
”ro–e—towanych obie—tów z istnie–ącymi 
sieciami infrastruktury technicznej lub 

urządzeniami infrastru—tury techniczne–, 
do”uszcza się ich ”rzebudowę, zmianę trasy 
lub lokalizacji, stosownie do planowanego 

zagospodarowania. 

 

§ 5. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastru—tury techniczne–: 
 

1) zaopatrzenie w wodę ｦ 

 

a) z istnie–ącego wodociągu ø 110 mm 
usytuowanego w drodze publicznej dojazdowej 

oznaczonej na rysunku planu Nr 42/99 

symbolem Ś ”o”rzez rozbudowę sieci 
wodociągowe–, 

 

b) do”uszcza się zao”atrzenie w wodę ze uródeJ 
indywidualnych; 

 

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

 

a) do mie–s—ie– oczyszczalni `cie—ów ”o”rzez 
system kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, 

w szczególno`ci do —anaJów sanitarnych 
o `rednicach nie mnie–szych niw ø 200 mm 
lokalizowanych: 

 

- wzdJuw zachodnie– granicy obszaru ob–ętego 
planem - w drodze publicznej dojazdowej 

oznaczonej na rysunku planu Nr 42/99 

symbolem D, 

 

- wzdJuw wschodnie– granicy obszaru ob–ętego 
planem, 

 

- od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych 
z ”rzedmiotowego terenu będzie mowliwe ”o 
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej 

w rejonie osiedla Pustki, poza obszarem zmiany 

planu, 
 

b) do czasu realizac–i rozwiązaL o—re`lonych 
w lit. a do”uszcza się lo—alizac–ę 
przydomowych oczyszczalni `cie—ów lub 
od”rowadzenie `cie—ów do zbiorni—ów 
bezod”Jywowych na nieczysto`ci cie—Je; 

 

3) od”rowadzenie wód o”adowych ｦ 

 

a) ”o”rzez —analizac–ę deszczową o przekrojach 

nie mnie–szych niw Ø 400 mm lo—alizowaną 
w drodze publicznej dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu Nr 42/99 symbolem D, do 

istnie–ącego cie—u wodnego P-8 po jego 

modernizacji, poprzez planowany 

powierzchniowy zbiornik retencyjny 

lo—alizowany ”o ”óJnocno-wschodniej stronie 

poza obszarem zmiany planu, 

 

b) do czasu realizac–i rozwiązaL o—re`lonych 
w lit. a do”uszcza się od”rowadzenie wód 
opadowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi (na 
teren wJasne– nieruchomo`ci), w s”osób nie 
”owodu–ący naruszenia stosun—ów wodnych na 
dziaJ—ach sąsiednich osób trzecich; 

 

4) zaopatrzenie w gaz ｦ 

 

a) z istnie–ącego gazociągu `redniego ci`nienia ŚN 
100 mm ”rzebiega–ącego ”o ”óJnocne– stronie 
terenu, poza obszarem zmiany planu, poprzez 

realizac–ę gazociągu o przekroju nie mniejszym 

niw ŚN 50 mm lo—alizowanego w drodze 

publicznej dojazdowej oznaczonej na rysunku 

planu Nr 42/99 symbolem D, 

 

b) do”uszcza się li—widac–ę nieczynnego rurociągu 
kopalnianego DN 80 mm; 

 

5) zaopatrzenie w energię ele—tryczną - z sieci 

ele—troenergetyczne–, do”uszcza się mowliwo`ć 
korzystania z indywidualnych uródeJ energii 
elektrycznej; 

 

6) linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne 

”rzewodowe nalewy ”rowadzić –a—o ”odziemne; 
do”uszcza się zachowanie istnie–ących linii 
nadziemnych; 

 

2. Gromadzenie od”adów —omunalnych, 
segregacja oraz ich usuwanie na zasadach 

obowiązu–ących w gminie. 

 

3. Śo”uszcza się lo—alizac–ę inwestyc–i celu 
publicznego z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–. 

 

§ 6. 1. Przy lo—alizac–i obie—tów nalewy 
uwzględnić ”rzebieg istnie–ących sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie 

wymaganych obowiązu–ącymi ”rze”isami odlegJo`ci 
od tych sieci i urządzeL lub ich ”rzeJowenie, 
a w ”rzy”ad—u nadziemne– linii ele—tryczne– równiew 
skablowanie - stosownie do planowanego 

zagospodarowania. 

 

2. W zagos”odarowaniu terenu nalewy 
uwzględnić uwarun—owania wyni—a–ące z jego 

”oJowenia w obszarze i terenie górniczym 
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,,Kielanów—a-Rzeszów-1ｬ utworzonego dla zJowa gazu 
ziemnego decyz–ą MO_ZNiL Nr GK/w—/MN/2090/98 
z dnia 3.12.1998 r. 

 

RozdziaJ 2 

 

PRźEPISY SźCźEGÓIOWE 

 

§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany 

planu symbolem MN2, o powierzchni o—oJo 5,3 ha, 
”rzeznacza się ”od: 
 

1) zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną wolno 
sto–ącą, bliuniaczą lub szeregową; 

 

2) —omuni—ac–ę wewnętrzną; 
 

3) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące. 
 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

 

1) nie”rze—raczalna linia zabudowy dla budyn—ów 
- 10 m od linii rozgranicza–ące– istnie–ące– drogi 
uchwalonej w planie Nr 42/99 oznaczonej na 

rysunku planu symbolem D - poza granicami 

zmiany planu; 

 

2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza 

niw 35% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
 

3) powierzchnia zabudowy budynkami - nie 

wię—sza niw: 
 

a) 35% ”owierzchni dziaJ—i w zabudowie wolno 

sto–ące–, 
 

b) 45% ”owierzchni dziaJ—i w zabudowie 

bliuniacze–, 
 

c) 55% ”owierzchni dziaJ—i w zabudowie 

szeregowej; 

 

4) do”uszcza się: 
 

a) lo—alizac–ę budyn—ów gos”odarczych 
o ”owierzchni do 70 m2 oraz budyn—ów 
garawowych na 1-2 samochody osobowe, 

 

b) lo—alizac–ę budowli i obie—tów maJe– 
archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy mieszkaniowej w szczególno`ci 
altany, wiaty, szklarnie, grille, 

 

c) do”uszcza się wy—orzystanie do 30% 
”owierzchni wewnętrzne– budyn—ów 
miesz—alnych dla fun—c–i usJugowych, nie 
”ogarsza–ących stanu `rodowis—a i warun—ów 
wycia miesz—aLców, 

 

d) ”owierzchnia usJugowa w budynkach 

gospodarczych i garawowych nie mowe 
”rze—raczać 70% ”owierzchni wewnętrzne– 
budynku; 

 

5) ustala się ws—auni— mie–sc ”osto–owych dla 
dziaJ—i zabudowane–: 

 

a) budynkiem mieszkaniowym jednorodzinnym, co 

najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodu 

osobowego na jedno mieszkanie, 

 

b) budynkiem mieszkaniowym oraz gospodarczym 

lub garawowym z do”uszczeniem usJug, 
za”ewnić urządzenie –a— w lit. a oraz 

od”owiednie– ilo`ci mie–sc ”osto–owych dla tych 
usJug, wedJug ws—auni—a zawartego w § 3 

pkt 5. 

 

3. Zasady —sztaJtowania formy 
archite—toniczne– obie—tów: 
 

1) wyso—o`ć zabudowy miesz—aniowe– nie wywsza 
niw 10 m, do 3 kondygnacji nadziemnych 

w tym ”oddasze uwyt—owe; 
 

2) wyso—o`ć budyn—ów gos”odarczych oraz 
budyn—ów garawowych ｦ 1 kondygnacja 

nadziemna, nie wywsza niw 6 m; 

 

3) wyso—o`ć altan, wiat, sz—larni itd. nie wywsza 
niw 4 m; 

 

4) do”uszcza się ”od”iwniczenie budyn—ów; 
 

5) ”rzy—rycie budyn—ów dachami o nachyleniu 

”oJaci od 35° do 45°; 
 

6) ”rzy—rycie dachów s”adzistych dachów—ą 
ceramiczną, blachodachów—ą lub dachów—ą 
bitumiczną w kolorze naturalnej ceramiki; 

 

7) elewac–e frontowe budyn—ów miesz—alnych 
nalewy sytuować równolegle do frontu dziaJ—i 
budowlanej. 

 

4. Zasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 
 

1) teren MN2 mowna zagos”odarować w oparciu 

o istnie–ące ”odziaJy na dziaJ—i, do”uszcza się 
Jączenie dziaJe— oraz do”uszcza się ”odziaJy na 
dziaJ—i budowlane, ”od warun—iem zachowania 
zasady, we ”owstaną nowe dziaJ—i 
o ”owierzchni nie mnie–sze– niw: 

 

a) 0,08 ha - w zabudowie wolnosto–ące–, 
 

b) 0,05 ha - w zabudowie bliuniacze–, 
 

c) 0,03 ha - w zabudowie szeregowej; 

 

2) szero—o`ć frontu dziaJe— nie mnie–sza niw: 
 

a) dla zabudowy wolnosto–ące– - 18,0 m, 

 

b) dla zabudowy bliuniacze– - 14,0 m, 

 

c) dla zabudowy szeregowej - 9,0 m; 

 

3) —ąt ”oJowenia granic nowych dziaJe— 
w stosun—u do linii istnie–ących ”odziaJów 
wJasno`ciowych - 90° z toleranc–ą ± 5°; 
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4) —awda nowo wydzielona dziaJ—a budowlana 
musi ”osiadać bez”o`redni lub ”o`redni dostę” 
do istnie–ące– drogi uchwalone– w planie 

Nr 42/99 oznaczonej na rysunku planu 

symbolem D, jako teren komunikacji - poza 

granicami zmiany planu; 

 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJ—i lub dziaJe— 
”od drogi wewnętrzne o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw 5 m; 

 

6) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia i budowle infrastruktury technicznej 

o innych ”arametrach niw wymienione w pkt 1-

5, ”rzy czym wiel—o`ć ”owierzchni i —sztaJt 
dziaJe— nalewy dostosować do warun—ów 
technicznych dotyczących lo—alizowania 
budowli. 

 

5. Zasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na, bez”o`rednio 
z istnie–ące– drogi uchwalone– w planie 

Nr 42/99 oznaczonej na rysunku planu 

symbolem D, jako teren komunikacji - poza 

granicami zmiany planu; 

 

2) do”uszcza się dostę” do wymienione– 
w pkt 1 drogi publicznej poprzez wydzielone 

drogi wewnętrzne lub sJuwebno`ci gruntowe. 
 

6. Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu, –a— dla zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej. 

RozdziaJ 3 

PRźEPISY KOKCOWE 

 

§ 8. Tracą moc ustalenia uchwaJy 
Nr XV/140/2000 Rady Gminy w _wilczy z dnia 

27 wrze`nia 2000 r. w za—resie dotyczącym 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 42/99 w granicach ob–ętych zmianą 
Nr 174/1/2009 w za—resie tre`ci uchwaJy oraz 
zaJączni—a graficznego Nr 25. 

 

§ 9. Śo czasu realizac–i ustaleL zmiany ”lanu 
tereny pozostawia się w dotychczasowym 

uwyt—owaniu. 
 

§ 10. Ustala się staw—ę ”rocentową, na 
”odstawie —tóre– o—re`la się –ednorazową o”Jatę 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związ—u 
z uchwaleniem zmiany planu, w wyso—o`ci 30%. 

 

§ 11. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

 

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

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa  

 

Andrzej Dec 
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