
Uchwała Nr 99/99
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 31 maja 1999 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą
"Za Szańcami"

(Rzeszów, dnia 31 grudnia 1999 r.)

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13, poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997r.
Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775 i z 1998r. Nr 155 poz.
1014, Nr 162 poz. 1126), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity z 1999r. Dz. U. Nr 15, poz. 139)

Rada Miejska w Przemyślu uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Za Szańcami", obejmujący, zgodnie z
uchwałą Nr 23/97 Rady Miejskiej w Przemyśla z dnia 14 lutego 1997r., teren zawarty między ulicą Szańce
od wschodu, potokiem Kurcianka od zachodu, określony w załączniku Nr 1 do uchwały i stanowiący
częściową zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Przemyśla,
zatwierdzonego uchwałą Nr 16/XVIII/87 Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu z dnia 29 czerwca 1987r.
z późniejszymi zmianami w uchwałach Nr 7 i Nr 8 z 20 stycznia 1993r., 91/93 z dnia 26 listopada 1993r.,
Nr 57194 z dnia 3 listopada 1994r., Nr 74/98 i Nr 75/98 z 15 czerwca 1998r. dla terenu oznaczonego
"B120 ZD", zwany dalej planem.

§ 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach, jest zmiana, nieaktualnych obecnie, ustaleń
dotychczas obowiązującego planu.

1. W planie uwzględnia się wnoszone od 1993r. wnioski właścicieli i zarządców nieruchomości, a nie
uwzględnione w kolejnych zmianach w dotychczasowym planie.

2. W planie uwzględnia się warunki ochrony istniejących w sąsiedztwie budowli fortyfikacji ziemnych.

§ 2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do uchwały.*
2. (1) Rysunek planu obowiązuje w zakresie następujących ustaleń graficznych:
a) granic obszaru planu,
b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
c) linii zabudowy od strony budowli fortyfikacyjnych,
d) odległości bezpiecznych od linii energetycznych SN.

§ 3. Cały obszar planu leży w "Obszarze Górniczym Gazu Ziemnego Przemyśl", ustanowionym
decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 czerwca 1994r. Nr
GOsm/1543/C/94 o zniesieniu obszaru górniczego "Przemyśl - Jaksmanice" i utworzeniu obszaru
górniczego "Przemyśl", w związku z tym wszelkie decyzje związane z budową muszą być zgodne z
przepisami szczególnymi.

§ 4. Teren oznaczony "Mj-1", o pow. 0,16 ha, utrzymuje się w dotychczasowym użytkowaniu i
zabudowie.

1. Ze względu na zbliżenie do zabytkowego fortu ziemnego, wymagającego ochrony widokowej,
zabrania się wszelkiej rozbudowy budynków istniejących i budowy nowych.

2. Przez teren przebiega linia napowietrzna 15 kV, posiadająca strefę zagrożenia po 8,0 m w każdą
stronę. Przyłącze energetyczne utrzymuje się.

3. Teren uzbrojony w wodociąg, nie posiada kanalizacji. Nieruchomość należy obowiązkowo
podłączyć do kanalizacji realizowanej dla terenów "Mj-2" i "Mj-3".



4. Dojazd z ulicy Swobodnej utrzymuje się w stanie istniejącym.

§ 5. Teren oznaczony "Mj-2", o pow. 0,55 ha, przeznacza się na budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne, z możliwością zachowania obecnego podziału na 7 działek. W części środkowej
ograniczenie zabudowy strefą zagrożenia od napowietrznej linii 15 kV.

1. Ze względu na ochronę widokową przedpola fortu, budynki mogą mieć wysokość jednej
kondygnacji nadziemnej ze średniowysokim dachem. Wielkości i kształtu rzutu nie ogranicza się.

2. Warunkiem zabudowy jest uzbrojenie terenu w wodociąg, kanalizację sanitarną, elektrykę i gaz, z
doprowadzeniem od ul. A. Malawskiego. Doprowadzenie uzbrojenia drogą dojazdową "Dd".

3. Projekty zagospodarowania terenu mogą być opracowywane oddzielnie dla każdej działki, lecz z
zapewnieniem realizacji uzbrojenia jak w p.2 i wytycznych Konserwatora Zabytków.

§ 6. Tereny oznaczone "Mj-3", o pow. 0,22 ha, przeznacza się na budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne, z uwzględnieniem § 5, p. 1-3.

§ 7. Tereny oznaczone "RP-1", o pow. 0,36 ha, utrzymuje się w dotychczasowym użytkowaniu jako
uprawy polowe, bez prawa zabudowy i wysokich zadrzewień.

§ 8. Teren oznaczony "RO-2", o pow. 0,12 ha, utrzymuje się w dotychczasowym użytkowaniu
rolnym, z dopuszczeniem podziału i budowy altan lub domków ogrodowych o pow. do 12 m2 i całkowitej
wysokości do 4,0 m, po jednym na każdej działce. W przypadku użytkowania wody z wodociągu,
obowiązek podłączenia odpływu do kanalizacji w "Dd".

§ 9. Tereny oznaczone "RP/ZD", o pow. 0,43 ha, utrzymuje się na warunkach § 8, z możliwością
podziału na działki większe niż 0,05 ha. Sposób podziału na działki rozstrzygnie projekt
zagospodarowania terenu. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych.

§ 10. Teren oznaczony "Dd", o pow. 0.32 ha, przeznacza się na urządzenie drogi dojazdowej
wieloczłonowej o szerokości pasa 8,0 m. Droga wytworzona będzie z terenów przyległych. Droga
podłączona do ul. Szańce w rejonie bramy fortecznej i do ul. Swobodnej w rejonie fortu. Warunek § 5 p. 3
obowiązuje odpowiednio. W pasie drogowym należy prowadzić uzbrojenie dla "Mj-2" i "Mj-3".

§ 11. Tereny oznaczone "ZD", utrzymuje się w dotychczasowym użytkowaniu jako "pracownicze
ogrody działkowe". Warunki zagospodarowania regulują przepisy szczególne.

§ 12. Uchyla się dotychczasowe ustalenia m.p.o. Miasta Przemyśla, dotyczące obszaru planu.

§ 13. Zgodnie z art. 10, ust. 3 i art. 36, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się
jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30 %.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.


