
UCHWAŁA NR 100/99
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 31 maja 1999r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Pod Fortem".

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, zm. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr
9 poz.43, Nr1 06 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 "Pod Fortem", obejmujący, zgodnie zuchwałą
Nr 23/97 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 lutego 1997r., teren o pow. 31,40 ha, położony na północ od
ul. Grunwaldzkiej i na zachód od ul. Szańce, 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 57/94 z dnia 3 listopada 1994r., Nr 74/98 i 75/98 z 15 czerwca 1998r.
dla terenu oznaczonego "B119 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. W
wypadku znalezienia w czasie robót ziemnych przedmiotu lub obiektu zabytkowego, należy niezwłocznie
zgłosić fakt Państwowej Służbie Ochrony Zabytków.

§2

1. Integralną częścią planu jest rysunek .planu w skali 1: 1 000, stanowiący załącznik do uchwały.
2. Rysunek planu obowiązuje w zakresie następujących ustaleń graficznych:
a/ granic obszaru planu,
b/ linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
c/ odległości bezpiecznych od linii energetycznych SN i gazociągów wysokoprężnych.

§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. 0,24 ha, utrzymuje się w dotychczasowym użytkowaniu' i zabudowie, z
możliwością uzupełnienia zabudowy.
1. Ze względu na zbliżenie do zabytkowego fortu ziemnego, wymagającego ochrony widokowej, ogranicza
się rozbudowę budynków istniejących i budowę nowych, według wymogów stawianych przez Państwową
Służbę Ochrony Zabytków.
2. Przez teren przebiega linia napowietrzna 30 kV, posiadająca strefę zagrożenia po 8,0 m w każdą stronę.
Przyłącza energetyczne utrzymuje się w dotychczasowym stanie.
3. Teren uzbrojony w wodociąg, nie posiada kanalizacji. Nieruchomość należy obowiązkowo podłączyć do
kanalizacji ogólnospławnej.
4. Dojazd z ulicy Zachariasiewicza.
5. Na terenie istnieje napowietrzna linia telefoniczna. W wypadku kolizji z istniejącą zabudową, możliwość
przebudowy wg wytycznych jej zarządcy.

§5

Teren o pow. 0,45 ha, oznaczony "Mj-2" utrzymuje się w dotychczasowej funkcji budownictwa
jednorodzinnego, z możliwością rozbudowy i prowadzenia działalności gospodarczej, niezaliczanej do
szczególnie szkodliwych dla środowiska.
Ustalenia § 4 p. 1-5 obowiązują odpowiednio.

§6

Tereny o pow. 0,45 ha, oznaczone symbolami "Mj-3" przeznacza się dla budownictwa jednorodzinnego
wolnostojącego z podziałem na działki wg rysunku planu.
1. Teren nieuzbrojony. Możliwość doprowadzenia: wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego i
energii elektrycznej od strony ulicy Węgierskiej, w/g warunków technicznych zarządców istniejących sieci.
2. Dostęp ul. Krzywiecką.

§7

Teren o pow. 0,11 ha, oznaczony symbolem "Mj-4" przeznacza się na budownictwo jednorodzinne
wolnostojące. Warunki zabudowy i uzbrojenia terenu jak w § 6.

§8

Tereny oznaczone symbolem "ZD" utrzymuje się w dotychczasowej funkcji jako Pracownicze Ogrody
Działkowe podlegające ustawie szczególnej.
1. Tereny ogrodów mogą być uzbrojone w wodociąg miejski i sieć energetyczną wg warunków
technicznych stawianych przez zarządców sieci zasilających.
2. Zagospodarowanie i zabudowa terenu winne uwzględniać ograniczenia spowodowane istniejącymi
liniami energetycznymi SN i gazociągami wysokoprężnymi. Bezpieczne odległości zabudowy
przedstawiono na rysunku planu.
3. Dostępy do terenu z dróg publicznych utrzymane z możliwością przebudowy. Miejsca na parkowanie
czasowe, należy wygospodarować w obrębie terenu ogrodów.



§9

Tereny oznaczone symbolem "RP/ZO" przeznacza się zgodnie ze stanem istniejącym jako uprawy polowe, z
dopuszczeniem podziału na działki ogrodowe, z możliwością budowy altan wg zasad obowiązujących dla
"Pracowniczych Ogrodów Działkowych".
Pozostałe warunki jak w § 8, p. 1-3.

§ 10

Teren o pow. 3,70 ha, oznaczony symbolem "ZP" utrzymuje się w dotychczasowej formie jako obiekt
fortyfikacji ziemnych podlegających ochronie jako zabytek.
1. Teren należy uporządkować i odbudować wg wytycznych Państwowej Służby Ochrony Zabytków.
2. Zagospodarowanie terenu winno zapewnić:
- zadrzewienie terenu i zieleń odpowiednie do charakteru obiektu,
- dostępność terenu dla celów wypoczynkowych,
- ogólnodostępną drogę pieszojezdną wzdłuż wschodniej krawędzi terenu, zakończoną parkingiem dla

kilkunastu samochodów osobowych.

§ 11

Tereny oznaczone "Dd" utrzymuje się jako drogi dojazdowe publiczne, z możliwością rozbudowy i
modernizacji. Pasy drogowe przedstawione na rysunku planu, obejmują tereny wg obecnych granic
własności.
Możliwość poszerzenia pasów drogowych dla urządzenia nawierzchni pieszojezdnych o szerokości
minimum 4,5 m z odpowiednimi skarpami oraz budowy elementów uzbrojenia podziemnego, zgodnie z
warunkami technicznymi.

§ 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.


