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UCHWAIA NR Vł8Ńł2Ńńń 

 RADY MIASTA RZESZOWA 

 z dnia 25 stycznia 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr ń36ł7ł2ŃŃ6 dla terenów przemysJowych w dzielnicy ZaJęwe w Rzeszowie 

 
ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ ń8 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 2Ń ustŁ ń 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 XXXVIIłńń3ł2ŃŃŃ z dnia 

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

RozdziaJ ń 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. ńŁ Uchwala się Mie–scowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 136/7/2006 dla 

terenów ”rzemysJowych w dzielnicy źaJęwe 
w Rzeszowie, zwany dalej planem. 

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

1) zaJączni— nr ń - rysunek planu wykonany na 

mapie w s—ali ń:2ŃŃŃ, stanowiący integralną 
czę`ć uchwaJy i 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. 

§ 2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni o—oJo 
ń6ń ha, ”oJowony w ”óJnocno-wschodnie– czę`ci 
miasta, ograniczony: 

1) od strony ”óJnocne– ｦ granicą miasta Rzeszów; 

2) od strony wschodniej ｦ bocznicą —ole–ową; 

3) od strony ”oJudniowe– ｦ ”ro–e—towaną ulicą 
gJówną i ulŁ Cie”Jowniczą; 

4) od strony zachodniej ｦ rze—ą WisJo—Ł 

§ 3. ńŁ W ”lanie ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolem E/C, o Jączne– ”owierzchni 
o—oJo 35,ń ha, ”od obie—ty i urządzenia 
infrastruktury technicznej elektroenergetycznej 

i cie”Jownicze–; 

 

 

2) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem K/O, o ”owierzchni o—oJo  
24,5 ha, pod obiekty i urządzenia infrastru—tury 
technicznej kanalizacyjnej i gospodarowania 

odpadami; 

3) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem K/O/P/U, o Jączne– ”owierzchni 
o—oJo ńŃ,ń ha, ”od obie—ty i urządzenia 
infrastruktury technicznej kanalizacyjnej 

i gospodarowania odpadami, obiekty 

produkcyjne, s—Jady i magazyny oraz zabudowę 
usJugową; 

4) przeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolem P/U, o Jączne– ”owierzchni 
o—oJo 36,ń ha, ”od obie—ty ”rodu—cy–ne, s—Jady 
i magazyny oraz zabudowę usJugową; 

5) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolem U/ZP, o Jączne– ”owierzchni 
o—oJo 7,7 ha, ”od zabudowę usJugową oraz 
zieleL urządzoną; 

6) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem U/KS, o ”owierzchni o—oJo  
Ń,8 ha, ”od usJugi —omuni—ac–i; 

7) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolem Z, o Jączne– ”owierzchni o—oJo 
23,ń ha, ”od zieleL naturalną; 

8) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolem ZI, o Jączne– ”owierzchni o—oJo 
2 ha, ”od zieleL izolacy–ną; 

9) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem ZP, o ”owierzchni o—oJo  
4,6 ha, ”od zieleL urządzoną; 

10) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem KDGP, o ”owierzchni o—oJo 
3,4 ha, pod drogę ”ubliczną gJówną ruchu 
przyspieszonego; 

11) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem KDG, o powierzchni o—oJo  
4,7 ha, ”od drogę ”ubliczną gJówną; 

12) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolem KDZ, o Jączne– ”owierzchni 
o—oJo 4,5 ha, ”od drogę ”ubliczną zbiorczą; 

13) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem KDL, o powierzchni o—oJo  
Ń,2 ha, ”od drogę ”ubliczną lo—alną; 
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14) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolem KDD, o Jączne– ”owierzchni 
o—oJo 2,2 ha, ”od drogi ”ubliczne do–azdowe; 

15) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem KS, o powierzchni o—oJo  
0,8 ha, pod parking publiczny; 

16) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolem I, o Jączne– ”owierzchni o—oJo 
1,9 ha, pod tereny infrastruktury technicznej. 

2Ł Ile—roć w uchwale ”rzywoJu–e się symbole, 
o —tórych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 do ”—t ń6, nalewy 
”rzez to rozumieć symbole zastosowane na zaJączni—u 
nr 1 do uchwaJy (rysun—u ”lanu), —tóre od”owiada–ą 
terenom o o—re`lonym w uchwale przeznaczeniu. 

§ 4. 1. Przy zagospodarowaniu obszaru 

ob–ętego ”lanem nalewy uwzględnić uwarunkowania 

wyni—a–ące z przebiegu sieci infrastruktury 

technicznej, poprzez zachowanie wymaganych 

”rze”isami odlegJo`ci lo—alizowanych obie—tów  
od tych sieci, ich ”rzebudowę lub zmianę trasy, 
w dostosowaniu do planowanego zagospodarowania 

terenu. 

2. Na obszarze ob–ętym ”lanem do”uszcza się 
lokalizowanie sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne–, —tóre nie są związane z jego 

”odstawowym ”rzeznaczeniem, ”od warun—iem, we 
nie wy—luczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 

terenów zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami 

o—re`lonymi w planie. 

3Ł źa—azu–e się zadrzewiania terenów ”od 
liniami elektroenergetycznymi: 

1) dla linii 110 kV ｦ w pasie 20 m ( po 10 m 

w obie strony od osi linii); 

2) dla linii SN ｦ w pasie 11 m ( po 5,5 m w obie 

strony od osi linii). 

4Ł Ile—roć w uchwale jest mowa o: 

1) linii zabudowy względnie obowiązu–ące– - nalewy 
”rzez to rozumieć linię, ”rzy —tóre– nalewy 
sytuować zabudowę, lub od —tóre– zabudowa 
mowe być odsunięta w gJąb dziaJ—i na 
odlegJo`ć, nie wię—szą niw 5 m, –edna—ową dla 
wszystkich budyn—ów zlo—alizowanych 
w granicy –edne– dziaJ—i budowlane–; 

2) linii rozgranicza–ące– ”odziaJu wewnętrznego ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznacza–ącą, 
w ramach gJównego przeznaczenia terenu, 

równe s”osoby zagos”odarowania; 

3) akcencie architektonicznym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć chara—terystyczne u—sztaJtowanie bryJy 
obie—tu lub –e– fragmentu wymaga–ące 
indywidualnego rozwiązania archite—tonicznegoŁ 

5Ł Jeweli w planie ustalono przeznaczenie 

–ednego terenu ”od równe fun—c–e, do”uszcza się ich 
lokalizowanie Jącznie lub alternatywnie, ”rzy 
zachowaniu ustalonych w ”rze”isach szczegóJowych 
ninie–sze– uchwaJy zasad zagospodarowania 

i warun—ów zabudowy tego terenuŁ 

§ 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastru—tury techniczne–: 

1. zaopatrzenie w wodę ｦ z komunalnej sieci 

wodociągowe–, z magistrali wodociągowe– o `rednicy 
Ø4ŃŃ mm, lub z wodociągu o `rednicy Ø25Ń mm 
biegnących wzdJuw ulŁ Cie”Jownicze– oznaczone– na 
rysunku planu symbolem KDZ, po rozbudowie 

o wodociągi o `rednicach nie mnie–szych niw  
ØńńŃ mm, usytuowane w liniach rozgranicza–ących 
istnie–ących i ”ro–e—towanych ciągów 
komunikacyjnych; 

2Ł od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych ｦ do 

miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, poprzez 

istnie–ącą na terenie sieć —analizacy–ną, 
w szczególno`ci do kolektora sanitarnego o przekroju 

2xń5ŃŃ mm, biegnącego wzdJuw ulŁ Cie”Jownicze– 
w ”oJudniowe– –e– czę`ci, ”o rozbudowie o —anaJy 
sanitarne o `rednicach nie mnie–szych niw Ø2ŃŃmm, 
usytuowane w liniach rozgranicza–ących istnie–ących 
i ”ro–e—towanych ciągów —omuni—acy–nych; 

3Ł od”rowadzenie `cie—ów technologicznych - 

”o”rzez rozwiązania indywidualne, w s”osób nie 
”owodu–ący ”rzeni—ania ”onadnormatywnych 
zanieczyszczeL do wód i gruntów; 

4Ł od”rowadzanie wód o”adowych ｦ do 

miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w szczególno`ci 
do dwóch niezalewnych —anaJów o `rednicy Ø6ŃŃ mm 
zna–du–ących się od”owiednio w ”oJudniowe– 
i ”óJnocne– czę`ci terenu ob–ętego planem. Dopuszcza 

się od”rowadzenie wód o”adowych bez”o`rednio do 
rze—i WisJo— ”o wybudowaniu nowych —anaJów 

deszczowych o `rednicy nie mnie–sze– niw Ø 5ŃŃ mm; 

5. zaopatrzenie w gaz ｦ z gazociągu `redniego 
ci`nienia ŚN2ŃŃ ”rzebiega–ącego ”oza obszarem ”lanu 
wzdJuw rze—i WisJo—Ł W przypadku zapotrzebowania 

gazu ”owywe– ńŃ ŃŃŃN m3łh ”rzewidu–e się 
zaopatrzenie w gaz z gazociągów wyso—iego ci`nienia 
ŚN4ŃŃ, ŚN7ŃŃ ”o”rzez realizac–ę stac–i redu—cy–nych; 

6. zaopatrzenie w cie”Jo ｦ z istnie–ące– sieci 
cie”Jownicze–, z cie”Jociągu o `rednicy ŚN2x5ŃŃ mm, 
przebiega–ącego wzdJuw ulŁ Cie”Jownicze–; 

7. zaopatrzenie w energię ele—tryczną ｦ 

z mie–s—ie– lub ”rzemysJowe– sieci 
ele—troenergetyczne–; do”uszcza się mowliwo`ć 
korzystania z indywidualnych uródeJ energii 
ele—tryczne– od”owiada–ących ”rze”isom odrębnym 
dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony 

`rodowis—a; 

8Ł `wiadczenie usJug tele—omuni—acy–nych 
drogą ”rzewodową ｦ za ”omocą sieci 
telekomunikacyjnych podziemnych; 

9Ł do”uszcza się lo—alizowanie infrastru—tury 
techniczne– związane– z obsJugą inwestyc–i 
w granicach ”lanu, na wszyst—ich terenach ob–ętych 
planem, przy uwzględnieniu zasad zagos”odarowania 
i zabudowy o—re`lonych w ”rze”isach szczegóJowych 
ninie–sze– uchwaJyŁ 
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§ 6. ńŁ Gromadzenie od”adów —omunalnych, 
segregacja oraz ich usuwanie na zasadach 

obowiązu–ących w gminie. 

2. Gromadzenie i usuwanie od”adów, 
”owstaJych w wyni—u ”rowadzenia dziaJalno`ci 
”rzemysJowe– lub usJugowej, w s”osób nie 
zagrawa–ący `rodowis—u i terenom sąsiednim, wedJug 
zasad o—re`lonych obowiązu–ącymi w tym zakresie 

przepisami w dostosowaniu do rodzaju prowadzonej 

dziaJalno`ciŁ 

3Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę ”rzedsięwzięć 
mogących ”otenc–alnie i zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko w rozumieniu ”rze”isów 
o ochronie `rodowis—a ”od warun—iem, we 
”rze”rowadzona ocena oddziaJywaniu na `rodowis—o 
wy—awe bra— negatywnego oddziaJywania na 
`rodowis—oŁ 

4Ł Wyznacza się obszary bez”o`redniego 
zagrowenia ”owodzią Żźź] w oparciu o zasięg 
wezbrania powodziowego Qń% od WisJo—a o—re`lony 
w s”orządzonym ”rzez Śyre—tora Regionalnego 
źarządu Gos”odar—i Wodne– w Krakowie opracowaniu 

”nŁ ｭStudium o—re`la–ące granice obszarów 
bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią dla terenów 
nieobwaJowanych w zlewni WisJo—a od ”rze—ro–u 
za”orowego Bes—oｬ, –a— na rysun—u ”lanuŁ 

5Ł W zagos”odarowaniu terenu nalewy 
uwzględnić uwarun—owania wyni—a–ące z ”oJowenia 
w strefie lotnis—a Rzeszów ｦ Jasionka, gdzie 

wyso—o`ć lo—alizowanych obie—tów nie mowe 
”rze—raczać rzędnych oznaczonych na rysunku planu. 

§ 7. Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu tereny 
ob–ęte ”lanem ”ozostawia się w dotychczasowym 

uwyt—owaniu, bez mowliwo`ci ich zabudowy 
budynkami lub budowlami o charakterze 

tymczasowym, nie związanymi z realizac–ą 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu. 

RozdziaJ 2 

PRZśPISY SZCZśGÓIOWś 

§ 8. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem E/C.1, o powierzchni ok. 31,4 ha, 

”rzeznacza się ”od obie—ty i urządzenia infrastru—tury 
technicznej elektroenergetycznej i cie”Jownicze– 
(ele—trocie”Jownię)Ł 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę zabudowy 
produkcyjno - usJugowe– na terenie oznaczonym 
na rysunku planu symbolem [E/C/P/U], 

wydzielonym liniami rozgranicza–ącymi ”odziaJu 
wewnętrznego; 

2) budynki i inne obie—ty —ubaturowe nalewy 
lo—alizować z uwzględnieniem wyznaczone– na 
rysunku planu linii zabudowy nieprzekraczalnej; 

3) do”uszcza się ”ozostawienie 
w dotychczasowym uwyt—owaniu istnie–ących 
budyn—ów zlo—alizowanych ”oza wyznaczoną 

linią zabudowy nie”rze—raczalną, z mowliwo`cią 
ich remontu i przebudowy; 

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw 5% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej; 

5) powierzchnia zabudowy nie wię—sza niw  
8Ń% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 

6) do”uszcza się wolnosto–ące no`ni—i re—lamowe 
lokalizowane w miejscach oznaczonych na 

rysunku planu symbolem graficznym. 

3Ł źasady —sztaJtowania formy 
archite—toniczne– obie—tów: 

1) wyso—o`ć obie—tów do 40 m, przy czym 

do”uszcza się wię—szą wyso—o`ć, –e`li wyni—a 
to z potrzeb technologicznych funkcjonowania 

obiektu; 

2) dla nowe– zabudowy na—azu–e się stosowanie 
”rze—ryć ”Jas—ich lub dachów o s”ad—ach ”oJaci 
nie wię—szych niw ńŃº; 

3) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów w oparciu 

o ”rze—ro–e —rzywoliniowe n”Ł Ju—owe lub 
paraboliczne. 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 

1) ”owierzchnia nowo wydzielone– dziaJ—i 
budowlane– nie mnie–sza niw Ń,5 ha; 

2) linie ”odziaJu na dziaJ—i nalewy ”rowadzić 
w u—Jadzie ”rosto”adJym lub równolegJym do 
drogi publicznej zbiorczej KDZ.1, z toleranc–ą 
5º; 

3) szero—o`ć dziaJe— wzdJuw drogi KŚźŁń nie 
mnie–sza niw 5Ń,Ń m; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia infrastru—tury techniczne–, w tym 

stacje transformatorowe, o wiel—o`ci 
dostosowane– do rozwiązaL technicznych 
lo—alizowanych tam urządzeL i obie—tów; 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od drogi 
wewnętrzne, ”od dowolnym —ątem, 
o szero—o`ci nie mnie–sze– niw ńŃ m w liniach 

rozgranicza–ącychŁ 

5. Zasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na bez”o`rednio od 
drogi publicznej zbiorczej KDZ.1, lub poprzez 

wydzielone drogi wewnętrzne; 

2) miejsca postojowe dla terenu [E/C/P/U] - 

w formie ”ar—ingów w poziomie terenu, lub 

w garawach –edno- lub wielopoziomowych: 

a) dla funkcji produkcyjnej i magazynowej nie 

mnie– niw ń miejsce + 1 mie–sce na —awde  
ńŃŃ m² ”owierzchni uwyt—owe– budyn—u, 

b) dla fun—c–i usJugowe– nie mnie– niw ń miejsce + 

1 mie–sce na —awde 3Ń m² ”owierzchni 
uwyt—owe– budyn—uŁ 
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§ 9. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami: E/C.2, o powierzchni ok. 1,9 ha, i E/C.3, 

o ”owierzchni o—Łń,8 ha, ”rzeznacza się ”od obie—ty 
i urządzenia infrastru—tury techniczne– 
elektroenergetycznej i cie”Jownicze–, w szczególno`ci 
zbiorni— retency–ny u–ęcia wody dla ele—trocie”JowniŁ 

2Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na od drogi KŚŚŁ2 
”o”rzez drogę ŻKŚW] na terenie KłOŁ 

§ 10. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem K/O, o powierzchni ok. 24,5 ha, przeznacza 

się ”od obie—ty i urządzenia infrastru—tury techniczne– 
kanalizacy–ne– (oczyszczalnię `cie—ów) oraz 
gospodarowania odpadami. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) teren oznaczony symbolem [KDW] przeznacza 

się ”od drogę wewnętrzną o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw ńŃ m w liniach rozgranicza–ących 
”odziaJu wewnętrznego; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę zabudowy 
produkcyjno - usJugowe– na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 

[K/O/P/U], wydzielonych liniami 

rozgranicza–ącymi ”odziaJu wewnętrznego; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niw 5% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej; 

4) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw  
8Ń% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 

5) do”uszcza się wolnosto–ące no`ni—i re—lamowe 
lokalizowane w miejscach oznaczonych na 

rysunku planu symbolem graficznym. 

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

1) wyso—o`ć obie—tów - do 20 m, przy czym 

do”uszcza się wię—szą wyso—o`ć –e`li wyni—a 
to z potrzeb technologicznych funkcjonowania 

obiektu; 

2) dla nowe– zabudowy na—azu–e się stosowanie 
”rze—ryć ”Jas—ich lub dachów o s”ad—ach ”oJaci 
nie wię—szych niw ńŃº, ”rzy czym do”uszcza się 
inną geometrię dachów, –e`li wyni—a to 
z potrzeb technologicznych funkcjonowania 

obiektu; 

3) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów w oparciu 

o ”rze—ro–e —rzywoliniowe n”Ł Ju—owe lub 
paraboliczne. 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 

1) ”owierzchnia nowo wydzielone– dziaJ—i 
budowlane– nie mnie–sza niw Ń,5 ha; 

2) linie ”odziaJu na dziaJ—i nalewy  
”rowadzić w u—Jadzie ”rosto”adJym lub 
równolegJym do drogi ”ubliczne– zbiorczej 

KDZ.1, z toleranc–ą 5º; 

3) szero—o`ć dziaJe— wzdJuw dróg ”ublicznych nie 
mnie–sza niw 5Ń,Ń m; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia infrastru—tury techniczne–, w tym 

stacje transformatorowe, o wiel—o`ci 
dostosowane– do rozwiązaL technicznych 
lokalizowanych tam urządzeL i obie—tów; 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od drogi 
wewnętrzne o szero—o`ci nie mnie–sze– niw  
10 m w liniach rozgranicza–ącychŁ 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na: 

a) od drogi publicznej zbiorczej KDZ.1, przez teren 

I.1, 

b) bez”o`rednio od drogi ”ubliczne– do–azdowe– 
KDD.2, 

c) ”o”rzez wydzielone drogi wewnętrzne; 

2) mie–sca ”osto–owe dla terenów ŻKłOłPłU] - 

w formie ”ar—ingów w poziomie terenu, lub 

w garawach –edno- lub wielopoziomowych: 

a) dla funkcji produkcyjnej i magazynowej nie 

mnie– niw ń miejsce + 1 mie–sce na —awde  
ńŃŃ m² ”owierzchni uwyt—owe– budyn—u, 

b) dla fun—c–i usJugowe– nie mnie– niw ń miejsce  

+ 1 mie–sce na —awde 3Ń m² ”owierzchni 
uwyt—owe– budyn—uŁ 

§ 11. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem K/O/P/U.1, o powierzchni ok. 7,6 ha, 

”rzeznacza się ”od infrastru—turę techniczną 
—analizacy–ną i gos”odarowania od”adami, zabudowę 
”rodu—cy–ną, s—Jadów i magazynów oraz zabudowę 
usJugowąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) teren oznaczony symbolem [KDW] przeznacza 

się ”od drogę wewnętrzną o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw ńŃ m w liniach rozgranicza–ących 
”odziaJu wewnętrznego; 

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

obowiązu–ących, z zastrzeweniem ustŁ 3  

pkt 6 lit. d; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw 5% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej; 

4) ”owierzchnia zabudowy budyn—ami nie wię—sza 
niw 8Ń% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–Ł 

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

1) wyso—o`ć obie—tów - do 40 m, z zastrzeweniem 
pkt 6 lit. a; 
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2) do”uszcza się wyso—o`ć wię—szą niw 4Ń m –e`li 
wynika to z potrzeb technologicznych 

funkcjonowania obiektu; 

3) na—azu–e się stosowanie ”rze—ryć ”Jas—ich lub 
dachów o s”ad—ach ”oJaci nie wię—szych niw 
ńŃº; 

4) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów w oparciu 

o ”rze—ro–e —rzywoliniowe, n”Ł Ju—owe lub 
paraboliczne; 

5) sytuowanie re—lam, szyldów lub zna—ów 
reklamowych: 

a) w `cisJym związ—u z pionowymi i poziomymi 

”odziaJami archite—tonicznymi elewac–i 
budynku, 

b) suma ich powierzchni na danej elewacji nie 

mowe ”rze—roczyć ń5% ogóJu ”owierzchni te– 
elewacji, 

c) za—azu–e się ich lo—alizowania ”owywe– górne– 
—rawędzi elewac–i, 

d) do”uszcza się wolnosto–ące no`niki reklamowe 

lokalizowane w miejscach oznaczonych na 

rysunku planu symbolem graficznym; 

6) zabudowę wzdJuw linii zabudowy obowiązu–ące– 
nalewy dodat—owo —sztaJtować zgodnie 
z nastę”u–ącymi zasadami: 

a) wyso—o`ć obie—tów w przedziale od 10 m do 

30 m, 

b) elewacje frontowe o dJugo`ci wię—sze– niw 5Ń m 
nalewy zrównicować ”o”rzez zaJamania lub 
”rzesunięcia ciągu zabudowy o co najmniej 3m, 

c) gJówne we–`cia do obie—tów usJugowych od 
strony linii zabudowy obowiązu–ące–, 

d) do”uszcza się wysunięcie ”oza linię zabudowy 

czę`ci budyn—u związane– z elementami 

gJównego we–`cia, ”od warun—iem, we 
wysunięcie to nie ”rze—roczy ń,Ń m od linii 
zabudowy oraz nie będzie za–mowaJo więce– niw 
3Ń% dJugo`ci elewac–i danego budyn—u, 

e) ”rzed gJównym we–`ciem do budyn—u 
usJugowego nalewy urządzić teren re—reacy–no 
wy”oczyn—owy, sJuwący ”racowni—om lub 
uwyt—owni—om, wy”osawony w maJą 
archite—turę oraz w zieleL urządzoną, 

f) elewac–e frontowe obie—tów usJugowych 
—sztaJtować z zastosowaniem ”rzesz—leL oraz 
materiaJów o—Jadzinowych wyso—ie– –a—o`ci (n”Ł 
—amieL, drewno, —lin—ier, o—Jadziny 
elewacy–ne), stanowiących co na–mnie–  
40% powierzchni elewacji. 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 

1) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw Ń,5 ha; 

2) linie ”odziaJu na dziaJ—i nalewy ”rowadzić 
w u—Jadzie ”rosto”adJym lub równolegJym do 
drogi publicznej zbiorczej KDZ.1, z toleranc–ą 
5º; 

3) szero—o`ć dziaJe— wzdJuw drogi KŚźŁń nie 
mnie–sza niw 5Ń,Ń m; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia infrastru—tury techniczne–, w tym 

stacje transformatorowe, o wiel—o`ci 
dostosowane– do rozwiązaL technicznych 
lo—alizowanych tam urządzeL i obie—tów; 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od drogi 
wewnętrzne, ”od dowolnym —ątem, 
o szero—o`ci nie mnie–sze– niw ńŃ m w liniach 

rozgraniczającychŁ 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na: 

a) od drogi publicznej zbiorczej, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem KDZ.1, przez teren 

I.1, w miejscu oznaczonym na rysunku planu 

symbolem graficznym, 

b) poprzez wydzielone drogi wewnętrzne; 

2) miejsca postojowe ｦ w formie ”ar—ingów 
w poziomie terenu, lub w garawach –edno- lub 

wielo”oziomowych, wydzielone na wJasnych 
dziaJ—ach: 

a) dla funkcji produkcyjnej i magazynowej nie 

mnie– niw ń miejsce + 1 mie–sce na —awde  
ńŃŃ m² ”owierzchni uwytkowej budynku, 

b) dla fun—c–i usJugowe– nie mnie– niw ń miejsce  

+ 1 mie–sce na —awde 3Ń m² ”owierzchni 
uwyt—owe– budyn—uŁ 

§ 12. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem K/O/P/U.2 o powierzchni ok. 2,5 ha 

”rzeznacza się ”od infrastru—turę techniczną 
—analizacy–ną i gos”odarowania od”adami, zabudowę 
”rodu—cy–ną, s—Jadów i magazynów oraz zabudowę 
usJugowąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) budynki i inne obie—ty —ubaturowe nalewy 
lo—alizować z uwzględnieniem wyznaczone– na 
rysunku planu linii zabudowy obowiązu–ące–, 
z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 6 lit. d; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw 5% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej; 

3) ”owierzchnia zabudowy budyn—ami nie wię—sza 
niw 8Ń% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–Ł 

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

1) wyso—o`ć obie—tów - do 20 m, z zastrzeweniem 
pkt. 6 lit. a; 
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2) do”uszcza się wyso—o`ć wię—szą niw 2Ń m –e`li 
wynika to z potrzeb technologicznych 

funkcjonowania obiektu; 

3) na—azu–e się stosowanie ”rze—ryć ”Jas—ich  
lub dachów o s”ad—ach ”oJaci nie wię—szych 
niw ńŃº; 

4) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów w oparciu 

o ”rze—ro–e —rzywoliniowe, n”Ł Ju—owe lub 
paraboliczne; 

5) sytuowanie re—lam, szyldów lub zna—ów 
reklamowych: 

a) w `cisJym związ—u z pionowymi i poziomymi 

”odziaJami archite—tonicznymi elewac–i 
budynku, 

b) suma ich powierzchni na danej elewacji nie 

mowe ”rze—roczyć ń5% ogóJu ”owierzchni te– 
elewacji, 

c) za—azu–e się ich lo—alizowania ”owywe– górne– 
—rawędzi elewac–i, 

d) do”uszcza się wolnosto–ące no`ni—i re—lamowe 
lokalizowane w miejscach oznaczonych na 

rysunku planu symbolem graficznym; 

6) zabudowę wzdJuw linii zabudowy obowiązu–ące– 
nalewy dodat—owo —sztaJtować zgodnie 
z nastę”u–ącymi zasadami: 

a) wyso—o`ć obie—tów w przedziale od 10 m do 

20 m, 

b) elewacje frontowe o dJugo`ci wię—sze– niw 5Ń m 
nalewy zrównicować ”o”rzez zaJamania lub 
”rzesunięcia ciągu zabudowy o co najmniej 3m, 

c) gJówne we–`cia do obie—tów usJugowych od 
strony linii zabudowy obowiązu–ące–, 

d) do”uszcza się wysunięcie ”oza linię zabudowy 
czę`ci budyn—u związane– z elementami 

gJównego we–`cia, ”od warun—iem, we 
wysunięcie to nie ”rze—roczy ń,Ń m od linii 
zabudowy oraz nie będzie za–mowaJo więce– niw 
3Ń% dJugo`ci elewac–i danego budyn—u, 

e) ”rzed gJównym we–`ciem do budyn—u 
usJugowego nalewy urządzić teren re—reacy–no ｦ 

wy”oczyn—owy, sJuwący ”racowni—om lub 
uwyt—owni—om, wy”osawony w maJą 
archite—turę oraz w zieleL urządzoną, 

f) elewac–e frontowe obie—tów usJugowych 
—sztaJtować z zastosowaniem ”rzesz—leL oraz 
materiaJów o—Jadzinowych wyso—ie– –a—o`ci  
(n”Ł —amieL, drewno, —lin—ier, o—Jadziny 
elewacy–ne), stanowiących co na–mnie–  
40% powierzchni elewacji; 

7) na—azu–e się u—sztaJtowanie a—centu 
architektonicznego w miejscu oznaczonym na 

rysunku planu symbolem graficznym. 

 

 

4. Zasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 

1) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw Ń,5 ha; 

2) linie ”odziaJu na dziaJ—i nalewy ”rowadzić 
w u—Jadzie ”rosto”adJym lub równolegJym do 
drogi ”ubliczne– gJównej KDG, z toleranc–ą 5º; 

3) szero—o`ć dziaJe— wzdJuw drogi KŚźŁń i drogi 

KŚG nie mnie–sza niw 5Ń,Ń m; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia infrastru—tury techniczne–, w tym 

stacje transformatorowe, o wiel—o`ci 
dostosowane– do rozwiązaL technicznych 
lo—alizowanych tam urządzeL i obie—tów; 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od drogi 
wewnętrzne o szero—o`ci nie mnie–sze– niw  
10 m w liniach rozgranicza–ącychŁ 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na: 

a) bez”o`rednio od ”ubliczne– drogi do–azdowe– 
KDD.2, 

b) poprzez wydzielone drogi wewnętrzne; 

2) miejsca postojowe ｦ w formie ”ar—ingów 
w poziomie terenu, lub w garawach –edno- lub 

wielo”oziomowych, wydzielone na wJasnych 
dziaJ—ach: 

a) dla funkcji produkcyjnej i magazynowej nie 

mnie– niw ń miejsce + 1 mie–sce na —awde  
100 m² ”owierzchni uwyt—owe– budyn—u, 

b) dla fun—c–i usJugowe– nie mnie– niw ń miejsce  

+ 1 mie–sce na —awde 3Ń m² ”owierzchni 
uwyt—owe– budyn—uŁ 

§ 13. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem P/U.1, o powierzchni ok. 16 ha, przeznacza 

się ”od zabudowę ”rodu—cy–ną, s—Jadów i magazynów 
oraz zabudowę usJugowąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) tereny oznaczone symbolem [KDW], przeznacza 

się ”od drogi wewnętrzne o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw ńŃ m w liniach rozgranicza–ących 
”odziaJu wewnętrznego; 

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

obowiązu–ących oraz linii zabudowy względnie 
obowiązu–ących, z zastrzeweniem ustŁ 3 

 pkt 6 lit. d; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw ń5% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej; 
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4) ”owierzchnia zabudowy budyn—ami nie wię—sza 
niw 6Ń% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania formy 
archite—toniczne– obie—tów: 

1) wyso—o`ć obie—tów - do 40 m, z zastrzeweniem 
pkt. 6 lit. a; 

2) do”uszcza się wyso—o`ć wię—szą niw 4Ń m –e`li 
wynika to z potrzeb technologicznych 

funkcjonowania obiektu; 

3) na—azu–e się stosowanie ”rze—ryć ”Jas—ich lub 
dachów o s”ad—ach ”oJaci nie wię—szych niw 
ńŃº; 

4) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów w oparciu 

o ”rze—ro–e —rzywoliniowe, n”Ł Ju—owe lub 
paraboliczne; 

5) sytuowanie re—lam, szyldów lub zna—ów 
reklamowych: 

a) w `cisJym związ—u z pionowymi i poziomymi 

”odziaJami archite—tonicznymi elewac–i 
budynku, 

b) suma ich powierzchni na danej elewacji nie 

mowe ”rze—roczyć ń5% ogóJu ”owierzchni te– 
elewacji, 

c) za—azu–e się ich lo—alizowania ”owywe– górne– 
—rawędzi elewac–i, 

d) do”uszcza się wolnosto–ące no`ni—i re—lamowe 
lokalizowane w miejscach oznaczonych na 

rysunku planu symbolem graficznym; 

6) zabudowę wzdJuw wyznaczonych linii 
zabudowy, od strony dróg ”ublicznych, nalewy 
dodat—owo —sztaJtować zgodnie 
z nastę”u–ącymi zasadami: 

a) wyso—o`ć obie—tów w przedziale od 10 m do 

30 m, 

b) elewacje frontowe o dJugo`ci wię—sze– niw 5Ń m 
nalewy zrównicować ”o”rzez zaJamania lub 
”rzesunięcia ciągu zabudowy o co najmniej 3m, 

c) gJówne we–`cia do obie—tów usJugowych od 
strony wyznaczonej linii zabudowy, 

d) do”uszcza się wysunięcie ”oza linię zabudowy 
czę`ci budyn—u związane– z elementami 

gJównego we–`cia, ”od warun—iem, we 
wysunięcie to nie ”rze—roczy ń,Ń m od linii 
zabudowy oraz nie będzie za–mowaJo więce– niw 
3Ń% dJugo`ci elewac–i danego budyn—u, 

e) ”rzed gJównym we–`ciem do budyn—u 
usJugowego nalewy urządzić teren re—reacy–no 
wy”oczyn—owy, sJuwący ”racowni—om lub 

uwyt—owni—om, wy”osawony w maJą 
archite—turę oraz w zieleL urządzoną, 

f) elewac–e frontowe obie—tów usJugowych 
—sztaJtować z zastosowaniem ”rzesz—leL oraz 
materiaJów o—Jadzinowych wyso—ie– –a—o`ci  

(n”Ł —amieL, drewno, —lin—ier, o—Jadziny 
elewacyjne), stanowiących co na–mnie–  
40% powierzchni elewacji. 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 

1) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw Ń,5 ha; 

2) linie ”odziaJu na dziaJ—i nalewy ”rowadzić 
w u—Jadzie ”rosto”adJym lub równolegJym do 
drogi publicznej zbiorczej KDZ.1, z toleranc–ą 
5º; 

3) szero—o`ć dziaJe— wzdJuw dróg ”ublicznych nie 
mnie–sza niw 5Ń,Ń m; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia infrastru—tury techniczne–, w tym 

stacje transformatorowe, o wiel—o`ci 
dostosowane– do rozwiązaL technicznych 
lo—alizowanych tam urządzeL i obie—tów; 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od drogi 
wewnętrzne, ”od dowolnym —ątem, 
o szero—o`ci nie mnie–sze– niw ńŃ m w liniach 

rozgranicza–ącychŁ 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć —omuni—acyjna: 

a) od drogi publicznej zbiorczej KDZ.1, przez teren 

I.1, w miejscu oznaczonym na rysunku planu 

symbolem graficznym, 

b) od drogi publicznej dojazdowej KDD.1, przez 

teren I.1, 

c) ”o”rzez wydzielone drogi wewnętrzne; 

2) miejsca postojowe ｦ w formie par—ingów 
w poziomie terenu, lub w garawach –edno- lub 

wielo”oziomowych, wydzielone na wJasnych 
dziaJ—ach: 

a) dla funkcji produkcyjnej i magazynowej nie 

mnie– niw ń miejsce + 1 mie–sce na —awde  
ńŃŃ m² ”owierzchni uwyt—owe– budyn—u, 

b) dla fun—c–i usJugowe– nie mnie– niw ń miejsce  

+ 1 mie–sce na —awde 3Ń m² ”owierzchni 
uwyt—owe– budyn—uŁ 

§ 14. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem P/U.2, o powierzchni ok. 10,1 ha, 

”rzeznacza się ”od zabudowę ”rodu—cy–ną, s—Jadów 
i magazynów oraz zabudowę usJugowąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw 5% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej; 

2) ”owierzchnia zabudowy budyn—ami nie wię—sza 
niw 8Ń% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania formy 
archite—toniczne– obie—tów: 
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1) wyso—o`ć obie—tów - do 20 m; 

2) do”uszcza się wyso—o`ć wię—szą niw 2Ńm –e`li 
wynika to z potrzeb technologicznych 

funkcjonowania obiektu; 

3) dla nowe– zabudowy na—azu–e się stosowanie 
”rze—ryć ”Jas—ich lub dachów o spadkach poJaci 
nie wię—szych niw ńŃº; 

4) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów w oparciu 

o ”rze—ro–e —rzywoliniowe, n”Ł Ju—owe lub 
paraboliczne; 

5) do”uszcza się wolnosto–ące no`ni—i re—lamowe 
lokalizowane w miejscu oznaczonym na 

rysunku planu symbolem graficznym. 

4. źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 

1) ”owierzchnia nowo wydzielone– dziaJ—i 
budowlane– nie mnie–sza niw Ń,5 ha; 

2) linie ”odziaJu na dziaJ—i nalewy ”rowadzić 
w u—Jadzie ”rosto”adJym lub równolegJym do 
drogi publicznej zbiorczej KDZ.1, z toleranc–ą 
5º; 

3) szero—o`ć dziaJe— wzdJuw drogi KŚźŁń nie 
mnie–sza niw 5Ń,Ń m; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia infrastru—tury techniczne–, w tym 

stacje transformatorowe, o wiel—o`ci 
dostosowane– do rozwiązaL technicznych 
lo—alizowanych tam urządzeL i obie—tów; 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od drogi 
wewnętrzne o szero—o`ci nie mnie–sze– niw  
10 m w liniach rozgranicza–ącychŁ 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na bez”o`rednio od 
publicznej drogi zbiorczej KDZ.1, lub poprzez 

wydzielone drogi wewnętrzne; 

2) miejsca postojowe ｦ w formie ”ar—ingów 
w poziomie terenu, lub w garawach –edno- lub 

wielo”oziomowych, wydzielone na wJasnych 
dziaJ—ach: 

a) dla funkcji produkcyjnej i magazynowej nie 

mnie– niw ń miejsce + 1 miejsce na kawde  
ńŃŃ m² ”owierzchni uwyt—owe budyn—u, 

b) dla fun—c–i usJugowe– nie mnie– niw ń miejsce  

+ 1 mie–sce na —awde 3Ń m² ”owierzchni 
uwyt—owe– budyn—uŁ 

§ 15. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem P/U.3, o powierzchni ok. 3,4 ha, 

”rzeznacza się ”od zabudowę ”rodu—cy–ną, s—Jadów 
i magazynów oraz zabudowę usJugowąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) zagos”odarowu–ąc teren, nalewy uwzględnić 
wystę”owanie stanowis—a archeologicznego  
nr 45 w Rzeszowie (AZP 103 ｦ 76/7) 

figuru–ącego w wo–ewódz—iej i gminnej 

ｭświdenc–i zabyt—ów urbanisty—i, archite—tury, 
budownictwa, i archeologii Miasta Rzeszowaｬ; 

2) budynki i inne obie—ty —ubaturowe nalewy 
lo—alizować z uwzględnieniem wyznaczone– na 
rysun—u ”lanu linii zabudowy obowiązu–ące– 
oraz linii zabudowy nieprzekraczalnej, 

z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 6 lit. d; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw ń5% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej; 

4) ”owierzchnia zabudowy budyn—ami nie wię—sza 
niw 6Ń% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–Ł 

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

1) wyso—o`ć obie—tów - do 20 m, z zastrzeweniem 
pkt. 6 lit. a; 

2) do”uszcza się wyso—o`ć wię—szą niw 2Ń m –e`li 
wynika to z potrzeb technologicznych 

funkcjonowania obiektu; 

3) na—azu–e się stosowanie ”rze—ryć ”Jaskich  

lub dachów o s”ad—ach ”oJaci nie wię—szych 
niw ńŃº; 

4) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów w oparciu 

o ”rze—ro–e —rzywoliniowe, n”Ł Ju—owe lub 
paraboliczne; 

5) sytuowanie re—lam, szyldów lub zna—ów 
reklamowych: 

a) w `cisJym związ—u z pionowymi i poziomymi 

”odziaJami archite—tonicznymi elewac–i 
budynku, 

b) suma ich powierzchni na danej elewacji nie 

mowe ”rze—roczyć ń5% ogóJu ”owierzchni te– 
elewacji, 

c) za—azu–e się ich lo—alizowania ”owywe– górne– 
—rawędzi elewac–i, 

d) do”uszcza się wolnosto–ący no`nik reklamowy 

lokalizowany w miejscu oznaczonym na 

rysunku planu symbolem graficznym; 

6) zabudowę wzdJuw linii zabudowy 
obowiązu–ące–, od strony drogi KŚG, nalewy 
dodat—owo —sztaJtować zgodnie 

z nastę”u–ącymi zasadami: 

a) wyso—o`ć obie—tów w przedziale od 10 m do 

20 m, 

b) elewacje frontowe o dJugo`ci wię—sze– niw 5Ń m 
nalewy zrównicować ”o”rzez zaJamania lub 
”rzesunięcia ciągu zabudowy o co najmniej 3m, 

c) gJówne we–`cia do obie—tów usJugowych od 
strony linii zabudowy obowiązu–ące–, 

d) do”uszcza się wysunięcie ”oza linię zabudowy 
czę`ci budyn—u związane– z elementami 

gJównego we–`cia, ”od warun—iem, we 
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wysunięcie to nie ”rze—roczy ń,Ń m od linii 
zabudowy oraz nie będzie za–mowaJo więce– niw 
3Ń% dJugo`ci elewac–i danego budyn—u, 

e) ”rzed gJównym we–`ciem do budynku 

usJugowego nalewy urządzić teren re—reacy–no ｦ 

wy”oczyn—owy, sJuwący ”racowni—om lub 
uwyt—owni—om, wy”osawony w maJą 
archite—turę oraz w zieleL urządzoną, 

f) elewac–e frontowe obie—tów usJugowych 
—sztaJtować z zastosowaniem ”rzesz—leL oraz 
materiaJów o—Jadzinowych wyso—ie– –a—o`ci (n”Ł 
—amieL, drewno, —lin—ier, o—Jadziny 
elewacy–ne), stanowiących co na–mnie–  
40% powierzchni elewacji. 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 

1) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw Ń,5 ha; 

2) linie podziaJu na dziaJ—i nalewy ”rowadzić 
w u—Jadzie ”rosto”adJym lub równolegJym do 
drogi ”ubliczne– gJównej KDG, z toleranc–ą 5º; 

3) szero—o`ć dziaJe— wzdJuw drogi KŚG nie 
mnie–sza niw 5Ń,Ń m; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia infrastru—tury technicznej, w tym 

stacje transformatorowe, o wiel—o`ci 
dostosowane– do rozwiązaL technicznych 
lo—alizowanych tam urządzeL i obie—tów; 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od drogi 
wewnętrzne, ”od dowolnym —ątem, 
o szero—o`ci nie mnie–sze– niw ńŃ m w liniach 

rozgranicza–ącychŁ 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na: 

a) bez”o`rednio od ”ubliczne– drogi do–azdowe– 
KDD.4, 

b) ”o”rzez wydzielone drogi wewnętrzne; 

2) miejsca postojowe ｦ w formie ”ar—ingów 
w poziomie terenu, lub w garawach –edno- lub 

wielo”oziomowych, wydzielone na wJasnych 
dziaJ—ach: 

a) dla funkcji produkcyjnej i magazynowej nie 

mnie– niw ń miejsce + 1 mie–sce na —awde  
ńŃŃ m² ”owierzchni uwyt—owe– budyn—u, 

b) dla fun—c–i usJugowe– nie mnie– niw ń miejsce  

+ 1 mie–sce na —awde 3Ń m² ”owierzchni 
uwyt—owe– budyn—uŁ 

§ 16. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem P/U.4, o powierzchni ok. 5,5 ha, 

”rzeznacza się ”od zabudowę ”rodu—cy–ną, s—Jadów 
i magazynów oraz zabudowę usJugowąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ŻU””], wydzielony liniami rozgranicza–ącymi 
”odziaJu wewnętrznego ”rzeznacza się ”od 
schronis—o dla zwierząt; 

2) budynki i inne obie—ty —ubaturowe nalewy 
lo—alizować z uwzględnieniem wyznaczone– na 
rysunku planu linii zabudowy obowiązu–ące–, 
z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 6 lit. d; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw ń5% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej; 

4) ”owierzchnia zabudowy budyn—ami nie wię—sza 
niw 6Ń% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 

5) po póJnocne– stronie terenu ŻU””], wzdJuw linii 
rozgranicza–ące– ”odziaJu wewnętrznego, nalewy 
urządzić teren zieleni wyso—ie– i `redniowyso—ie– 
w pasie o szero—o`ci co na–mnie– 8mŁ 

3Ł źasady —sztaJtowania formy 
archite—toniczne– obie—tów: 

1) wyso—o`ć obie—tów - do 20 m, z zastrzeweniem 
pkt. 6 lit. a; 

2) do”uszcza się wyso—o`ć wię—szą niw 2Ń m –e`li 
wynika to z potrzeb technologicznych 

funkcjonowania obiektu; 

3) dla nowe– zabudowy na—azu–e się stosowanie 
”rze—ryć ”Jas—ich lub dachów o s”ad—ach ”oJaci 
nie wię—szych niw ńŃº; 

4) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów w oparciu 

o ”rze—ro–e —rzywoliniowe, n”Ł Ju—owe lub 
paraboliczne; 

5) sytuowanie re—lam, szyldów lub zna—ów 
reklamowych: 

a) w `cisJym związ—u z pionowymi i poziomymi 

”odziaJami archite—tonicznymi elewac–i 
budynku, 

b) suma ich powierzchni na danej elewacji nie 

mowe ”rze—roczyć ń5% ogóJu ”owierzchni te– 
elewacji, 

c) za—azu–e się ich lo—alizowania ”owywe– górne– 
—rawędzi elewac–i, 

d) do”uszcza się wolnosto–ące no`ni—i re—lamowe 
lokalizowane w miejscach oznaczonych na 

rysunku planu symbolem graficznym; 

6) zabudowę wzdJuw linii zabudowy obowiązu–ące– 
nalewy dodat—owo —sztaJtować zgodnie 
z nastę”u–ącymi zasadami: 

a) wyso—o`ć obie—tów w przedziale od 10 m do 

20 m, 

b) elewacje frontowe o dJugo`ci wię—sze– niw 5Ń m 
nalewy zrównicować ”o”rzez zaJamania lub 
”rzesunięcia ciągu zabudowy o co najmniej 

3 m, 
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c) gJówne we–`cia do obie—tów usJugowych od 
strony linii zabudowy obowiązu–ące–, 

d) do”uszcza się wysunięcie ”oza linię zabudowy 
czę`ci budyn—u związane– z elementami 

gJównego we–`cia, ”od warun—iem, we 
wysunięcie to nie ”rze—roczy ń,Ń m od linii 
zabudowy oraz nie będzie za–mowaJo więce– niw 
3Ń% dJugo`ci elewac–i danego budyn—u, 

e) ”rzed gJównym we–`ciem do budyn—u 
usJugowego nalewy urządzić teren re—reacy–no ｦ 

wypoczynkowy, sJuwący ”racowni—om lub 
uwyt—owni—om, wy”osawony w maJą 
archite—turę oraz w zieleL urządzoną, 

f) elewac–e frontowe obie—tów usJugowych 
—sztaJtować z zastosowaniem ”rzesz—leL oraz 
materiaJów o—Jadzinowych wyso—ie– –a—o`ci (n”Ł 
—amieL, drewno, —lin—ier, o—Jadziny 
elewacy–ne), stanowiących co na–mnie–  
40% powierzchni elewacji. 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 

1) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw Ń,5 ha; 

2) linie ”odziaJu na dziaJ—i nalewy ”rowadzić 
w u—Jadzie ”rosto”adJym lub równolegJym do 
drogi ”ubliczne– gJównej KDG, z toleranc–ą 5º; 

3) szero—o`ć dziaJe— wzdJuw drogi KŚG nie 
mnie–sza niw 5Ń,Ń m; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia infrastru—tury techniczne–, w tym 

stacje transformatorowe, o wiel—o`ci 
dostosowane– do rozwiązaL technicznych 
lo—alizowanych tam urządzeL i obie—tów; 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od drogi 
wewnętrzne o szero—o`ci nie mnie–sze– niw  
10 m w liniach rozgranicza–ącychŁ 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na: 

a) bez”o`rednio od ”ublicznych dróg 
dojazdowych: KDD.4 i KDD.5, 

b) ”o”rzez wydzielone drogi wewnętrzne; 

2) miejsca postojowe ｦ w formie ”ar—ingów 
w poziomie terenu, lub w garawach –edno- lub 

wielo”oziomowych, wydzielone na wJasnych 
dziaJ—ach: 

a) dla funkcji produkcyjnej i magazynowej nie 

mnie– niw ń miejsce + 1 mie–sce na —awde  
ńŃŃ m² ”owierzchni uwyt—owe– budyn—u, 

b) dla fun—c–i usJugowe– nie mnie– niw ń miejsce  

+ 1 mie–sce na —awde 5Ń m² ”owierzchni 
uwyt—owe– budyn—uŁ 

§ 17. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem P/U.5, o powierzchni ok. 1,1 ha, 

”rzeznacza się ”od zabudowę ”rodu—cy–ną, s—Jadów 
i magazynów oraz zabudowę usJugowąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) w granicach terenu wydziela się liniami ”odziaJu 
wewnętrznego tereny: 

a) parkingu [KS], 

b) drogi wewnętrzne– ŻKŚW] o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw 7 m w liniach rozgranicza–ących 
”odziaJu wewnętrznego; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw ń5% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej; 

3) powierzchnia zabudowy budynkami nie wię—sza 
niw 6Ń% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania formy 
archite—toniczne– obie—tów: 

1) wyso—o`ć obie—tów - do 20 m; 

2) do”uszcza się wyso—o`ć wię—szą niw 2Ń m –e`li 
wynika to z potrzeb technologicznych 

funkcjonowania obiektu; 

3) na—azu–e się stosowanie ”rze—ryć ”Jas—ich lub 
dachów o s”ad—ach ”oJaci nie wię—szych niw 
ńŃº; 

4) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów w oparciu 

o ”rze—ro–e —rzywoliniowe, n”Ł Ju—owe lub 
paraboliczne; 

5) sytuowanie re—lam, szyldów lub zna—ów 
reklamowych: 

a) w `cisJym związ—u z pionowymi i poziomymi 

”odziaJami archite—tonicznymi elewac–i 
budynku, 

b) suma ich powierzchni na danej elewacji nie 

mowe ”rze—roczyć ń5% ogóJu ”owierzchni te– 
elewacji, 

c) za—azu–e się ich lo—alizowania ”owywe– górne– 
—rawędzi elewac–i, 

d) do”uszcza się wolnosto–ący no`ni— re—lamowy 
lokalizowany w miejscu oznaczonym na 

rysunku planu symbolem graficznym. 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na nie więce– niw 
dwie dziaJ—i budowlane; 

2) linia podziaJu na dziaJ—i budowlane w kierunku 

wschód ｦ zachód; 

3) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw  
40,0 m; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJ—i ”od 
urządzenia infrastru—tury techniczne–, w tym 

stac–ę transformatorową, o wiel—o`ci 
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dostosowane– do rozwiązaL technicznych 

lo—alizowanych tam urządzeL i obie—tówŁ 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na: 

a) bez”o`rednio od ”ubliczne– drogi do–azdowe– 
KDD.4, 

b) ”o”rzez drogę wewnętrzną ŻKŚW]; 

2) miejsca postojowe ｦ w formie ”ar—ingów 
w poziomie terenu, lub w garawach –edno- lub 

wielo”oziomowych, wydzielone na wJasnych 
dziaJ—ach: 

a) dla fun—c–i ”rodu—cy–ne– nie mnie– niw ń miejsce 

+ 1 mie–sce na —awde 3ŃŃ m² ”owierzchni 
uwyt—owe– budynku, 

b) dla fun—c–i usJugowe– nie mnie– niw ń miejsce  

+ 1 miejsce na —awde 5Ń m² ”owierzchni 
uwyt—owe– budyn—uŁ 

§ 18. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem U/ZP.1 o powierzchni ok. 4,4 ha 

”rzeznacza się ”od zabudowę usJugową oraz zieleL 
urządzonąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) teren oznaczony symbolem ŻźP] ”rzeznacza się 
”od zieleL urządzoną; 

2) budynki i inne obie—ty —ubaturowe nalewy 
lo—alizować z uwzględnieniem wyznaczone– na 
rysun—u ”lanu linii zabudowy obowiązu–ące– 
oraz linii zabudowy względnie obowiązu–ące–, 
z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 5 lit. d; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw 35% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej; 

4) ”owierzchnia zabudowy budyn—ami nie wię—sza 
niw 4Ń% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania formy 
archite—toniczne– obie—tów: 

1) wyso—o`ć obie—tów - do 30 m, z zastrzeweniem 
pkt. 5 lit. a; 

2) na—azu–e się stosowanie ”rze—ryć ”Jas—ich lub 
dachów o s”ad—ach ”oJaci nie wię—szych niw 
ńŃº; 

3) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów w oparciu 

o ”rze—ro–e —rzywoliniowe, n”Ł Ju—owe lub 
paraboliczne; 

4) sytuowanie re—lam, szyldów lub zna—ów 
reklamowych: 

a) w `cisJym związ—u z pionowymi i poziomymi 

”odziaJami archite—tonicznymi elewac–i 
budynku, 

b) suma ich powierzchni na danej elewacji nie 

mowe ”rze—roczyć ń5% ogóJu ”owierzchni te– 
elewacji, 

c) za—azu–e się ich lo—alizowania ”owywe– górne– 
—rawędzi elewac–i, 

d) do”uszcza się wolnosto–ące no`ni—i re—lamowe 
lokalizowane w miejscach oznaczonych na 

rysunku planu symbolem graficznym; 

5) zabudowę wzdJuw wyznaczonych linii 
zabudowy, od strony dróg ”ublicznych, nalewy 
dodat—owo —sztaJtować zgodnie 
z nastę”u–ącymi zasadami: 

a) wyso—o`ć obie—tów w przedziale od 10 m do 

30 m, 

b) elewacje frontowe o dJugo`ci wię—sze– niw  
5Ń m nalewy zrównicować ”o”rzez zaJamania  
lub ”rzesunięcia ciągu zabudowy o co najmniej 

3m, 

c) gJówne we–`cia do obie—tów usJugowych  
od strony wyznaczonej linii zabudowy, 

d) do”uszcza się wysunięcie ”oza linię zabudowy 
czę`ci budyn—u związane– z elementami 

gJównego we–`cia, ”od warun—iem, we 
wysunięcie to nie ”rze—roczy ń,Ń m od linii 
zabudowy oraz nie będzie za–mowaJo więce– niw 
3Ń% dJugo`ci elewac–i danego budyn—u, 

e) ”rzed gJównym we–`ciem do budyn—u 
usJugowego nalewy urządzić teren re—reacy–no ｦ 

wy”oczyn—owy, sJuwący ”racowni—om lub 
uwyt—owni—om, wy”osawony w maJą 
archite—turę oraz w zieleL urządzoną, 

f) elewac–e frontowe obie—tów usJugowych 
—sztaJtować z zastosowaniem ”rzesz—leL oraz 
materiaJów o—Jadzinowych wyso—ie– –a—o`ci  
(n”Ł —amieL, drewno, —lin—ier, o—Jadziny 
elewacy–ne), stanowiących co na–mnie–  
70% powierzchni elewacji. 

4. Zasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 

1) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw ń ha; 

2) linie ”odziaJu na dziaJ—i nalewy ”rowadzić 
w u—Jadzie ”rosto”adJym do drogi ”ubliczne– 
gJówne– KŚGP, z toleranc–ą 5º; 

3) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw  
60,0 m; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia infrastru—tury techniczne–, w tym 

stacje transformatorowe, o wiel—o`ci 
dostosowane– do rozwiązaL technicznych 
lo—alizowanych tam urządzeL i obie—tów; 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od drogi 

wewnętrzne o szero—o`ci nie mnie–sze– niw  
10 m w liniach rozgranicza–ącychŁ 
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5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na bez”o`rednio od 
drogi publicznej dojazdowej KDD.1 lub poprzez 

wydzielone drogi wewnętrzne; 

2) miejsca postojowe ｦ w formie ”ar—ingów 
w poziomie terenu, lub w garawach –edno- lub 

wielo”oziomowych, wydzielone na wJasnych 
dziaJ—ach: nie mnie– niw ń miejsce + 1 miejsce 

na —awde 3Ń m² ”owierzchni uwyt—owe– 
budynku. 

§ 19. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem U/ZP.2, o powierzchni ok. 3,3 ha, 

”rzeznacza się ”od zabudowę usJugową oraz zieleL 
urządzonąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) w granicach terenu wydziela się liniami ”odziaJu 
wewnętrznego tereny: 

a) zieleni urządzone– ŻźP], 

b) zieleni urządzonej z parkingami [ZP/KS], na 

—tórym do”uszcza się lo—alizac–ę maJe– 
architektury, 

c) drogi wewnętrzne– ŻKŚW] o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw ńŃ m w liniach rozgranicza–ących 
”odziaJu wewnętrznego; 

2) budynki i inne obie—ty —ubaturowe nalewy 
lo—alizować z uwzględnieniem wyznaczone– na 
rysun—u ”lanu linii zabudowy obowiązu–ące– 
oraz linii zabudowy względnie obowiązu–ące–, 
z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 5 lit. d; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw 3Ń% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej; 

4) powierzchnia zabudowy budyn—ami nie wię—sza 
niw 4Ń% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania formy 
archite—toniczne– obie—tów: 

1) wyso—o`ć obie—tów - do 30 m, z zastrzeweniem 
pkt. 5 lit. a; 

2) na—azu–e się stosowanie ”rze—ryć ”Jas—ich lub 
dachów o s”ad—ach ”oJaci nie wię—szych niw 
ńŃº; 

3) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów w oparciu 

o ”rze—ro–e —rzywoliniowe, n”Ł Ju—owe lub 
paraboliczne; 

4) sytuowanie re—lam, szyldów lub zna—ów 
reklamowych: 

a) w `cisJym związ—u z pionowymi i poziomymi 

”odziaJami architektonicznymi elewacji 

budynku, 

b) suma ich powierzchni na danej elewacji nie 

mowe ”rze—roczyć ń5% ogóJu ”owierzchni te– 
elewacji, 

c) za—azu–e się ich lo—alizowania ”owywe– górne– 
—rawędzi elewac–i, 

d) do”uszcza się wolnosto–ące no`ni—i re—lamowe 
lokalizowane w miejscach oznaczonych na 

rysunku planu symbolem graficznym; 

5) zabudowę wzdJuw wyznaczonych linii 
zabudowy, od strony dróg ”ublicznych, nalewy 
dodat—owo —sztaJtować zgodnie 
z nastę”u–ącymi zasadami: 

a) wyso—o`ć obie—tów w przedziale od 10 m do 

30 m, 

b) elewacje frontowe o dJugo`ci wię—sze– niw  
5Ń m nalewy zrównicować ”o”rzez zaJamania  
lub ”rzesunięcia ciągu zabudowy o co najmniej 

3m, 

c) gJówne we–`cia do obie—tów usJugowych od 
strony wyznaczonej linii zabudowy, 

d) do”uszcza się wysunięcie ”oza linię zabudowy 
czę`ci budyn—u związane– z elementami 

gJównego we–`cia, ”od warun—iem, we 
wysunięcie to nie ”rze—roczy ń,Ń m od linii 
zabudowy oraz nie będzie za–mowaJo więce– niw 
3Ń% dJugo`ci elewac–i danego budyn—u, 

e) ”rzed gJównym we–`ciem do budyn—u 
usJugowego nalewy urządzić teren re—reacy–no ｦ 

wy”oczyn—owy, sJuwący ”racowni—om lub 
uwyt—owni—om, wy”osawony w maJą 
archite—turę oraz w zieleL urządzoną, 

f) elewac–e frontowe obie—tów usJugowych 
—sztaJtować z zastosowaniem ”rzesz—leL oraz 
materiaJów o—Jadzinowych wyso—ie– –a—o`ci  
(n”Ł —amieL, drewno, —lin—ier, o—Jadziny 
elewacy–ne), stanowiących co na–mnie–  
70% powierzchni elewacji; 

6) na—azu–e się u—sztaJtowanie a—centu 
architektonicznego w miejscu oznaczonym na 

rysunku planu symbolem graficznym. 

4. Zasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 

1) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw ń ha; 

2) linie ”odziaJu na dziaJ—i nalewy ”rowadzić 
w u—Jadzie ”rosto”adJym do ”oJudniowe– 
granicy terenu z toleranc–ą 5º; 

3) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw  
60,0 m; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia infrastru—tury techniczne–, w tym 

stacje transformatorowe, o wiel—o`ci 
dostosowane– do rozwiązaL technicznych 
lo—alizowanych tam urządzeL i obie—tów; 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od drogi 

wewnętrzne, ”od dowolnym —ątem, 
o szero—o`ci nie mnie–sze– niw ńŃ m w liniach 

rozgranicza–ącychŁ 
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5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na od drogi ”ubliczne– 
zbiorcze– KŚźŁń ”o”rzez drogę wewnętrzną 
[KDW]; 

2) miejsca postojowe ｦ w formie ”ar—ingów 
w poziomie terenu, lub w garawach –edno- lub 

wielo”oziomowych, wydzielone na wJasnych 
dziaJ—ach: nie mnie– niw ń miejsce + 1 miejsce 

na —awde 3Ń m² ”owierzchni uwyt—owe– 
budynku. 

§ 20. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem U/KS, o powierzchni ok. 0,8 ha, przeznacza 

się ”od usJugi —omuni—ac–i, w szczególno`ci stac–ę 
benzynowąŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 3Ń% dziaJ—i budowlane– w formie zieleni 

urządzone– nis—ie– i wysokiej; 

2) ”owierzchnia zabudowy budyn—ami nie wię—sza 
niw 4Ń% dane– nieruchomo`ciŁ 

3Ł źasady —sztaJtowania formy 
archite—toniczne– obie—tów: 

1) wyso—o`ć obie—tów ｦ do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, lecz nie wię—sza niw 8 m; 

2) elewac–e frontowe nalewy sytuować od strony 
”ubliczne– drogi gJówne– KŚG; 

3) na—azu–e się stosowanie ”rze—ryć ”Jas—ich lub 
dachów o s”ad—ach ”oJaci nie wię—szych niw 
ńŃº; 

4) suma ”owierzchni re—lam , szyldów lub zna—ów 
handlowych na dane– elewac–i nie mowe 
”rze—raczać ńŃ% ogóJu ”owierzchni tej 

elewacji; 

5) za—azu–e się lo—alizac–i re—lam, szyldów lub 
zna—ów handlowych ”owywe– —rawędzi 
elewacji; 

6) do”uszcza się –eden wolno sto–ący no`ni— 
reklamowy o wyso—o`ci do 8 m w granicy 

terenu. 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na nie więce– niw 
dwie dziaJ—i budowlane; 

2) linie ”odziaJu na dziaJ—i budowlane nalewy 
”rowadzić w u—Jadzie ”rosto”adJym do drogi 
publicznej KDD.3; 

3) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw  
45,0 m. 

5Ł źasady obsJugi —omunikacyjnej: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na bez”o`rednio od 
drogi publicznej dojazdowej KDD.3; 

2) miejsca postojowe: co najmniej 2 miejsca 

postojowe + 1 mie–sce ”osto–owe na —awde  
3Ń m² ”owierzchni uwyt—owe– budyn—uŁ 

§ 21. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZP, o powierzchni ok. 4,6 ha, przeznacza 

się ”od ”ubliczny teren zieleni urządzone–Ł 

2Ł Teren źP obe–mu–e się strefą ochrony 
konserwatorskiej w związ—u z wystę”owaniem 
stanowiska archeologicznego nr 25 w Rzeszowie (AZP 

103-76/8), wpisanego do rejestru zabyt—ów decyz–ą 
nr A ｦ 689 z dnia 22Łń2Łń97ń rŁ, dla —tóre– 
obowiązu–ą zasady zabudowy i zagospodarowania 

zawarte w ust. 3. 

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) w ramach terenu do”uszcza się lo—alizac–ę: 

a) zieleni parkowej niskiej, 

b) obie—tów maJe– archite—tury, 

c) ciągów ”ieszych, 

d) `ciewe— rowerowych, 

e) ”laców zabaw dla dzieci, 

f) urządzeL re—reacy–nych i wypoczynkowych, 

g) góre— z–azdowych, 

h) konstrukcji oporowych, 

i) sJu”ów i tablic ogJoszeniowych; 

2) za—azu–e się sytuowania budyn—ów i budowli 

innych niw wymienione w pkt 1; 

3) za—azu–e się umieszczania no`ni—ów 
reklamowych. 

§ 22. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem Z.1, o powierzchni ok. 1,2 ha, przeznacza 

się ”od zieleL naturalną stanowiącą fragment 
miejskiego systemu przyrodniczego, przy czym: 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę ciągów ”ieszych 
i `ciewe— rowerowych; 

2) wyznacza się obszar bez”o`redniego zagrowenia 
”owodzią o zasięgu o—re`lonym –a— na rysun—u 
planu. 

§ 23. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem Z.2, o powierzchni ok. 13,7 ha, przeznacza 

się ”od zieleL naturalną stanowiącą fragment 
miejskiego systemu przyrodniczego, przy czym: 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę ciągów ”ieszych 
i `ciewe— rowerowych; 

2) wyznacza się obszar bez”o`redniego zagrowenia 
”owodzią o zasięgu o—re`lonym jak na rysunku 

planu. 

§ 24. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem Z.3, o powierzchni ok. 8,2 ha, przeznacza 
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się ”od zieleL naturalną stanowiącą fragment 
miejskiego systemu przyrodniczego, przy czym: 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę ciągów ”ieszych 
i `ciewe— rowerowych; 

2) wyznacza się obszar bez”o`redniego zagrowenia 
”owodzią o zasięgu o—re`lonym –a— na rysun—u 
planu. 

§ 25. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZI.1, o powierzchni ok. 1,2 ha, przeznacza 

się ”od zieleL izolacy–ną w formie pasa zwartej zieleni 

wysokiej i `redniowyso—ie– zJowone– z gatun—ów 
odpornych na zanieczyszczenia, oddziela–ące– 
funkcjonalnie i optycznie teren pasa drogowego od 

terenów sąsiednichŁ 

§ 26. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZI.2, o powierzchni ok. 0,8 ha, przeznacza 

się ”od zieleL izolacy–ną w formie pasa zwartej zieleni 

wysokiej i `redniowyso—ie– zJowone– z gatun—ów 
odpornych na zanieczyszczenia, oddziela–ące– 
funkcjonalnie i optycznie teren pasa drogowego od 

terenów sąsiednichŁ 

§ 27. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDGP, o powierzchni ok. 3,4 ha, 

”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną gJówną ruchu 
przyspieszonego, z uwzględnieniem nastę”u–ących 
zasad: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 50 m; 

2) dwie jezdnie o szero—o`ci nie mnie–sze– niw  
7 m —awda, przedzielone pasem zieleni, 

3) chodni—i, —awdy o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 
2 m, wykonane obustronnie, oddzielone od 

jezdni pasami zieleni urządzone– o szero—o`ci 
nie mnie–sze– niw 3,5 m —awdy; 

4) `ciew—a rowerowa dwu—ierun—owa, 
o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 2 m, wykonana 

wzdJuw chodni—a ”o ”oJudniowej stronie ulicy; 

5) ”asy zieleni urządzone– ”omiędzy chodni—ami 
a liniami rozgranicza–ącymi teren o szero—o`ci 
nie mnie–sze– niw 5 m —awdy; 

6) nie do”uszcza się lo—alizac–i staJych mie–sc 
postojowych. 

§ 28. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDG, o powierzchni ok. 4,7 ha, przeznacza 

się ”od drogę ”ubliczną gJówną, z uwzględnieniem 
nastę”u–ących zasad: 

1) teren oznaczony symbolem [KDG/E/C] ｦ 

zbiornik wodny pod wiaduktem drogi; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 45 m; 

3) dwie jezdnie o szero—o`ci 7 m —awda, 
przedzielone pasem zieleni; 

4) chodni—i, —awdy o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 
2 m, wykonane obustronnie, oddzielone od 

jezdni pasami zieleni urządzone–; 

5) `ciew—a rowerowa dwu—ierun—owa, 
o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 2 m, wykonana 

jednostronnie; 

6) przystanki komunikacji publicznej zlokalizowane 

w zatokach autobusowych; 

7) za—azu–e się innych w–azdów na tereny 
sąsiadu–ące z drogą niw w–azdy lub 
s—rzywowania oznaczone na rysunku planu. 

§ 29. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDZ.1, o powierzchni ok. 3,6 ha, 

”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną zbiorczą oraz 
niezbędne urządzenia infrastru—tury techniczne–, 
z uwzględnieniem nastę”u–ących zasad: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących, od 20 m 

do 30 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) jezdnia o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 7 m; 

3) chodnik wykonany co najmniej jednostronnie; 

4) `ciew—a rowerowa wy—onana –ednostronnie; 

5) przystanki komunikacji publicznej zlokalizowane 

w zatokach autobusowych; 

6) do”uszcza się lo—alizac–ę —ios—ów ”rzy 
przystankach autobusowych, jako jeden 

ws”ólny obie—t z wiatą ”rzystan—ową; 

7) do”uszcza się lo—alizac–ę no`ni—ów 
reklamowych przy przystankach komunikacji 

zbiorowej. 

§ 30. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDZ.2, o powierzchni ok. 0,9 ha, 

”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną zbiorczą oraz 
niezbędne urządzenia infrastru—tury techniczne–, 
z uwzględnieniem nastę”u–ących zasad: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących, od  
22 m do 23 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) jezdnia o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 7 m; 

3) chodnik wykonany co najmniej jednostronnie; 

4) `ciew—a rowerowa wy—onana –ednostronnie; 

5) przystanki komunikacji publicznej zlokalizowane 

w zatokach autobusowych; 

6) do”uszcza się lo—alizac–ę —ios—ów ”rzy 
przystankach autobusowych, jako jeden 

ws”ólny obie—t z wiatą ”rzystan—ową; 

7) do”uszcza się lo—alizac–ę no`ni—ów 
reklamowych przy przystankach komunikacji 

zbiorowej. 

§ 31. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDL, o powierzchni ok. 0,2 ha, przeznacza 

się ”od drogę ”ubliczną lo—alną z uwzględnieniem 
nastę”u–ących zasad: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 15 m; 

2) jezdnia o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 7 m; 
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3) chodnik wykonany co najmniej jednostronnie; 

4) `ciew—a rowerowa wy—onana –ednostronnieŁ 

§ 32. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDD.1, o powierzchni ok. 0,4 ha, 

”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną do–azdową oraz 
niezbędne urządzenia infrastru—tury techniczne–, 
z uwzględnieniem nastę”u–ących zasad: 

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

12 m, z poszerzeniem na plac nawrotowy ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu ; 

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

3) chodnik wykonany jednostronnie; 

4) do”uszcza się –ednostronne ”ar—owanie 
samochodów w ”asie drogowym równolegle  
do jezdni. 

§ 33. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDD.2, o powierzchni ok. 0,5 ha, 

”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną do–azdową oraz 
niezbędne urządzenia infrastru—tury techniczne–, 
z uwzględnieniem nastę”u–ących zasad: 

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

12 m do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu ; 

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

3) chodnik wykonany jednostronnie; 

4) do”uszcza się –ednostronne ”ar—owanie 
samochodów w ”asie drogowym równolegle do 
jezdni. 

§ 34. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDD.3, o powierzchni ok. 0,3 ha, 

”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną do–azdową oraz 
niezbędne urządzenia infrastru—tury techniczne–, 
z uwzględnieniem nastę”u–ących zasad: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 15 m; 

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

3) chodnik wykonany jednostronnie; 

4) do”uszcza się –ednostronne ”ar—owanie 
samochodów w ”asie drogowym równolegle do 
jezdni. 

§ 35. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDD.4 o powierzchni ok. 0,7 ha, 

”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną do–azdową oraz 
niezbędne urządzenia infrastru—tury techniczne–, 
z uwzględnieniem nastę”u–ących zasad: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 12 m; 

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

3) chodnik wykonany jednostronnie; 

4) do”uszcza się –ednostronne parkowanie 

samochodów w ”asie drogowym równolegle do 
jezdni. 

§ 36. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDD.5 o powierzchni ok. 0,3 ha, 

”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną do–azdową oraz 
niezbędne urządzenia infrastru—tury techniczne–, 
z uwzględnieniem nastę”u–ących zasad: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 10 m; 

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

3) chodnik wykonany jednostronnie. 

§ 37. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KS, o powierzchni ok. 0,6 ha, przeznacza 

się ”od ”ar—ing ”ubliczny, dostę”ny od drogi 
 KDD.4 lub od drogi KDD.5. 

§ 38. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem I.1, o powierzchni ok. 1,4 ha, przeznacza 

się ”od urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, 

w szczególno`ci cie”Jociąg, z uwzględnieniem 

nastę”u–ących zasad: 

1) za—azu–e się ”rowadzenia cie”Jociągu ”onad 
”owierzchnią terenu; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę elementów 
komunikacji w tym ”ar—ingówŁ 

§ 39. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem I.2, o powierzchni ok. 0,1 ha, przeznacza 

się ”od urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, 

w szczególno`ci cie”Jociąg, z uwzględnieniem 
nastę”u–ących zasad: 

1) za—azu–e się ”rowadzenia cie”Jociągu ”onad 
”owierzchnią terenu; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę elementów 
komunikacji w tym ”ar—ingówŁ 

§ 40. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem I.3, o powierzchni ok. 0,1 ha, przeznacza 

się ”od urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, 

w szczególno`ci cie”Jociąg, z uwzględnieniem 
nastę”u–ących zasad: 

1) za—azu–e się ”rowadzenia cie”Jociągu ”onad 

”owierzchnią terenu; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę elementów 
komunikacji w tym ”ar—ingówŁ 

§ 41. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem I.4, o powierzchni ok. 0,2 ha, przeznacza 

się ”od urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, 

w szczególno`ci cie”Jociąg, z uwzględnieniem 
nastę”u–ących zasad: 

1) za—azu–e się ”rowadzenia cie”Jociągu ”onad 
”owierzchnią terenu; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę elementów 
komunikacji w tym ”ar—ingówŁ 

§ 42. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem I.5, o powierzchni ok. 0,1 ha, przeznacza 

się ”od urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, 

w szczególno`ci cie”Jociąg, z uwzględnieniem 
nastę”u–ących zasad: 
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1) za—azu–e się ”rowadzenia cie”Jociągu ”onad 
”owierzchnią terenu; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę elementów 
komunikacji w tym ”ar—ingówŁ 

RozdziaJ 3 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 43. 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 planu, w wyso—o`ci ńŃ %Ł 

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

§ 45. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 
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źaJączni— nr 2 do UchwaJy Nr Vł8Ńł2Ńńń 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 25 stycznia 2011 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

do uchwaJy Nr Vł 8Ń ł2Ńńń Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2Ńńń rŁ 
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

nr ń36ł7ł2ŃŃ6 dla terenów przemysJowych w dzielnic y ZaJęwe w Rzeszowie 
 

 

UchwaJa Nr LV/99/2006 o przystąpieniu do 

sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 136/7/2006 dla terenów 

przemysJowych w dzielnicy ZaJęwe w Rzeszowie 

zostaJa podjęta przez Radę Miasta Rzeszowa w dniu  

4 kwietnia 2006 r. Opracowaniem objęto obszar  

o powierzchni okoJo 161,0 ha, poJowony w póJnocnej 

czę`ci miasta na osiedlu ZaJęwe przy ul. CiepJowniczej. 

Na terenie objętym planem mieszczą się  

m.in. zakJady przemysJowe oraz infrastruktury 

technicznej, w tym: oczyszczalnia `cieków, 

elektrociepJownia oraz inne zakJady usJugowe, skJady 

 i magazyny, a takwe schronisko dla zwierząt. 

W projekcie planu przeznaczono tereny pod 

infrastrukturę techniczną z zakresu: elektroenergetyki  

i ciepJownictwa, kanalizacji i gospodarowania 

odpadami, zabudowę produkcyjną, skJady i magazyny 

oraz zabudowę usJugową, usJugi komunikacji, parking 

publiczny, zieleL, komunikację koJową i pieszą. 

Okre`lono szczegóJowe parametry i wskauniki 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

w tym: zasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych, 

cechy budynków, zasady obsJugi w zakresie 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

Wyznaczono przebiegi dróg publicznych oraz tereny 

wolne od zabudowy, w tym tereny zalewowe wzdJuw 
WisJoka i teren wzgórza ｭSkaJkaｬ, który objęty zostaJ 
strefą ochrony konserwatorskiej. 

Projekt planu zostaJ opracowany zgodnie  

z ustaleniami Studium UwarunkowaL i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

Przedmiotowy teren przewidziany jest w Studium pod 

lokalizację specjalnej infrastruktury wodno ｦ 

kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, przemysJ, usJugi 

produkcyjne, usJugi komunalne, usJugi komercyjne 

 i ponadlokalne, zieleL nieurządzoną, drogi publiczne 

gJówne i zbiorcze i `ciewki rowerowe. 

Zarówno w Studium jak i w projekcie planu 

przedmiotowy teren stanowi kompleks przemysJowo-

usJugowy, usJug komunalnych. Rozmieszczenie funkcji 

w planie nastąpiJo z uwzględnieniem aktualnych 

uwarunkowaL zagospodarowania przestrzennego,  

w tym wJasno`ciowych oraz powiązaL funkcjonalno ｦ 

przestrzennych z terenami sąsiednimi. Teren objęty 

planem stanowi zwarty kompleks stanowiący w duwej 

czę`ci wJasno`ć Miasta. Plan dopuszcza lokalizację 

kilku funkcji Jącznie lub alternatywnie, umowliwiając 

optymalne wykorzystanie terenów miejskich pod 

biewące potrzeby. 

 

Projekt planu wraz z niezbędnymi dokumentami 

planistycznymi, w tym prognozą oddziaJywania na 

`rodowisko oraz prognozą skutków finansowych 

zostaJ opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z póun. zm.)  

oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 

W trakcie sporządzania projektu planu 

miejscowego przeprowadzono strategiczną ocenę 

oddziaJywania na `rodowisko z zapewnieniem udziaJu 

spoJeczeLstwa, stosownie do wymogów ustawy  

z dnia 3 paudziernika 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o `rodowisku i jego ochronie,  

udziale spoJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz 

ocenach oddziaJywania na `rodowisko (dz. U. Nr 199  

z 2008 r., poz. 1227). 

Plan zostaJ sporządzony z dochowaniem 

obowiązujących procedur wynikających z ww. ustaw. 

Sposób przeprowadzenia procedury  

i strategicznej oceny oddziaJywania na `rodowisko. 

Informacje dotyczące udziaJu spoJeczeLstwa  

w procedurze sporządzania planu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa , dnia 14 wrze`nia 

2006 r., ogJosiJ o przystąpieniu do sporządzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 136/7/2006 r. dla terenów przemysJowych  

w dzielnicy ZaJęwe w Rzeszowie ｦ poprzez ogJoszenie 

w prasie miejscowej - Dzienniku ｭSuper Nowo`ciｬ, 
obwieszczenie na tablicach ogJoszeL w Urzędzie 

Miasta Rzeszowa a takwe w Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu.  

W obwieszczeniu i ogJoszeniu podano termin i zasady 

skJadania wniosków do projektu planu (termin 

skJadania wniosków wyznaczono od 14 wrze`nia do  

5 paudziernika 2006 r.) 

Po ogJoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia 

planu, w wyznaczonym terminie nie wpJynąJ waden 

wniosek. 

ZostaJa sporządzona prognoza oddziaJywania 

ustaleL projektu planu na `rodowisko. Przy 

opracowaniu prognozy uwzględniono, m. in. 

informacje zawarte w opracowaniu 

ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby 

niniejszego projektu planu. 
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Wystąpiono o zaopiniowanie i uzgodnienie 

projektu planu do wJa`ciwych instytucji i organów  

w tym do Miejskiej Komisji Urbanistyczno - 

Architektonicznej. Projekt planu wraz z prognozą 

oddziaJywania na `rodowisko zostaJ pozytywnie 

zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane 

przepisami organy. 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaJywania na 

`rodowisko zostaJ wyJowony do publicznego wglądu  

w dniach od 20 lipca do 10 sierpnia 2010 r. 

OgJoszenie i obwieszczenie o terminie wyJowenia do 

publicznego wglądu projektu planu i ｭprognozyｬ 
ukazaJo się 13 lipca 2010 r. w ｭNowinachｬ, na tablicy 

ogJoszeL w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 

internetowej Urzędu. Okre`lono zasady skJadania 

uwag. Termin skJadania uwag wyznaczono do dnia  

25 sierpnia 2010 r. W dniu 4 sierpnia 2010 r. odbyJa 

się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi  

w projekcie planu. Do projektu planu w terminie 

przewidzianym ustawą nie wpJynęJy uwagi. 

 

 

 

 

źaJączni— nr 3 do UchwaJy Nr Vł8Ńł2Ńńń 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 25 stycznia 2011 r. 

 

 

 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr ń36ł7ł2ŃŃ6 dla terenów przemysJowych w dzielnic y ZaJęwe w Rzeszowie inwestyc–i  
z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz  

o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 

 

1. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne– nalewących do 
zadaL wJasnych gminy będzie odbywać się ze 
`rod—ów wJasnych gminyŁ 

2Ł tródJami finansowania inwestyc–i i zadaL,  
o —tórych mowa w ustŁ ń będą równiew w zalewno`ci 
od potrzeb: 

a) `rod—i Unii śuro”e–s—ie–, 

b) kredyt bankowy, 

c) emisja obligacji komunalnych, 

d) `rod—i ”rywatneŁ 

3Ł Na—Jady ”onoszone na realizac–ę  
wwŁ inwestyc–i będą od”owiednio zagwarantowane  
w wieloletnim planie inwestycy–nym oraz w budwecie 
miasta, z uwzględnieniem wy—orzystania 
ewentualnych `rod—ów ”ozabudwetowychŁ 
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UCHWAIA NR IIIł22ł2Ńńń 

 RADY GMINY BESKO 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

  
UCHWAIA BUŚvśTOWA NA 2Ńńń ROK 

 
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214,  

art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,  

art. 242, art. 258, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. nr 157 poz. 1240) w związ—u z art. 121 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ｦ Przepisy 

w”rowadza–ące ustawę o finansach publicznych  

(Dz. U. nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4  

i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy w Besku 

uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1. Ustala się dochody budwetu na ro— 2Ńńń 
w Jączne– —wocie ń3 7ń3 5ŃŃ,ŃŃ zJŁ w tym: 

ńŁ Śochody biewące  ńŃ 484 366,ŃŃ zJ; 

2Ł Śochody ma–ąt—owe  3 229 ń34,ŃŃ zJ; 

3Ł źestawienie dochodów ustala się zgodnie 
z ”oniwszą tabelą: 

 


