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UCHWAIA Nr IIIł48ł2ŃńŃ 

 RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 103/11/2005 ｦ czę`ć 2 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzywowskiej, 
Ustrzyckiej, Dukielskiej i Kro`nieLskiej w Rzeszowie 

 

ŚziaJa–ąc na ”“dstawie artŁ 18 ustŁ 2 pkt 5 

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

o sam“rządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ) “raz artŁ 20 ustŁ 1 i art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, z ”óunŁ zmŁ), ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci 
z ustaleniami Studium Uwarun—“waL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

uchwal“neg“ uchwaJą Nr XXXVIIł113ł2000 z dnia 

4 lipca 2000 r., z ”óunŁ zmŁ, Rada Miasta Rzesz“wa 
uchwala, c“ nastę”u–e:  

 

RozdziaJ I 
PRźśPISŹ OGÓLNś 

 

§ 1. Uchwala się zmianę Nr 103ł11ł2005 ｦ 

czę`ć 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: 

Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– i Kr“`nieLs—ie– 
w Rzesz“wie uchwal“neg“ uchwaJą Nr LVIł134ł2001 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 wrze`nia 2001 rŁ, 
“”ubli—“waną w Śzienni—u Urzęd“wym W“–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 85 poz. 1497, wraz z ”óunie–szymi 
zmianami, zwaną dale– ｭzmianą ”lanuｬŁ 

 

§ 2. źaJączni—ami d“ ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) zaJączni— nr 1 - rysunek zmiany planu 

wykonany na mapie w skali 1:1000, 

stan“wiący integralną czę`ć uchwaJy, 
“b“wiązu–ący w za—resie “—re`l“nym legendą; 

 

2) zaJączni— nr 2 - kopia rysunku MPZP 

Nr 14/1/98, z “znaczeniem terenów “b–ętych 
zmianą ”lanu; 

 

3) zaJączni— nr 3 - r“zstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
zalewą d“ zadaL wJasnych gminy, “raz 
zasadach ich finansowania; 

 

4) zaJączni— nr 4 - r“zstrzygnięcie “ sposobie 

r“z”atrzenia uwag zJ“w“nych d“ ”r“–e—tu 
zmiany planu. 

 

§ 3. Zmiana planu obejmuje dwa obszary 

o Jączne– ”“wierzchni “—“J“ 0,93 ha, ”“J“w“ne 
w re–“nie ulŁ Strzyw“ws—ie– i ul. Sanockiej 

w Rzesz“wie, “—re`l“ne granicami zmiany ”lanu, 
“znacz“ne na zaJączni—u graficznym Nr 2 do niniejszej 

uchwaJyŁ 
 

RozdziaJ II 
PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

 

§ 4. W uchwale Nr LVI/134/2001 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 25 wrze`nia 2001 rŁ w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: 

Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– i Kr“`nieLs—iej 

w Rzeszowie wraz z ”óunie–szymi zmianami, 
w”r“wadza się nastę”u–ące zmiany: 
 

1) w § 3 w ust. 1: 

 

a) pkt 1 i 2 “trzymu–ą brzmienie: 
 

"1) ”rzeznaczenie terenów, “znacz“nych na 
rysunku planu symbolem MWn, o Jączne– 
”“wierzchni “—“J“ 7,69 ha, ”“d zabud“wę 
miesz—ani“wą wiel“r“dzinną nis—ie– 
intensywn“`ci; 

 

2) ”rzeznaczenie terenów, “znacz“nych na 
rysunku planu symbolami: MN, MN/U o Jączne– 
”“wierzchni “—“J“ 8,63 ha, ”“d zabud“wę 
miesz—ani“wą –edn“r“dzinną w“ln“st“–ącą 
i szereg“wą;ｬ, 

 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 

"5) ”rzeznaczenie terenów , “znacz“nych na 
rysunku planu symbolami: U, UHG, UHR, UAK, 

UA, UHA o Jączne– ”“wierzchni “—“J“ 1,43 ha, 
”“d usJugi handlu, rzemi“sJa, gastr“n“mii, 
administrac–i, —ultury lub “chr“ny zdr“wia;ｬ 

 

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

 

"9) ”rzeznaczenie terenów, “znacz“nych na 
rysunku planu symbolami: KL, KDL, KD, KX/KD 

i KX o Jączne– ”“wierzchni “—“J“ 5,76 ha, ”“d 
—“muni—ac–ę —“J“wą i ”ieszą;ｬ; 

 

2) w § 9 w ustŁń zdanie wstę”ne otrzymuje 
brzmienie: 

 

ｭTeren “ powierzchni ok. 1,06 ha, oznaczony 

na rysun—u ”lanu symb“lem 4MWn, ”rzeznacza się 
”“d zabud“wę miesz—ani“wą wiel“r“dzinną, ulice 
d“–azd“we, ciągi ”iesze, zes”“Jy ”ar—ingów i garawy 
“raz zieleL urządz“ną, a ta—we niezbędne urządzenia 
inwyniery–ne, z uwzględnieniem nastę”u–ących zasad:ｬ; 
 

3) § 29 otrzymuje brzmienie: 
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ｭ§ 29 

 

1. Przeznaczenie terenu: 

 

1) teren o powierzchni ok. 0,57 ha, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 18 MN, przeznacza 

się ”“d zabud“wę miesz—ani“wą –edn“r“dzinną 
w“ln“st“–ącą; 

 

2) d“”uszcza się l“—alizac–ę sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– nie związanych 
z “bsJugą terenu 18 MN, ”“d warun—iem, we 
nie wy—luczy t“ m“wliw“`ci –eg“ 
zagospodarowania zgodnie z ustalonym 

przeznaczeniem. 

 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

 

a) 6 m “d linii r“zgranicza–ące– ”ubliczneg“ ciągu 
pieszo ｦ jezdnego, oznaczonego na rysunku 

zmiany planu symbolem 11 KX/KD, 

 

b) 4 m “d linii r“zgranicza–ące– terenu ”“ str“nie 
wschodniej, 

 

c) 6 m “d linii r“zgranicza–ące– ”ubliczne– dr“gi 
lokalnej, oznaczonej na rysunku zmiany planu 

symbolem 3KDL, 

 

d) zgodnie z rysunkiem zmiany planu, od linii 

r“zgranicza–ące– terenu ”“ str“nie ”“Judni“we–; 
 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw 50% ”“wierzchni dziaJ—i; 
 

3) powierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 30% 
”“wierzchni dziaJ—i; 

 

4) wys“—“`ć budyn—ów d“ dwóch —“ndygnac–i 
nadziemnych; 

 

5) symetryczne nachylenie ”“Jaci dach“wych 
w ”rzedziale 38｡-45｡Ł 
 

3Ł źasady —sztaJt“wania dziaJe— bud“wlanych: 
 

1) ”“wierzchnia dziaJ—i nie mnie–sza niw 0,07 ha; 

 

2) szer“—“`ć fr“ntu dziaJ—i nie mnie–sza niw 17 m; 
 

3) linia ”“dziaJu na dziaJ—i ”r“st“”adJa d“ linii 
r“zgranicza–ące– ciągu ”iesz“ - jezdnego, 

oznaczonego na rysunku zmiany planu 

symbolem 11KX/KD, z t“leranc–ą 5｡; 
 

4) dziaJ—i sytu“wać w –ednym rzędzie od strony 

ciągu ”iesz“ ｦ jezdnego 11KX/KD. 

 

4Ł źasady “bsJugi —“muni—acy–ne–: 
 

1) d“stę”n“`ć —“muni—acy–na dziaJe— z drogi 

oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 

3KŚL, ”“”rzez ciąg ”iesz“ - jezdny oznaczony 

na rysunku zmiany planu symbolem 11KX/KD; 
 

2) d“stę”n“`ć —“muni—acy–na dziaJe— 
bez”“`redni“ z ciągu ”iesz“ ｦ jezdnego 

11KX/KD; 

 

3) mie–sca ”“st“–“we ”rzy minimalnym ws—auni—u 
2 miejsca na 1 budynek mieszkalny."; 

 

4) uchyla się § 3ń; 
 

5) § 38 otrzymuje brzmienie: 
 

ｭ§ 38 

 

1. Przeznaczenie terenu: 

 

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem U, 

o ”“wierzchni “—Ł 0,25 ha, ”rzeznacza się ”“d 
zabud“wę usJug“wą z dopuszczeniem funkcji 

mieszkaniowej; 

 

2) d“”uszcza się wyJącznie usJugi nieuciąwliwe, 
”“dstaw“we t“warzyszące zabud“wie 
mieszkaniowej: handel detaliczny, z wy–ąt—iem 
handlu samochodami i m“t“cy—lami, usJugi 
—rawiec—ie, na”rawy arty—uJów uwyt—u 
osobistego i d“m“weg“, usJugi ”“czt“we 
i tele—“muni—acy–ne, ”“`rednictwa 
finansowego, prawne, fotograficzne, medyczne 

`wiadcz“ne ”“za sz”italami i obiektami 

lecznictwa zam—nięteg“, st“mat“l“giczne, 
związane z re—reac–ą, —ulturą i sportem oraz 

”“”rawą —“ndyc–i fizyczne–, usJugi fryz–ers—ie, 
—“smetyczne, usJugi z zakresu administracji; 

 

3) d“”uszcza się –eden l“—al gastr“n“miczny 
o powierzchni nie przekraczające– 30 m²; 

 

4) d“”uszcza się l“—alizac–ę sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne–, nie związane– 
z zagospodarowaniem terenu, pod warunkiem, 

we nie wy—luczy t“ m“wliw“`ci 
zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym 

przeznaczeniem; 

 

5) d“”uszcza się zmianę trasy istnie–ących na 
terenie U sieci infrastruktury technicznej; 

 

6) d“”uszcza się l“—alizac–ę stac–i 
transformatorowej. 

 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

 

a) 10 m “d granicy ”lanu ”“ str“nie ”“Judni“wej, 
 

b) 8 m “d linii r“zgranicza–ące– dr“gi “znacz“ne– 
na rysunku planu symbolem 2KL, 

 

c) zgodnie z rysunkiem planu w zakresie nie 

“b–ętym ustaleniami ”—t 1, litŁ a i b; 

 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw 15 % ”“wierzchni dziaJ—i; 
 

3) ”“wierzchnia zabud“wy nie wię—sza niw 40% 
”“wierzchni dziaJ—i; 
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4) teren wydziel“ny liniami r“zgranicza–ącymi 
”“dziaJu wewnętrzneg“ “znacz“ny symb“lem 
ŻźP] nalewy zag“s”“dar“wać w caJ“`ci –a—“ 
teren bi“l“gicznie czynny ze zwartą zielenią 
wys“—ą i `redni“wys“—ą zJ“w“ną z gatun—ów 
“d”“rnych na zanieczyszczenia, “ddziela–ącą 
funkcjonalnie i “”tycznie “bie—ty usJug“we “d 
terenów sąsiednich; 

 

5) wys“—“`ć budyn—ów ｦ do 3 kondygnacji 

nadziemnych lecz nie więce– niw 12 m 
wys“—“`ci d“ —alenicy lub szczytu dachu ; 

trzecia kondygnacja w caJ“`ci lub czę`ci“w“ 
w poddaszu; 

 

6) budynki przykryte dachem dwu- lub 

wiel“s”ad“wym; nachylenie ”“Jaci dach“wych 
w ”rzedziale 30º- 45º; 

 

7) jednorodna stylistyka i materiaJy na elewac–ach 
budyn—ów, z zast“s“waniem nie więce– niw 
dwóch —“l“rów i dwóch “dcieni —awdeg“ z tych 

—“l“rów; 
 

8) fun—c–a usJug“wa l“—aliz“wana w nie więce– niw 
dwóch budyn—ach; 

 

9) d“”uszcza się fun—c–ę miesz—ani“wą na 
”“wierzchni nie wię—sze– niw 30% ”“wierzchni 
wewnętrzne– budyn—u; 

 

10) nie d“”uszcza się funkcji mieszkaniowej na 

pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku; 

 

11) d“”uszcza się nadbud“wę i r“zbud“wę 
budyn—ów istnie–ących bez”“`redni“ ”rzy linii 
r“zgranicza–ące– terenu ”rzy czym: 

 

a) wys“—“`ć budyn—ów nie wię—sza niw 8 m do 

kalenicy lub szczytu dachu, 

 

b) nie d“”uszcza się l“—aliz“wania n“wych 
budyn—ów bez”“`redni“ w granicy dziaJ—i ani 
w zbliweniu d“ granicy dziaJ—i, 

 

c) r“zbud“wa m“we nastą”ić wyJącznie 
w kierunku zachodnim. 

 

3Ł źasady —sztaJt“wania dziaJe— bud“wlanych: 
 

1) wiel—“`ć dziaJ—i nie mnie–sza niw 0,04 ha; 
 

2) szer“—“`ć fr“ntu dziaJ—i nie mnie–sza niw 20 m; 
 

3) linia ”“dziaJu na dziaJ—i ”r“st“”adJa d“ linii 
r“zgranicza–ące– dr“gi “znacz“ne– na rysun—u 
planu symbolem 2KL, z t“leranc–ą 5｡; 

 

4) d“”uszcza się wydzielenie dr“gi wewnętrzne– 
lub ciągu ”iesz“ - –ezdneg“ wzdJuw dr“gi 2KL 
lub ulŁ bJŁ Kar“liny; 

 

5) d“”uszcza się wydzielenie dziaJ—i ”“d stac–ę 
transf“rmat“r“wą, “ wiel—“`ci d“st“s“wane– 
d“ r“związaL technicznych l“—aliz“wanych tam 
urządzeLŁ 
 

4Ł źasady “bsJugi w zakresie komunikacji: 

 

1) d“stę”n“`ć —“muni—acy–na z drogi, oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 2KL jednym 

z–azdem na caJy teren; 
 

2) d“”uszcza się d“dat—“w“ z–azd na teren z ulicy 

BJŁ Kar“liny, na zasadzie ”raw“s—rętu (bez 
m“wliw“`ci wy–azdu na tę ulicę); 

 

3) miejsca postojowe w granicach terenu: 

 

a) dla usJug ｦ nie mnie– niw 1 miejsce i 1 miejsce 

na —awde 30 m² ”“wierzchni uwyt—“we– l“—alu 
usJug“weg“, 

 

b) dla funkcji mieszkaniowej 2 miejsca na 

1 mieszkanie. 

 

5Ł SzczegóJ“we zasady “bsJugi w zakresie 

infrastruktury technicznej: 

 

1) zaopatrzenie w w“dę z istnie–ące– mie–s—ie– sieci 
w“d“ciąg“we– zl“—aliz“wane– w ul. 

Strzyw“ws—ie– i w ulŁ bJŁ Kar“liny ”“”rzez 
”rzyJączenie indywidualne; 

 

2) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej 

zl“—aliz“wane– wzdJuw ulŁ Strzyw“ws—ie– ”“”rzez 
”rzyJączenie indywidualne; 

 

3) zaopatrzenie w energię ele—tryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej niskiego i `rednieg“ 
na”ięcia; 

 

4) “d”r“wadzenie `cie—ów —“munalnych d“ 
mie–s—ie– —analizac–i sanitarne– ”rzebiega–ące– 
przez teren oznaczony symbolem U; 

 

5) odprowadzenie `cie—ów wytwarzanych 
w wyni—u ”r“wadz“ne– dziaJaln“`ci usJug“we– 
zgodnie z “b“wiązu–ącymi w tym zakresie 

przepisami, w dostosowaniu do rodzaju 

”r“wadz“ne– dziaJaln“`ci; 
 

6) “d”r“wadzenie wód “”ad“wych d“ mie–s—ie– 
sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 

wzdJuw ulŁ bJŁ Kar“liny; 
 

7) d“”uszcza się l“—aliz“wanie sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– na caJym terenie UŁｬ 

 

6) w § 55 zdanie wstę”ne otrzymuje brzmienie: 
 

ｭTeren “ powierzchni ok. 0,05 ha, oznaczony 

na rysunku planu symbolem 4KX/KD, teren 

o powierzchni ok. 0,04 ha, oznaczony na rysunku 

planu symbolem 5 KX/KD, teren o powierzchni 

ok. 0,05 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 

6 KX/KD, teren o powierzchni ok. 0,14 ha, oznaczony 

na rysunku planu symbolem 7KX/KD, teren 

o powierzchni ok. 0,09 ha, oznaczony na rysunku 

”lanu symb“lem 9KXłKŚ ”rzeznacza się ”“d ciąg 
pieszo-jezdny, z uwzględnieniem nastę”u–ących 
zasad:ｬ; 
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7) ”o § 56 dodaje się § 56a w brzmieniu : 

 

ｭ§ 56a  
 

Teren o powierzchni ok. 0,11 ha, oznaczony na 

rysunku zmiany planu symbolem 11KX/KD, 

”rzeznacza się ”“d ”ubliczny ciąg ”iesz“ ｦ jezdny 

o szer“—“`ci 6 m w liniach r“zgranicza–ących “raz 
urządzenia infrastru—tury techniczne–Łｬ; 
 

8) rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego nr 14/1/98 w rejonie ulic: 

Strzywowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej 

i Kro`nieLskiej w Rzeszowie traci moc 

w zakresie ustaleL w granicy zmiany planu 

okre`lonej na zaJączniku nr 2 do niniejszej 

uchwaJyŁ 

RozdziaJ III 
PRźśPISŹ KOKCOWś 

 

§ 5. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

 

§ 6. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 
30 dni “d dnia –e– “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 
W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“Ł  
 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 
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źaJączni— Nr 3 

d“ uchwaJy Nr III/48/2010 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w zmianie Nr 103/ 11/ 2005 ｦ czę`ć 2 Mie–sc“weg“ Planu źag“s”“dar“wania 
Przestrzenneg“ Nr 14ł1ł98 w re–“nie ulic: Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– i Kr“`nieLs—ie– w Rzesz“wie 
inwestyc–i z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz “ zasadach ich 

finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

 

1. Finansowanie zapisanych w zmianie planu 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nalewących d“ zadaL wJasnych gminy będzie “dbywać 
się ze `r“d—ów wJasnych gminyŁ  
 

2Ł tródJami finans“wania inwestyc–i i zadaL, 
o —tórych m“wa w ustŁ 1 m“gą być równiew 
w zalewn“`ci “d ”“trzeb:  
a)  `r“dki Unii Europejskiej,  

b)  kredyt bankowy,  

c)  emisja obligacji komunalnych,  

d)  `r“d—i ”rywatneŁ  
 

3Ł Na—Jady ”“n“sz“ne na realizac–ę wwŁ 
inwestyc–i będą “d”“wiedni“ zagwarant“wane 
w wiel“letnim ”lanie inwestycy–nym “raz w budwecie 
miasta, z uwzględnieniem wykorzystania 

ewentualnych `r“d—ów ”“zabudwet“wychŁ  
K“szty realizac–i inwestyc–i ”“n“sz“ne będą eta”“w“, 
w latach 2011-2021. 

 

 

 

 

 

 

źaJączni— Nr 4 

d“ uchwaJy Nr III/48/2010 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 

 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Nr 103/ 11/ 2005 ｦ czę`ć 2 Miejscowego Planu źagos”odarowania 
Przestrzennego Nr ń4łńł98 w rejonie ulic: Strzywowskiej, Ustrzyckiej, Śukielskiej i Kro`nieLskiej w Rzeszowie 

 

Uwagi wniesi“ne d“ wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ 
wglądu, w dniach “d 4 ma–a d“ 25 ma–a 2009 rŁ 
projektu zmiany Nr 103/ 11/ 2005 planu Nr 14/1/98 

wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wis—“, 
nieuwzględni“ne ”rzez Prezydenta Miasta Rzesz“wa 
źarządzeniem Nr Vł917ł2009 z dnia 29 czerwca 
2009 r. 

 

1. Uwag Pana Mariana Wó–ci—a, zamŁ 35-125 

Rzeszów, ulŁ źbyszews—ieg“ 13ł26, z dnia 8 czerwca 
2009r., wniesionych do projektu zmiany 

Nr 103/11/2005 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 

w re–“nie ulic: Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– 
i Kr“`nieLs—ie– w Rzesz“wieŁ 
 

- nie uwzględnia się 

 

Uwagi wniesi“ne d“ wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ 
wglądu, w dniach “d 9 ”audzierni—a d“ 
30 ”audzierni—a 2009 rŁ, ”r“–e—tu zmiany 
Nr 103/11/2005 ｦ czę`ć 2 ”lanu Nr 14ł1ł98 wraz 
z ”r“gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wis—“, 
nieuwzględni“ne ”rzez Prezydenta Miasta Rzesz“wa 
źarządzeniem Nr Vł1065ł09 z dnia 8 grudnia 2009 rŁ: 
 

2Ł Uwag wniesi“nych na ”i`mie z dnia 12 list“”ada 
2009 r. do projektu zmiany Nr 103/11/2005 ｦ czę`ć 
2 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: 

Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– i Kr“`nieLs—ie– 
w Rzeszowie przez:  

- Panią Bernadettę Gnat“ws—ą ｦ Krzt“L, zamŁ 
Rzeszów, ulŁ Strzyw“ws—a 69ł5,  

- Pana Waldemara Krzt“L, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł5,  

- Pana B“gusJawa Bednarza, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł1,  

- Panią Marię Bednarz, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł1,  

- Pana Janusza PeJczyLs—ieg“, zamŁ Rzeszów, 
ul. Lenartowicza 27/4,  

- Panią Agatę PeJczyLs—ą, zamŁ Rzeszów, 
ul. Lenartowicza 27/4,  

- Panią B“wenę W“J“wiec, zamŁ Rzeszów, 
ul PuJas—ieg“ 9ł111,  

- Panią Wandę K“Jci“, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł2,  

- Pana Andrze–a Walcza—a, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł3,  

- Pana Jerzeg“ _liwiLs—ieg“, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł8,  

- Panią Śanutę _liwiLs—ą, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł8,  

- Pana Kazimierza Mierzwa, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł13,  

- Panią B“wenę Mierzwa, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł13,  
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- Panią J“lantę Traw—a, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł12,  

- Pana Andrzeja Trawka, zam. Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł12, 

- Panią Iw“nę Pięta—, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł11,  

- Panią J“annę Mach, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł15,  

- Panią Śarię Bralews—a, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł17,  

- Panią Grawynę MatJ“sz, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł18,  

- Pana W“–ciecha Stan—iewicz, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł20,  

- Panią Alinę P“”Jaws—a ｦ Stankiewicz, zam. 

Rzeszów, ulŁ Strzyw“ws—a 69ł20,  
- Pana Adama Leicht, zamŁ Rzeszów, 

ul. Strzyw“ws—a 69ł21,  
- Panią Renatę Leicht, zamŁ Rzeszów, 

ul. Strzyw“ws—a 69ł21,  
- Pana MieczysJawa _wietli—, zamŁ Rzeszów, 

ul. Kotuli 86,  

- Panią Barbarę Ciu”a—, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł7,  

- Pana Śariusza Ciu”a—, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł7,  

 

- nie uwzględnia się  
 

Uwagi wniesione do wyJowonego do publicznego 

wglądu, w dniach od 27 maja do 17 czerwca 2010 rŁ, 
projektu zmiany Nr 103/ 11/ 2005 ｦ czę`ć 2 ”lanu 
Nr 14ł1ł98 wraz z ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowisko, nieuwzględnione ”rzez Prezydenta Miasta 
Rzeszowa źarządzeniem Nr Vł1287ł2010 z dnia 

22 lipca 2010 r.:  

 

3Ł Uwagi S”óJdzielni Miesz—ani“we– ｭPr“–e—tantｬ, 
Rzeszów, ulŁ SJ“neczna 2, z dnia 14 czerwca 2010 rŁ, 
wniesionej do projektu zmiany Nr 103/11/2005 ｦ 

czę`ć 2 Mie–sc“weg“ Planu źag“s”“dar“wania 
Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: 

Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– i Kr“`nieLs—ie– 
w Rzeszowie,  

 

- nie uwzględnia się  
 

4Ł Uwag Pana Mariana Wó–ci—a, zamŁ Rzeszów, 
ul. Zbyszewskiego 13/26, z dnia 29 czerwca 2010 r., 

wniesionych do projektu zmiany Nr 103/11/2005 ｦ 

czę`ć 2 Mie–sc“wego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: 

Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– i Kr“`nieLs—ie– 
w Rzeszowie,  

 

- nie uwzględnia się  
 

5Ł Uwag wniesi“nych na ”i`mie z dnia 29 czerwca 
2010 r. do projektu zmiany Nr 103/11/2005 ｦ czę`ć 
2 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: 

Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– i Kr“`nieLs—ie– 
w Rzeszowie przez:  

- Panią Bernadettę Krzt“L, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł5,  

- Pana Waldemara Krzt“L, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł5,  

- Pana B“gusJawa Bednarza, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł1,  

- Panią Marię Bednarz, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł1,  

- Pana Janusza PeJczyLs—ieg“, zamŁ Rzeszów, 
ul. Lenartowicza 27/4,  

- Panią Agatę PeJczyLs—ą, zamŁ Rzeszów, 
ul. Lenartowicza 27/4  

- Pana Andrze–a Walcza—a, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł3,  

- Panią MaJg“rzatę Walcza—, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł3,  

- Panią Katarzynę K“si“r, zamŁ Rzeszów, 
ul. Kotuli 78,  

- Pana Grzeg“rza K“si“ra, zamŁ Rzeszów, 
ul. Kotuli 78,  

- Panią B“gumiJę He”el, zamŁ Rzeszów, 
ul. Kotuli 84,  

- Panią Śanutę _liwiLs—ą, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł8,  

- Pana Kazimierza Mierzwę, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł13,  

- Panią B“wenę Mierzwa, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł13,  

- Panią J“lantę Traw—ę, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł12,  

- Pana Andrze–a Traw—ę, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł12,  

- Panią J“annę Mach, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł15,  

- Panią Martę Bralews—ą, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł17,  

- Panią Grawynę MatJ“sz, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł18,  

- Panią Alinę P“”Jaws—a ｦ Stankiewicz, zam. 

Rzeszów, ulŁ Strzyw“ws—a 69ł20,  
- Panią Renatę Leicht, zamŁ Rzeszów, 

ul. Strzyw“ws—a 69ł21,  
- Pana MieczysJawa _wietli—a, zamŁ Rzeszów, 

ul. Kotuli 86,  

- Panią Natalię _wietli—,  
- Panią Martę Mytych, zamŁ Rzeszów, 

ul. Strzyw“ws—a 69ł 16,  
- Pana Ant“nieg“ _miglę, zamŁ Rzeszów, 

ul. Dukielska 1/1,  

- Panią Jadwigę _migla, zamŁ Rzeszów, 
ul. Dukielska 1/1,  

- Panią Barbarę Ciu”a—, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł7,  

- Pana Śariusza Ciu”a—, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł7,  

- Pana Adama źduna, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł6,  

- Panią B“wenę W“J“wiec, zamŁ Rzeszów, 
ul. PuJas—ieg“ 9ł111,  

- Pana Ryszarda Mazura, zamŁ Rzeszów, 
ul. Dukielska 1/3,  

 

- nie uwzględnia się  
 

6. Uwag wniesionych przez Pana Janusza Ramskiego, 

zamŁ Rzeszów, ulŁ Jana Wi—t“ra 57, na ”i`mie z dnia 
30 czerwca 2010 r., do projektu zmiany 

Nr 103/11/2005 ｦ czę`ć 2 Mie–sc“weg“ Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 

w rejonie ulic: Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– 
i Kr“`nieLs—ie– w Rzesz“wie,  
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- nie uwzględnia się  
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 
 

źg“dnie z artŁ 140 —ŁcŁ, wJa`ciciel m“we 
z wyJączeniem innych “sób, —“rzystać z rzeczy 
zg“dnie ze s”“Jeczn“ ｦ gospodarczym przeznaczeniem 

sweg“ ”rawa “raz r“z”“rządzać nią w granicach 
“—re`l“nych ”rzez ustawy i zasady ws”óJwycia 
s”“Jeczneg“Ł  
 

KsztaJt“wanie ”“lity—i ”rzestrzenne– na terenie 
gminy, w tym uchwalenie mie–sc“wych ”lanów 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ nalewy d“ zadaL 
wJasnych gminy.  

 

Gmina ma wyJączną —“m”etenc–ę d“ 
”lan“wania mie–sc“weg“ i dziaJa–ąc w granicach i na 
”“dstawie ”rawa m“we sam“dzielnie —sztaJt“wać 
s”“sób zag“s”“dar“wania “bszaru ”“dlega–ąceg“ –e– 
wJadztwu ”lanistycznemu, –eweli wJadztwa teg“ nie 
naduwywaŁ U”rawnienie t“ “dn“`nie mie–sc“weg“ 
planu zagospodarowania przestrzennego wynika 

z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. 

UŁ Nr 80, ”“zŁ 717, z ”óunŁ zmŁ ) 
 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 7171 

z ”óunŁ zmŁ), w zag“s”“dar“waniu ”rzestrzennym 
”“winn“ się uwzględniać, w szczególn“`ci:  
- wymagania Jadu ”rzestrzenneg“, urbanisty—i 

i architektury,  

- walory architektoniczne i krajobrazowe,  

- wymagania “chr“ny `r“d“wis—a,  
- wymagania ochrony zdrowia oraz 

bez”ieczeLstwa ludzi i mienia, a ta—we ”“trzeby 
“sób nie”eJn“s”rawnych,  

- walory ekonomiczne przestrzeni,  

- ”raw“ wJasn“`ci,  
- potrzeby interesu publicznego.  

 

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie 

inwestyc–i celu ”ubliczneg“ “raz “—re`lenie s”“s“bów 
zag“s”“dar“wania i warun—ów zabud“wy terenu 
nastę”u–e w mie–sc“wym ”lanie zag“s”“dar“wania 
przestrzennego (art. 4 ust. 1 ustawy).  

 

Stosownie do art. 6 ustawy o planowaniu 

i zag“s”“dar“waniu ”rzestrzennym, —awdy ma ”raw“ 
w granicach “—re`l“nych ustawą d“ 
zag“s”“dar“wania terenu, d“ —tóreg“ ma tytuJ 
prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi 

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy 

“raz d“ “chr“ny wJasneg“ interesu ”rawneg“ ”rzy 
zag“s”“dar“waniu terenów nalewących d“ innych 
“sób lub –edn“ste— “rganizacy–nychŁ  
 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 w miejscowym planie 

zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ “—re`la się 
“b“wiąz—“w“:  
- przeznaczenie terenów “raz linie 

r“zgranicza–ące tereny “ równym ”rzeznaczeniu 
lub równych zasadach zag“s”“dar“wania,  

- zasady “chr“ny i —sztaJt“wania Jadu 
przestrzennego,  

- zasady “chr“ny `r“d“wis—a, ”rzyr“dy 
i krajobrazu kulturowego,  

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabyt—ów “raz dóbr —ultury ws”óJczesne–,  
- wymagania wyni—a–ące z ”“trzeb —sztaJt“wania 

przestrzeni publicznych,  

- ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabud“wy, gabaryty “bie—tów i ws—auni—i 
intensywn“`ci zabud“wy,  

- granice i s”“s“by zag“s”“dar“wania terenów 
lub “bie—tów ”“dlega–ących “chr“nie, 
ustal“nych na ”“dstawie “drębnych ”rze”isów, 
w tym terenów górniczych, a ta—we naraw“nych 
na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi “raz 
zagr“w“nych “suwaniem się mas ziemnych,  

- szczegóJ“we zasady i warun—i scalania 
i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “b–ętych ”lanem 
miejscowym;  

- szczególne warun—i zag“s”“dar“wania terenów 
“raz “graniczenia w ich uwyt—“waniu, w tym 
zakaz zabudowy,  

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów —“muni—ac–i i infrastru—tury 
technicznej,  

- s”“sób i termin tymczas“weg“ 
zag“s”“dar“wania, urządzania i uwyt—“wania 
terenów,  

- staw—i ”r“cent“we, na ”“dstawie —tórych 
ustala się “”Jatę, “ —tóre– m“wa w artŁ 36 ustŁ 
4.  

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 plan miejscowy 

uchwala rada gminy, ”“ stwierdzeniu –eg“ zg“dn“`ci 
z ustaleniami studium. 

 

Organ administrac–i ”ubliczne– “”rac“wu–ący 
projekt miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ s”“rządza d“ nieg“ ”r“gn“zę 
“ddziaJywania na `r“d“wis—“ “raz ”r“gn“zę s—ut—ów 
finansowych. Zmiana Nr 103/ 11/ 2005 ｦ czę`ć 2 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 14ł1ł98 w re–“nie ulic: Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, 
Śu—iels—ie– Kr“`nieLs—ie– w Rzesz“wie z“staJa 
s”“rządz“na na m“cy wywe– ”“w“Janych ”rze”isów 
“raz zg“dnie z “b“wiązu–ącymi ”rze”isami “drębnymi 
regulu–ącymi zagadnienia ma–ące w”Jyw na 
zag“s”“dar“wanie terenuŁ Przy–ęte w ”lanie 
r“związania są zg“dne z —ierun—ami zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ i ”“lity—ą ”rzestrzenną miasta 
“—re`l“ną w d“—umencie Studium Uwarun—“waL 
i Kierun—ów źag“s”“dar“wania Przestrzenneg“ 
Miasta     Rzesz“wa, uchwal“neg“ uchwaJą 
Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., 

z ”óunŁ zm.  

 

źmiana ”lanu w s”“sób ”rawidJ“wy “—re`la 
”rzeznaczenie terenów i zasady –eg“ 
zag“s”“dar“wania uwzględnia–ąc istnie–ące 
uwarun—“wania “raz ”“wiązania fun—c–“naln“ ｦ 

”rzestrzenne z terenami sąsiednimiŁ  
 

źmiana ”lanu z“staJa s”“rządz“na 
z d“ch“waniem “b“wiązu–ących ”r“cedur 
wyni—a–ących z artŁ 17 ustawy z dnia 27 marca 
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2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

 

1Ł Uwagi Pana Mariana Wó–ci—a, zamŁ 35-125 

Rzeszów, ulŁ źbyszews—ieg“ 13ł26, z dnia 8 czerwca 
2009r., wniesione do projektu zmiany 

Nr 103/11/2005 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 

w rejonie ulic: Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– 
i Kr“`nieLs—ie– w Rzesz“wie d“tyczą bra—u zg“dn“`ci 
ustaleL ”r“–e—tu zmiany ”lanu ze Studium 
Uwarun—“waL i Kierun—ów źag“s”“dar“wania 
Przestrzenneg“ Miasta Rzesz“wa, nieuwzględnienia 
w ustaleniach projektu zmiany ”lanu wymagaL Jadu 
”rzestrzenneg“, w szczególn“`ci infrastru—tury 
techniczne– “raz uwarun—“waL `r“d“wis—“wych dla 
terenu 1U/MN (obecnie oznaczony symbolem U), 

a ta—we bra—u w zmianie ”lanu ustaleL “dn“szących 
się d“ —“sztów finans“wych związanych 
z uchwaleniem ”lanu, ”“d —ątem artŁ 36 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

Przy–ęte w ”r“–e—cie zmiany ”lanu 
przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U (teren 

oznaczony symbolem 1U/MN na pierwszym 

wyJ“weniu), ”“d fun—c–ę usJug“w“ - mieszkani“wą 
oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, 

uzasadni“ne są ”“J“weniem w e—s”“n“wanym 
mie–scu, bez”“`redni“ ”rzy s—rzyw“waniu dr“gi 
gJówne– (ulŁ BJŁ Kar“liny) z ulicą l“—alnąŁ Ta—ie 
”“J“wenie ”referu–e l“—alizac–ę fun—c–i usJug“we–Ł 
Ustalona w projekcie zmiany planu zasada 

—sztaJt“wania f“rmy archite—t“niczne– “bie—tów 
za”ewnia Jad ”rzestrzenny te– czę`ci “siedlaŁ 
W projekcie zmiany planu ustalono zasady 

zagospodarowania terenu i warunki jego zabudowy 

w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

Pr“–e—t zmiany ”lanu z“staJ “”rac“wany 
zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w Studium 

Uwarun—“waL i Kierun—ów źag“s”“dar“wania 
Przestrzennego miasta Rzeszowa. Studium zawiera 

—“nce”c–ę r“zw“–u miasta w sferze fun—c–“nalno ｦ 

”rzestrzenne–Ł Ja—“ d“—ument —ierun—“wy nie “—re`la 
`cisJeg“ ”rzeznaczenia terenów, c“ –est d“meną 
”lanów mie–sc“wychŁ Śla terenu “znacz“neg“ 
w projekcie zmiany planu symbolem U Studium 

ws—azu–e l“—alizac–ę usJug —“mercy–nych, 
z d“”uszczeniem usJug ”ublicznych i dziaJaln“`ci 
g“s”“darcze– ”“zar“lnicze–, nat“miast w ”óJn“cne– 
czę`ci terenu “b–ęteg“ zmianą ”lanu wskazuje tereny 

komunikacji. Zmiana planu przewiduje nieznaczne 

”“wię—szenie zabud“wy usJug“we– w —ierun—u 
”óJn“cnym —“sztem fragmentu terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 4 MWn i zlokalizowanego 

w –eg“ “brębie terenu —“muni—ac–iŁ źmiana ta –est 
zg“dna z za”isami Studium z uwagi na m“wliw“`ć 
(i fun—c–“n“wanie w stanie istnie–ącym) wszyst—ich 
funkcji wskazanych w Studium.  

 

źa—res ustaleL ”r“–e—tu ”lanu “—re`la artŁ 15 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ Nr 80, ”“zŁ717, z ”óunŁ zmŁ)Ł źg“dnie z artŁ 15 
ustŁ 2 ”—tŁ 12 te– ustawy w ”lanie ustala się 
“b“wiąz—“w“ staw—i ”r“cent“we, na podstawie 

—tórych ustala się “”Jatę, “ —tóre– m“wa w artŁ 36 
ustŁ 4Ł P“niewaw ”r“–e—t zmiany Nr 103ł11ł2005 
nie dotyczy nowego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, lecz zmiany 

“b“wiązu–ąceg“ ”lanu, nie “—re`la sam“dzielnie 
stawek procentowych, na ”“dstawie —tórych ustala 
się “”Jatę, “ —tórych m“wa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Staw—i te z“staJy “—re`l“ne w § 73 uchwaJy 
Nr LVI/134/2001 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

25 wrze`nia 2001 rŁ, w s”rawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 14ł1ł98 w re–“nie ulic: Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, 
Śu—iels—ie– i Kr“`nieLs—ie– w Rzesz“wie i wyn“szą 
30%.  

 

2Ł Uwagi, wniesi“ne na ”i`mie z dnia 12 list“”ada 
2009 r., do projektu zmiany Nr 103/11/2005 ｦ czę`ć 
2 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: 

Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– i Kr“`nieLs—ie– 
w Rzeszowie przez:  

- Panią Bernadettę Gnat“ws—ą ｦ Krzt“L, zamŁ 
Rzeszów, ulŁ Strzyw“ws—a 69ł5,  

- Pana Waldemara Krzt“L, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł5,  

- Pana B“gusJawa Bednarza, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł1,  

- Panią Marię Bednarz, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł1,  

- Pana Janusza PeJczyLs—ieg“, zamŁ Rzeszów, 
ul. Lenartowicza 27/4,  

- Panią Agatę PeJczyLs—ą, zamŁ Rzeszów, 
ul. Lenartowicza 27/4,  

- Panią B“wenę W“J“wiec, zamŁ Rzeszów, 
ul PuJas—ieg“ 9ł111,  

- Panią Wandę K“Jci“, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł2,  

- Pana Andrze–a Walcza—a, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł3,  

- Pana Jerzeg“ _liwiLs—ieg“, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł8,  

- Panią Śanutę _liwiLs—ą, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł8,  

- Pana Kazimierza Mierzwa, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł13,  

- Panią B“wenę Mierzwa, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł13,  

- Panią J“lantę Traw—a, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł12,  

- Pana Andrze–a Traw—a, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł12,  

- Panią Iw“nę Pięta—, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł11,  

- Panią J“annę Mach, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł15,  

- Panią Śarię Bralews—a, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł17,  

- Panią Grawynę MatJ“sz, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł18,  

- Pana W“–ciecha Stan—iewicz, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł20,  

- Panią Alinę P“”Jaws—a ｦ Stankiewicz, zam. 

Rzeszów, ulŁ Strzyw“ws—a 69ł20,  
- Pana Adama Leicht, zam. Rzeszów, 

ul. Strzyw“ws—a 69ł21,  
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- Panią Renatę Leicht, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł21,  

- Pana MieczysJawa _wietli—, zamŁ Rzeszów, 
ul. Kotuli 86,  

- Panią Barbarę Ciu”a—, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł7,  

- Pana Śariusza Ciu”a—, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł7,  

d“tyczą: ws—auni—a ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne–, 
ws—auni—a intensywn“`ci zabud“wy, wys“—“`ci 
budynku, nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz 

s”“s“bu “d”r“wadzenia wód “”ad“wych na terenie, 
“znacz“nym symb“lem ｭUｬŁ  
 

Dla odizolowania graniczące– z ”r“–e—t“wanym 
terenem usJug U zabud“wy miesz—ani“we– 
jednorodzinnej wprowadzono (w wyniku rozpatrzenia 

uwag z ”ierwszeg“ wyJ“wenia) —“re—tę ”rzebiegu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy na tym terenie oraz 

wyznaczono teren zieleni izolacyjnej od strony jego 

wschodniej granicy. Zgodnie z tymi ustaleniami 

budyne— usJug“wy m“we z“stać zl“—aliz“wany 
w “dlegJ“`ci 16,0 m “d istnie–ąceg“ budyn—u 
mieszkalnego jednorodzinnego oraz 15,0 m od 

—rawędzi budyn—u miesz—alneg“ wiel“r“dzinneg“Ł  
źwię—szenie “dlegJ“`ci z 16,0 m do 20,0 m, czego 

wąda–ą s—arwący, nie –est m“wliwe ”“niewaw 
w”r“wadzi znaczne “graniczenie m“wliw“`ci 
”rawidJ“weg“ —sztaJt“wania zabud“wy usJug“we– 
(”rzy–ęt“ ma—symalny tra—t zabud“wy 14,0 m, —tóry 
pozwala na zagospodarowanie obiektu zgodnie z jego 

fun—c–ą)Ł  
 

Nie zasJugu–ą na uwzględnienie uwagi 
d“tyczące intensywn“`ci zabud“wy usJug“we– na 
terenie UŁ źabud“wa z“staJa “granicz“na na dziaJce 
liniami zabud“wy, “ —tórych m“wa wywe–Ł P“nadt“ 
projekt zmiany planu wprowadza ograniczenie co do 

wys“—“`ci zabud“wy d“ dwóch —“ndygnac–i i trzecie– 
w caJ“`ci lub czę`ci“w“ w ”“ddaszu lecz nie więce– 
niw 12,0 m d“ —alenicy, c“ mie`ci się w —ateg“riach 
budownictwa niskiego, zgodnie z przepisami 

warun—ów technicznych –a—im ”“winny “d”“wiadać 
budynki i ich usytuowanieŁ Jest t“ wys“—“`ć zbliw“na 
d“ sąsiadu–ące– zabud“wy miesz—ani“we–Ł Wys“—“`ć 
“bie—tu w ”rzeciwieLstwie d“ ”ierw“tneg“ ”lanu 
z“staJa “granicz“na ”“”rzez ”“danie –e– ma—symalne– 
wiel—“`ciŁ Intensywn“`ć zabud“wy “granicz“na –est 
równiew st“sun—iem liczby miejsc parkingowych 

w granicach terenu d“ ”“wierzchni l“—alu usJug“weg“ 
(nie mnie– niw 1 mie–sce + 1 mie–sce na —awde 
30,0 m2 ”“wierzchni usJug)Ł K“nieczn“`ć realizac–i 
miejsc postojowych w granicach terenu U ogranicza 

wiel—“`ć ”“wierzchni usJug“we–Ł Śla ”rzytoczonej w 

tre`ci uwagi ”“wierzchni usJug“we– 3000 m² 
nalewaJ“by wybud“wać 100 mie–sc ”ar—ing“wych c“ 
wymagaJ“by ”rzyna–mnie– dwu”“zi“m“weg“ ”ar—ingu 
na ”“wierzchni caJeg“ terenu UŁ  
 

W terenach mie–s—ich intensywn“`ć zabud“wy 
w granicach dziaJ—i usJug“we– –est częst“ wię—sza “d 
intensywn“`ci zabud“wy miesz—ani“we– i –est 
z–awis—iem ty”“wymŁ P“d“bnie d“tyczy t“ il“`ci 
terenów bi“l“gicznie czynnychŁ P“nadt“ s”“sób 
zag“s”“dar“wania terenów nalewy r“z”atrywać nie 
tyl—“ w —“nte—`cie na–bliwszeg“ sąsiedztwa lecz 

w “dniesieniu d“ zag“s”“dar“wania caJeg“ “siedla, c“ 

miaJ“ mie–sce ”rzy f“rmuJ“waniu ustaleL ”r“–e—tu 
zmiany planu.  

 

W ”r“–e—cie zmiany ”lanu ustala się wymóg 
“d”r“wadzania wód “”ad“wych z terenu U d“ 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 

wzdJuw ulŁ BJŁ Kar“linyŁ Nie d“”uszcza się inneg“ 
tymczas“weg“ s”“s“bu “d”r“wadzania wód 
“”ad“wy, w tym d“ istnie–ąceg“ r“wu 
”rzebiega–ąceg“ ”rzez teren UŁ W związ—u 
z ”“wywszym uwaga d“tycząca “d”r“wadzania wód 
opadowych jest niezasadna.  

 

3. Uwaga wniesi“na ”rzez S”óJdzielnię Miesz—ani“wą 
ｭPr“–e—tantｬ, Rzeszów, ulŁ SJ“neczna 2, na ”i`mie 
z dnia 14 czerwca 2010 r., do projektu zmiany 

Nr 103/11/2005 ｦ czę`ć 2 Mie–sc“weg“ Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 

w re–“nie ulic: Strzyw“ws—ie–, Ustrzyckiej, Dukielskiej 

i Kr“`nieLs—ie– w Rzesz“wie, d“tyczy zwię—szenia 
wiel—“`ci ”“wierzchni l“—alu gastr“n“miczneg“ na 
terenie oznaczonym w projekcie zmiany planu 

symbolem U.  

 

źag“s”“dar“wu–ąc teren U wzięt“ ”“d uwagę 
–eg“ sąsiedztw“ z terenami zabud“wy mieszkaniowej, 

w”r“wadza–ąc w zmianie ”lanu szczegóJ“we ustalenia 
c“ d“ r“dza–u usJug –a—ie m“wna l“—aliz“wać na tym 
terenieŁ źe względu na “bawy miesz—aLców 
sąsiadu–ące– zabud“wy (wyraw“ne w f“rmie uwag d“ 
”r“–e—tu ”lanu) ”“stan“wi“n“ d“”u`cić –edynie 
niewielki lokal gastronomiczny o powierzchni 

nie”rze—racza–ące– 30 m2Ł Ta—a ”“wierzchnia l“—alu 
“graniczy m“wliw“`ć l“—alizac–i fun—c–i uciąwliwe– dla 
miesz—aLców sąsiadu–ące– zabud“wy (n”Ł dys—“te—i), 
a –edn“cze`nie ”“zw“li na zl“—aliz“wanie na tym 
terenie tzwŁ maJe– gastr“n“mii (n”Ł —awiarni) 
t“warzyszące– usJug“mŁ  
 

Ponadto zgodnie z zapisami MPZP Nr 14/1/98 

usJugi gastr“n“mii m“gą być l“—aliz“wane na terenach 
“znacz“nych symb“lem UHG, lewących ”rzy 
ul. Ustrzyc—ie–, —tóre są “becnie niezainwest“waneŁ  
 

4. Uwagi wniesi“ne ”rzez Pana Mariana Wó–ci—a, zamŁ 
Rzeszów, ulŁ źbyszews—ieg“ 13ł26, na ”i`mie z dnia 
29 czerwca 2010 r., do projektu zmiany 

Nr 103/11/2005 ｦ czę`ć 2 Mie–sc“weg“ Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 

w re–“nie ulic: Strzyw“ws—ie–, Ustrzyckiej, Dukielskiej 

i Kr“`nieLs—ie– w Rzesz“wie, d“tyczą: bra—u 
zg“dn“`ci ustaleL ”r“–e—tu zmiany ”lanu ze Studium 
Uwarun—“waL i Kierun—ów źag“s”“dar“wania 
Przestrzenneg“ Miasta Rzesz“wa, bJędów 
proceduralnych, zasad zabudowy i zagospodarowania 

terenu oznaczonego w projekcie zmiany planu 

symb“lem U “raz –eg“ “bsJugi w za—resie 
infrastruktury technicznej.  

 

Uwaga d“tycząca bra—u zg“dn“`ci za”isów 
”lanu ze Studium Uwarun—“waL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 

z“staJa r“z”atrz“na w pkt 1 niniejszego 

R“zstrzygnięciaŁ  
 

Pr“cedura zmiany ”lanu z“staJa 
przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy 
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o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym 

z dnia 27 marca 2003 rŁ Pisma, na —tóre ”“w“Ju–e się 
s—arwący, zJ“w“ne ”rzez: ｭSt“warzyszenie Na Rzecz 

Bud“wy Obie—tów O`wiat“wych i Infrastru—tury 
S”“Jeczne– na Terenie Osiedla ”rzy ulŁ Strzyw“ws—ie– 
w Rzesz“wieｬ, S”óJdzielni Miesz—ani“we– ｭPr“–e—tantｬ 
oraz Rady Osiedla im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, 

zawiera–ą wni“s—i zJ“w“ne ”“ tym –a— czę`ć zmiany 
Nr 103/11/2005 MPZP Nr 14/1/98 w rejonie ulic: 

Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– i Kr“`nieLs—ie– 
w Rzesz“wie z“staJa wyJącz“na z uchwalenia 
w związ—u ze zJ“w“nymi uwagami i ”rze—azana d“ 
ponownej analizy.  

 

Uwaga d“tycząca w”r“wadzenia ｭ—lauzuli 
o przezbr“–eniu dziaJ—i na —“szt inwest“raｬ nie –est 
zasadna, ”“niewaw ta—ie regulac–e nie m“gą być 
przedmiotem planu miejscowego.  

 

Zmiana planu w zakresie zasad modernizacji, 

r“zbud“wy i bud“wy systemów —“muni—ac–i 
i infrastruktury technicznej jest zgodna z art. 15 

pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.  

 

Nie zna–du–e uzasadnienia uwaga d“tycząca 
nie”rawidJ“wych zasad zabud“wy i zag“s”“dar“wania 
terenu UŁ Pr“–e—t zmiany ”lanu z“staJ “”rac“wany 
zg“dnie z “b“wiązu–ącymi w tym zakresie przepisami 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

z 2003 rŁ, ”“zŁ 717 z ”Ł zmŁ) “raz r“z”“rządzeniem 
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). Projekt zmiany 

”lanu z“staJ ”“zytywnie za“”ini“wany i uzg“dni“ny 
”rzez wJa`ciwe instytuc–e i “rgany w tym Mie–s—ą 
K“mis–ę Urbanistyczn“ ｦ Archite—t“nicznąŁ  
 

Z ustaleL zmiany ”lanu nie wyni—a —“nieczn“`ć 
li—widac–i cie—u w“dneg“, c“ ”“dn“si s—arwącyŁ  
 

5Ł Uwagi, wniesi“ne na ”i`mie z dnia 29 czerwca 
2010 r., do projektu zmiany Nr 103/11/2005 ｦ czę`ć 
2 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: 

Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– i Kr“`nieLs—ie– 
w Rzeszowie przez:  

- Panią Bernadettę Krzt“L, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł5,  

- Pana Waldemara Krzt“L, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł5,  

- Pana B“gusJawa Bednarza, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł1,  

- Panią Marię Bednarz, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł1,  

- Pana Janusza PeJczyLs—ieg“, zamŁ Rzeszów, 
ul. Lenartowicza 27/4,  

- Panią Agatę PeJczyLs—ą, zamŁ Rzeszów, 
ul. Lenartowicza 27/4  

- Pana Andrze–a Walcza—a, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł3,  

- Panią MaJg“rzatę Walcza—, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł3,  

- Panią Katarzynę K“si“r, zamŁ Rzeszów, 
ul. Kotuli 78,  

- Pana Grzeg“rza K“si“ra, zamŁ Rzeszów, 
ul. Kotuli 78,  

- Panią B“gumiJę He”el, zamŁ Rzeszów, 
ul. Kotuli 84,  

- Panią Śanutę _liwiLs—ą, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł8,  

- Pana Kazimierza Mierzwę, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł13,  

- Panią B“wenę Mierzwa, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł13,  

- Panią J“lantę Traw—ę, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł12,  

- Pana Andrze–a Traw—ę, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł12,  

- Panią J“annę Mach, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł15,  

- Panią Martę Bralews—ą, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł17,  

- Panią Grawynę MatJ“sz, zamŁ Rzeszów, 
ul Strzyw“ws—a 69ł18,  

- Panią Alinę P“”Jaws—a ｦ Stankiewicz, 

zam. Rzeszów, ulŁ Strzyw“ws—a 69ł20,  
- Panią Renatę Leicht, zamŁ Rzeszów, 

ul. Strzyw“ws—a 69ł21,  
- Pana MieczysJawa _wietli—a, zamŁ Rzeszów, 

ul. Kotuli 86,  

- Panią Natalię _wietli—,  
- Panią Martę Mytych, zamŁ Rzeszów, 

ul. Strzyw“ws—a 69/ 16,  

- Pana Ant“nieg“ _miglę, zamŁ Rzeszów, 
ul. Dukielska 1/1,  

- Panią Jadwigę _migla, zamŁ Rzeszów, 
ul. Dukielska 1/1,  

- Panią Barbarę Ciu”a—, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł7,  

- Pana Śariusza Ciu”a—, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł7,  

- Pana Adama źduna, zamŁ Rzeszów, 
ul. Strzyw“ws—a 69ł6,  

- Panią B“wenę W“J“wiec, zamŁ Rzeszów, 
ul. PuJas—ieg“ 9ł111,  

- Pana Ryszarda Mazura, zamŁ Rzeszów, 
ul. Dukielska 1/3,  

d“tyczą: ”rzeznaczenia terenu “znacz“neg“ 
w projekcie zmiany planu symbolem U, zasad jego 

zabud“wy i zag“s”“dar“wania, zasad –eg“ “bsJugi w 
za—resie infrastru—tury techniczne–, a ta—we inf“rmac–i 
zawartych w Pr“gn“zie “ddziaJywania na `r“d“wis—“Ł  
 

Zgodne z art. 15 pkt 10 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w ”lanie mie–sc“wym “—re`la się 
zasady m“dernizac–i, r“zbud“wy i bud“wy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej. 

W przedmiotowej zmianie planu dla terenu U ustala 

się: ｭod”rowadzenie wód o”adowych do miejskiej 
sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej wzdJuw 
ul. BJŁ Karolinyｬ c“ “znacza, we zabud“wa na tym 
terenie m“we ”“wstać d“”ier“ ”“ realizac–i włw 
kanalizacji.  

 

ź ustaleL ”r“–e—tu zmiany ”lanu wyni—a, we rów 
deszcz“wy ”rzebiega–ący ”rzez teren U będzie mógJ 
z“stać zli—wid“wany ｦ wyznaczono nieprzekraczalne 

linie l“—alizac–i budyn—ów um“wliwia–ące ich l“—alizac–ę 
na terenie gdzie “becnie ”rzebiega rówŁ śwentualna 
li—widac–a r“wu wiąwe się ze zmianą 
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zag“s”“dar“wania terenu i będzie m“wliwa d“”ier“ ”“ 
wybudowaniu nowej sieci kanalizacji deszczowej, 

—tóra r“zwiąwe ”r“blemy “dw“dnienia terenu 
inwestyc–i “raz terenów sąsiednichŁ S”rawa ta 
d“tyczy r“związaL technicznych w za—resie 
infrastru—tury techniczne–, —tóre nie są regul“wane 
ustaleniami planu miejscowego ani Prognozy 

“ddziaJywania na `rodowisko, stosownie do 

”“w“Janeg“ wywe– ”rze”isu ustawyŁ Plan mie–sc“wy 
nie m“we zawierać za”isów d“tyczących eta”“wania 
realizac–i inwestyc–iŁ SzczegóJ“wa analiza istnie–ących 
st“sun—ów w“dnych w “bszarze “b–ętym ”r“–e—tem 
zmiany ”lanu “raz terenów sąsiednich i caJe– zlewni, 
z —tóre– w“dy ”Jyną równiew ”rzez ”rzedmi“t“wy 
teren, analiz“wane są na eta”ie “”rac“wania 
d“—umentac–i na bud“wę sieci —analizac–i deszcz“we– 
(w tra—cie ”rzyg“t“wania), —tóra będzie realiz“wana 
w liniach r“zgranicza–ących ulŁ BJŁ Kar“liny. Projekt 

”lanu z“staJ ”“zytywnie za“”ini“wany ”rzez Mie–s—ie 
Przedsiębi“rstw“ W“d“ciągów i Kanalizac–i 
w Rzesz“wie w za—resie “d”r“wadzania wód 
“”ad“wychŁ Ustalenia ”lanu zabez”iecza–ą r“szczenia 
“sób wn“szących uwagi w za—resie “d”r“wadzania 
wód “”adowych.  

 

źa—res ”r“gn“zy “ddziaJywania na `r“d“wis—“ 
jest zgodny przepisami art. 51 ustawy z dnia 

3 ”audzierni—a 2008 rŁ “ ud“stę”nianiu inf“rmac–i 
o `r“d“wis—u i –eg“ “chr“nie, udziale s”“JeczeLstwa 
w “chr“nie `r“d“wis—a “raz “ “cenach “ddziaJywania 
na `r“d“wis—“, c“ z“staJ“ ”“twierdz“ne w ”r“cesie 
“”ini“wania ”lanu wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na 
`r“d“wis—“ ”rzez Regi“nalneg“ Śyre—t“ra Ochr“ny 
_r“d“wis—a w Rzesz“wie “raz PaLstw“wy P“wiat“wy 
Ins”e—t“r Sanitarny w Rzesz“wie (“rgany uzgadnia–ące 
zakres prognozy).  

 

źmiany —ierun—u wód “”ad“wych z terenu 
s”“w“d“wane niwelac–ą terenu są zabr“ni“ne zg“dnie 
z: art. 29 i art. 30 ustawy Prawo wodne z dnia 

18 lipca 2001 r.: ｭWJa`ciciel gruntu,(ｱ) nie mowe 
zmienić stanu wody na gruncie , a zwJaszcza kierunku 
od”Jywu znajdującej się na jego gruncie wody 
o”adowej ani kierunku od”Jywu ze uródeJ ｦ ze szkodą 
dla gruntów sąsiednichｬ “raz R“z”“rządzeniem 
Ministra Infrastruktury Technicznej z dnia 12 kwietnia 

2002 rŁ w s”rawie warun—ów technicznych, –a—im 
”“winny “d”“wiadać budyn—i i ich usytu“wanie, —tóre 
mówi: ｭ dokonywanie zmiany naturalnego s”Jywu 
wód o”adowych w celu kierowania ich na tereny 
sąsiedniej nieruchomo`ci jest zabronioneｬŁ Są t“ 
”“wszechne ”rze”isy ”rawa, —tórych res”e—t“wanie 
–est “b“wiąz—“we niezalewnie “d ustaleL ”lanuŁ  
 

Nie zna–du–e uzasadnienia uwaga d“tyczącą 
zmiany za”isu ｭusJugi nieuciąwliweｬ na ｭusJugi 
nieuciąwliwe dla zabudowy mieszkaniowejｬ. Obecny 

za”is “dn“si się d“ definic–i zawarte– w § 5 te—stu 
planu.  

 

Uwagi d“tyczące “graniczenia r“dza–u fun—cji 

usJug“wych zawarte w ”ismach: z dnia 5 czerwca 
2009 rŁ i z dnia 12 list“”ada 2009 rŁ z“staJy 
szczegóJ“w“ ”rzeanaliz“waneŁ W wyni—u czeg“ 
sf“rmuJ“wan“ szczegóJ“we ustalenia c“ d“ r“dza–u 
usJug na terenie U ta—, aby ma—symalnie “graniczyć 
m“wliw“`ć zabud“wy usJug“we– stwarza–ące– 

uciąwliw“`ć dla terenów sąsiednichŁ Uznan“ “becne 
ustalenia za w ”eJni wystarcza–ące dla zabez”ieczenia 
interesu miesz—aLców ”rzed ewentualną uciąwliw“`cią 
usJugŁ  
 

W związ—u z wni“s—iem wJa`ciciela 
nieruch“m“`ci zna–du–ące– się na terenie U 

o d“”uszczenie l“—alizac–i usJug gastr“n“mii uznan“, 
we niewiel—i l“—al gastr“n“miczny nie będzie stan“wiJ 
uciąwliw“`ci dla miesz—aLców “—“liczne– zabud“wyŁ 
Bi“rąc ”“d uwagę wni“se— wJa`ciciela, S”óJdzielni 
miesz—ani“we– –a— i uwagi miesz—aLców dopuszczono 

w zmianie planu jeden lokal gastronomiczny 

o ”“wierzchni nie ”rze—racza–ące– 30 m2Ł Ta—a 
”“wierzchnia l“—alu “graniczy m“wliw“`ć l“—alizac–i 
fun—c–i uciąwliwe– dla miesz—aLców (n”Ł dys—“te—i), 
a –edn“cze`nie ”“zw“li na zl“—aliz“wanie na tym 
terenie tzwŁ maJe– gastr“n“mii (n”Ł —awiarni) 
t“warzyszące– usJug“mŁ  
 

Nie zna–du–e uzasadnienia uwaga miesz—aLców 
d“tycząca zmiany zasad r“zbud“wy budyn—ów 
garaw“wych lewących ”rzy granicy terenu UŁ 
W związ—u z uwagą miesz—aLców, z dnia 16 list“”ada 
2009 rŁ (zJ“w“ną ”“ drugim wyJ“weniu d“ ”ubliczneg“ 
wglądu) d“tyczącą warun—ów r“zbud“wy włw 
budyn—ów, w”r“wadz“n“ szczegóJ“we zasady 
r“zbud“wy i nadbud“wyŁ W związ—u z ”“wywszym 
“becne ustalenia ”lanu w tym za—resie uzna–e się za 
wystarcza–ąceŁ Kwestie d“”Jywu `wiatJa dzienneg“ d“ 
istnie–ących budyn—ów regul“wane są ”rze”isami 
r“z”“rządzenia Ministra Infrastru—tury w s”rawie 
warun—ów technicznych, –a—im ”“winny “d”“wiadać 
budynki i ich usytuowanie.  

 

Uwagi d“tyczące wys“—“`ci zabud“wy “raz 
powierzchni terenu [ZP] są ”“wtórzeniem uwag z dnia 
12 list“”ada 2009 rŁ, zJ“w“nych ”“ drugim wyJ“weniu 
d“ ”ubliczneg“ wglądu w dniach “d 9 ”audzierni—a d“ 
30 ”audzierni—a 2009 rŁ ( r“z”atrz“ne w ”—t 2 
ninie–szeg“ R“zstrzygnięcia)Ł P“niewaw zasady 
zabudowy i zagospodarowania terenu U nie ulegJy 
zmian“m na nie—“rzy`ć wn“szących uwagi, 
w stosunku do projektu zmiany planu z drugiego 

wyJ“wenia, r“zstrzygnięcie w tym za—resie nie ulega 
zmianie.  

 

6. Uwagi wniesione przez Pana Janusza Ramskiego, 

zamŁ Rzeszów, ulŁ Jana Wi—t“ra 57, na ”i`mie z dnia 
30 czerwca 2010 r., do projektu zmiany 

Nr 103/11/2005 ｦ czę`ć 2 Mie–sc“weg“ Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 

w re–“nie ulic: Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– 
i Kr“`nieLs—ie– w Rzesz“wie, d“tyczą: ”“szerzenia 
za—resu usJug —tóre m“gą być l“—aliz“wane na terenie 
U, likwidacji w projekcie zmiany planu terenu zieleni 

urządz“ne– ŻźP], usunięcia z ”r“–e—tu zmiany ”lanu 
“graniczeL d“tyczących zabud“wy 
i zag“s”“dar“wania terenu, zmiany zasad “bsJugi 
w zakresie komunikacji ｦ dopuszczenie lokalizacji 

miejsc postojowych w pasie drogi publicznej.  

 

Przedmiotowa zmiana polega m.in. na 

”“szerzeniu terenu ”rzeznacz“neg“ ”“d zabud“wę 
usJug“wą w st“sun—u d“ ustaleL ”lanu 
“b“wiązu–ąceg“ (teren UHR)Ł W związ—u z tym wzięt“ 
”“d uwagę sąsiedztw“ z istnie–ącą zabud“wą 
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miesz—ani“wą f“rmuJu–ąc ustalenia dla terenu U w ta—i 
s”“sób, aby l“—aliz“wana tam zabud“wa usJug“wa nie 
stan“wiJa uciąwliw“`ci dla istnie–ące– w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

 

Nie zna–du–e uzasadnienia uwaga d“tycząca 
zwię—szenia za—resu usJug na terenie UŁ W związ—u 
z uwagami miesz—aLców sąsiadu–ących 
z ”rzedmi“t“wym terenem nieruch“m“`ci ”“ddan“ tę 
—westię szczegóJ“we– analizieŁ Obecny za”is zmiany 
”lanu um“wliwia l“—alizac–ę szer“—ieg“ wachlarza usJug 
dla “bsJugi miesz—aLców “siedlaŁ  
 

Teren ŻźP], —tóry nalewy zag“s”“dar“wać –a—“ 
zieleL urządz“ną (“ chara—terze iz“lacy–nym) 
w”r“wadz“n“ w celu “diz“l“wania terenu usJug“weg“ 
“d zabud“wy miesz—ani“we–Ł ź“staJ“ t“ ”“”rzedz“ne 
analizami m“wliw“`ci ”rawidJ“weg“ zag“s”“dar“wania 
terenu ”“d zabud“wę usJug“wą zg“dnie z zasadami 
zabudowy i zagospodarowania ustalonymi dla terenu 

UŁ źmiana ”lanu ustala minimalną ”“wierzchnię terenu 
biologicznie czynnego na 15% powierzchni terenu U, 

a teren ŻźP] stan“wi 10%Ł W związ—u z tym ”rawie 
caJa ”“z“staJa ”“wierzchnia terenu U m“we z“stać 
utwardzona.  

 

Uzna–e się za bezzasadne uwagi s—arwąceg“ 
d“tyczące zmiany zasad zabud“wy 
i zagospodarowania terenu U w kwestii: dopuszczenia 

dachów “ zmiennych —ątach nachylenia ”“Jaci, 
d“”uszczenia więce– niw dwóch budyn—ów 
l“—aliz“wanych na dziaJce, d“”uszczenia fun—c–i 

mieszkaniowej na dowolnych warunkach na terenie U. 

W”r“wadz“ne “graniczenia d“tyczące zasad 
zabud“wy i zag“s”“dar“wania terenu U wyni—a–ą z:  
- zasad “chr“ny i —sztaJt“wania Jadu 

przestrzennego,  

- —“nte—stu mie–sca, w —tórym n“wa zabud“wa 
usJug“wa ma w”isywać się w stru—turę 
funkcjonalno ｦ ”rzestrzenną istnie–ąceg“ 
“siedla miesz—ani“weg“ w bez”“`rednim 
sąsiedztwie zabud“wy miesz—ani“we– –edn“- 

i wielorodzinnej.  

 

Ponadto projekt zmiany planu zostaJ 
“”rac“wany zg“dnie z “b“wiązu–ącymi w tym za—resie 
przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 

z 2003 rŁ, ”“zŁ 717 z ”Ł zmŁ) “raz r“z”“rządzeniem 
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). Projekt zmiany 

”lanu z“staJ ”“zytywnie za“”ini“wany i uzg“dni“ny 
”rzez wJa`ciwe instytuc–e i “rgany w tym Mie–s—ą 
K“mis–ę Urbanistyczno ｦ Archite—t“nicznąŁ  
 

źa”isy ”lanu mie–sc“weg“ d“tyczą wyJącznie 
terenu “b–ęteg“ –eg“ granicami, dlateg“ nie –est 
m“wliwe ws—azanie l“—alizac–i mie–sc ”“st“–“wych na 
terenie zna–du–ącym się ”“za ”lanem, zg“dnie z uwagą 
s—arwąceg“Ł 
 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

Śo uchwaJy nr III ł 48 ł 2ŃńŃ Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2ŃńŃrŁ w s”rawie uchwalenia zmiany  
Nr 103/11/2005 ｦ czę`ć 2 Miejscowego Planu źagos”odarowania Przestrzennego Nr ń4łńł98 w rejonie ulic: 

Strzywowskiej, Ustrzyckiej, Śukielskiej i Kro`nieLskiej w Rzeszowie 

 

UchwaJa nr XXXIXł113ł2005 “ ”rzystą”ieniu 
d“ s”“rządzenia zmiany Nr 103ł11ł2005 Mie–sc“weg“ 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 

w re–“nie ulic: Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– 
i Kr“`nieLs—ie– w Rzesz“wie, z“staJa ”“d–ęta ”rzez 
Radę Miasta Rzesz“wa w dniu 24 ma–a 2005 rŁ 
O”rac“waniem “b–ęt“ siedem “bszarów “ Jączne– 
”“wierzchni “—“J“ 4,4 ha, ”“J“w“nych w zach“dnie– 
czę`ci miasta na “siedlu K“tuliŁ Na ses–i w dniu 7 li”ca 
2009 rŁ Rada Miasta Rzesz“wa uchwaliJa zmianę 
planu Nr 103/11/2005 ｦ czę`ć 1, w czę`ci, c“ 
do —tóre– nie z“staJy zJ“w“ne uwagiŁ  
P“z“staJe dwa “bszary “ ”“wierzchni “—Ł 0,93 ha 
z“staJy “b–ęte ”“n“wną analizą i są ”rzedmi“tem 
niniejszej zmiany planu Nr 103/11/ 2005 ｦ czę`ć 2Ł  
 

Ustalenia projektu zmiany ”lanu są zg“dne ze 
Studium Uwarun—“waL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

uchwal“nym uchwaJą Nr XXXVIIł113ł2000 z dnia 
4 li”ca 2000 rŁ, z ”óunŁ zmŁ Studium ws—azu–e na 
”rzedmi“t“wym terenie l“—alizac–ę usJug —“mercy–nych 
z dopuszczeniem usJug ”ublicznych i dziaJaln“`ci 
gospodarczej pozarolniczej, tereny komunikacji 

i zabud“wę miesz—ani“wą –edn“r“dzinnąŁ  

Przy–ęte w ”r“–e—cie zmiany ”lanu ustalenia 
uwzględnia–ą wystę”u–ące uwarun—“wania 
zagospodarowania przestrzennego terenu, w tym 

”“wiązania fun—c–“naln“-przestrzenne z terenami 

sąsiednimiŁ  
 

źmiana ”lanu w czę`ci ”rzedstawi“ne– Radzie 
Miasta d“ uchwalenia d“tyczy dwóch “bszarówŁ 
Pierwszy obejmuje tereny oznaczone symbolami 

18MN i 11KXłKŚ, ”rzeznacz“ne ”“d zabud“wę 
miesz—ani“wą –edn“r“dzinną i ciąg ”iesz“-jezdny, 

zaprojektowany w tym miejscu po zmianie przebiegu 

drogi lokalnej. Drugi teren oznaczony symbolem U, 

z“staJ ”rzeznacz“ny ”“d usJugi z d“”uszczeniem 
funkcji mieszkaniowej, co uzasadnione jest jego 

”“J“weniem bez”“`redni“ ”rzy s—rzyw“waniu dr“gi 
gJówne– (ulŁ BJŁ Kar“liny) z ulicą l“—alną 
(ul. Strzyw“ws—ą)Ł Ta—ie ”rzeznaczenie ”“zw“li na 
l“—alizac–ę usJug dla “bsJugi miesz—aLców “siedlaŁ  
 

Pr“–e—t zmiany ”lanu wraz z niezbędnymi 
d“—umentami ”lanistycznymi, w tym ”r“gn“zą 
oddziaJywania na `r“d“wis—“ “raz ”r“gn“zą s—ut—ów 
finans“wych z“staJ “”rac“wany zg“dnie 
z “b“wiązu–ącymi w tym za—resie ”rze”isami ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
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i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 

z 2003 rŁ, ”“zŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) “raz r“z”“rządzenia 
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 tra—cie s”“rządzania ”r“–e—tu zmiany ”lanu 
przeprowadzono strategiczną “cenę “ddziaJywania na 
`r“d“wis—“ z za”ewnieniem udziaJu s”“JeczeLstwa, 
st“s“wnie d“ wym“gów ustawy z dnia 3 ”audzierni—a 
2008 rŁ “ ud“stę”nianiu inf“rmac–i “ `r“d“wis—u i –eg“ 
“chr“nie, udziale s”“JeczeLstwa w “chr“nie 
`r“d“wis—a “raz “ “cenach “ddziaJywania na 
`r“d“wis—“ (ŚzŁUŁ Nr 199 z 2008 rŁ, ”“zŁ 1227 
z ”óunŁ zmŁ) 
 

źmiana ”lanu z“staJa s”“rządz“na 
z d“ch“waniem “b“wiązu–ących ”r“cedur 
wyni—a–ących z wwŁ ustawŁ  
 

S”osób ”rze”rowadzenia ”rocedury i strategicznej 
oceny oddziaJywania na `rodowisko.  

 

Informacje dotyczące udziaJu s”oJeczeLstwa 
w ”rocedurze s”orządzania zmiany ”lanuŁ  
 

Prezydent Miasta Rzesz“wa, dnia 13 wrze`nia 
2005 rŁ, “gJ“siJ “ ”rzystą”ieniu d“ s”“rządzenia 
zmiany Nr 103/11/2005 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 

w re–“nie ulic: Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, Śu—iels—ie– 
i Kr“`nieLs—ie– w Rzesz“wie ｦ ”“”rzez “gJ“szenie 
w ”rasie mie–sc“we– Śzienni— ｭ Su”er N“w“`ciｬ, ”rzez 
“bwieszczenie na tablicach “gJ“szeL w Urzędzie 
Miasta Rzesz“wa a ta—we w Biuletynie Informacji 

Publiczne– (BIP) na str“nie internet“we– UrzęduŁ 
W “bwieszczeniu i “gJ“szeniu ”“dan“ termin i zasady 
s—Jadania wni“s—ów d“ ”r“–e—tu zmiany ”lanu (termin 
s—Jadania wni“s—ów wyznacz“n“ d“ dnia 
4 ”audzierni—a 2005 rŁ)  
 

P“ “gJ“szeniu “ ”rzystą”ieniu d“ s”“rządzenia 
zmiany ”lanu, w wyznacz“ny terminie, nie zJ“w“n“ 
wni“s—ówŁ  
 

Wszyst—ie wni“s—i “d instytuc–i i “rganów 
z“staJy ”rzeanaliz“wane i wzięte ”“d uwagę ”rzy 
s”“rządzaniu zmiany ”lanuŁ  
 

ź“staJa s”“rządz“na ”r“gn“za “ddziaJywania 
ustaleL zmiany ”lanu na `r“d“wis—“Ł Przy 
“”rac“waniu ”r“gn“zy uwzględni“n“, mŁinŁ inf“rmac–e 
zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym, 

przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu 

zmiany planu oraz uzgodniony zakres prognozy 

z Regi“nalnym Śyre—t“rem Ochr“ny _r“d“wis—a 
w Rzesz“wie i PaLstw“wym P“wiat“wym 
Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie.  

 

Wystą”i“n“ “ za“”ini“wanie i uzg“dnienie 
”r“–e—tu zmiany ”lanu d“ wJa`ciwych instytuc–i 
i “rganów, w tym d“ Mie–s—ie– K“mis–i Urbanistyczn“-

Architektonicznej. Projekt zmiany planu wraz 

z ”r“gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wis—“ z“staJ 
pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez 

wymagane przepisami organy.  
 

Pr“–e—t zmiany ”lanu wraz z ”r“gn“zą 
“ddziaJywania na `r“d“wis—“, z“staJ wyJ“w“ny d“ 
”ubliczneg“ wglądu, w dniach “d 4 ma–a 2009 rŁ d“ 
25 ma–a 2009 rŁ OgJ“szenie i “bwieszczenie 
o terminie wyJ“wenia d“ ”ubliczneg“ wglądu ”r“–e—tu 
zmiany ”lanu i ”r“gn“zy, u—azaJ“ się 23 —wietnia 
2009 rŁ w Gazecie C“dzienne– ｭN“winyｬ, na tablicy 
“gJ“szeL w Urzędzie Miasta Rzesz“wa “raz 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 

internet“we– UrzęduŁ O—re`l“n“ zasady s—Jadania 
uwagŁ Termin s—Jadania uwag wyznacz“n“ d“ dnia 
8 czerwca 2009 rŁ W dniu 20 ma–a 2009 rŁ “dbyJa się 
dys—us–a ”ubliczna nad r“związaniami ”rzy–ętymi 
w projekcie zmiany planu.  

 

Do projektu zmiany Nr 103/11/2005 MPZP 

Nr 14ł1ł98 w re–“nie ulic: Strzyw“ws—ie–, Ustrzyc—ie–, 
Śu—iels—ie– i Kr“`nieLs—ie– w Rzesz“wie, w terminie 
14 dni wyznacz“nym “d dnia za—“Lczenia “—resu 
wyJ“wenia ”r“–e—tu d“ ”ubliczneg“ wglądu, t–Ł d“ dnia 
8 czerwca 2009 rŁ w”JynęJy uwagi, —tóre z“staJy 
r“z”atrz“ne źarządzeniem Nr Vł917ł2009 Prezydenta 
Miasta Rzeszowa z dnia 29 czerwca 2009 r. 

w nastę”u–ący s”“sób:  
 

- Uwzględni“n“ uwagi:  
o  Pana Janusza PeJczyLs—ieg“,  
o  Panią Agatę PeJczyLs—ą,  
o  Pana B“gusJawa Bednarz,  

o  Pana Waldemara Krzt“L,  
o  Panią Barbarę Ciu”a—,  
o  Pana Dariusza Ciupak,  

o  Panią MaJg“rzatę Walcza—,  
o  Pana Andrzej Walczak,  

o  Panią Wandę K“Jci“,  
o  Pana Andrzeja Trawka,  

o  Panią J“lantę Traw—a,  
o  Panią B“wenę Mierzwa,  
o  Pana Kazimierza Mierzwa,  

o  Pana MieczysJawa _wietli—,  
o  Panią B“wenę W“J“wiec,  
o  Panią Beatę HaJa–,  
o  Pana Krzysztofa Bazylski,  

o  Panią J“annę Mach,  
o  Panią Alinę P“”Jaws—a ｦ Stankiewicz,  

o  Pana Adama Leicht,  

o  Panią Renatę Leicht,  
o  Panią Krystynę Mazur,  

o  Pana Ryszarda Mazur,  

o  Pana Ant“nieg“ _migla,  
o  Pana WiesJawa ŚJus—i,  
o  Panią Ś“r“tę ŚJug“sz ｦ Smela,  

o  Panią Katarzynę Ś“maLs—a,  
o  Pana Henryka Lenart,  

o  Panią B“wenę Śuda,  
 

d“tyczące zasad zag“s”“dar“wania 
i warun—ów zabud“wy, —tóre ustal“n“ dla terenu 
oznaczonego symbolem 1U/MN oraz braku 

d“stateczneg“ st“”nia szczegóJ“w“`ci “ceny w”Jywu 
na `r“d“wis—“ ”r“–e—t“waneg“ zag“s”“dar“wania 
terenu oznaczonego symbolem 1U/MN,  

- uwzględni“n“ uwagę Pani Janiny S“biny, 
w czę`ci d“tyczące– ustaleL w za—resie linii 
zabudowy, dla terenu oznaczonego symbolem 

18 MN,  
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- ”“z“stawi“n“ bez r“z”atrzenia uwagę Pani 
Janiny S“biny, w za—resie d“tyczącym zmiany 
”rzeznaczenia czę`ci dziaJ—i 1278ł4 ”“d 
zabud“wę miesz—ani“wą –edn“r“dzinną, 
”“niewaw “dn“si się d“ terenu, —tóry nie –est 
“b–ęty zmianą ”lanu Nr 103ł11ł2005,  

- uwzględni“n“ uwagę Pana Mariana Wó–ci—a, 
w czę`ci d“tyczące– ustaleL w za—resie linii 
zabudowy, na terenie oznaczonym na rysunku 

zmiany planu symbolem 18 MN,  

- nie uwzględni“n“ uwagi Pana Mariana Wó–ci—a, 
w czę`ci d“tyczące– bra—u zg“dn“`ci ustaleL 
projektu zmiany planu ze Studium 

Uwarun—“waL i Kierun—ów źag“s”“dar“wania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa; 

nieuwzględnienia w ustaleniach ”r“–e—tu zmiany 
”lanu wymagaL Jadu ”rzestrzenneg“, 
w szczególn“`ci infrastru—tury techniczne– “raz 
uwarun—“waL `r“d“wis—“wych dla terenu 
1UłMN, a ta—we bra—u w zmianie ”lanu ustaleL 
“dn“szących się d“ —“sztów finans“wych 
związanych z uchwaleniem ”lanu, ”“d —ątem 
art. 36 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

Na sesji w dniu 7 lipca 2009 r. Rada Miasta 

Rzesz“wa uchwaliJa zmianę ”lanu Nr 103ł11ł2005 ｦ 

czę`ć 1, w czę`ci c“ d“ —tóre– nie z“staJy zJ“w“ne 
uwagi. 

 

P“z“staJą czę`ć ”“ddan“ ”“n“wne– analizieŁ 
W wyni—u uwzględnienia zJ“w“nych uwag 
wprowadzono odpowiednie korekty do projektu 

zmiany ”lanu, nastę”nie ”r“–e—t zmiany Nr 103ł11ł 
2005 ｦ czę`ć 2 wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na 
`r“d“wis—“, z“staJ wyJ“w“ny d“ ”ubliczneg“ wglądu, 
w dniach “d 9 ”audzierni—a 2009 rŁ 
do 30 ”audzierni—a 2009 rŁ  
 

OgJ“szenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta 

Rzesz“wa “ terminie wyJ“wenia d“ ”ubliczneg“ wglądu 
”r“–e—tu zmiany ”lanu i ”r“gn“zy u—azaJ“ się dnia 
1 ”audzierni—a 2009 rŁ w mie–sc“we– ”rasie Gazeta 
C“dzienna ｬN“winyｬ, na tablicach “gJ“szeL 
w Urzędzie Miasta Rzesz“wa oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej 

UrzęduŁ O—re`l“n“ zasady s—Jadania uwagŁ Termin 
s—Jadania uwag wyznacz“n“ d“ dnia 17 list“”ada 
2009 rŁ W dniu 22 ”audzierni—a 2009 rŁ “dbyJa się 
dys—us–a ”ubliczna nad r“związaniami ”rzy–ętymi 
w projekcie zmiany planu.  

 

Do projektu zmiany planu, w terminie 

”rzewidzianym ustawą, nie —rótszym niw 14 dni “d 
dnia za—“Lczenia “—resu wyJ“wenia zmiany ”lanu, 
tj. d“ 17 list“”ada 2009 rŁ w”JynęJy uwagi d“tyczące 
”rzy–ętych w ”r“–e—cie r“związaLŁ  
 

źarządzeniem Nr Vł1065ł09 z dnia 8 grudnia 
2009 rŁ Prezydent Miasta r“z”atrzyJ uwagi wniesi“ne 
d“ ”r“–e—tu zmiany ”lanu w nastę”u–ący s”“sób:  
 

Uwagi wniesione przez:  

o  Panią Bernadettę Gnat“ws—ą ｦ Krzt“L,  
o  Pana Waldemara Krzt“L,  
o  Pana B“gusJawa Bednarza,  

o  Panią Marię Bednarz,  

o  Pana Janusza PeJczyLs—ieg“,  
o  Panią Agatę PeJczyLs—ą,  
o  Panią B“wenę W“J“wiec,  
o  Panią Wandę K“Jci“,  
o  Pana Andrzeja Walczaka,  

o  Pana Jerzeg“ _liwiLs—ieg“,  
o  Panią Śanutę _liwiLs—ą,  
o  Pana Kazimierza Mierzwę,  
o  Panią B“wenę Mierzwa,  
o  Panią J“lantę Traw—a,  
o  Pana Andrze–a Traw—ę,  
o  Panią Iw“nę Pięta—,  
o  Panią J“annę Mach,  
o  Panią Śarię Bralews—ą,  
o  Panią Grawynę MatJ“sz,  
o  Pana Wojciecha Stankiewicz,  

o  Panią Alinę P“”Jaws—ą ｦ Stankiewicz,  

o  Pana Adama Leichta,  

o  Panią Renatę Leicht,  
o  Pana MieczysJawa _wietli—a,  
o  Panią Barbarę Ciu”a—,  
o  Pana Dariusza Ciupaka,  

 

-  uwzględni“n“ w czę`ci d“tyczące– “graniczenia 
r“dza–u usJug, —tóre m“gą być l“—aliz“wane na 
terenie ｭUｬ, zasad zagospodarowania terenu 

ｭźPｬ “raz warun—ów nadbud“wy budyn—ów 
garaw“wych usytu“wanych w granicy terenu,  

-  nie uwzględni“n“ w czę`ci d“tyczące–: 
ws—auni—a ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne–, 
ws—auni—a intensywn“`ci zabud“wy, 
wys“—“`ci budyn—u, nie”rze—raczalnej linii 

zabud“wy “raz s”“s“bu “d”r“wadzenia wód 
opadowych. 

 

W wyni—u uwzględnienia czę`ci wniesi“nych 
uwag wprowadzono odpowiednie korekty do projektu 

zmiany Nr 103/11/2005 ｦ czę`ć 2, nastę”nie ”r“–e—t 
wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wis—“ z“staJ 
po raz —“le–ny wyJ“w“ny d“ ”ubliczneg“ wglądu 
w dniach od 27 maja 2010 r. do 17 czerwca 2010 r. 

OgJ“szenie i “bwieszczenie Prezydenta Miasta 
Rzesz“wa “ terminie wyJ“wenia d“ ”ubliczneg“ wglądu 
”r“–e—tu zmiany ”lanu i ”r“gn“zy u—azaJ“ się dnia 
20 maja 2010 r. w miejscowej prasie Gazeta 

C“dzienna ｬN“winyｬ, na tablicach “gJ“szeL 
w Urzędzie Miasta Rzesz“wa “raz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej 

UrzęduŁ O—re`l“n“ zasady s—Jadania uwagŁ Termin 
s—Jadania uwag wyznacz“n“ d“ dnia 1 li”ca 2010 r. 

W dniu 8 czerwca 2010 rŁ “dbyJa się dys—us–a 
”ubliczna nad r“związaniami ”rzy–ętymi w ”r“–e—cie 
zmiany planu.  

 

Do projektu zmiany planu, w terminie 

”rzewidzianym ustawą, nie —rótszym niw 14 dni “d 
dnia za—“Lczenia “—resu wyJ“wenia ”lanu, t–Ł d“ 
1 li”ca 2010 rŁ w”JynęJy uwagi d“tyczące ”rzy–ętych 
w ”r“–e—cie r“związaLŁ  
 

źarządzeniem Nr Vł1287ł2010 z dnia 22 li”ca 
2010 rŁ Prezydent Miasta r“z”atrzyJ uwagi wniesi“ne 
d“ ”r“–e—tu zmiany ”lanu w nastę”u–ący s”“sób:  
 

Nie uwzględni“n“ :  
 

- Uwagi wniesione– ”rzez S”óJdzielnię Miesz—ani“wą 
ｭPr“–e—tantｬ, d“tyczące– wiel—“`ci ”“wierzchni l“—alu 
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gastronomicznego na terenie oznaczonym w projekcie 

zmiany ”lanu symb“lem ｭUｬ,  
 

- Uwag wniesi“nych ”rzez Pana Mariana Wó–ci—a 
d“tyczących: bra—u zg“dn“`ci ustaleL ”rojektu zmiany 

”lanu ze Studium Uwarun—“waL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

bJędów ”r“ceduralnych, zasad zabud“wy 
i zagospodarowania terenu oznaczonego w projekcie 

”lanu symb“lem ｭUｬ “raz –eg“ “bsJugi w za—resie 
infrastruktury technicznej,  

 

- Uwag wniesionych przez:  

o  Panią Bernadettę Krzt“L,  
o  Pana Waldemara Krzt“L,  
o  Pana B“gusJawa Bednarza,  
o  Panią Marię Bednarz,  
o  Pana Janusza PeJczyLs—ieg“,  
o  Panią Agatę PeJczyLs—ą,  
o  Pana Andrzeja Walczaka,  

o  Panią MaJg“rzatę Walcza—,  
o  Panią Katarzynę K“si“r,  
o  Pana Grzegorza Kosiora,  

o  Panią B“gumiJę He”el,  
o  Panią Śanutę _liwiLs—ą,  
o  Pana Kazimierza Mierzwę,  
o  Panią B“wenę Mierzwa,  
o  Panią J“lantę Traw—ę,  
o  Pana Andrze–a Traw—ę,  
o  Panią J“annę Mach,  
o  Panią Martę Bralews—ą,  
o  Panią Grawynę MatJ“sz,  
o  Panią Alinę P“”Jaws—a ｦ Stankiewicz,  

o  Panią Renatę Leicht,  
o  Pana MieczysJawa _wietli—a,  
o  Panią Natalię _wietli—,  
o  Panią Martę Mytych,  

o  Pana Ant“nieg“ _miglę,  
o  Panią Jadwigę _migla,  
o  Panią Barbarę Ciu”a—,  
o  Pana Dariusza Ciupak,  

o  Pana Adama Zduna,  

o  Panią B“wenę W“J“wiec,  
o  Pana Ryszarda Mazura,  

 

d“tyczących: ”rzeznaczenia terenu 
oznaczonego w projekcie zmiany planu symbolem 

ｭUｬ, zasad –eg“ zabud“wy i zag“s”“dar“wania, zasad 

–eg“ “bsJugi w za—resie infrastru—tury techniczne–, 
a ta—we inf“rmac–i zawartych w Pr“gn“zie 
“ddziaJywania na `r“d“wis—“Ł  
 

- Uwag wniesionych przez Pana Janusza Ramskiego 

d“tyczących ”rzeznaczenia terenu “znacz“neg“ 
w ”r“–e—cie zmiany ”lanu symb“lem ｭUｬ oraz zasad 

jego zabudowy i zagospodarowania.  

 

Wszystkie wniesione do projektu zmiany planu 

uwagi z“staJy szczegóJ“w“ ”rzeanaliz“wane 
i uwzględni“ne w szer“—im za—resie, “ czym `wiadczą 
trzy wyJ“wenia ”r“–e—tu d“ ”ubliczneg“ wgląduŁ 
Ostatnia wersja projektu za”ewnia ”rawidJ“we relac–e 
funkcjonalno-przestrzenne w granicach terenu oraz 

w –eg“ bliwszym i dalszym “t“czeniuŁ  
 

Inf“rmac–a “ ”“d–ętych wwŁ źarządzeniach 
Prezydenta Miasta z“staJa zamieszcz“na w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Rzesz“waŁ  
 

Uwagi nieuwzględni“ne ”rzez Prezydenta Miasta 
Rzesz“wa z“sta–ą ”rzedstawi“ne Radzie Miasta celem 
rozpatrzenia 
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INFORMACJA Nr GKK.II.7417-16/10/11 

 PRśźŹŚśNTA MIASTA PRźśMŹ_LA 

z dnia 13 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków obrębu ewidencyjnego nr 2ń6 Kruhel Wielki miasta Przemy`la 

 

Na podstawie art. 24a ust. 1, 8 i 9 ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 

ze zmŁ) inf“rmu–ę, we:  
 

§ 1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego 

”“wstaJy w wyni—u m“dernizac–i ewidenc–i gruntów 
i budyn—ów “brębu nr 216 Kruhel Wiel—i miasta 
Przemy`la staJ się “”eratem ewidenc–i gruntów 
i budyn—ówŁ  

 

 

§ 2. Kawdy czy–eg“ interesu ”rawneg“ d“tyczą 
dane zawarte w ewidenc–i gruntów i budyn—ów 
ujawnione w operacie opisowo-—art“graficznym m“we 
w terminie 30 dni “d daty “gJ“szenia w Dzienniku 

Urzęd“wym W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ inf“rmac–i, 
o —tóre– m“wa w §1, zgJaszać zarzuty d“ tych 
danych.  

 

 

Z up. Prezydenta Miasta 

 

Grzegorz Hayder 

Z-ca Prezydenta 

 

 


