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źaJącznik nr 2 

do UchwaJy nr 28ł2ŃńŃ 

Rady Miejskiej w Prze’y`‘u 

z dnia 24 marca 2010 r. 

 

 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU RśALIźACJI INWśSTYCJI ź ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ NALśvĄCYCH ŚO źAŚAK WIASNYCH GMINY 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszy’i 
z’iana’i), uwzg‘ędniając usta‘enia zawarte 

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego ｭAkade’ia Wschodnioeuro”ejskaｬ 
Rada Miejska w Prze’y`‘u stwierdza, we do zadaL 
wJasnych g’iny na‘eweć będą: 

1. modernizacja i rozbudowa odcinka ulicy 

Nestora (2KDZ), 

2Ł budowa nowych ciągów ”ieszo-jezdnych: 

1KRX ｦ 5KRX, 

3Ł budowa odcinków nowych dróg 
dojazdowych 3KDD i 4KDD 

4Ł budowa sieci wodociągowej d‘a obsJugi 
terenów ”rzewidzianych ”od zabudowę, 

5. budowa sieci kanalizacyjnej: sanitarnej, 

deszczowej wraz z urządzenia’i infrastruktury 
technicznej kana‘izacyjnej (”rze”ust ”rzy skrzywowaniu 
dróg 2KŚź i 3KŚź) oraz innych urządzeL infrastruktury 
technicznej. 

Wywej wy’ienione inwestycje ce‘u ”ub‘icznego 
z zakresu infrastruktury technicznej rea‘izowane będą 
ze `rodków wJasnych g’iny, centra‘nych oraz ze 

`rodków ”o’ocowych, zgodnie z ”‘ane’ wydatków 
inwestycyjnych ”rzyjętych w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjny’, okre`‘anych corocznie w uchwale 

budwetowej G’iny Miejskiej Prze’y`‘Ł 
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UCHWAIA NR LXXIIIłń247ł2ŃńŃ 

RADY MIASTA RZESZOWA 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany Nr 169/8/2008 Miejscowego Planu 

źagos”odarowania Przestrzennego Nr 73ł3ł2ŃŃ4 ｭPrzybyszów—a ｦ Kantorów—a - ńｬ 
przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 pkt 5 i 

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

o sa’orządzie g’inny’ (ŚzŁ UŁ z 2001 r., Nr 142, 

poz. 1591, z ”óunŁ z’Ł) oraz artŁ 2Ń ustŁ ń i art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  

poz. 717, z ”óunŁ z’Ł), ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z usta‘enia’i Studiu’ UwarunkowaL i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

uchwa‘onego uchwaJą Nr XXXVIIłńń3ł2ŃŃŃ z dnia 

4 lipca 2000 r., z ”óunŁ z’Ł, Rada Miasta Rzeszowa 
uchwa‘a, co nastę”uje: 

§ 1. Uchwa‘a się z’ianę Nr ń69ł8ł2008 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 73ł3ł2ŃŃ4 ｭPrzybyszówka ｦ Kantorówka - ńｬ ”rzy 
ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie uchwa‘onego ”rzez Radę 
Miasta Rzeszowa uchwaJą Nr LXIIł2ńŃł2ŃŃ6 z dnia 

5 wrze`nia 2ŃŃ6rŁ, ogJoszonego w Dzienniku 

Urzędowy’ Województwa Podkarpackiego Nr 120, 

”ozŁń629, zwaną da‘ej ｭz’ianą ”‘anuｬŁ 

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar 

o ”owierzchni okŁ Ń,68 ha, ”oJowony w rejonie  

ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie, oznaczony na zaJączniku 
graficzny’ do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 3. W uchwalonym Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 

ｭPrzybyszówka ｦ Kantorówka -ńｬ ”rzy u‘Ł Ustrzyckiej 
w Rzeszowie w”rowadza się nastę”ujące z’iany: 
 § 48 otrzy’uje brz’ienie: ｭ§ 48 ńŁ 

Przeznaczenie terenu: 

1)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

2U, o ”owierzchni okŁ Ń,68 ha ”rzeznacza się 
”od usJugi, ”rzy czy’ 3Ń% ”owierzchni 
wewnętrznej budynków ”od funkcję s”ortu 
i rekreacji; 

2)  do”uszcza się ‘oka‘izację sieci i urządzeL 
uzbrojenia terenu, ”od warunkie’, we nie 
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wyk‘uczy to ’ow‘iwo`ci zagos”odarowania 
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem. 

2. Zasady zagospodarowania terenu 

i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1)  linia zabudowy nieprzekraczalna: 

a)  5,Ń ’ od ‘inii rozgraniczającej ”ub‘icznej drogi 
dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 1 KDd, 

b)  5,Ń ’ od ‘inii rozgraniczającej ”ub‘icznego ciągu 
pieszego, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1 KX, 

c)  5,Ń ’ od ‘inii rozgraniczającej ”ub‘icznej drogi 
zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 1KDz; 

2)  stosunek sumy powierzchni wszystkich 

kondygnacji nadzie’nych budynków ‘iczonej 
w zewnętrzny’ obrysie `cian bez 
uwzg‘ędniania ba‘konów, ‘oggi i tarasów do 
”owierzchni od”owiednio terenu, na który’ 
usytuowane są te budynki ｦ nie więcej niw 2,Ń; 

3)  wysoko`ć zabudowy - do trzech kondygnacji 

nadzie’nych, jednak nie ’niej niw 6 m, oraz 

jedna kondygnacja podziemna; 

4)  na wydzie‘onej dziaJce budow‘anej ”ozostawia 
się ”owierzchnię bio‘ogicznie czynną ｦ nie 

’niej niw ńŃ% ”owierzchni dziaJki; 

5)  ”rzekrycie budynków: 

a)  dachami wielospadowymi o nachy‘eniu ”oJaci 
do 25 º, 

b)  stropodachami o nachy‘eniu ”oJaci do 5 º, 

c)  do”uszcza się zastosowanie `wiet‘ików 
dachowych; 

6)  elewacja ｦ z zastosowanie’ tynków 
mineralnych, fasad szklanych, z dopuszczeniem 

e‘e’entów a‘u’iniowych, ”Jytek ceramicznych, 

”Jyt wJókno-cementowych, piaskowca; 

7)  ”rzeszk‘enie e‘ewacji ”oJudniowej ｦ nie mniej 

niw 4Ń% ”owierzchni tej e‘ewacji; 

8)  do”uszcza się znaki infor’acji wizua‘nej i znaki 

reklamowe: sytuowane na elewacjach 

budynków, a takwe wo‘nostojące, 
o parametrach: 

a)  wysoko`ć nie większa niw 7,Ń ’ ｦ d‘a znaków 
usytuowanych wzdJuw ”ub‘icznej drogi zbiorczej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDz 

b)  wysoko`ć nie większa niw 3,Ń m, 

a ”owierzchnia nie większa niw 3,Ń ’2 ｦ dla 

znaków usytuowanych wzdJuw drogi publicznej 

dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 1KDd; 

9)  zakazuje się ‘oka‘izacji stacji bazowych te‘efonii 
ko’órkowej, a takwe radio‘inii o ’ocy ”owywej 
25 W. 

3. źasady ”odziaJu nierucho’o`ci: 

1)  ”owierzchnia dziaJki budow‘anej ｦ nie mniej niw 
0,10 ha; 

2)  szeroko`ć frontu dziaJki budow‘anej ｦ nie mniej 

niw 2Ń ’; 

3)  granice nowo wydzie‘onych dziaJek ｦ 

”rosto”ad‘e do ”ub‘icznych ciągów 
komunikacyjnych, z to‘erancją do ńŃ ºŁ 

4. źasady obsJugi ko’unikacyjnej: 

1)  dostę”no`ć ko’unikacyjna ”oprzez teren 

parkingu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1 KS, od publicznej drogi zbiorczej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDz 

‘ub ”ub‘icznej drogi gJównej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 1 KDg, przy czym 

do”uszcza się dostę” do jednej ‘ub do obydwu 

tych dróg; 

2)  miejsca postojowe na parkingach w poziomie 

terenu lub w ”odzie’nych garawach ‘ub 
parkingach w i‘o`ciach nie ’niej niw 2 miejsca 

”ostojowe na kawde ńŃŃ ’2 powierzchni 

uwytkowej usJug oraz nie ’niej niw 2 miejsca 

postojowe przypadające na kawde ńŃ stanowisk 
”racy związanych z wykonywanie’ usJugŁ" 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowy’ 
Województwa Podkarpackiego. 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Konrad Fi–oJe— 
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źaJącznik nr A 

do UchwaJy nr LXXIIIłń247ł2ŃńŃ 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 30 marca 2010 r. 

 

 

Uzasadnienie 
 

 

do uchwaJy Nr LXXIIIłń247ł2ŃńŃ Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Nr 169/8/2008 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 

ｭPrzybyszów—a ｦ Kantorów—a - ńｬ ”rzy ulŁ Ustrzyc—ie– 
w Rzeszowie. 

Informac–e ogólne 

Teren objęty z’ianą ”‘anu znajduje się  
w zachodniej czę`ci ’iasta Rzeszowa w rejonie ulicy 

BJŁ Karo‘iny Kózki i dotyczy terenu oznaczonego  
w planie Nr 73/3/2004 symbolem 2U. 

Projekt z’iany ”‘anu zostaJ o”racowany na 
”odstawie uchwaJy Nr XXXVIIł6ń3ł2ŃŃ8 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 26 sierpnia 2008r., w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia z’iany Nr ń69ł8ł2ŃŃ8 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 73ł3ł2ŃŃ4 ｭPrzybyszówka ｦ Kantorówka - ńｬ ”rzy 
ulicy Ustrzyckiej w Rzeszowie. 

Na terenie objęty’ z’ianą obowiązuje obecnie 
MPźP Nr 73ł3ł2ŃŃ4 ｭPrzybyszówka ｦ Kantorówka - 

ńｬ ”rzy u‘icy Ustrzyckiej w Rzeszowie ｦ uchwalony  

w dniu 5 wrze`nia 2ŃŃ6 rŁ uchwaJą Rady Miasta 
Rzeszowa i o”ub‘ikowany w Śzienniku Urzędowy’ 
Województwa Podkar”ackiego Nr ń2Ń, ”ozŁ ń629  
z dnia 29 wrze`nia 2ŃŃ6 rŁ 

W obowiązujący’ ”‘anie teren 2U o ”owŁ  
okŁ Ń,68 ha, zostaJ ”rzeznaczony ”od usJugi, ”rzy 
czy’ 8Ń% ”owierzchni wewnętrznej budynku ”od 
funkcję s”ortu i rekreacjiŁ 

ź wnioskie’ o z’ianę ’iejscowego ”‘anu 
wystą”iJa S”óJdzie‘nia Mieszkaniowa ｭProjektantｬ, 
”is’o z dnia 2ń ’aja 2ŃŃ8 rŁ, ”rosząc o z’ianę 
usta‘eL ”‘anu w zakresie ”rzeznaczenia terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U, pod - 

usJugi, ”rzy czy’ 3Ń% ”owierzchni wewnętrznej 
budynku ”od funkcję s”ortu i rekreacjiŁ 

Prze”rowadzona ana‘iza zasadno`ci do 
s”orządzenia z’iany ”‘anu i sto”nia zgodno`ci 
”rzewidywanych rozwiązaL z usta‘enia’i Studiu’ 
UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa wykazaJa, we na 
”rzed’iotowy’ terenie ’ow‘iwa jest rea‘izacja 
inwestycji ”ro”onowanej ”rzez wnioskodawcę  
z uwzg‘ędnienie’ usta‘eL ”‘anu oraz uwzg‘ędnienie’ 
dotychczasowego zagospodarowania i struktury 

wJasno`ciŁ 

Projekt z’iany ”‘anu wraz z niezbędny’i 
doku’enta’i ”‘anistyczny’i, w ty’ ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowisko zostaJ o”racowany 
zgodnie z obowiązujący’i w ty’ zakresie ”rzepisami 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  

z 2ŃŃ3 rŁ, ”ozŁ7ń7 z ”Ł z’Ł) oraz Roz”orządzenia 
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 s”orządzania ”rojektu z’iany ”‘anu 
’iejscowego ”rze”rowadzono strategiczną ocenę 
oddziaJywania na `rodowisko z za”ewnienie’ udziaJu 
s”oJeczeLstwa, stosownie do wy’ogów ustawy  

z dnia 3 ”audziernika 2ŃŃ8 rŁ o udostę”nieniu 
infor’acji o `rodowisku i jego ochronie, udzia‘e 
s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach 
oddziaJywania na `rodowisko (ŚzŁ UŁ Nr ń99  
z 2008 r., poz. 1227). 

Projekt z’iany ”‘anu zostaJ s”orządzony  

z zachowanie’ obowiązujących ”rocedurŁ 

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

Infor’acje dotyczące udziaJu s”oJeczeLstwa  
w ”rocedurze s”orządzania z’iany ”‘anuŁ 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu  

3Ń ”audziernika 2ŃŃ8 rŁ, w ”rasie ‘oka‘nej ｭNowinyｬ 
ogJosiJ o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia z’iany  
Nr 169/8/2008 MPZP Nr 73/3/2004 oraz poprzez 

obwieszczenie na tab‘icach ogJoszeL w Urzędzie 
Miasta Rzeszowa, a takwe w Biu‘etynie Infor’acji 
Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu MiastaŁ 

W ogJoszeniu i obwieszczeniu ”odano ter’in  
i zasady skJadania wniosków do ”rojektu z’iany ”‘anu 
do 2ń ‘isto”ada 2ŃŃ8 rŁ Nie w”JynęJy wadne wnioski 
do projektu zmiany planu w wyznaczonym terminie. 

Po wwŁ ter’inie do skJadania wniosków, 
w”JynąJ do Urzędu Miasta wniosek ze S”óJdzie‘ni 
Mieszkaniowej ｭProjektantｬ w dniu 3Ń grudnia 2ŃŃ8rŁ 
Równiew w ”óuniejszych ”is’ach SM, ”onawiaJa swój 
wniosek o z’ianę usta‘eL w uchwa‘e ’iejscowego 
planu w odniesieniu do terenu 2U. 

Po przeprowadzonej analizie urbanistycznej, 

uwzg‘ędniając wniosek inwestora, teren oznaczony na 
rysunku ”‘anu sy’bo‘e’ 2U, ”rzeznacza się ”od 
tereny zabudowy usJugowej, ”rzy czy’  
3Ń% ”owierzchni wewnętrznej budynków ”od funkcje 
s”ortu i rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą 
technicznąŁ 

W dniu 2 kwietnia 2009 r. projekt zmiany planu 

przedstawiono Miejskiej Komisji Urbanistyczno ｦ 

Architektonicznej, który zostaJ zao”iniowany 
pozytywnie z uwagami. 
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źostaJa s”orządzona ”rognoza oddziaJywania 
usta‘eL ”rojektu z’iany ”‘anu na `rodowisko 
przyrodnicze. Przy opracowaniu prognozy 

uwzg‘ędniono, ’Ł inŁ infor’acje zawarte  
w opracowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym 

na potrzeby niniejszego projektu zmiany planu.  

W ”rognozie sfor’uJowano wnioski dotyczące 
”rzyjętych rozwiązaL w projekcie zmiany planu  

w as”ekcie ich w”Jywu na `rodowisko ”rzyrodnicze 
oraz ”ro”onowane rozwiązania odno`nie s”osobów 
z’ini’a‘izowania negatywnych skutków rea‘izacji 
zmiany planu. 

W wyznaczonym ustawowo terminie, Prezydent 

wystą”iJ o zao”iniowanie i uzgodnienie projektu 

z’iany ”‘anu do wJa`ciwych organów i instytucji,  
w okresie od 8 do 30 czerwca 2009 r. 

Projekt z’iany ”‘anu wraz z ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowisko zostaJ ”ozytywnie 
uzgodniony i zaopiniowany przez wymagane 

przepisami organy. 

W dniu 30 lipca 2009 r. w prasie lokalnej 

Nowiny ukazaJo się ogJoszenie o wyJoweniu do 
”ub‘icznego wg‘ądu ”rojektu z’iany ”‘anu wraz  
z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 
6 sier”nia 2ŃŃ9 rŁ do 27 sier”nia 2ŃŃ9 rŁ Na dzieL  
27 sier”nia 2ŃŃ9 rŁ, zwoJano dyskusję ”ub‘iczną nad 
rozwiązania’i ”rzyjęty’i w ”rojekcie z’iany ”‘anuŁ 

Uwagi do ”rojektu z’iany ”‘anu ’owna byJo 
skJadać do ńŃ wrze`nia 2ŃŃ9 rŁ 

W czasie wyJowenia ”rojektu z’iany 
’iejscowego ”‘anu do ”ub‘icznego wg‘ądu, zgJosiJo się 
8 zainteresowanych osóbŁ Nikt z zainteresowanych 
osób nie wniósJ uwagŁ 

W ”rocedurze s”orządzania z’iany ”‘anu,  
w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny 

oddziaJywania na `rodowisko, zostaJ za”ewniony 
udziaJ s”oJeczeLstwa w zakresie wy’agany’ 

obowiązujący’i ”rze”isa’i ustawy z dnia  

3 ”audziernika 2ŃŃ8 rŁ o udostę”nieniu infor’acji  
o `rodowisku i jego ochronie, udzia‘e s”oJeczeLstwa  
w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania 
na `rodowiskoŁ 

Po wyczerpaniu procedury formalno-prawnej 

opracowania projektu zmiany planu miejscowego, 

zostaJ on ”rzedstawiony Radzie Miasta Rzeszowa do 
uchwalenia. 

Na sesji Rady Miasta Rzeszowa w dniu  

29 wrze`nia 2ŃŃ9 rŁ zostaJa ”odjęta uchwaJa  
Nr LX/1025/2009 w sprawie uchwalenia zmiany  

Nr 169/8/2008 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 73ł3ł2ŃŃ4 ｭPrzybyszówka ｦ 

Kantorówka ｦńｬ ”rzy u‘Ł Ustrzyckiej w Rzeszowie, 
 a nastę”nie ”rzekazano ją wraz z doku’entacją 
”‘anistyczną Wojewodzie Podkar”ackie’u, w ce‘u 
oceny zgodno`ci z ”rawe’Ł 

Rozstrzygnięcie’ nadzorczy’ ‘dzŁ PŁIIŁŃ9ńń-

44/09 z dnia 4 listopada 2009 r. Wojewoda 

Podkar”acki stwierdziJ niewawno`ć uchwaJy  
Nr LX/1025/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

29 wrze`nia 2ŃŃ9 rŁ w s”rawie uchwa‘enia z’iany  
Nr 169/8/2008 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 73ł3ł2ŃŃ4 ｭPrzybyszówka ｦ 

Kantorówka - ńｬ ”rzy u‘Ł Ustrzyckiej w Rzeszowie 
stwierdzając naruszenie ”rze”isów ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

Roz”orządzenia Prezesa Rady Ministrów w s”rawie 
ｭźasad techniki ”rawodawczejｬŁ 

W projekcie zmiany planu Nr 169/8/2008, 

dokonano stosownych korekt wynikających  
z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 
Podkarpackiego. Przedmiotowy projekt zmiany planu 

”rzedkJada się Radzie Miasta Rzeszowa do 
uchwalenia. 
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