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UCHWAIA Nr LXXVłń278ł2ŃńŃ 

 RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 25 maja 2010 r. 

 

zmieniająca uchwaJę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia cen za usJugi 
przewozowe `rodkami miejskiej komunikacji zbiorowej 

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 97, 

poz. 1050 z ”óuŁ zmŁ), w związ—u z art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z ”óunŁ zmŁ), Rada Miasta Rzeszowa uchwala, 

co nastę”u–e: 
 

§ 1. W uchwale Nr IX/150/2007 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie 

ustalenia cen za usJugi ”rzewozowe `rod—ami mie–s—iej 

—omuni—ac–i zbiorowe– w”rowadza się nastę”u–ące 
zmiany: 1) w § 4 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

ｭ13Ł Na terenie Gminy Miasta BoguchwaJa, ustala się 
na o—res do 31 grudnia 2010 rŁ ceny biletów 
strefowych w wyso—o`ci cen biletów za usJugi 
przewozowe w granicach administracyjnych Miasta 

Rzeszowaｬ, 2) W zaJączni—u do uchwaJy doda–e się 
ust. 3 w brzmieniu: ｭ3Ł Cena wa—acy–nego biletu 
miesięcznego wawnego w okresie od dnia 1 lipca do 

31 sier”nia dla dzieci, mJodziewy sz—olne– i studentów 
studiów stac–onarnych: 1) Wa—acy–ny bilet miesięczny 

w granicach miasta: a) na 1 miesiąc 40,00 zJ b) na 
2 miesiące 70,00 zJ 2) Wa—acy–ny bilet miesięczny na 
caJą sieć: a) na 1 miesiąc 60,00 zJ b) na 2 miesiące 
100,00 zJ Bilet wawny od godzŁ 5Ł00 do 23Ł00 we 
wszyst—ie dni miesiącaŁ Warunkiem nabycia jest 

”osiadanie za`wiadczenia do biletu miesięcznegoŁｬ  
 

§ 2. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Mie–s—iemu Przedsiębiorstwu Komuni—acy–nemu ｦ 

Rzeszów S”Ł z o.o.  

 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”ierwszego dnia 
miesiąca nastę”u–ącego ”o u”Jywie 14 dni od 

ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

Konrad FijoJek 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Uzasadnienie do UchwaJy Nr LXXVł1278ł2010 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 maja 2010 r. 

Mie–s—ie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ｦ Rzeszów 
Sp. z o.o. proponuje, aby na okres do 31 grudnia 

2010 rŁ na terenie Gminy Miasta BoguchwaJa, ceny 
biletów strefowych byJy w wyso—o`ci cen biletów za 
usJugi ”rzewozowe w granicach administracyjnych 

Miasta Rzeszowa. Wprowadzenie cen wakacyjnych 

biletów miesięcznych na o—res od 1 lipca do 

31 sier”nia ”ozwoli mJodziewy na szybsze i taLsze 
”rzemieszczanie się autobusami MPK ｦ Rzeszów, 
uJatwi mJodziewy uczestnictwo w imprezach 

kulturalnych, sportowych, integracyjnych, 

a –ednocze`nie w pewnym stopniu wyeliminuje 

bezbiletowe przejazdy.  
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UCHWAIA Nr LXXVłń292ł2ŃńŃ 

 RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 25 maja 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr ń63ł2ł2ŃŃ8 na osiedlu SJocina w Rzeszowie 
 

DziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18 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 20 ustŁ1 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 
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Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

uchwalonego uchwaJą Nr XXXVII/113/2000 r. z dnia 

4 lipca 2000 r., z ”óunŁ zmŁ, 
 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje: 

 

RozdziaJ ń 

Przepisy ogólne  
 

§ 1. 1Ł  Uchwala się Mie–scowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 163/2/2008 na 

osiedlu SJocina, zwany dale– ”lanemŁ  
 

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

1)  rysunek planu w skali 1:1000, będący 
integralną czę`cią uchwaJy, obowiązu–ący 
w za—resie o—re`lonym legendą, stanowiący 
zaJączni— nr 1 do uchwaJy;  

 

2)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

stanowiące zaJączni— nr 2 do uchwaJyŁ  
 

§ 2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni o—oJo 
2,54 ha, ”oJowony ”rzy ulicach: Kar”a, Wieniaws—iego 
i PowstaLców Listo”adowychŁ  

 

§ 3. Ustala się:  
 

1)  przeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolem MN, o Jączne– ”owierzchni 
o—oJo 2,47 ha, ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną;  

 

2)  przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem KDW, o ”owierzchni o—oJo 
0,07 ha, ”od drogę wewnętrznąŁ  
 

§ 4. Ile—roć w uchwale ”rzywoJu–e się symbole, 
o —tórych mowa w § 3, nalewy ”rzez to rozumieć 
symbole zastosowane w zaJączni—u nr 1 do uchwaJy, 
od”owiada–ące terenom o o—re`lonym w uchwale 

przeznaczeniu lub odpowiednich zasadach 

zagospodarowania.  

 

§ 5. Na obszarze ob–ętym ”lanem obowiązu–ą 
nastę”u–ące zasady zagos”odarowania:  
 

1)  za—azu–e się lo—alizac–i wolno sto–ących 
masztów i wiew antenowych;  

 

2)  za—azu–e się stosowania ogrodzeL 
z ”refabry—owanych elementów betonowych 
od strony dróg ”ublicznych;  

 

3)  do”uszcza się lo—alizowanie sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym stacji 

transformatorowych, ”od warun—iem, we nie 
wy—luczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
terenów zgodnie z ich podstawowym 

przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania 

o—re`lonymi w planie;  

 

4)  ”rzy lo—alizowaniu obie—tów nalewy uwzględnić 
”rzebiegi istnie–ących sieci i lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie 

wymaganych obowiązu–ącymi ”rze”isami 
odlegJo`ci od tych sieci i urządzeL, ich 
”rzebudowę lub zmianę trasy, stosownie do 
planowanego zagospodarowania;  

 

5)  ustala się do”uszczalny ”oziom haJasu - jak dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

RozdziaJ 2 

Przepisy szczegóJowe  
 

§ 6. 1.  Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1MN, o powierzchni o—oJo 1,52 ha, 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinnąŁ  

 

2.  Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1)  za—azu–e się lo—alizowania zabudowy 
szeregowej;  

 

2)  nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu - 6 m od granicy planu;  

 

3)  powierzchnia zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJ—i - nie wię—sza niw 40 %;  
 

4)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i - nie 

mnie–sza niw 25 %Ł  
 

3.  Cechy zabudowy:  

 

1)  wyso—o`ć budyn—ów miesz—alnych - do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia 

w poddaszu, i nie więce– niw 10 m do —alenicy 
lub szczytu dachu od poziomu terenu;  

 

2)  budyn—i garawowe lub gos”odarcze - 

jednokondygnacyjne o wyso—o`ci do 6 m do 

kalenicy lub szczytu dachu od poziomu terenu;  

 

3)  nachylenie ”oJaci dachowych od 30° do 45°;  
 

4)  za—azu–e się stosowania dachów o mi–a–ących 
się ”oJaciach na wyso—o`ci —alenicy;  

 

5)  ”o—rycie dachów - dachów—a ceramiczna, 
betonowa lub materiaJ imitu–ący dachów—ęŁ  
 

4Ł  źasady —sztaJtowania dziaJek budowlanych:  

 

1)  ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– - nie mniejsza 

niw 0,04 ha;  
 

2)  szero—o`ć dziaJ—i budowlane– w zabudowie 

bliuniacze– - nie mnie–sza niw 14 m, 
a w zabudowie wolno sto–ące– nie mnie–sza niw 
19 m;  

 

3)  —ąt ”oJowenia granic nowych dziaJek 

w stosun—u do ”asa drogowego 90°, 
z toleranc–ą 3°, lub o kierunku zgodnym 

z istnie–ącym ”odziaJem geodezy–nymŁ  
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5Ł  źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu:  
 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z ulicy 

PowstaLców Listo”adowych ”o`rednia, 
”o”rzez istnie–ące drogi graniczące z terenem 

ob–ętym ”lanem oraz drogę KŚW;  
 

2)  miejsca postojowe w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
–edno stanowis—o zlo—alizowane na wJasne– 
dziaJceŁ  
 

§ 7. 1.  Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 2MN, o ”owierzchni o—oJo 0,55 ha, 
przeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinnąŁ  

 

2.  Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1)  za—azu–e się lo—alizowania zabudowy 
szeregowej;  

 

2)  nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu - 6 m od granicy planu;  

 

3)  do”uszcza się nadbudowę i ”rzebudowę 
istnie–ących budyn—ów miesz—alnych ”oza 
nie”rze—raczalną linią zabudowy;  

 

4)  powierzchnia zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJ—i - nie wię—sza niw 40 %;  
 

5)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

w stosunku do powierzchni dziaJ—i - nie 

mnie–sza niw 25 %Ł  
 

3.  Cechy zabudowy:  

 

1)  wyso—o`ć budyn—ów miesz—alnych - do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia 

w poddaszu, i nie więce– niw 10 m do —alenicy 
lub szczytu dachu od poziomu terenu;  

 

2)  budyn—i garawowe lub gos”odarcze 

jednokondygnacyjne o wyso—o`ci do 6 m do 

kalenicy lub szczytu dachu od poziomu terenu;  

 

3)  nachylenie ”oJaci dachowych od 30° do 45°;  
 

4)  za—azu–e się stosowania dachów o mi–a–ących 
się ”oJaciach na wyso—o`ci —alenicy;  

 

5)  ”o—rycie dachów - dachów—a ceramiczna, 
betonowa lub materiaJ imitu–ący dachów—ęŁ  
 

4Ł  źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych:  
 

1)  ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– - nie mniejsza 

niw 0,04 ha;  
 

2)  szero—o`ć dziaJ—i budowlane– - nie mnie–sza niw 
14 m;  

 

3)  —ąt ”oJowenia granic nowych dziaJe— 
w stosun—u do ”asa drogowego 90°, 
z toleranc–ą 3°, lub o kierunku zgodnym 

z istnie–ącym ”odziaJem geodezy–nymŁ  
 

5Ł  źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu:  
 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z ulicy 

PowstaLców Listo”adowych bez”o`rednia lub 

”o”rzez istnie–ącą drogę lewącą ”oza ”lanem, 
oraz ”o”rzez drogę KŚW;  

 

2)  miejsca postojowe w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
–edno stanowis—o wydzielone na wJasne– 
dziaJceŁ  
 

§ 8. 1.  Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 3MN, o ”owierzchni o—oJo 0,40 ha, 

”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinnąŁ  

 

2.  Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu - 6 m od granicy planu;  

 

2)  powierzchnia zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJ—i - nie wię—sza niw 40 %;  
 

3)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i - nie 

mnie–sza niw 25 %Ł  
 

3.  Cechy zabudowy:  

 

1)  wyso—o`ć budyn—ów miesz—alnych - do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia 

w poddaszu, i nie więce– niw 10 m do —alenicy 
lub szczytu dachu od poziomu terenu;  

 

2)  nachylenie ”oJaci dachowych od 30° do 45°;  
 

3)  za—azu–e się stosowania dachów o mi–a–ących 
się ”oJaciach na wyso—o`ci —alenicy;  

 

4)  ”o—rycie dachów - dachów—a ceramiczna, 
betonowa lub materiaJ imitu–ący dachów—ęŁ  
 

4Ł  źasady ”odziaJu na dziaJ—i:  
 

1)  wiel—o`ć dziaJ—i budowlane– - nie mnie–sza niw 
0,025 ha dla zabudowy szeregowej, dla 

”ozostaJe– nie mnie–sza niw 0,04 ha;  
 

2)  szero—o`ć dziaJ—i budowlane– - nie mnie–sza niw 
7 m dla zabudowy szeregowe–, dla ”ozostaJe– 
nie mnie–sza niw 14 m;  

 

3)  —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosunku do 

pasa drogowego - 90°, z toleranc–ą 5°Ł  
 

5Ł  źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu:  
 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z ulicy 

PowstaLców Listo”adowych ”o`rednia ”o”rzez 
drogi lewące ”oza ”lanem oraz drogę KŚW;  

 

2)  miejsca postojowe w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
–edno stanowis—o zlo—alizowane na wJasne– 
dziaJceŁ  
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§ 9. 1.  Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDW, o ”owierzchni o—oJo 0,07 ha, 
przeznacza się ”od drogę wewnętrzną 
z uwzględnieniem nastę”u–ących zasad 

zagospodarowania:  

 

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

z rysunkiem planu;  

 

2)  szero—o`ć –ezdni - nie mnie–sza niw 5 m;  

 

3)  chodniki co najmniej jednostronne, wykonane 

z elementów drobnowymiarowych;  
 

4)  do”uszcza się lo—alizowanie mie–sc 
postojowych.  

 

§ 10. 1.  Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastru—tury techniczne–:  
 

1)  zaopatrzenie w wodę:  
 

a)  z mie–s—ie– sieci wodociągowe– Ø 315 mm od 
ulicy PowstaLców Listo”adowych, ”o”rzez 
wodociąg Ø 160 mm wzdJuw ulicy KŚW, 
i wodociąg Ø 100 mm ”rowadzony wzdJuw 
ulicy o ”rzebiegu graniczącym z planem od 

strony ”óJnocne–,  
 

b)  do”uszcza się zao”atrzenie w wodę z u–ęć 
indywidualnych,  

 

c)  do”uszcza się zao”atrzenie w wodę z istnie–ące– 
sieci wodociągowe– ”rzebiega–ące– od strony 
ulicy Wieniawskiego;  

 

2)  od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych do 
—analizac–i sanitarne– Ø 200 mm usytuowane– 
w ulicach graniczących z planem oraz w ulicy 

KDW;  

 

3)  od”rowadzenie wód opadowych:  

 

a)  z ulic oraz terenów zabudowy do —anaJu 
deszczowego usytuowanego w ulicy 

PowstaLców Listo”adowych, ”o –e– 
rozbudowie, w tym w granicy planu, o system 

—anaJów deszczowych o `rednicy nie mnie–sze– 
niw 300 mm, realizowanych w ulicy KDW,  

 

b)  do czasu realizacji kanalizacji deszczowej 

z terenów 1MN i 2MN do”uszcza się 
od”rowadzenie wód o”adowych zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymi (na teren wJasne– 
nieruchomo`ci),  

 

c)  z terenu 3MN dla zabudowy szeregowej 

na—azu–e się od”rowadzenie wód deszczowych 
do kanalizacji deszczowej, dla zabudowy 

bliuniacze– i wolnosto–ące– do czasu realizac–i 
—analizac–i deszczowe– do”uszcza się 
od”rowadzenie wód o”adowych zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymi (na teren wJasne– 
nieruchomo`ci);  

4)  zaopatrzenie w gaz:  

 

a)  z miejs—ie– sieci gazownicze– `redniego ci`nienia 
o `rednicy nie mnie–sze– niw ŚN 20, 
”rzebiega–ące– w ulicach graniczących 
z planem,  

 

b)  do”uszcza się zachowanie istnie–ących 
gazociągów rozdzielczych `redniego ci`nienia;  

 

5)  zaopatrzenie w cie”Jo - z indywidualnych uródeJ 
cie”Ja z zastosowaniem rozwiązaL 
technicznych i mediów grzewczych nie 
”ogarsza–ących stanu `rodowis—a naturalnego;  

 

6)  zaopatrzenie w energię ele—tryczną - 

z elektroenergetycznej sieci miejskiej, liniami 

kablowymi;  

 

7)  linie telekomunikacyjne przewodowe - 

podziemne;  

 

8)  przebieg sieci infrastruktury technicznej 

w ”asach ciągów —omuni—acy–nych 
ograniczonych liniami rozgranicza–ącymiŁ  
 

2.  Gromadzenie, segregacja oraz 

uniesz—odliwianie od”adów —omunalnych, zgodnie 
z zasadami obowiązu–ącymi na terenie miasta 

Rzeszowa.  

 

3.  Gromadzenie i usuwanie od”adów 
”owstaJych w wyni—u ”rowadzenia dziaJalno`ci 
usJugowe–, wedJug zasad o—re`lonych obowiązu–ącymi 
w tym za—resie ”rze”isami odrębnymi w dostosowaniu 

do rodza–u ”rowadzone– dziaJalno`ciŁ  
 

RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe  
 

§ 11. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami: MN i KDW do czasu zagospodarowania 

zgodnie z ich ”rzeznaczeniem o—re`lonym w planie, 

”ozostawia się w dotychczasowym uwyt—owaniuŁ  
 

§ 12. Ustala się staw—ę ”rocentową, na 
podstawie —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 30 %Ł  

 

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

 

§ 14. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  
 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Konrad FijoJek 
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UZASADNIENIE 

 

Śo uchwaJy nr LXXVłń292ł2ŃńŃrŁ Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 maja 2ŃńŃ rŁ W sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr ń63ł2ł2ŃŃ8 na osiedlu SJocina w Rzeszowie 

 

UchwaJa Nr XXVIIł421ł2008rŁ 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia Mie–scowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 163/2/2008 na 

osiedlu SJocina w Rzeszowie, zostaJa ”od–ęta ”rzez 
Radę Miasta Rzeszowa w dniu 29 stycznia 2008 rŁ 
O”racowaniem ob–ęto obszar o ”owierzchniach o—oJo 
2,5 ha, ”oJowony przy ulicach Karpa, Wieniawskiego 

i PowstaLców Listo”adowych w RzeszowieŁ 
 

Teren ob–ęty ”lanem –est w wię—szo`ci 
zainwestowany. Zagospodarowany jest pod zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną wolnosto–ącą wzdJuw 
istnie–ących dróg wewnętrznychŁ 
 

Celem o”racowania ”lanu byJo ustalenie 
warun—ów zabudowy i zagos”odarowania terenów 

niezabudowanych w s”osób za”ewnia–ący 
—ontynuac–ę istnie–ących form zabudowy 

zlokalizowanej w granicach planu oraz terenach 

sąsiednichŁ 
 

W projekcie planu przeznaczono tereny pod 

zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną (oznaczone 

symbolem MN) oraz drogę wewnętrzną (oznaczona 
symbolem KDW). 

Dopuszczono mowliwo`ć lo—alizowania zabudowy 

miesz—aniowe– –ednorodzinne– równej intensywno`ci, 
o—re`la–ąc szczegóJowe ”arametry zagos”odarowania 
terenu, w tym: zasady —sztaJtowania dziaJe— 
budowlanych, cechy budyn—ów, zasady obsJugi 
w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

 

Ustalenia ”ro–e—tu ”lanu są zgodne ze 
Studium Uwarun—owaL i Kierun—ów 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

uchwalonego uchwaJą Nr XXXVII/113/2000 z dnia 

4 li”ca 2000 rŁ, z ”óunŁ zmŁ 
Teren w granicach planu przewidziany jest w Studium 

pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

Wszyst—ie ”rzy–ęte w ”ro–e—cie ”lanu ustalenia 
uwzględnia–ą wystę”u–ące uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego terenu oraz 

”owiązania fun—c–onalno ｦ przestrzenne terenami 

sąsiednimiŁ Pro–e—t ”lanu wraz z niezbędnymi 
dokumentami ”lanistycznymi, w tym ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowis—o oraz ”rognozą s—ut—ów 

finansowych zostaJ o”racowany zgodnie 
z obowiązu–ącymi w tym za—resie ”rze”isami ustawy 

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

z 2003rŁ, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) 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 2003r., poz. 1587). 

 

W tra—cie s”orządzania projektu planu 

mie–scowego ”rze”rowadzono strategiczną ocenę 
oddziaJywania na `rodowis—o z za”ewnieniem udziaJu 
s”oJeczeLstwa, stosownie do wymogów ustawy 
z dnia 3 ”audzierni—a 2008 rŁ o udostę”nianiu 
informac–i o `rodowis—u i jego ochronie, udziale 

s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowis—a oraz ocenach 
oddziaJywania na `rodowis—o (ŚzŁ UŁ Nr 199 
z 2008 rŁ, ”ozŁ 1227z ”óunŁ zmŁ)Ł 
 

Plan zostaJ s”orządzony z dochowaniem 
obowiązu–ących ”rocedur wyni—a–ących z ww. ustaw. 

 

Sposób przeprowadzenia procedury i strategicznej 

oceny oddziaJywania na `rodowiskoŁ 
Informacje dotyczące udziaJu spoJeczeLstwa 

w procedurze sporządzania planuŁ 
 

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 10 kwietnia 

2008 rŁ, ogJosiJ o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 163/ 2/ 2008 r. na osiedlu SJocina w Rzeszowie ｦ 

”o”rzez ogJoszenie w ”rasie mie–scowe– ｦ Dzienniku 

ｭNowinyｬ, obwieszczenie na tablicach ogJoszeL 
w Urzędzie Miasta Rzeszowa a takwe w Biuletynie 

Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej 

Urzędu. 

W obwieszczeniu i ogJoszeniu ”odano termin i zasady 
s—Jadania wnios—ów do ”ro–e—tu ”lanu ( termin 

s—Jadania wnios—ów wyznaczono do 7 ma–a 2008rŁ) 
 

Po ogJoszeniu o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia 
planu, w wyznaczonym terminie zJowono jeden 

zbiorowy wniosek. 

Wniose— dotyczyJ ”rzeznaczenia caJo`ci terenu 
ob–ętego ”lanem ”od budownictwo jednorodzinne 

z ograniczeniem wyso—o`ci zabudowy do 
2 —ondygnac–i, wlicza–ąc ”oddasze, 
a takwe wpisania do planu wykluczenia mowliwo`ci 
budowy masztów telefonii —omór—owe– i lokalizacji 

usJug uciąwliwych. Dnia 28 maja 2008r. Prezydent 

Miasta Rzeszowa roz”atrzyJ zJowony wniosek na etapie 

przedprojektowym pozytywnie. 

Wszyst—ie wnios—i od instytuc–i i organów zostaJy 
”rzeanalizowane i wzięte ”od uwagę ”rzy 

s”orządzaniu ”lanuŁ 
 

ZostaJa s”orządzona ”rognoza oddziaJywania 
ustaleL ”lanu na `rodowis—oŁ Przy opracowaniu 

”rognozy uwzględniono, mŁ inŁ informac–e zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym 

na potrzeby niniejszego projektu planu. 

 

Wystą”iono o zao”iniowanie i uzgodnienie 

”ro–e—tu ”lanu do wJa`ciwych instytuc–i i organów 

w tym do Miejskiej Komisji Urbanistyczno - 

Archite—toniczne–Ł Pro–e—t ”lanu wraz z ”rognozą 

oddziaJywania na `rodowis—o zostaJ ”ozytywnie 
zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane 

przepisami organy. 

 

Pro–e—t ”lanu wraz z ”rognozą oddziaJywania 
na `rodowis—o zostaJ wyJowony do ”ublicznego wglądu 
w dniach od 07.10.2009r. do 28.10.2009r. 

OgJoszenie i obwieszczenie o terminie wyJowenia do 

”ublicznego wglądu ”ro–e—tu ”lanu i ”rognozy u—azaJo 
się 29 wrze`nia 2009 rŁ w ｭNowinachｬ, na tablicy 
ogJoszeL w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 47  - 3725 -  Poz. 1029 

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 

internetowe– UrzęduŁ 
O—re`lono zasady s—Jadania uwag Ł Termin s—Jadania 
uwag wyznaczono do dnia 13.11.2009 r. W dniu 

21.10.2009 rŁ odbyJa się dys—us–a ”ubliczna nad 
rozwiązaniami ”rzy–ętymi w ”ro–e—cie ”lanuŁ 
 

Do projektu planu w terminie przewidzianym 

ustawą ( do 13 listo”ada 2009 rŁ) w”JynęJy trzy uwagi 

dotyczące ”rzy–ętych w ”ro–e—cie rozwiązaLŁ 
 

Uwagi dotyczyJy ustalonych w ”lanie 

zabudowy terenu. Skarwący wnosili gJównie 

o ograniczenie ilo`ci —ondygnac–i w budyn—ach 
miesz—alnych, zmnie–szenie intensywno`ci zabudowy 

poprzez zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej, 

zwię—szenie ”arametrów dziaJe— budowlanych, zmianę 
linii zabudowy, zarzuca–ąc bra— zgodno`ci ”rzy–ętych 
rozwiązaL z ustaleniami studium miasta Rzeszowa. 

 

źarządzeniem Nr Vł1062ł 2009 z dnia 
4 grudnia 2009 r. Prezydent Miasta Rzeszowa 

roz”atrzyJ uwagi wniesione do ”ro–e—tu ”lanuŁ 
 

Uwagi zostaJy w czę`ci uwzględnioneŁ 
Informac–a o ”od–ętym zarządzeniu zostaJa 

zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie internetowe– Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 

źe względu na w”rowadzone —ore—ty do 
”ro–e—tu ”lanu, wyni—a–ące z uwzględnienia uwag 

”ro–e—t wymagaJ ”onowienia ”rocedury w zakresie 

wyJowenia do ”ublicznego wgląduŁ 
Pro–e—t ”lanu wraz z ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowis—o zostaJ ”owtórnie wyJowony do publicznego 

wglądu w dniach od 22Ł03Ł2010rŁ do 15Ł04Ł2010rŁ 
OgJoszenie i obwieszczenie o terminie wyJowenia do 

publicznego wglądu ”ro–e—tu ”lanu i ”rognozy u—azaJo 
się 11 marca 2010 rŁ w ｭNowinachｬ, na tablicy 
ogJoszeL w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 

internetowe– UrzęduŁ 
O—re`lono zasady s—Jadania uwagŁ Termin s—Jadania 
uwag wyznaczono do dnia 30.04.2010 r. W dniu 

08Ł04Ł2010 rŁ odbyJa się dys—us–a ”ubliczna nad 
rozwiązaniami ”rzy–ętymi w ”ro–e—cie ”lanuŁ 
 

Do projektu planu w terminie przewidzianym 

ustawą ( do 30 —wietnia 2010 rŁ) nie w”JynęJy uwagi, 

dotyczące ”rzy–ętych w ”ro–e—cie rozwiązaLŁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 47  - 3726 -  Poz. 1029 

 
 

 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 47  - 3727 -  Poz. 1030 

źaJączni— nr 2 

do uchwaJy nr LXXV ł 1292 ł 2010 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 25 maja 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nr 163/2/2008 

na osiedlu SJocina w Rzeszowie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

1. Finansowanie zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

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 1 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 ”lanie inwestycy–nym oraz w budwecie 
miasta, z uwzględnieniem wy—orzystania 
ewentualnych `rod—ów ”ozabudwetowychŁ 
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UCHWAIA Nr XLVł336łńŃ 

 RADY MIASTA USTRZYKI DOLNE 

z dnia 27 maja 2010 r. 

 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2009 ｦ 2014 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 

ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (te—st 
jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z ”óunŁ 
zm.), art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie ”raw lo—atorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 

poz. 266 z ”óunŁ zmŁ) Rada Mie–s—a w Ustrzykach 

Dolnych uchwala: 

 

§ 1. 

 

P R O G R A M 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2009 - 2014  

 

 

RozdziaJ I 
Prognoza wielko`ci oraz stanu technicznego zasobu 

mieszkaniowego gminy  

 

1Ł  źasób miesz—aniowy Gminy Ustrzy—i Śolne 
tworzy 322 lokale mieszkalne o Jączne– ”owierzchni 
uwyt—owe– 14Ł324,32 m2 oraz 73 lokali socjalnych 

o Jączne– ”owierzchni uwyt—owe– 2Ł078,85 m2, 
zna–du–ących się w budyn—ach będących wJasno`cią 
Gminy Ustrzyki Dolne i ws”ólnot miesz—aniowychŁ  

 

2Ł  W s—Jad miesz—aniowego zasobu gminy 
wchodzą lo—ale ”oJowone w nastę”u–ących 
miejscowo`ciach:  
 

a)  źna–du–ące się w budyn—ach stanowiących 
wJasno`ć Gminy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


