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UCHWAIA NR LXXIIIłń245ł2ŃńŃ 

RADY MIASTA RZESZOWA 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr ń75ł2ł2ŃŃ9 ｭWil—owy–a-Kamion—aｬ ”rzy ulicy Lwows—ie– w Rzeszowie 

 
ŚziaJając 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 ustŁ 1 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 UwarunkowaL i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

uchwalonego uchwaJą Nr XXXVIIł113ł2000 z dnia 

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

RozdziaJ ń 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1Ł Uchwala się Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 175/2/2009 

ｭWilkowyja-Kamionkaｬ ”rzy ulicy Lwowskiej 
w Rzeszowie, zwany dalej planem. 

2Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1)  zaJącznik nr 1 - rysunek planu wykonany na 

mapie w skali 1:1000, stanowiący integralną 
czę`ć uchwaJy i obowiązujący w zakresie 

okre`lonym legendą; 

2)  zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania; 

3)  zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie 

roz”atrzenia uwag zJowonych do ”rojektu ”lanuŁ 

§ 2. Plan obejmuje dwa obszary 

o ”owierzchniach okoJo 7,0 ha i 0,6 ha, ”oJowone we 
wschodniej czę`ci miasta i ograniczone: ulicą 
Lwowską, granicą miasta Rzeszów z gminą Krasne, 
granicą Miejscowego Planu źagos”odarowania 

Przestrzennego Nr 19ł1ł2000 ｭWilkowyja - Kamionkaｬ 
przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie w czę`ci o”isanej 
konturem A,B,C,Ś,ś,F,G,H,I,J,K,L,I,M,N,O,P,R,S,T,U, 
granicą Miejscowego Planu źagos”odarowania 
Przestrzennego Nr 90ł20ł2004 ｭWilkowyja-Kamionka 

IIｬ w Rzeszowie, granicą Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Nr 80/10/2004 na osiedlu 

Wilkowyja w Rzeszowie i granicą Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 89/19/2004 

ｭWilkowyja ｦ MJynｬ w Rzeszowie. 

 

 

§ 3. 1Ł W ”lanie ustala się: 

1)  przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

”lanu symbolem UłUC,o ”owierzchni okoJo 
5,39 ha, pod zabudowę usJugową, 
z do”uszczeniem lokalizacji obiektów 
handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m2 ; 

2)  przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem U, w tym 1U i 2U,o Jącznej 
”owierzchni okoJo 0,45 ha, ”od zabudowę 
usJugową; 

3)  przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem KS, o ”owierzchni okoJo  
0,60 ha, pod komunikację - parkingi; 

4)  przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

”lanu symbolem KŚGP,o ”owierzchni okoJo 
0,16 ha, ”od drogę ”ubliczną gJówną ruchu 
przyspieszonego; 

5)  przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem KDZ, o ”owierzchni okoJo 
1,00 ha, ”od drogę ”ubliczną zbiorcząŁ 

2Ł Ilekroć w uchwale ”rzywoJuje się symbole, 
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 do ”kt 5, nalewy 
”rzez to rozumieć symbole zastosowane na zaJączniku 
nr 1 do uchwaJy (rysunku ”lanu) od”owiadające 
terenom o okre`lonym w uchwale przeznaczeniu. 

3Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o ｭlinii 
rozgraniczającej ”odziaJu wewnętrznegoｬ nalewy ”rzez 
to rozumieć linie wydzielające tereny o równych 
zasadach zagospodarowania w ramach terenu 

o okre`lonym ”rzeznaczeniu, które nie są 
obowiązującymi liniami ”odziaJu terenu na dziaJkiŁ 

§ 4. 1. Przy zagospodarowaniu obszaru 

objętego ”lanem nalewy uwzględnić ”rzebiegi 
istniejących sieci infrastruktury technicznej, w tym 

gazociągów, ”o”rzez zachowanie wymaganych 
”rze”isami odlegJo`ci lokalizowanych obiektów od 
tych sieci, ich ”rzebudowę lub zmianę trasy, 
w dostosowaniu do ustalonego w planie 

przeznaczenia terenu. 

2Ł Na obszarze objętym ”lanem do”uszcza się 
lokalizowanie sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej, które nie są związane z jego 

podstawowym przeznaczeniem, pod warunkiem, we 
nie wykluczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 

terenów zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami 

okre`lonymi w planie. 
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§ 5. Ustala się nastę”ujące zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: 

1)  zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci 

wodociągowej Ø 315 mm, zlokalizowanej 
w ulicy Lwowskiej, ”o”rzez ”rzyJączenia 
indywidualne; 

2)  od”rowadzenie `cieków komunalnych do 
miejskiej kanalizacji sanitarnej w tym do: 

a)  kanaJu sanitarnego Ø 315 mm, zlokalizowanego 
w ulicy Lwowskiej, 

b)  kanaJów Ø 200 mm usytuowanych na obszarze 
planu, po jej rozbudowie w obszarze planu 

o kanaJy o `rednicy nie mniejszej niw Ø 200 lub 
”rzyJączenia indywidualne; 

3)  od”rowadzenie wód o”adowych: 

a)  do miejskiej kanalizacji deszczowej, po jej 

rozbudowie w obszarze planu poprzez system 

kanaJów deszczowych o `rednicach od  
Ø 300 mm do Ø 800 mm, 

b)  gJówny kolektor deszczowy nalewy lokalizować 
w ulicy oznaczonej symbolem KDZ, w kierunku 

ulicy Witolda z wylotem do ”otoku MJynówka, 

c)  do czasu realizacji kanaJu deszczowego, 
o którym mowa w punkcie 3 lit. b, dopuszcza 

się od”rowadzenie wód o”adowych z terenu 

UłUC kanaJem deszczowym Ø 300 mm do 
rowu stanowiącego do”Jyw ”otoku MJynówka, 

d)  do”uszcza się lokalizację zbiornika retencyjnego 
wody (szczytowych ilo`ci wód o”adowych), 
który nalewy lokalizować na terenie UłUC; 

4)  zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci 

gazowniczej `redniego ci`nienia ŚN 250, 
”o”rzez ”rzyJączenia indywidualne; 

5)  zaopatrzenie w cie”Jo: 

a)  z miejskiej sieci cie”Jowniczej zasilającej szpital 

przy ul. Lwowskiej, usytuowanej poza 

obszarem planu, po jej rozbudowie, 

b)  do”uszcza się ogrzewanie budynków 
z indywidualnych uródeJ cie”Ja; 

6)  zaopatrzenie w energię elektryczną ｦ 

z elektroenergetycznej sieci miejskiej `redniego 
na”ięcia, liniami kablowymi podziemnymi, przy 

czym: 

a)  stacje transformatorowe nalewy lokalizować na 
terenie U/UC lub KS, 

b)  do”uszcza się mowliwo`ć korzystania 
z indywidualnych uródeJ energii; 

7)  `wiadczenie usJug telekomunikacyjnych drogą 
”rzewodową ｦ za ”omocą sieci 

telekomunikacyjnych podziemnych; 

8)  lokalizowanie infrastruktury technicznej 

związanej z obsJugą inwestycji sytuowanych 

w granicach planu, na wszystkich terenach 

objętych ”lanem, w dostosowaniu do zasad 

zagospodarowania i warunków zabudowy 
okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowych 
niniejszej uchwaJyŁ 

§ 6. 1Ł Gromadzenie od”adów komunalnych, 
segregacja oraz ich usuwanie na zasadach 

obowiązujących w gminie. 

2. Gromadzenie i usuwanie od”adów, 
”owstaJych w wyniku ”rowadzenia dziaJalno`ci 
usJugowej, wedJug zasad okre`lonych obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami, w dostosowaniu do 

rodzaju ”rowadzonej dziaJalno`ciŁ 

§ 7. Śo czasu realizacji ustaleL ”lanu tereny 
”ozostawia się w dotychczasowym uwytkowaniuŁ 

§ 8. Ustala się stawkę ”rocentową, na 
”odstawie której okre`la się jednorazową o”Jatę 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 
z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

RozdziaJ 2 

PRZśPISY SZCZśGÓIOWś 

§ 9. Ustalenia dla terenu U/UC1. Przeznaczenie 

terenu: 

1)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

U/UC, o ”owierzchni okoJo 5,39 ha, ”rzeznacza 
się ”od usJugi, w tym handlu; 

2)  do”uszcza się lokalizowanie obiektów 
handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m2; 

3)  zakazuje się lokalizowania: 

a)  usJug o`wiaty, zdrowia oraz usJug związanych 
z obsJugą serwisową samochodów, które nie są 
uzu”eJnieniem dziaJalno`ci salonu 
samochodowego, jako funkcji podstawowej, 

b)  ”rzedsięwzięć zaliczonych do mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko 
w rozumieniu przepisów o ochronie 

`rodowiskaŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenów: 

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

a)  ”arkingów ŻKS], na których nalewy lokalizować 
miejsca ”ostojowe dla obsJugi zabudowy 
usJugowej, z zastrzeweniem ”ktŁ 4 oraz § 4  

ust. 1, przy czym: 

 nalewy wydzielić tereny ”od zieleL wysoką ｦ 

w ilo`ci co najmniej 1 drzewo na 10 miejsc 

postojowych w poziomie terenu, 

 do czasu funkcjonowania istniejącej na terenie 
UłUC zabudowy mieszkaniowej nakazuje się 
realizację, w granicach terenów ŻKS], zieleni 
izolującej w pasie o szeroko`ci nie mniejszej niw 
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16,0 m wokóJ dziaJek zabudowy 
mieszkaniowej, 

b)  zieleni urządzonej i rekreacji ŻźP], który nalewy 
zagos”odarować jako ”rzestrzeL 
ogólnodostę”ną w tym związaną 
z funkcjonowaniem obiektów usJugowych, 
z mowliwo`cią lokalizacji zbiornika retencyjnego 
wody, boisk sportowych, kortów tenisowych, 
”laców zabaw dla dzieci, maJej architektury, 
`ciewek ”ieszych i rowerowych, 

c)  ciągów ”ieszo-jezdnych [KDX], o szeroko`ci nie 
mniejszej niw 7,0 m, za”ewniających 
”owiązanie komunikacyjne ”omiędzy 
”oszczególnymi dziaJkami zabudowy usJugowej 
w granicach terenu U/UC; 

2)  oznaczone na rysunku planu linie 

rozgraniczające ”odziaJu wewnętrznego 
terenów, o których mowa w ”ktŁ 1, nie mają 
”rzebiegu `ci`le okre`lonego i mogą być 
przesuwane w nastę”ujący s”osób: 

a)  linie rozgraniczające teren Ż1KŚX] o nie więcej 
niw 20,0 m, ”rzy zachowaniu okre`lonego na 
rysunku ”lanu wJączenia ciągu do drogi 
lokalnej, graniczącej z terenem od strony 

wschodniej, 

b)  w ”rzy”adku ”rzesunięcia ciągu Ż1KŚX] 

w miejscu wJączenia ciągu Ż 2KŚX ], ciąg ten 
nalewy od”owiednio skrócić, 

c)  linię rozgraniczającą teren ŻźP] od strony 
wschodniej o nie więcej niw 40,0 m w kierunku 

wschodnim, 

d)  ”rzesunięcie linii ”odziaJu wewnętrznego 
w stosunku do oznaczeL rysunku planu 

”owoduje od”owiednio zwiększenie lub 
zmniejszenie ”owierzchni dzielonych tą linią 
terenów; 

3)  do”uszcza się lokalizowanie innych ciągów 
komunikacji wewnętrznej niw okre`lone  
w pkt 1 lit.c; 

4)  budynki i inne obiekty kubaturowe nalewy 
lokalizować z uwzględnieniem wyznaczonych 
na rysunku planu nieprzekraczalnych linii 

zabudowy, z zastrzeweniem ”ktŁ 5; 

5)  do”uszcza się usytuowanie wolnostojących 
sJu”ów (”ylonów) reklamowych ”oza 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy lecz 

w odlegJo`ci nie mniejszej niw 50,0 m od 

”óJnocnej granicy ”lanu; 

6)  ”owierzchnia zabudowy nie większa niw  
50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

7)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej; 

8)  zakazuje się lokalizowania ogrodzeL od strony 

ulicy Lwowskiej ; 

9)  do”uszcza się lokalizowanie dodatkowych 
miejsc postojowych poza wydzielonymi liniami 

rozgraniczającymi ”odziaJu wewnętrznego 
terenami [KS]. 

3Ł źasady ksztaJtowania formy 
architektonicznej obiektów: 

1)  o` ”odJuwną budynków lokalizowanych po 

zachodniej stronie terenu ŻźP] nalewy sytuować 
w ukJadzie równolegJym do ulicy Lwowskiej lub 
do ”oJudniowej granicy ”lanu; 

2)  wysoko`ć zabudowy nie mniejsza niw  
8,0 m i nie większa niw 20,0 mŁ 

3)  nakazuje się stosowanie ”rzekryć ”Jaskich lub 

dachów o s”adkach ”oJaci nie większych niw 
100; 

4)  do”uszcza się ksztaJtowanie dachów w oparciu 

o ”rzekroje krzywoliniowe n”Ł Jukowe lub 
paraboliczne; 

5)  elewacje frontowe (elewacje z gJównym 
wej`ciem do budynku) budynków 
zlokalizowanych w pierwszej linii zabudowy od 

ulicy Lwowskiej nalewy sytuować od strony tej 
ulicy; 

6)  elewacje frontowe o dJugo`ci większej niw  
50 m nalewy zrównicować ”o”rzez ”rzesunięcia, 
zaJamania, ryzality lub równicowanie faktur na 
elewacji; 

7)  ksztaJtowanie elewacji z zastosowaniem 

”rzeszkleL i materiaJów okJadzinowych 
wysokiej jako`ci ( n”Ł kamieL, drewno, klinkier, 
okJadziny elewacyjne); 

8)  suma ”owierzchni reklam, szyldów lub znaków 
handlowych na elewacjach nie mowe 
”rzekraczać 10% ogóJu ”owierzchni danej 
elewacji, z zastrzeweniem ”kt 9; 

9)  do”uszcza się lokalizowanie na dowolnej 
”owierzchni elewacji budynku elementów 
graficznych, które mogą zawierać tre`ci 
reklamowe jeweli stanowią one integralną czę`ć 
wystroju elewacji i tworzą wraz z ”ozostaJymi 
jego elementami caJo`ć formy architektonicznej 

obiektu charakterystyczną dla okre`lonej sieci 
usJug, ”owtarzalną w kawdym obiekcie tej sieci 
i stanowiącą o jej identyfikacji; 

10)  nakazuje się zasJonięcie elementów 
technicznych usytuowanych na dachu 

budynku, przez stosowanie attyk lub innych 

elementów architektonicznych; 

11)  ”rzekrycia nalewy ksztaJtować jako ”iątą 
elewację budynku ”rzy zastosowaniu takich 
rozwiązaL jak: 

a)  równicowanie ”oziomów, 

b)  urządzenia techniczne sytuowane na dachu 
muszą stanowić elementy kom”ozycji dachu, 

c)  stosowanie tarasów zielonych, 
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d)  skom”onowanie kolorystyczne ”rzekryć 
budynków z ”Jaszczyznami ”laców i z zielenią 
na terenie dziaJkiŁ 

4Ł źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych, 
w tym w wyniku scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 

1)  do”uszcza się ”odziaJ terenu na nie więcej niw 
4 dziaJki budowlane, w tym nie więcej niw dwie 
dziaJki ”o kawdej stronie wschodniej granicy 

terenu [ZP], z zastrzeweniem ustŁ 2 pkt 2 lit.c; 

2)  do”uszcza się dodatkowo wydzielenie dziaJki 
”od lokalizację stacji transformatorowej 

o wielko`ci dostosowanej do potrzeb 

technologicznych związanych z jej 

funkcjonowaniem; 

3)  linie ”odziaJu na dziaJki nalewy ”rowadzić 
w ukJadzie ”rosto”adJym do graniczącej 
z terenem U/UC ul. Lwowskiej, z tolerancją 50; 

4)  szeroko`ć dziaJki nie mniejsza niw 50,0 m; 

5Ł źasady obsJugi komunikacyjnej terenu: 

1)  dostę”no`ć komunikacyjna z drogi publicznej 

zbiorczej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDZ lub z dróg ”ublicznych 
lokalnych graniczących z terenem objętym 
planem; 

2)  wskaunik miejsc ”ostojowych - nie mniejszy niw 
1 miejsce na kawde 30 m2 powierzchni 

uwytkowej budynkuŁ 

6. Granice terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem U/UC, ograniczonego liniami 

rozgraniczającymi i granicą ”lanu, stanowią granice 
terenu ”od budowę obiektów handlowych 
o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2. 

§ 10. Ustalenia dla terenu 1U1. Przeznaczenie 

terenu: 

1)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

1U, o ”owierzchni okoJo 0,31 ha ”rzeznacza się 
”od usJugi, w tym handlu; 

2)  zakazuje się lokalizowania ”rzedsięwzięć 

zaliczonych do mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko w rozumieniu 

”rze”isów o ochronie `rodowiskaŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenów: 

1)  ”owierzchnia zabudowy nie większa niw  
50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

2)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej; 

3)  budynki i inne obiekty kubaturowe nalewy 
lokalizować z uwzględnieniem wyznaczonych 
na rysunku planu nieprzekraczalnych linii 

zabudowy; 

4)  zakazuje się lokalizowania więcej niw dwóch 
budynków usJugowych; 

5)  nie do”uszcza się lokalizowania nowych 
budynków ”omocniczych (gos”odarczych); 

3Ł źasady ksztaJtowania formy 
architektonicznej obiektów: 

1)  wysoko`ć budynków nie większa niw 15,0 m; 

2)  nakazuje się stosowanie ”rzekryć ”Jaskich lub 
dachów o s”adku ”oJaci nie większym niw  
100, co nie dotyczy istniejącego na terenie 
budynku; 

3)  zakazuje się stosowania kolorystyki elewacji 
i dachów budynków o jaskrawych barwach; 

4)  suma ”owierzchni reklam, szyldów lub znaków 
handlowych na elewacjach nie mowe 
”rzekraczać 10% ogóJu ”owierzchni danej 
elewacji; 

5)  do”uszcza się jeden wolnostojący znak 
reklamowy w granicach dziaJki budowlanejŁ 

4Ł źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych: 

 teren 1U nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlaną; 

5Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1)  dostę”no`ć komunikacyjna terenu bez”o`rednia 
z ul. Lwowskiej; 

2)  wskaunik miejsc ”ostojowych - nie mniejszy niw 
1 miejsce na kawde 30m2 powierzchni 

uwytkowej budynku, z mowliwo`cią ich 
lokalizacji na terenie1U lub U/UC. 

6Ł Śo”uszcza się wJączenie terenu 1U do 
terenu U/UC i jego zagospodarowanie w caJo`ci ”od 
parking, na zasadach okre`lonych w § 9 ust. 2  

pkt 1 lit. a. 

§ 11. Ustalenia dla terenu 2U1. Przeznaczenie 

terenu: 

1)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

2U, o ”owierzchni okoJo 0,14 ha ”rzeznacza się 
”od usJugi, w tym handlu; 

2)  zakazuje się lokalizowania ”rzedsięwzięć 
zaliczonych do mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko w rozumieniu 

”rze”isów o ochronie `rodowiskaŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenów: 

1)  do”uszcza się zagos”odarowanie terenu 2U 
”od jedną inwestycję, Jącznie z terenem usJug 
publicznych graniczącym z terenem 2U po 

stronie ”oJudniowej granicy ”lanu; 

2)  ”owierzchnia zabudowy nie większa niw  
40% ”owierzchni dziaJki; 
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3)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niw 25 % ”owierzchni dziaJki; 

4)  budynki i inne obiekty kubaturowe nalewy 
lokalizować z uwzględnieniem wyznaczonych 
na rysunku planu nieprzekraczalnych linii 

zabudowy; 

5)  do”uszcza się lokalizowanie znaków informacji 
wizualnej, w szczególno`ci znaków 
reklamowych w strefie frontowej budynków 
usJugowychŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania formy 
architektonicznej obiektów: 

1)  wysoko`ć budynków do 2 kondygnacji 

nadziemnych i nie więcej niw 10,0 m do 
kalenicy dachu lub attyki; 

2)  nakazuje się stosowanie ”rzekryć ”Jaskich lub 
dachów o s”adku ”oJaci nie większym niw 350; 

3)  nakazuje się aby wszystkie budynki 
zlokalizowane w granicach dziaJki budowlanej 
odznaczaJy się jednorodną stylistyką, 
w szczególno`ci ”od względem koloru 
i materiaJów wykoLczeniowych; 

4Ł źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych: 

 teren nalewy zagos”odarować jako jedną dziaJkę 
budowlaną, z zastrzeweniem ustŁ 2 pkt 1. 

5Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1)  dostę”no`ć komunikacyjna terenu z drogi 

lokalnej usytuowanej ”o ”oJudniowej stronie 
terenu UłUC, ”o”rzez ciąg ”ieszo-jezdny 

o ”rzebiegu wzdJuw wschodniej granicy terenu, 
poza granicami planu; 

2)  ustala się minimalny wskaunik miejsc 
postojowych w ilo`ci - 1 miejsce na kawde 
30m2 ”owierzchni uwytkowej budynku, 

lokalizowane w granicach terenu inwestycji. 

§ 12. Ustalenia dla terenu KS1. Przeznaczenie 

terenu: 

1)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

KS, o ”owierzchni okoJo 0,60 ha ”rzeznacza się 
pod komunikację - parking; 

2)  do”uszcza się lokalizację ”ętli komunikacji 
”rzewozów ”asawerskich; 

3)  do”uszcza się lokalizację usJug handlu 
i gastronomii. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenów: 

1)  do”uszcza się lokalizację jednego budynku 
z funkcją usJug handlu lub gastronomii; 

2)  w przypadku realizacji budynku usJugowego 
jako obiektu wolnostojącego, nie związanego 
z budynkiem parkingu, nalewy go lokalizować 
w ”oJudniowej czę`ci terenu, w odlegJo`ci nie 
większej niw 10,0 m od ”oJudniowej granicy 

planu i o ”owierzchni zabudowy nie większej 
niw 150 m2; 

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu; 

4)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niw 10% ”owierzchni dziaJkiŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania formy 
architektonicznej obiektów: 

1)  parking wielopoziomowy o wysoko`ci nie 

większej niw 2 kondygnacje nadziemne; 

2)  wysoko`ć zabudowy nie większa niw 10m; 

3)  nakazuje się stosowanie ”rzekryć ”Jaskich lub 
dachów o s”adku ”oJaci nie większym niw 100; 

4)  zakazuje się stosowania kolorystyki elewacji 
i dachów budynków o jaskrawych barwach; 

5)  suma ”owierzchni reklam, szyldów lub znaków 
handlowych na elewacjach nie mowe 
”rzekraczać 10% ogóJu ”owierzchni danej 
elewacji. 

4Ł źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych: 

 caJy teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlaną; 

5Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

 dostę”no`ć komunikacyjna z publicznej drogi 

lokalnej ”rzebiegającej ”o zachodniej stronie 
terenu lub z publicznej drogi dojazdowej 

”rzebiegającej ”o ”oJudniowej stronie terenuŁ 

§ 13. Ustalenia dla terenu KDGP 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

KDGP, o ”owierzchni okoJo 0,16 ha, ”rzeznacza się 
pod fragment drogi ”ublicznej gJównej ruchu 
przyspieszonego. 

§ 14. Ustalenia dla terenu KDZ1. Przeznaczenie 

terenu: Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

KDZ, o powierzchni okoJo 1,0 ha, ”rzeznacza się ”od 
drogę ”ubliczną zbiorcząŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  szeroko`ć w liniach rozgraniczających od  
32,0 m do 40,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2)  szeroko`ć jezdni - nie mniejsza niw 7,0 m; 

3)  chodniki sytuowane obustronnie; 

4)  `ciewka rowerowa dwukierunkowa o szeroko`ci 
nie mniejszej niw 2,0 m; 

5)  do”uszcza się lokalizację kiosków ”rzy 
przystankach autobusowych, jako jeden obiekt 

ws”ólny z wiatą ”rzystankową; 

6)  do”uszcza się lokalizację no`ników 
reklamowych przy przystankach komunikacji 

zbiorowej, wykonanych z jednorodnych 
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materiaJów i odznaczających się jednorodną 
stylistyką; 

7)  do”uszcza się lokalizowanie ekranów 
akustycznych; 

8)  skrzywowanie z ulŁ Lwowską skanalizowaneŁ 

RozdziaJ 3 

PRZśPISY KOKCOWś 

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

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

 

PRZśWOŚNICZĄCY 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Konrad Fi–oJe— 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

Do uchwaJy nr LXXIIIł ń245 ł2ŃńŃ Rady Miasta Rzeszowa z dnia 3Ń marca 2ŃńŃ rŁ 
W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

nr ń75ł2ł2ŃŃ9 ｭWil—owy–a ｦ Kamion—aｬ ”rzy ulŁ Lwows—ie– w Rzeszowie 
 

 

UchwaJa Nr Lł829ł2009 o ”rzystą”ieniu do 

s”orządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 175ł2ł2009 ｭWilkowyja ｦ 

Kamionkaｬ ”rzy ulŁ Lwowskiej zostaJa ”odjęta ”rzez 
Radę Miasta Rzeszowa w dniu 24 lutego 2009 rŁ 
O”racowaniem objęto dwa obszary o ”owierzchniach 
okoJo 7 ha i 0,6 ha, ”oJowone we wschodniej czę`ci 
miasta ”o ”oJudniowej stronie ulŁ Lwowskiej, ”rzy 
granicy Miasta Rzeszowa z gminą KrasneŁ 

Jest to teren w większo`ci niezainwestowanyŁ 
Istnieje tutaj nieliczna zabudowa mieszkaniowo-

usJugowa usytuowana wzdJuw ulŁ Lwowskiej. 
Sąsiadujące tereny ”rzeznaczone są  
w obowiązujących ”lanach miejscowych ”od funkcje 
usJugowe i mieszkaniowo ｦ usJugoweŁ 

W projekcie przeznaczono tereny pod 

zabudowę usJugową, w tym obiektów handlowych  

o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, pod 

parking (mogący ”eJnić rolę parkingu strategicznego) 

oraz ”od fragmenty drogi ”ublicznej gJównej ruchu 

przyspieszonego i drogi zbiorczej. 

W ustaleniach ”lanu dotyczących zasad 
ksztaJtowania zabudowy do”uszczono mowliwo`ć 
lokalizacji obiektów usJugowych, o wysoko`ci od 8m 
do 20 m, w ”oJudniowej czę`ci terenu UłUCŁ  
W ”óJnocnej czę`ci, ”o ”rzebudowie istniejących 
gazociągów wysoko”ręwnych, lokalizować nalewy 
”arkingi dla zabudowy usJugowejŁ Na terenie KS Plan 

”rzewiduje lokalizację ”arkingu, który mowe stanowić 
”ętlę ”rzesiadkową komunikacji miejskiej  

i ”odmiejskiej z usJugami towarzyszącymiŁ Śo”uszcza 
się ”arking wielo”oziomowyŁ 

Plan o”racowany zostaJ ”rzy uwzględnieniu 
wszystkich uwarunkowaL wystę”ujących na  

terenie objętym jego granicami, zgodnie z ustaleniami 
Studium UwarunkowaL i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

Teren w granicach planu przewidziany jest w Studium 

”od usJugi komercyjne, w szczególno`ci: usJugi 

handlu, w tym wielkopowierzchniowe obiekty 

handlowe, centrum handlowe, centrum kongresowe, 

na czę`ci terenu ｦ parking strategiczny wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą (stacja benzynowa, 
motel), hotele, obiekty gastronomiczne,  

a w zachodniej czę`ci terenu fragment drogi zbiorczej. 

Wszystkie okre`lone w Studium funkcje zostaJy 
przyjęte w ”rojekcie ”lanu w s”osób uwzględniający 
wystę”ujące uwarunkowania zagos”odarowania 
”rzestrzennego terenów oraz ”owiązania funkcjonalno 
ｦ ”rzestrzenne z terenami sąsiednimiŁ 

W trakcie s”orządzania ”rojektu ”lanu 
miejscowego przeprowadzono strategiczną ocenę 
oddziaJywania na `rodowisko z za”ewnieniem udziaJu 
s”oJeczeLstwa, stosownie do wymogów ustawy  
z dnia 3 ”audziernika 2008 rŁ o udostę”nianiu 
informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale 

s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz ocenach 
oddziaJywania na `rodowisko (dzŁ UŁ Nr 199  
z 2008 r., poz. 1227). 

Plan zostaJ s”orządzony z dochowaniem 
obowiązujących ”rocedur wynikających z ww. ustaw. 

 

S”osób ”rze”rowadzenia ”rocedury  
i strategiczne– oceny oddziaJywania na 

`rodowis—oŁ 

Informac–e dotyczące udziaJu 
s”oJeczeLstwa w ”rocedurze s”orządzania ”lanuŁ 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa , dnia 10 marca 

2009 rŁ, ogJosiJ o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 175ł 2ł 2009 rŁ ｭWilkowyja ｦ Kamionkaｬ ”rzy  
ul. Lwowskiej w Rzeszowie ｦ ”o”rzez ogJoszenie w 
prasie miejscowej - Śzienniku ｭNowinyｬ, 
obwieszczenie na tablicach ogJoszeL w Urzędzie 
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Miasta Rzeszowa a takwe w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) na stronie internetowej UrzęduŁ 

W obwieszczeniu i ogJoszeniu ”odano termin  

i zasady skJadania wniosków do ”rojektu ”lanu (termin 

skJadania wniosków wyznaczono od 10 marca do  
2 kwietnia 2009 r.) 

Po ogJoszeniu o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia 
planu , w wyznaczonym terminie zJowono jeden 
wniosek. Dnia 20 kwietnia Prezydent Miasta 

Rzeszowa ”ozytywnie roz”atrzyJ zJowony wniosekŁ 
Wszystkie wnioski od instytucji i organów zostaJy 
”rzeanalizowane i wzięte ”od uwagę ”rzy 
s”orządzaniu ”lanuŁ 

źostaJa s”orządzona ”rognoza oddziaJywania 
ustaleL ”lanu na `rodowiskoŁ Przy opracowaniu 

prognozy uwzględniono, mŁ inŁ informacje zawarte  
w opracowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym 

na potrzeby niniejszego projektu planu. 

Wystą”iono o zao”iniowanie i uzgodnienie 
”rojektu ”lanu do wJa`ciwych instytucji i organów  

w tym do Miejskiej Komisji Urbanistyczno - 

ArchitektonicznejŁ Projekt ”lanu wraz z ”rognozą 

oddziaJywania na `rodowisko zostaJ ”ozytywnie 
zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane 

przepisami organy. 

Projekt ”lanu wraz z ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowisko zostaJ wyJowony do publicznego wglądu  
w dniach od 9 listopada do 1 grudnia 2009 r. 

OgJoszenie i obwieszczenie o terminie wyJowenia do 

”ublicznego wglądu ”rojektu ”lanu i ｭ”rognozyｬ 
ukazaJo się 29 ”audziernika 2009 rŁ w ｭNowinachｬ, na 
tablicy ogJoszeL w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 

internetowej Urzędu Ł 

Okre`lono zasady skJadania uwagŁ Termin 
skJadania uwag wyznaczono do dnia 15 grudnia  

2009 rŁ W dniu 18 listo”ada 2009 rŁ odbyJa się 
dyskusja ”ubliczna nad rozwiązaniami ”rzyjętymi  
w projekcie planu. 

Do projektu planu w terminie przewidzianym 

ustawą ( do 15 grudnia 2009 rŁ) w”JynęJy cztery 

uwagi dotyczące ”rzyjętych w ”rojekcie rozwiązaLŁ 
źarządzeniem Nr Vł1093/2010 z dnia 5 stycznia  

2010 rŁ Prezydent Miasta Rzeszowa roz”atrzyJ uwagi 
wniesione do projektu planu. 

Uwagi nie zostaJy uwzględnione z uwagi na 
brak zgodno`ci z konce”cją zagos”odarowania terenu 

”rzyjętą w ”rojekcie ”lanu oraz z uwagi na 
niezgodno`ć z ”rze”isami ”rawaŁ 

Informacja o ”odjętym zarządzeniu zostaJa 
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie internetowej Urzędu Miasta RzeszowaŁ 

Uwagi odrzucone ”rzez Prezydenta zostają 
przedstawione Radzie Miasta Rzeszowa celem 

rozpatrzenia. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr LXXIII/1245/2010 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 30 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr ń75ł2ł2ŃńŃ ｭWil—owy–a ｦ Kamion—aｬ ”rzy ulŁ Lwows—ie– w Rzeszowie inwestyc–i  
z zakresu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach  

ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

1. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej nalewących do 
zadaL wJasnych gminy będzie odbywać się ze 
`rodków wJasnych gminyŁ 

2Ł tródJami finansowania inwestycji i zadaL,  
o których mowa w ustŁ 1 będą równiew w zalewno`ci 
od potrzeb: 

a) `rodki Unii śuro”ejskiej, 

b) kredyt bankowy, 

c) emisja obligacji komunalnych, 

d) `rodki ”rywatne. 

3Ł NakJady ”onoszone na realizację  
wwŁ inwestycji będą od”owiednio zagwarantowane  
w wieloletnim ”lanie inwestycyjnym oraz w budwecie 
miasta, z uwzględnieniem wykorzystania 
ewentualnych `rodków ”ozabudwetowychŁ 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr LXXIII/1245/2010 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 30 marca 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIś 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr ń75ł2ł2ŃŃ9 ｭWil—owy–a ｦ Kamion—aｬ ”rzy ulŁ Lwows—ie– w Rzeszowie. 

 

Uwagi wniesione do wyJowonego do 
”ublicznego wglądu, w dniach od 9 listo”ada do  

1 grudnia 2009 rŁ, ”rojektu ”lanu wraz z ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowisko, nieuwzględnione ”rzez 
Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządzeniem  
Nr V/1093/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. 

1. Uwaga Niebieski Dom Sp. z o.o.,  

31-047 Kraków, ulŁ Sarego 7ł2, wniesiona w dniu  

23 listopada 2009 r., do projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 175/2/2009 

ｭWilkowyja - Kamionkaｬ ”rzy ul. Lwowskiej  

w Rzeszowie, dotyczącą niedo”uszczenia w ”lanie 

bez”o`redniej dostę”no`ci komunikacyjnej terenu 
oznaczonego w projekcie planu symbolem ｭUłUCｬ  
z ul. Lwowskiej. 

S”osób roz”atrzenia - uwagi nie uwzględnia się 

2Ł Uwaga PaLstwa Katarzyny i Tadeusza 
Iyszczarz, zamŁ ulŁ Goudzikowa 4ł7, 35-604 

Rzeszów, wniesiona w dniu 14 grudnia 2009 r., do 

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 175ł2ł2009 ｭWilkowyja- 

Kamionkaｬ ”rzy ul. Lwowskiej w Rzeszowie, 

dotycząca niedo”uszczenia w ”lanie bez”o`redniej 
dostę”no`ci komunikacyjnej terenu oznaczonego  

w projekcie planu symbolem ｭUłUCｬ z ulŁ LwowskiejŁ 

 

 

S”osób roz”atrzenia - uwagi nie uwzględnia się 

3. Uwagi Pana Jana Banasia, zam.  

ul. Krokusowa 44/5, 35-604 Rzeszów oraz Pana 

Adama MacioJka, zamŁ ulŁ Miodowa 35, 35-328 

Rzeszów, wniesione ”ismem z dnia 30 listopada  

2009 r., do projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 175/2/2009 

ｭWilkowyja- Kamionkaｬ ”rzy ulŁ Lwowskiej  
w Rzeszowie, dotyczące ustalonych zasad 
zagospodarowania terenu oznaczonego w projekcie 

planu symbolem U/UC, które uniemowliwiają 
wydzielenie dziaJki nr 1261 ”od niezalewną  
inwestycję z mowliwo`cią obsJugi komunikacyjnej  
z drogi zbiorczej KDZ. 

S”osób roz”atrzenia - uwag nie uwzględnia się 

4Ł Uwagi Pani ślwbiety BeJz, zamŁ  
ul. Krakowska 14/27, 35-111 Rzeszów, wniesione 

pismem z dnia14 grudnia 2009r., do projektu 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 175ł2ł2009 ｭWilkowyja- Kamionkaｬ ”rzy  
ul. Lwowskiej w Rzeszowie, dotyczące ustalonych 
zasad zagospodarowania terenu oznaczonego  

w projekcie planu symbolem UłUC, które umowliwiają 
lokalizację usJug związanych z obsJugą serwisową 
samochodów, oraz zmiany zasad ksztaJtowania dziaJek 

budowlanych na tym terenie. 
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S”osób roz”atrzenia - uwag nie uwzględnia się 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Zgodnie z art. 140 k.cŁ, wJa`ciciel mowe  
z wyJączeniem innych osób, korzystać z rzeczy 

zgodnie ze s”oJeczno ｦ gospodarczym przeznaczeniem 

swego prawa oraz roz”orządzać nią w granicach 
okre`lonych ”rzez ustawy i zasady ws”óJwycia 
s”oJecznegoŁ 

KsztaJtowanie ”olityki ”rzestrzennej na terenie 

gminy, w tym uchwalenie miejscowych ”lanów 
zagos”odarowania ”rzestrzennego nalewy do zadaL 
wJasnych gminyŁ 

Gmina ma wyJączną kom”etencję do 
”lanowania miejscowego i dziaJając w granicach i na 

”odstawie ”rawa mowe samodzielnie ksztaJtować 
sposób zagos”odarowania obszaru ”odlegającego jej 
wJadztwu ”lanistycznemu, jeweli wJadztwa tego nie 
naduwywaŁ 

U”rawnienie to odno`nie miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 3  

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. Nr 80, 

”ozŁ 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 zagospodarowaniu przestrzennym 

powinno się uwzględniać, w szczególno`ci : 

 wymagania Jadu ”rzestrzennego, urbanistyki  
i architektury, 

 walory architektoniczne i krajobrazowe, 

 wymagania ochrony `rodowiska, 

 wymagania ochrony zdrowia oraz 

bez”ieczeLstwa ludzi i mienia, a takwe ”otrzeby 
osób nie”eJnosprawnych, 

 walory ekonomiczne przestrzeni, 

 ”rawo wJasno`ci, 

 potrzeby interesu publicznego. 

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego oraz okre`lenie s”osobów 
zagos”odarowania i warunków zabudowy terenu 
nastę”uje w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (art. 4 ust. 1 ustawy). 

Stosownie do art. 6 ustawy o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, kawdy ma  

”rawo w granicach okre`lonych ustawa do 
zagos”odarowania terenu, do którego ma tytuJ 
prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi  

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy 

oraz do ochrony wJasnego interesu prawnego przy 

zagos”odarowaniu terenów nalewących do innych 
osób lub jednostek organizacyjnych. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego okre`la się 
obowiązkowo: 

 ”rzeznaczenie terenów oraz linie 
rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu 
lub równych zasadach zagos”odarowania, 

 zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego, 

 zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody  
i krajobrazu kulturowego, 

 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, 

 wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych, 

 ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki 
intensywno`ci zabudowy, 

 granice i s”osoby zagos”odarowania terenów 
lub obiektów ”odlegających ochronie, 
ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, 
w tym terenów górniczych, a takwe narawonych 
na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz 
zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych, 

 szczegóJowe zasady i warunki scalania  
i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem 

miejscowym; 

 szczególne warunki zagos”odarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy, 

 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej, 

 s”osób i termin tymczasowego 
zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania 
terenów, 

 stawki procentowe, na podstawie  

których ustala się o”Jatę, o której mowa  
w art. 36 ust. 4. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 plan miejscowy 

uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodno`ci  
z ustaleniami studium. 

Organ administracji ”ublicznej o”racowujący 
projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego s”orządza do niego ”rognozę 
oddziaJywania na `rodowisko (artŁ 17 ”kt 4 ustawy 

 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 

oraz ”rognozę skutków finansowychŁ 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 175ł 2ł2009 ｭWilkowyja ｦ 

Kamionkaｬ ”rzy ulŁ Lwowskiej w Rzeszowie zostaJ 
s”orządzony na mocy wywej ”owoJanych ”rze”isów 
oraz zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi 
regulującymi zagadnienia mające w”Jyw na 
zagos”odarowanie terenuŁ Przyjęte w ”lanie 
rozwiązania są zgodne z kierunkami zagospodarowania 

”rzestrzennego i ”olityką ”rzestrzenną  
miasta okre`loną w dokumencie Studium 

UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego 
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uchwaJą Nr XXXVIIł113ł2000 z dnia 4 lipca 2000 r., 

z ”óunŁ zmŁ 

Plan w s”osób ”rawidJowy okre`la 
”rzeznaczenie terenów i zasady jego 

zagos”odarowania uwzględniając istniejące 
uwarunkowania oraz ”owiązania funkcjonalno ｦ 

”rzestrzenne z terenami sąsiednimiŁ 

Plan zostaJ s”orządzony z dochowaniem 
obowiązujących ”rocedur wynikających z art. 17 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

Uwagi nieuwzględnione 

1. Uwaga Niebieski Dom Sp. z o.o.,  

31-047 Kraków, ulŁ Sarego 7ł2, wniesiona w dniu  

23 listopada 2009 r., do projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 175/2/2009 

ｭWilkowyja - Kamionkaｬ ”rzy ulŁ Lwowskiej  
w Rzeszowie, dotyczącą niedo”uszczenia w ”lanie 
bez”o`redniej dostę”no`ci komunikacyjnej terenu 

oznaczonego w ”rojekcie ”lanu symbolem ｭUłUCｬ  

z ul. Lwowskiej. 

2Ł Uwaga PaLstwa Katarzyny i Tadeusza 

Iyszczarz, zamŁ ulŁ Goudzikowa 4ł7, 35-604 

Rzeszów, wniesiona w dniu 14 grudnia 2009 rŁ, do 
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 175ł2ł2009 ｭWilkowyja- 

Kamionkaｬ ”rzy ul. Lwowskiej w Rzeszowie, 

dotycząca niedo”uszczenia w ”lanie bez”o`redniej 
dostę”no`ci komunikacyjnej terenu oznaczonego  
w projekcie planu symbolem ｭUłUCｬ z ulŁ LwowskiejŁ 

Uwagi nie zostaJy uwzględnione  
z nastę”ujących ”owodów: 

Teren UłUC lewy bez”o`rednio ”rzy drodze 
krajowej Nr 4, ulicy wylotowej miasta, klasy GP (ulica 

gJówna ruchu ”rzys”ieszonego) w eks”onowanym 
miejscuŁ źgodnie z § 9, ustŁ 1, Roz”orządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie 

warunków technicznych, jakimi ”owinny od”owiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 

r.(Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz.430): na drodze GP 

ｭｱodstę”y między skrzywowaniami (ｱ) nie ”owinny 
być mniejsze niw 1000 m na terenie zabudowy; 
do”uszcza się wyjątkowo ”ojedyncze odstę”y między 
skrzywowaniami (ｱ) na terenie zabudowy nie mniejsze 

niw 600m, jeweli ”otrzeby funkcjonalno - ruchowe lub 

uksztaJtowanie istniejącej sieci drogowej takie odstę”y 
uzasadniają, ”rzy czym stosowanie na drodze klasy 

GP zjazdów jest do”uszczalne wyjątkowo, gdy brak 

innej mowliwo`ci dojazdu lub nie jest uzasadnione bądu 
mowliwe wykonanie lub wykorzystanie innej drogi 

klasy Ś (drŁ dojazdowa) lub L (drŁ lokalna) do obsJugi 
”rzylegJych nieruchomo`ci;ｬ 

Powywsza regulacja ”rawna wyJącza mowliwo`ć 
okre`lenia w ”lanie dostę”u komunikacyjnego z drogi 

GP do terenu U/UC. 

Przedmiotowy teren otoczony jest 

”rojektowanymi drogami ”ublicznymi niwszych klas: 
drogą zbiorczą i drogami lokalnymi, z których będzie 
”osiadaJ bez”o`rednią dostę”no`ć komunikacyjnąŁ  
W tej sytuacji nie znajduje uzasadnienia wprowadzanie 

dodatkowego zjazdu z ul. Lwowskiej do terenu U/UC, 

który będzie generowaJ bardzo duwy ruch 

samochodowyŁ Biorąc ”od uwagę charakter terenu 
UłUC i związany z nim ruch samochodowy 

w”rowadziJoby to ”owawne utrudnienia w ruchu 
drogowym na drodze krajowej - ul. Lwowskiej, tak jak 

dzieje się to obecnie ”rzy sąsiadującym hi”ermarkecie 

Auchan w miejscowo`ci KrasneŁ 

Ponadto, proponowany przez inwestora zjazd  

z ulŁ Lwowskiej nie uzyskaJ akce”tacji Miejskiego 

źarządu Śróg i źieleni, będącego zarządcą dróg na 
terenie miasta Rzeszowa, co zostaJo wyrawone  
w ”i`mie z dnia 14 stycznia 2009rŁ Jednocze`nie 
pismem z dnia 28 wrze`nia 2009rŁ MźŚiź ”ozytywnie 
zao”iniowaJ rozwiązanie komunikacyjne wprowadzone 

w ”rojekcie MPźP Nr 175ł2ł2009 ｭWilkowyja ｦ 

KamionkaｬŁ 

3. Uwagi Pana Jana Banasia, zam.  

ul. Krokusowa 44/5, 35-604 Rzeszów oraz Pana 

Adama MacioJka, zamŁ ulŁ Miodowa 35, 35-328 

Rzeszów, wniesione ”ismem z dnia 30 listopada  

2009 r., do projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 175/2/2009 

ｭWilkowyja- Kamionkaｬ ”rzy ul. Lwowskiej  

w Rzeszowie, dotyczące zmiany zasad 
zagospodarowania terenu oznaczonego w projekcie 

”lanu symbolem UłUC umowliwiającej wydzielenie 
dziaJki nr 1261 ”od niezalewną inwestycję  
z mowliwo`cią obsJugi komunikacyjnej z drogi  
biorczej KDZ. 

Uwagi nie zostaJy uwzględnione  
z nastę”ujących ”owodów: 

Obowiązujące Studium UwarunkowaL  
i Kierunków źagos”odarowania Miasta Rzeszowa jak 

 i przygotowywany projekt jego zmiany, wskazuje na 

tym terenie zasadno`ć lokalizacji usJug o charakterze 

ponadlokalnym np. centrum kongresowego lub 

centrum handlowego. Jest to równiew miejsce wawne 
dla ksztaJtowania wizerunku miasta, ”oJowone 
bez”o`rednio ”rzy drodze krajowej Nr 4, ulicy 

wylotowej miasta, w eksponowanym miejscu. 

Skrzywowanie drogi gJównej z ulicą zbiorczą KŚź 
zaprojektowane byJo w tym miejscu w Miejscowym 
Planie Ogólnym źagos”odarowania Przestrzennego 
obowiązującym od 1992 do 2003 roku, a obecnie taki 

ukJad komunikacyjny wskazuje obowiązujące Studium 
UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, które okre`la 
”olitykę wJadz miasta, między innymi w zakresie 
ksztaJtowania ukJadu komunikacyjnego na terenie 

Rzeszowa. 

W uzasadnieniu do uchwaJy o ”rzystą”ieniu do 
s”orządzenia ”lanu na”isano, we s”orządzenie ”lanu na 
tym terenie ma na celu: ｭ”odniesienie jako`ci 
przestrzeni, poprzez o”racowanie szczegóJowych 
zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w celu 

ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego i za”obiegania 
chaotycznemu zainwestowaniu, a w szczególno`ci 
zasad ksztaJtowania zabudowy w tym: gabarytów 
obiektów, rodzaju i intensywno`ci zabudowyｱｬ 

Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 

UłUC ”rzeznaczony zostaJ ”od usJugi, w tym handlu  

z do”uszczeniem lokalizacji obiektów handlowych  
o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000m2Ł Przez 
”óJnocną czę`ć terenu UłUC ”rzebiegają obecnie 
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gazociągi wysoko i `rednio”ręwnyŁ Strefy 
kontrolowane od gazociągów znacznie ograniczają 
mowliwo`ć inwestowania na tym terenie, a ich 

ewentualna przebudowa w nowej technologii lub 

zmiana ”rzebiegu trasy wymaga duwych `rodków 
finansowych. W tej sytuacji projekt planu przewiduje 

lokalizowanie zabudowy w ”oJudniowej czę`ci terenu, 
natomiast w ”óJnocnej czę`ci nalewy lokalizować 
”arkingi obsJugujące tę zabudowęŁ 

Teren UłUC zostaJ celowo ”rzeznaczony ”od 
inwestycje, które ”ozwolą na uksztaJtowanie zwartego 

kom”leksu usJug, w tym o zasięgu ”onadlokalnymŁ 

Projekt ”lanu do”uszcza ”odziaJ terenu na nie 
więcej niw 4 dziaJki budowlane o froncie dziaJki nie 
mniejszym niw 50mŁ źa”isy te mają na celu ochronę 
terenu przed podzieleniem go na wiele drobnych 

dziaJek, ”od równe inwestycje, co utrudniJoby 

zachowanie Jadu ”rzestrzennego z uwagi na 
mowliwo`ć ”ojawienia się równorodnych form 

architektonicznychŁ Czę`ć dziaJki Nr 1261 lewąca na 
terenie UłUC w okŁ 75% mie`ci się w strefie 

kontrolowanej od gazociąguŁ Fakt ten jak  

i ”rzytoczone wcze`niej zasady zagospodarowania 

terenu uniemowliwiają wydzielenie tej dziaJki jako 
samodzielnej dziaJki budowlanejŁ Jednocze`nie 
nieruchomo`ć ta mowe stworzyć wraz z sąsiednimi 
dziaJkami osobną dziaJkę budowlaną o wielko`ci  
i formie zgodnej z zapisami planu. 

4Ł Uwagi Pani ślwbiety BeJz, zamŁ  
ul. Krakowska 14/27, 35-111 Rzeszów, wniesione 

pismem z dnia14 grudnia 2009r., do projektu 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 175ł2ł2009 ｭWilkowyja- Kamionkaｬ ”rzy  
ul. Lwowskiej w Rzeszowie, dotyczące zmiany zasad 
zagospodarowania terenu oznaczonego w projekcie 

”lanu symbolem UłUC w celu umowliwienia lokalizacji 
usJug związanych z obsJugą serwisową samochodów, 
oraz zmiany zasad ksztaJtowania dziaJek budowlanych 

na tym terenie. 

Uwagi nie zostaJy uwzględnione  
z nastę”ujących ”owodów: 

Studium uwarunkowaL i Kierunków 
Zagospodarowania Miasta Rzeszowa wskazuje na tym 

terenie zasadno`ć lokalizacji usJug o charakterze 
ponadlokalnym np. centrum kongresowego lub 

centrum handlowego. Jest to równiew miejsce wawne 
dla ksztaJtowania wizerunku miasta, ”oJowone 
bez”o`rednio ”rzy drodze krajowej Nr 4, ulicy 
wylotowej miasta, w eksponowanym miejscu. Rada 

Miasta Rzeszowa ”ostanowiJa ”rzystą”ić do 
s”orządzenia ”lanu miejscowego na tym terenie  

w celu: ｭ”odniesienie jako`ci ”rzestrzeni, ”o”rzez 
opracowanie szczegóJowych zasad zabudowy  
i zagos”odarowania terenu w celu ksztaJtowania  
Jadu przestrzennego i zapobiegania chaotycznemu 

zainwestowaniu, a w szczególno`ci zasad 
ksztaJtowania zabudowy w tym: gabarytów obiektów, 
rodzaju i intensywno`ci zabudowyｱｬ 

Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 

UłUC ”rzeznaczony zostaJ ”od usJugi, w tym handlu, 

”onadto do”uszcza się lokalizację obiektów 

handlowych o powierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000m2Ł Przez ”óJnocną czę`ć terenu UłUC 
”rzebiegają obecnie gazociągi wysoko i `rednio”ręwnyŁ 
Strefy kontrolowane od gazociągów znacznie 
ograniczają mowliwo`ć inwestowania na tym terenie,  
a ich ewentualna przebudowa w nowej technologii lub 

zmiana ”rzebiegu trasy wymaga duwych `rodków 
finansowych. W tej sytuacji projekt planu przewiduje 

lokalizowanie zabudowy w ”oJudniowej czę`ci terenu, 
natomiast w ”óJnocnej czę`ci nalewy lokalizować 
”arkingi obsJugujące tą zabudowęŁ 

Teren UłUC zostaJ celowo ”rzeznaczony ”od 
inwestycje, które ”ozwolą na uksztaJtowanie zwartego 
kom”leksu usJug, w tym o zasięgu ”onadlokalnymŁ Śo 
takich usJug nie mowna zaliczyć stacji 
diagnostycznych, serwisowych czy myjni 

samochodowych, których forma i charakter 

dziaJalno`ci nie nalewą do estetycznych ani 
reprezentacyjnychŁ Ślatego tew projekt planu 

w”rowadza zakaz lokalizowania mŁinŁｭ usJug 
związanych z obsJugą serwisową samochodów, które 
nie są uzu”eJnieniem dziaJalno`ci salonu 
samochodowego, jako funkcji ”odstawowejŁｬ 

Projekt ”lanu do”uszcza ”odziaJ terenu na nie 

więcej niw 4 dziaJki budowlane o froncie dziaJki nie 
mniejszym niw 50mŁ źa”isy te mają na celu ochronę 
terenu przed podzieleniem go na wiele drobnych 

dziaJek, ”od równe inwestycje, co utrudniJoby 

zachowanie Jadu ”rzestrzennego z uwagi na 
mowliwo`ć ”ojawienia się równorodnych form 

architektonicznych. 

Teren oznaczony na rysunku projektu planu 

symbolem 1U zostaJ wydzielony jako osobny teren 

usJugowy istniejący ”rzed ”odjęciem ”lanuŁ Jego 
”ozostawienie nie w”Jynie w s”osób znaczący na 
planowane zagospodarowanie tego terenu. 

Śostę”no`ć komunikacyjna tego terenu wyznaczona 

zostaJa od ulŁ Lwowskiej, gdyw ze względu na skalę tej 
usJugi nie w”rowadzi ona znacznych utrudnieL  
w ruchu drogowym na drodze gJównej ruchu 

przyspieszonego GP (ul. Lwowskiej). 

Zakres ustaleL ”rojektu ”lanu okre`la artŁ 15 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ Nr 80, ”ozŁ 717, z ”óunŁ zmŁ)Ł 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 tej ustawy  

w ”lanie ustala się obowiązkowo stawki procentowe, 

na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa 
w art. 36 ust 4 tej ustawy, który mówi, we: ｭ Jeweli  
w związku z uchwaleniem ”lanu miejscowego albo 
jego zmianą warto`ć nieruchomo`ci wzrosJa,  
a wJa`ciciel lub uwytkownik wieczysty zbywa tę 

nieruchomo`ć, wójt, burmistrz albo ”rezydent miasta 
”obiera jednorazową o”Jatę ustaloną w tym planie, 

okre`loną w stosunku ”rocentowym do wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ciｱｬ 

Ustalenie ”lanu dotyczące stawek 
procentowych znajduje zastosowanie w przypadku 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku  
z uchwaleniem ”lanu, nie ”rzesądza o tym, we taki 

wzrost nastą”iŁ 

 

 


