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UCHWAIA Nr XXXVIł224łŃ9 

RADY MIASTA DYNOWA 

z dnia 28 wrze`nia 2009 rŁ 
 

w s”rawie zmiany Statutu Miasta Śynów ”rzyjętego uchwaJą Nr IIł5łŃ2 Rady Miasta 
Śynów z dnia 6 grudnia 2ŃŃ2 rŁ w s”rawie uchwalenia Statutu Miasta Śynów 

 

Na podstawie art. 3 ust 1, art. 18 ust 2 pkt 1, 

art. 22, art. 40 ust 2 pkt 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 

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

z ”óunŁ zmŁ), w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 

21 listo”ada 2008 rŁ o ”racowni—ach samorządowych 
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Rada Miasta Dynowa 

uchwala, co nastę”u–e: 
 

§ 1Ł W Statucie Miasta Śynów stanowiącym 
zaJączni— do uchwaJy Nr IIł5ł02 Rady Miasta Śynów 
z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Miasta Śynów, w”rowadza się nastę”u–ące 
zmiany: 

 

1Ł Ulega zmianie § 21 Statutu, —tóry otrzymu–e 
brzmienie: 

 

ｭ§ 21Ł Pracownicy samorządowi są zatrudnieni: 
 

1. Na podstawie wyboru ｦ Burmistrz Miasta. 

 

2. Na podstawie ”owoJania - zarządzeniem 
Burmistrza ｦ Z-ca Burmistrza. 

 

3Ł Na ”odstawie ”owoJania, uchwaJą Rady 
Miasta - na wniosek Burmistrza ｦ Skarbnik Gminy. 

 

4Ł Na ”odstawie umowy o ”racę - pozostali 

”racownicyŁｬ 

 

 

 

2Ł Ulega zmianie § 22 Statutu, —tóry otrzymu–e 
brzmienie: 

 

ｭ§ 22 1Ł Czynno`ci z za—resu ”rawa ”racy 
związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosun—u 
”racy z Burmistrzem Miasta wy—onu–e Przewodniczący 
Rady Miasta ŚynówŁ 
 

2Ł PozostaJe czynno`ci wobec Burmistrza 
w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje 

wyznaczona ”rzez Burmistrza osoba zastę”u–ąca lub 
Sekretarz Gminy. 

 

3. Wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada 

Miasta w drodze uchwaJyŁ 
 

4Ł Czynno`ci z za—resu ”rawa ”racy wobec: 
 

1) ”racowni—ów Urzędu Mie–s—iego, 
 

2) —ierowni—ów gminnych –ednoste— 
organizacyjnych, wy—onu–e Burmistrz MiastaŁｬ 

 

§ 2Ł Wy—onanie uchwaJy zleca się Burmistrzowi 
Miasta ŚynówŁ 
 

§ 3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Józefa _lem” 
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UCHWAIA Nr LVIIIł966łŃ9 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 7 lipca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr ń55łńŃł2ŃŃ7 w rejonie ulic Śymnickiego i SJowackiego w Rzeszowie 
 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”—t 5 
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, 
”ozŁ 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 uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

uchwalonego uchwaJą Rady Miasta Rzeszowa 
Nr XXXVIIł113ł00 z dnia 4 li”ca 2000 rŁ, z ”óunŁ zmŁ 
Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastę”u–e: 
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IŁ PRźśPISY OGÓLNś 

 

§ 1Ł 1Ł Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Nr 155/10/2007 

”omiędzy ulicami Śymnic—iego i SJowac—iego 
w Rzeszowie, zwany dalej planem. 

 

2Ł źaJączni—iem do ninie–sze– uchwaJy –est 
rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną 
czę`ć uchwaJy, obowiązu–ący w za—resie o—re`lonym 
legendą, stanowiący zaJączni— Nr 1Ł 
 

§ 2Ł Plan obe–mu–e obszar o ”owierzchni o—oJo 
0,6 ha, ”oJowony w centrum miasta, ograniczony: 
 

- od strony  ”óJnocne– ｦ podworcami kamienic 

w zabudowie ”ierze–owe– ”rzy ulŁ Ko`ciusz—i, 
 

- od strony ”oJudniowe– ｦ ul. Dymnickiego, 

 

- od strony wschodniej ｦ ulŁ SJowac—iego, 
 

- od strony zachodniej ｦ podworcami kamienic 

w zabudowie pierzejowej przy ul. 3-go Maja, 

w Rzeszowie.  

 

§ 3Ł Ile—roć w uchwale –est mowa o: 

 

1) linii wewnętrznego ”odziaJu ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię wydziela–ącą tereny o równych 
zasadach zagospodarowania, realizowanego w ramach 

tego samego przeznaczenia, ustalonego dla danego 

terenu; 

 

2) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię, w ciągu —tóre– nalewy sytuować 
zabudowę; 
 

3) ”owierzchni uwytkowej ”odstawowej ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię ”rzeznaczoną 
do zas”o—o–enia ”odstawowych ”otrzeb wyni—a–ących 
z fun—c–i obie—tu budowlanego lub zes”oJu obie—tów 
budowlanych, lub ich wydzielone– czę`ci, na 
wszystkich kondygnacjach;  

 

4) przeznaczeniu terenu ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć fun—c–ę terenu; 
 

5) ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z a—tami 
wykonawczymi; 

 

6) usJugach komercyjnych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi o chara—terze ryn—owym nastawione 
na osiągnięcie zys—u, nalewące do ”rzedsięwzięć 
mogących ”otenc–alnie oddziaJywać na `rodowis—o; 
 

7) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ninie–szą 
uchwaJęŁ 
 

§ 4Ł ŚziaJalno`ć usJugowa i handlowa nie mowe 
”rze—roczyć do”uszczalnego ”oziomu haJasu 
w `rodowis—u, o—re`lonego dla terenu strefy 
`ródmie–s—ie–, t–Ł terenu zwarte– zabudowy 
miesz—aniowe–, z —oncentrac–ą obie—tów 
administracy–nych, handlowych i usJugowych, zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymi w tym zakresie.  
 

§ 5Ł Nalewy uwzględnić uwarun—owania 
wyni—a–ące z ”oJowenia czę`ci terenu w obszarze 
w”isanym do re–estru zabyt—ów (nr w”isu A-325 

z dnia 30 stycznia 1969 r.) - u—Jad urbanistyczny 
Rzeszowa. 

 

§ 6Ł Wyznacza się strefę obserwac–i 
archeologiczne– na caJym terenieŁ 
 

IIŁ PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

 

PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY 

źAGOSPOŚAROWANIA I OBSIUGI KOMUNIKACJNśJ 
TśRśNÓW 

 

§ 7. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysun—u ”lanu symbolem UłUC, o ”owierzchni o—oJo 
0,6 ha, wyznaczonego granicą ”lanuŁ 
 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od: 
 

1) usJugi —omercy–ne, w szczególno`ci handlu; 
 

2) obie—ty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywe– 2000 m2;  

 

3) niezbędne urządzenia infrastru—tury techniczne–, 
w szczególno`ci stac–e transformatorowe 
wbudowane 15/0,4 kV;  

 

4) ciągi ”iesze; 
 

5) zieleL urządzoną; 
 

6) parkingi podziemne z dopuszczeniem 

wielopoziomowych. 

 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1) obowiązu–ąca linia zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

 

2) ”owierzchnia zabudowy nie więce– niw 75% 
powierzchni terenu; 

 

3) nie mnie– niw 25% terenu nalewy 
zagos”odarować –a—o ciągi ”iesze wy—onane 
z kostki brukowej lub bruku kamiennego, oraz 

zieleL urządzoną; 
 

4) na—azu–e się, aby zieleL urządzona stanowiJa co 
najmniej 15% powierzchni terenu, 

z dopuszczeniem jej lokalizacji na dachach, 

tarasach, balkonach i loggiach; 

 

5) ”rocentowy udziaJ usJug handlu –a—o fun—c–i 
wiodące– nie ”owinien być mnie–szy niw 60% 
”owierzchni uwyt—owe– ”odstawowe– obie—tu 
budowlanego lub zes”oJu obie—tów 
budowlanych; 

 

6) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić 
odlegJo`ci od istnie–ących i ”ro–e—towanych 
elementów infrastru—tury techniczne– oraz dróg 
publicznych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
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7) za—azu–e się lo—alizac–i wolnosto–ących obie—tów 
reklamowych; 

 

8) nie do”uszcza się grodzenia terenu w obrębie 

planu; 

 

9) do”uszcza się lo—alizac–ę ”ergoli wy—onanych 
z de—oracy–nych elementów drewnianych lub 
weliwnych; 

 

10) na—azu–e się lo—alizac–ę mie–sc, na ”o–emni—i do 
gromadzenia od”adów staJych, w s”ec–alnie do 
tego celu przeznaczonych pomieszczeniach, 

w obrębie ”arteru budyn—u, lub ”ar—ingu 
”odziemnego, lub –a—o ｭ—ontenery zagJębione 
w terenｬ; 

 

11) do”uszcza się scalenie i ”odziaJ nieruchomo`ci 
na dziaJ—i, ”od warun—iem wydzielenia dziaJ—i 
budowlane– o ”owierzchni nie mnie–sze– niw 
0,2 ha, ”rzy s”eJnieniu nastę”u–ących 
warun—ów: 

 

a) zachowania zabudowy zwartej w pierzei ulicy 

wzdJuw obowiązu–ących linii zabudowy, 
 

b) —ąt ”rowadzenia granicy dziaJ—i w stosun—u do 
ulŁ SJowac—iego, ulŁ Śymnic—iego 900 ±10%, 

 

c) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i 20 m, 
 

d) wjazd na dziaJ—i z ulŁ SJowac—iego lub z ulŁ 
Dymnickiego. 

 

3Ł źasady zabudowy i —sztaJtowania formy 
architektonicznej: 

 

1) wyso—o`ć nowe– zabudowy, mierzona od 
”oziomu terenu (od strony ”óJnocne–) do 
na–wywszego ”un—tu dachu, nie mowe 
”rze—roczyć 17 m;  

 

2) dopuszcza się –edną —ondygnac–ę ”odziemną 
z przeznaczeniem na parking i pomieszczenia 

magazynowe; 

 

3) do”uszcza się realizac–ę trzech —ondygnac–i 
nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja 

w dachu; 

 

4) ”owierzchnia —ondygnac–i w dachu nie mowe 
”rze—roczyć 60% ”owierzchni obiektu mierzonej 

w ”oziomie ”arteru, ”ozostaJą ”owierzchnię nad 
drugą —ondygnac–ą nadziemną na—azu–e się 
zagos”odarować –a—o: taras wido—owy ｦ na 

obszarze oznaczonym na rysunku planu 

symbolem A i otwarty na ten taras dziedziniec 

wewnętrzny;  
 

5) za—azu–e się zabudowy ”owywe– drugie– 
kondygnacji nadziemnej obszaru wyznaczonego 

na rysun—u ”lanu linią wewnętrznego ”odziaJu 
i oznaczonego symbolem A, w celu zachowania 

wido—u z ulŁ SJowac—iego na wiewę —o`cioJa 
farnego; 

 

6) w ramach dziedziLca wewnętrznego i tarasu 

wido—owego do”uszcza się dachy zielone, 
na`wietla oraz lo—alizac–ę ogród—ów 
gastronomicznych;  

 

7) do”uszcza się ”rzy—rycie dziedziLca 
wewnętrznego ”rzesz—lonym dachem ”od 
warun—iem, we –ego wyso—o`ć nie będzie 
wywsza od  —alenic dachów otacza–ących;   

 

8) na—azu–e się stosowanie dachów 
wielos”adowych, o zrównicowanych 
wyso—o`ciach —alenic, z usytuowaniem 
gJównych —alenic równolegle do —rawędzi 
budynku;  

 

9) do”uszcza się wysunięcie ”oJaci dachowych 
”oza obowiązu–ącą linię zabudowy –edynie 
w przypadku zastosowania gzymsu 

—oronu–ącego i nie więce– niw 0,7 m (mierzone 
w ”oziomie od obowiązu–ące– linii zabudowy);  

 

10) —ąt nachylenia ”oJaci dachowych  od 150 

do 450; 

 

11) na—azu–e się —rycie dachów dachów—ą 
ceramiczną lub blachodachów—ą, w —olorze 
naturalnej ceramiki; 

 

12) do”uszcza się stosowanie `ciane— 
—olan—owych, o wyso—o`ci nie wię—sze– niw 2 
m;  

 

13) dach nalewy u—sztaJtować w s”osób 
umowliwia–ący –ego fun—c–onowanie równiew 
–a—o elementu ”odnoszącego walory 
archite—toniczne zabudowy, zarówno w ogólne– 
formie, jak i w zakresie detalu 

architektonicznego; 

 

14) szero—o`ć tra—tów —ondygnac–i w dachu nie 
wię—sza niw 24 m, liczona od —rawędzi 
budynku;  

 

15) do`wietlenie —ondygnac–i w dachu: 
 

a) za ”omocą otworów o—iennych w elewac–ach 
zewnętrznych budynku, sytuowanych na osiach 

otworów o—iennych I i II —ondygnac–i, lub 
zastosowanie ”rzesz—lone– `cian—i —olan—owe–,  

 

b) do”uszcza się stosowanie o—ien ”oJaciowych 
oraz facjat; 

 

16) do”uszcza się stosowanie balustrad awurowych 
lub przeszklonych;  

 

17) zasady —sztaJtowania elewac–i: 
 

a) architektura nowej zabudowy powinna 

nawiązywać do zabyt—owych —amienic 
staromie–s—ich zlo—alizowanych na sąsiednich 
dziaJ—ach,  

 

b) na—azu–e się wy—oLczenie elewac–i tradycy–nymi 
tynkami mineralnymi, w kolorach pastelowych, 
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z wy—orzystaniem —amienia lub cegJy 
klinkierowej, w ich naturalnej fakturze i kolorze, 

 

c) do”uszcza się ”rzesz—lenia elewac–i do 35% ich 
powierzchni, 

 

d) na—azu–e się ”odziaJ elewac–i na ”Jaszczyzny 
na`ladu–ące ciąg zabyt—owych —amienic 
staromiejskich (do”uszcza się zastosowanie 
odmiennego detalu architektonicznego 

i —olorysty—i dla wydzielonych ”Jaszczyzn 
elewacji), 

 

e) na—azu–e się stosowanie tradycy–nego detalu 
archite—tonicznego nawiązu–ącego do stylisty—i 
zabyt—owe– zabudowy sąsiednie–, w ”ostaci: 

 

- gzymsów ”o`rednich i —oronu–ącego, 
 

- obramieL o—iennych i drzwiowych, 
 

- lizen i ”ilastrów; 
 

18) reklamy, loga, szyldy lub znaki handlowe: 

 

a) za—azu–e się lo—alizac–i re—lam, 
 

b) za—azu–e się lo—alizac–i zna—ów handlowych 
i szyldów ”owywe– górne– —rawędzi elewacji, 

 

c) na elewac–ach do”uszcza się lo—alizac–ę logo, 
zna—ów handlowych i szyldów wyJącznie 
w poziomie kondygnacji parteru, 

 

d) sumaryczna ”owierzchnia logo, szyldów 
i zna—ów handlowych nie mowe ”rze—roczyć 
15% powierzchni elewacji w poziomie parteru, 

 

e) za—azu–e się lo—alizac–i na elewac–i logo, 
szyldów i zna—ów handlowych na 
wysięgni—ach, 

 

f) za—azu–e się lo—alizac–i logo, szyldów lub 
zna—ów handlowych na detalach 
archite—tonicznych elewac–i, a ta—we w s”osób 
—olidu–ący z —om”ozyc–ą dane– elewac–i lub jej 

fragmentów, n”Ł ”o”rzez za—Jócenie symetrii 
fragmentów elewac–i, 

 

g) na—azu–e się dostosować wiel—o`ć, —sztaJt 
i usytuowanie logo, szyldów lub zna—ów 
handlowych umieszczanych na danej elewacji 

do wiel—o`ci, ”ro”orc–i, —olorysty—i i ”odziaJów 
architektonicznych tej elewacji;  

 

19) za—azu–e się montawu urządzeL technicznych, 
związanych z fun—c–onowaniem budyn—ów, na 
ich dachach spadzistych i elewacjach od strony 

ulŁ SJowac—iego i ulŁ Śymnic—iego; 
 

20) za—azu–e się lo—alizac–i masztów i innych 
urządzeL związanych ze stac–ami telefonii 
—omór—owe–; 

 

21) za—azu–e się zabudowy tymczasowe–Ł 
 

 

4Ł źasady dostę”no`ci i obsJugi —omuni—acy–ne–: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na ”rzez istnie–ące 
z–azdy z dróg ”ublicznych, t–Ł ulŁ Śymnic—iego 
i ulŁ SJowac—iego, zna–du–ących się ”oza 
granicami obszaru planu;  

 

2) mie–sca ”ar—ingowe dla samochodów 
osobowych w granicach terenu nalewy 
”rzewidzieć –a—o ”ar—ing ”odziemny, ”rzy 
zaJoweniu ilo`ci mie–sc ”ar—ingowych nie 
wię—sze– niw 80 stanowis—Ł 

 

III. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY 

I BUŚOWY SYSTśMÓW INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

 

§ 8Ł źao”atrzenie w wodę ｦ z miejskiej sieci 

wodociągowe– ”rzez wy—onanie niezbędnych ”rzyJączy 
do ”rzewodów: ŚN 110 w ulŁ SJowac—iego, ŚN 160 
w ulŁ Śymnic—iego oraz ŚN 90 ”o ”óJnocne– stronie 
obszaru planu, ”o”rzez ”rzyJącza lub rozbudowę sieci 
o parametrach dostosowanych do docelowego 

zagospodarowania terenu. 

 

§ 9Ł Od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych ｦ do 

miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przez wykonanie 

niezbędnych ”rzyJączy do —anaJów sanitarnych: 
DN 200 ÷ ŚN 300 w ulŁ SJowac—iego, ŚN 600ł900 
w ulŁ Śymnic—iego i ŚN 200 ”o ”óJnocne– stronie 
obszaru ”lanu, ”o”rzez ”rzyJącza lub rozbudowę sieci 
o parametrach dostosowanych do docelowego 

zagospodarowania terenu. 

 

§ 10Ł Od”rowadzenie wód o”adowych ｦ do 

miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przez wykonanie 

niezbędnych ”rzyJączy do —anaJów deszczowych: 
DN 300 ÷ ŚN 400 w ulŁ SJowac—iego i ŚN 300 ”o 
”óJnocne– stronie obszaru ”lanu, ”o”rzez ”rzyJącza lub 
rozbudowę sieci o ”arametrach dostosowanych do 
docelowego zagospodarowania terenu.   

 

§ 11Ł źao”atrzenie w cie”Jo ｦ z miejskiej sieci 

cie”Jownicze– wyso—o”arametrowe– ”rzez wy—onanie 
niezbędnych ”rzyJączy do ciągu cie”Jowniczego 
wysokoparametrowego 2 x DN 250 

w ul. SJowac—iego, ”o”rzez ”rzyJącza lub rozbudowę 
sieci o parametrach dostosowanych do docelowego 

zagospodarowania terenu.  

 

§ 12. Zaopatrzenie w gaz ｦ z miejskiej sieci 

gazowe– nis—o”ręwne– ”rzez wy—onanie niezbędnych 
”rzyJączy do ”rzewodów gazowych ŚN 200 
w ul. SJowac—iego, ŚN 160 w ulŁ Śymnic—iego, 
DN 160 po zachodniej stronie obszaru planu oraz 

DN 160 ”o ”óJnocne– stronie obszaru ”lanu, ”o”rzez 
”rzyJącza lub rozbudowę sieci o ”arametrach 
dostosowanych do docelowego zagospodarowania 

terenu.   

 

§ 13Ł Gromadzenie i uniesz—odliwianie od”adów 
komunalnych ｦ zgodnie z zasadami obowiązu–ącymi 
na terenie miasta; gromadzenie i usuwanie od”adów 
wytworzonych w wyni—u ”rowadzone– dziaJalno`ci 
gospodarczej ｦ zgodnie z zasadami o—re`lonymi 
w ”rze”isach odrębnychŁ 
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§ 14Ł 1Ł źao”atrzenie w energię ele—tryczną ｦ 

z elektroenergetycznej sieci miejskiej.  

 

2Ł Sieci infrastru—tury techniczne– nalewy 
sytuować –a—o ”odziemne, w terenach 
”rzeznaczonych ”od ciągi ”iesze i zieleL urządzonąŁ 
 

3Ł W ”rzy”ad—u wystą”ienia —oliz–i 
”ro–e—towanych obie—tów z istnie–ącymi sieciami 
infrastru—tury techniczne– nalewy sieci te ”rzystosować 
do nowych warun—ów ”racy, o—re`lonych ”rzez 
dysponenta sieci. 

 

IVŁ PRźśPISY PRźśJ_CIOWś I KOKCOWś 

 

§ 15Ł Teren ob–ęty granicą ”lanu, do czasu 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem 

ustalonym w planie, pozostawia się 
w dotychczasowym uwyt—owaniu, z za—azem 
zabudowy tymczasowej. 

§ 16Ł Ustala się staw—ę ”rocentową, na 
”odstawie —tóre– o—re`la się –ednorazową o”Jatę 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związ—u 
z uchwaleniem ”lanu, w wyso—o`ci 30%Ł 
 

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

 

§ 18Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Konrad FijoJek 
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