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UCHWAIA NR LXXXIIIłń492/2010 

 RADY MIASTA RZESZOWA 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 178/5/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr ńŃł7ł96 zes”oJu usJug ”ublicznych i komercyjnych  

na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ ń8 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 2Ń ustŁ ń w związku 
z art. 27 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 źagos”odarowania Przestrzennego  
Miasta Rzeszowa, ”rzyjętego UchwaJą  
Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

4 lipca 2000 r., z ”óunŁ zmŁ 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

PRźEPISŹ OGÓLNE 

§ 1. ńŁ Uchwala się zmianę Nr 178/5/2009 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr ńŃł7ł96 zes”oJu usJug ”ublicznych i komercyjnych 

na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie uchwalonego 

”rzez Radę Miasta Rzeszowa uchwaJą  
Nr XXXVII/122/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., 

ogJoszonego w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkar”ackiego Nr 44, ”ozŁ 528, zwaną dalej zmianą 
planu. 

2Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek zmiany planu w skali 1:1000, 

stanowiący integralną czę`ć niniejszej uchwaJy, 
obowiązujący w zakresie okre`lonym legendą, 
stanowiący zaJącznik Nr ń; 

2) rysunek planu miejscowego zmienianego w ust. 

ń, stanowiący zaJącznik Nr 2; 

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

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

z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar 

o powierzchni ok. 1.08 ha, ”oJowony ”omiędzy 

 ul. Kozienia, a ul. Pelczara w Rzeszowie, oznaczony 

na zaJączniku graficznym Nr ń do niniejszej uchwaJy 
granicą zmiany ”lanu, oraz zaznaczony konturem na 
zaJączniku Nr 2Ł 

 

 

RozdziaJ 2 

PRźEPISŹ SźCźEGÓIOWE 

§ 3. W uchwalonym Miejscowym Planie 

Zagos”odarowania Przestrzennego Nr ńŃł7ł96 zes”oJu 
usJug ”ublicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe 

Miasto w Rzeszowie w”rowadza się nastę”ujące 
zmiany: 

1. W § 3 w ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem U ”od usJugi komercyjne 
z infrastrukturą techniczną;ｬŁ 

2. W § 3 w ust. 1 dodaje się ”ktŁ 4-6 

w brzmieniu: 

"4) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami U/C ”od usJugi komercyjne 
i urządzenia cie”Jownictwa, z infrastrukturą 
techniczną; 

5) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem KDW, ”od ulicę wewnętrzną; 

6) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem KX, ”od ”ubliczny ciąg 
”ieszyŁｬŁ 

3Ł W § 5 w pkt 7 kro”kę zastę”uje się 
`rednikiem, a nastę”nie dodaje się ”kt 8-12 

w brzmieniu: 

"8) linii rozgranicza–ące– ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
linię wyznaczającą granice między terenami 
o równym ”rzeznaczeniu; 

9) terenie wydzielonym ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
obszar wyodrębniony linią ”odziaJu 
wewnętrznego z terenu o okre`lonej funkcji 
podstawowej i wiodącym s”osobie 
zagos”odarowania, będący ”rzedmiotem 
szczególnych zasad zagos”odarowania, 
realizowanych w ramach podstawowego 

przeznaczenia terenu; 

10) linii ”odziaJu wewnętrznego ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć linię wydzielającą tereny o równych 
zasadach zagospodarowania, realizowanego 

w ramach tego samego przeznaczenia, 

ustalonego dla danego terenu; 
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11) ws—auni—u intensywno`ci zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć stosunek sumy ”owierzchni 
wszystkich kondygnacji uwytkowych budynków 
znajdujących się na danym terenie do 
powierzchni tego terenu; 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię, której nie nalewy ”rzekraczać 
przy lokalizowaniu zabudowy, za wyjątkiem 
takich czę`ci zabudowy jak balkony, loggie, 
tarasy, schody zewnętrzne, ”ochylnie 
i ram”yŁｬŁ 

4Ł § 6 otrzymuje brzmienie: 

ｭ§ 6 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

1UH, o ”owŁ okŁ 6Łń9 ha, objęty granicą 
zorganizowanej dziaJalno`ci inwestycyjnej, ”rzeznacza 
się ”od usJugi komercyjne, komunikację ”ieszą 
i koJową, w tym ”arkingi, zieleL izolacyjną oraz 
niezbędne urządzenia inwynieryjne i stacje 

transformatorowe, z uwzględnieniem nastę”ujących 
zasad: 

1) linie rozgraniczające `ci`le okre`lone oraz 
orientacyjne: wedJug rysunku ”lanu; 

2) linie ”odziaJu wewnętrznego orientacyjne: 
wedJug rysunku ”lanu; 

3) dostę”no`ć komunikacyjna koJowa: 

a) dla samochodów osobowych: od ulicy 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL 

oraz od ulicy oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 5KD/KX, 

b) dla autobusów: od ulicy oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 2KL, 

c) dla samochodów zao”atrzenia: od ulicy 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 

5KD/KX; 

4) ”rzebieg ciągów ”ieszych: wedJug rysunku 
planu; 

5) rozmieszczenie ”oszczególnych funkcji ”rzy 
zachowaniu nastę”ujących ”ro”orcji: 

a) okŁ 32% ogóJu ”owierzchni terenu ”od 
zabudowę usJugową oznaczoną na rysunku 
planu symbolem UH, 

b) okŁ 43% ogóJu ”owierzchni terenu ”od 
komunikację koJową oznaczoną na rysunku 
planu symbolem KS, 

c) okŁ ń4% ogóJu ”owierzchni terenu ”od 
komunikację koJową z elementami zieleni 

izolacyjnej oznaczoną na rysunku ”lanu 
symbolem KS/ZI, 

d) okŁ ńń% ogóJu ”owierzchni terenu ”od zieleL 
izolacyjną oznaczoną na rysunku ”lanu 
symbolem ZI; 

6) do”uszcza się zmianę rozmieszczenia 
”oszczególnych funkcji okre`lonego na rysunku 
”lanu liniami ”odziaJu wewnętrznego, ”rzy 
zachowaniu ustalonych w punkcie 5) proporcji 

powierzchniowych; 

7) tereny aktywne biologicznie ”owinny stanowić 
co najmniej ń3% ogólnej ”owierzchni terenu; 

8) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane ”rzy 
zachowaniu zasad dostę”no`ci do drogi 
publicznej wynikających z odrębnych ”rze”isów 
oraz ”rzyjętego rozmieszczenia ”oszczególnych 
funkcji; 

9) zabudowa usJugowa: tworząca jednorodną 
”rzestrzeL wielofunkcyjną; 

10) wysoko`ć zabudowy usJugowej: do ń2 m, 
z dopuszczeniem lokalizacji na dachu 

niezbędnych do funkcjonowania obiektu 

urządzeL technicznych z wyjątkiem reklam 
i znaków handlowych, o wysoko`ci do ń8 m 
uwzględniając w tym wysoko`ć obiektu; 

11) zieleL wysoka ”owinna być nasadzona na 
obrzewach ”laców ”arkingowych 
i manewrowych od strony istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej, ”rzy czym drzewa nalewy 
zasadzić w sz”alerach, nie rzadziej niw co ńŃ m; 

12) do”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych dla 
samochodów osobowych na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: UH 

oraz KS, w formie parkingu podziemnego lub 

garawu wielo”oziomowegoŁｬŁ 

5. Po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

"§ 6a Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun—u 
zmiany planu symbolem U1, o ”owierzchni o—oJo  
0.47 ha, okre`lonego granicą obszaru zmiany ”lanu 

oraz liniami rozgranicza–ącymi 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od usJugi komercyjne, 
z infrastrukturą techniczną, z uwzględnieniem 
pkt 2-4; 

2) teren wydzielony, oznaczony na rysunku 

zmiany planu symbolem -KS-, ”rzeznacza się 
w szczególno`ci ”od miejsca ”ostojowe i drogi 

manewrowe dla samochodów osobowych, 
a takwe chodniki i zieleL urządzoną; 

3) teren wydzielony, oznaczony na rysunku 

zmiany planu symbolem -KX-, ”rzeznacza się 
w szczególno`ci ”od ogólnodostę”ny ciąg 
pieszy; 

4) teren wydzielony, oznaczony na rysunku 

zmiany planu symbolem -ZP-, ”rzeznacza się 
w szczególno`ci ”od zieleL urządzoną; 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu; 
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2) wskaunik intensywno`ci zabudowy ｦ nie 

większy niw ńŁ6; 

3) linie ”odziaJu wewnętrznego ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu; 

4) wysoko`ć zabudowy ｦ nie więcej niw 
3 kondygnacje nadziemne, przy czym nie 

więcej niw ń5 m ”onad `redni ”oziom terenu; 

5) powierzchnia biologicznie czynna ｦ nie mniej 

niw 25 % ogóJu ”owierzchni terenu; 

6) nachylenie ”oJaci dachowych ｦ w przedziale od 

Ńº do ńŃº; 

7) ksztaJtowanie elewacji nowej zabudowy ｦ przy 

uwyciu takich materiaJów jak: szkJo, tynki 
mineralne, drewno, kamieL, ceramika, ”anele 
elewacyjne; 

8) suma ”owierzchni reklam, szyldów lub znaków 
handlowych na danej elewacji ｦ nie więcej niw 
ńŃ% ogóJu ”owierzchni tej elewacji; 

9) zakazuje się lokalizacji reklam, szyldów lub 
znaków handlowych ”owywej krawędzi 
elewacji; 

10) zakazuje się lokalizacji no`ników reklamowych 
wolno stojących; 

11) wskaunik miejsc ”ostojowych dla samochodów 
osobowych ｦ nie mniej niw 4 miejsca na  

ńŃŃ m2 ”owierzchni uwytkowej lokalu 
usJugowegoŁ 

3Ł Śo”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki 
budowlane, przy czym: 

1) powierzchnia dziaJki ”owstaJej z ”odziaJu ｦ nie 

mniej niw ŃŁń4 ha; 

2) szeroko`ć frontu dziaJki ｦ nie mniej niw 3Ń mŁ 

4Ł źasady obsJugi komunikacyjnej ｦ doj`cie 
i dojazd: 

1) z istniejącej ulicy Pelczara znajdującej się ”oza 
granicą obszaru zmiany ”lanu, ”rzez teren 

oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 

KX; 

2) z istniejącej ulicy Kozienia oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 2KL; 

3) dodatkowo: doj`cie z ”ublicznego ciągu 
pieszego, oznaczonego na rysunku zmiany 

”lanu symbolem KXŁｬŁ 

6. Po § 6a dodaje się § 6b w brzmieniu: 

ｭ§ 6b Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun—u 
zmiany planu symbolem KX, o ”owierzchni o—oJo  
ŃŁŃ2 ha, o—re`lonego granicą obszaru zmiany ”lanu 
oraz liniami rozgranicza–ącymi 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ”ubliczny ciąg ”ieszy, 

z dopuszczeniem pkt 2; 

2) teren wydzielony, oznaczony na rysunku 

zmiany planu symbolem -KD/KX-, przeznacza 

się w szczególno`ci ”od ogólnodostę”ny ciąg 
pieszo-jezdny - przejazd na teren oznaczony na 

rysunku zmiany planu symbolem U.1 z ulicy 

Pelczara, znajdującej się ”oza granicą obszaru 
planu; 

3) do”uszcza się lokalizację infrastruktury 
technicznej nie związanej z funkcją 
komunikacyjną, o ile nie uniemowliwi ona 

realizacji zagospodarowania terenu zgodnie 

z ”rzeznaczeniem okre`lonym w pkt 1-2. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgraniczające ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szeroko`ć ciągu ”ieszo-jezdnego, oznaczonego 

na rysunku zmiany planu symbolem -KD/KX- : 

nie mniej niw 6 m; 

3) nawierzchnię nalewy wykonać z elementów 
drobnowymiarowych z zaakcentowaniem 

”rzejazdu na sąsiedni teren, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1; 

4) od”rowadzenie wód o”adowych z wszystkich 

powierzchni utwardzonych ｦ do kanalizacji 

deszczowejŁｬŁ 

7. § ń2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ§ń2 Ustalenia dla terenu oznaczone go na 
rysunku zmiany planu symbolem U2, o powierzchni 

o—oJo ŃŁńń ha, o—re`lonego granicą obszaru zmiany 
”lanu oraz liniami rozgranicza–ącymi 

ńŁ Przeznaczenie terenu: teren ”rzeznacza się 
”od usJugi komercyjne, z infrastrukturą technicznąŁ 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) linie rozgraniczające ｦ zgodnie z rysunkiem 

zmiany planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem zmiany planu; 

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy ｦ nie 

większy niw 2; 

4) wysoko`ć zabudowy ｦ nie więcej niw 
3 kondygnacje nadziemne, przy czym nie 

więcej niw ń5 m ”onad `redni ”oziom terenu; 

5) powierzchnia biologicznie czynna ｦ nie mniejsza 

niw ń5 % ogóJu ”owierzchni terenu; 

6) uksztaJtowanie ”oJaci dachowych w przypadku 

przebudowy lub rozbudowy: 

a) nachylenie ”oJaci ｦ w ”rzedziale od Ńº do  
45º, z uwzględnieniem litŁ b, 

b) nachylenie ”oJaci w przypadku nadbudowy ｦ 

w ”rzedziale od Ńº do ńŃº; 
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7) ksztaJtowanie nowych elewacji w przypadku 

”rzebudowy lub rozbudowy istniejącego 
budynku ｦ przy uwyciu takich materiaJów jak: 
szkJo, tynki mineralne, drewno, kamieL, 
ceramika, panele elewacyjne; 

8) suma ”owierzchni reklam, szyldów lub znaków 
handlowych na danej elewacji ｦ nie więcej niw 
ńŃ% ogóJu ”owierzchni tej elewacji; 

9) zakazuje się lokalizacji reklam, szyldów lub 
znaków handlowych ”owywej krawędzi 
elewacji; 

10) zakazuje się lokalizacji no`ników reklamowych 
wolno stojących; 

11) miejsca ”ostojowe dla samochodów 
osobowych: 

a) wskaunik miejsc ”ostojowych ｦ nie mniej niw 
1 miejsce na 500 m2 powierzchni uwytkowej 
lokalu usJugowego, przy czym do zbilansowania 

miejsc ”ostojowych dla obszaru do”uszcza się 
wliczenie miejsc postojowych znajdujących się 
w terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem KDW, 

b) nawierzchnie miejsc postojowych w poziomie 

terenu nalewy ksztaJtować z awurowych ”Jyt 
betonowych, z udziaJem zieleniŁ 

3Ł źakazuje się ”odziaJu terenu na dziaJki 
budowlane. 

4Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dojazd i doj`cie ｦ z istniejącej ulŁ Pelczara, 
znajdującej się ”oza obszarem zmiany ”lanu, 
przez drogę wewnętrzną, oznaczoną na 
rysunku zmiany planu symbolem KDW; 

2) do”uszcza się ”owiązanie ukJadu komunikacji 
pieszej z terenami sąsiednimi, oznaczonymi na 
rysunku zmiany planu symbolami: U/C i UŁńŁｬŁ 

8. Po § ń2 dodaje się § ń2a w brzmieniu: 

ｭ§ ń2a Ustalenia dla terenu oznaczonego na 
rysunku zmiany planu symbolem U/C, o powierzchni 

o—oJo ŃŁ33 ha, o—re`lonego granicą obszaru zmiany 
”lanu oraz liniami rozgranicza–ącymi 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od usJugi komercyjne 
i urządzenia cie”Jownictwa z infrastrukturą 
techniczną, z uwzględnieniem ”kt 2-3; 

2) teren wydzielony, oznaczony na rysunku 

zmiany planu symbolem -KD/KX-, przeznacza 

się w szczególno`ci ”od ogólnodostę”ny ciąg 
pieszo-jezdny; 

3) teren wydzielony, oznaczony na rysunku 

zmiany planu symbolem -KX-, ”rzeznacza się 
”od ogólnodostę”ny ciąg ”ieszy; 

4) teren wydzielony, oznaczony na rysunku 

zmiany planu symbolem -E-, ”rzeznacza się ”od 
istniejącą stację transformatorową; 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) linie rozgraniczające ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) linie ”odziaJu wewnętrznego ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu; 

4) wskaunik intensywno`ci zabudowy ｦ nie 

większy niw 1.5; 

5) powierzchnia biologicznie czynna ｦ nie mniej 

niw 5 % ogóJu ”owierzchni terenu; 

6) wysoko`ć zabudowy ｦ nie więcej niw 
3 kondygnacje nadziemne, przy czym nie 

więcej niw ń5 m ”onad `redni ”oziom terenu; 

7) nachylenie ”oJaci dachowych ｦ w przedziale od 

Ńº do ńŃº; 

8) ksztaJtowanie nowych elewacji w przypadku 

”rzebudowy lub rozbudowy istniejącego 
obiektu ｦ ”rzy uwyciu takich materiaJów jak: 
szkJo, tynki mineralne, drewno, kamieL, 
ceramika, panele elewacyjne; 

9) suma ”owierzchni reklam, szyldów lub znaków 

handlowych na danej elewacji ｦ nie więcej niw 
ńŃ% ogóJu ”owierzchni tej elewacji; 

10) zakazuje się lokalizacji reklam, szyldów lub 
znaków handlowych ”owywej krawędzi 
elewacji; 

11) zakazuje się lokalizacji no`ników reklamowych 
wolno stojących; 

12) miejsca ”ostojowe dla samochodów 
osobowych: 

a) wskaunik miejsc ”ostojowych dla kawdego 
lokalu usJugowego ｦ nie mniej niw ń miejsce na 

200 m2 powierzchni uwytkowej danego lokalu, 
przy czym do zbilansowania miejsc 

”ostojowych do”uszcza się wliczenie miejsc 
postojowych znajdujących się w terenie 

oznaczonym na rysunku zmiany planu 

symbolem KDW, 

b) nawierzchnie miejsc postojowych w poziomie 

terenu nalewy ksztaJtować z awurowych ”Jyt 
betonowych, z udziaJem zieleniŁ 

3Ł Śo”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki 
budowlane, przy czym: 

a) ”owierzchnia dziaJki ”owstaJej z ”odziaJu ｦ nie 

mniej niw ŃŁŃ5 ha, 

b) szeroko`ć frontu dziaJki ｦ nie mniej niw ń7 mŁ 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 124  - 12737 -  Poz. 2447 
 

4Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dojazd i doj`cie ｦ z istniejącej ulŁ Pelczara, 
znajdującej się ”oza obszarem zmiany ”lanu ｦ 

bez”o`rednio lub ”rzez drogę wewnętrzną 
oznaczoną na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
KDW, 

2) dodatkowo: doj`cie z ”ublicznego ciągu 
pieszego oznaczonego na rysunku zmiany planu 

symbolem KXŁｬŁ 

9. Po §ń2a dodaje się §ń2b w brzmieniu: 

ｭ§ ń2b Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku zmiany planu symbolem KDW, o powierzchni 

o—oJo ŃŁń5 ha, o—re`lonego granicą obszaru zmiany 
”lanu oraz liniami rozgranicza–ącymi 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ogólnodostę”ną drogę 
wewnętrzną; 

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury 
technicznej nie związanej z funkcją komunikacyjną, 
o ile nie uniemowliwi ona realizacji zagospodarowania 

terenu zgodnie z ”rzeznaczeniem okre`lonym w pkt 1. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgraniczające ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mniej niw ńŃ m; 

3) szeroko`ć jezdni ｦ nie mniej niw 5 m; 

4) do”uszcza się miejsca ”ostojowe dla 
samochodów osobowych, ”rzy czym: 

a) nalewy je lokalizować ”o stronie ”óJnocnej, 
prosto”adle do krawędzi jezdni, 

b) ich nawierzchnie nalewy ksztaJtować 
z awurowych ”Jyt betonowych, z udziaJem 
zieleni; 

5) od”rowadzenie wód o”adowych z wszystkich 

powierzchni utwardzonych ｦ do kanalizacji 

deszczowejŁｬŁ 

§ 4. 1. W § ń5 skre`la się ”rzecinek 
i nastę”ujący ”o nim symbol ｭ7MWｬŁ 

2Ł Tre`ć § ń5 oznacza się jako ustŁń i dodaje 

się ustŁ 2 w brzmieniu:ｭ2Ł Śla terenów oznaczonych 
na rysunku zmiany planu symbolami: U.1, U.2, U/C, 

KDW i KX, ustala się stawkę jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, w związku 
z uchwaleniem zmiany planu, w wysoko`ci 3Ń%ŁｬŁ 

RozdziaJ 3 

PRźEPISŹ KOKCOWE 

§ 5. Postanowienia zawarte  

w § 3 ust. 3 niniejszej uchwaJy mają zastosowanie do 
terenów oznaczonych na rysunku zmiany ”lanu 
symbolami: U.1, U.2, U/C, KDW i KX. 

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

§ 7. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 

 3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

Konrad Fi–oJe— 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LXXXIII/1492/2010 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w Zmianie Nr 178/5/2009  

Miejscowego Planu Zagos”odarowania Przestrzennego Nr ńŃł7ł96 zes”oJu  
usJug ”ublicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie, 

 inwestyc–i z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy,  
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

 

1) Finansowanie zapisanych w zmianie planu 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

nalewących do zadaL wJasnych gminy, będzie 
odbywać się ze `rodków wJasnych gminyŁ 

2) Ponadto uródJami finansowania inwestycji  
i zadaL, o których mowa wywej, będą ”rzede 
wszystkim: 

a) `rodki Unii śuro”ejskiej, 

b) kredyt bankowy, 

c) emisja obligacji komunalnych, 

d) ewŁ `rodki ”rywatne w ramach ”artnerstwa 
publiczno-prywatnego. 

3) NakJady ”onoszone na realizację inwestycji celu 
”ublicznego, będą od”owiednio 

zagwarantowane w wieloletnim planie 

inwestycyjnym oraz w budwecie miasta,  
z uwzględnieniem wykorzystania ewentualnych 
`rodków ”ozabudwetowychŁ 
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UCHWAIA NR LVłńŃ6Ńł2ŃńŃ 

 RADY MIASTA TARNOBRZEG 

 z dnia 3Ń wrze`nia 2ŃńŃ rŁ 
  

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

osiedla ｭDzi—ówｬ w Tarnobrzegu 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2, ”kt 5 

 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ｦ 

(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2ŃŃń rŁ ”ozŁ ń59ń z ”óunŁ zmŁ) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ Nr 8Ń z 2ŃŃ3 rŁ ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) Rada Miasta 

Tarnobrzeg ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu ”lanu 
ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Tarnobrzegaｬ uchwalonego uchwaJą nr XLIXł335ł98 
Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 stycznia 1998r.  

z I zmianą ｭStudiumｬ uchwaloną uchwaJą nr 
XLII/844/2009 Rady Miasta Tarnobrzeg 

z dnia 26 listopada 2009 r. ”ostanawia co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Uchwala się miejscowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego osiedla Śzików 
w Tarnobrzegu, zwanego dalej planem, dla terenu 

o ”owierzchni okoJo 23ŃŁŃ ha, ”oJowony w ”óJnocnej 

czę`ci Tarnobrzega i przedstawiony na rysunku planu 

w skali 1:2000 

§ 2. Ustalenia ”lanu skJadają się z: 

1) tekstu niniejszej uchwaJy, 

2) rysunku planu w skali ń:2ŃŃŃ stanowiącego 
źaJącznik Nr ń do niniejszej uchwaJy, będącego 
jej integralną czę`cią, 

3) źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

a) źaJącznik Nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

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

ich finansowania. 

§ 3. ńŁ W granicach ”lanu ustala się 
nastę”ujące tereny o równym ”rzeznaczeniu 
wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone 

nastę”ującymi symbolami: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011421591
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717

