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dyrektorem przedszkola, a rodzicami dziecka, przed 

roz”oczęciem uczęszczania dziecka do ”rzedszkolaŁ 

§ 8. 1. W okresie dywuru wakacyjnego 
w miesiącu li”cu lub sier”niu, za `wiadczenia 
wykraczające ”oza ”odstawy ”rogramowe, ”obiera się 
o”Jaty obowiązujące w ciągu roku ”rzedszkolnegoŁ 

§ 9. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Ropczyc oraz dyrektorom przedszkoli 

publicznych z terenu Gminy Ropczyce. 

§ 10. ź dniem wej`cia w wycie uchwaJy traci 
moc UchwaJa Nr XXXIIł348ł05 Rady Miejskiej 
w Ropczycach z dnia 12 lipca 2005 r. w s”rawie o”Jat 
za `wiadczenia udzielane ”rzez ”rzedszkola ”ubliczne 

”onad bez”Jatne ”odstawy programowe wychowania 

przedszkolnego i innych o”JatŁ 

§ 11. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia ogJoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego z mocą obowiązującą 
od 1 wrze`nia 2011 rokuŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

Józef Misiura 
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UCHWAIA NR XIł236ł2Ńńń 

RADY MIASTA RZESZOWA 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany Nr 195/7/2010 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 26/8/00 przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie 

 
ŚziaJając na ”odstawie art. 18 ust. 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 art. 20 ust. 1 i art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, z ”óunŁ zmŁ), ”o stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami Studium UwarunkowaL 
i Kierunków źagos”odarowania Przestrzennego  
Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwaJą  
Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., z ”óunŁ 
zm., Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1Ł Uchwala się zmianę Nr 195ł7ł2010 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 26/8/00 przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie 

(uchwalonego uchwaJą Nr LVIł135ł2001 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 25 wrze`nia 2001 rŁ, o”ublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z 2001 rŁ Nr 84, ”ozŁ 1482), zwaną 
dalej: ｭzmianą ”lanuｬŁ 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące 
zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 ｦ rysunek zmiany planu w skali 

1:1000, obowiązujący w zakresie okre`lonym 
legendą; 

2) zaJącznik nr 2 ｦ rysunek Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 26/8/00 

przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie w skali 

1:500 z zaznaczonymi granicami obszaru 

objętego zmianąŁ 

§ 2. źmiana ”lanu obejmuje obszar ”oJowony 
przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie, o powierzchni  

art. 0,55 ha, oznaczony na rysunku planu Nr 26/8/00 

symbolem 3UHK. 

§ 3. W Uchwale Nr LVI/135/2001 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 25 wrze`nia 2001 rŁ w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 26/8/00 przy ul. Podkarpackiej 

w Rzeszowie w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

2) w § 3 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

ｭ1) ”rzeznaczenie terenów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem UH, o ”owierzchni okoJo 
3,62 ha, ”od usJugi komercyjne, 

2) przeznaczenie terenów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 2UHK/MN, o powierzchni 

okoJo 0,61 ha, ”od usJugi handlu, komunikacji 
i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,ｬ; 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

ｭ§7Ł1ŁTeren o ”owierzchni okoJo 0,55 ha, 
oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 3UH, 

”rzeznacza się ”od usJugi komercyjne oraz urządzenia 
infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem 
nastę”ujących zasad: 

1) linia rozgraniczająca `ci`le okre`lona ｦ zgodnie 

z rysunkiem zmiany planu Nr 195/7/2010; 

2) linia zabudowy usJugowej nieprzekraczalna: 

a) 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę 
dojazdową, oznaczoną na rysunku ”lanu 
symbolem 1KD, 
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b) zgodnie z rysunkiem zmiany planu  

Nr 195/7/2010, w zakresie nie objętym 
ustaleniem zawartym w pkt 2 lit.a; 

3) intensywno`ć zabudowy ｦ nie mniejsza niw 
0,45 i nie większa niw 1,0; 

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｦ 

nie mniejsza niw 3% ”owierzchni terenu, 

5) wysoko`ć zabudowy ｦ nie większa niw 12 m; 

6) ustalenie okre`lone w pkt 5 nie dotyczy 

inwestycji celu publicznego z zakresu Jączno`ci; 

7) przekrycie dachu w formie stropodachu 

”Jaskiego o nachyleniu nie większym niw 6%; 

8) elewacje budynku lub zes”oJu budynków ｦ 

ksztaJtowane ze szczególną dbaJo`cią 
o estetykę, detal oraz jako`ć materiaJów, 
z zastosowaniem w szczególno`ci: tynków 
elewacyjnych, systemowych okJadzin 
aluminiowych lub stalowych, fasad aluminiowo-

szklanych, ”Jytek ceramicznychŁ 

2Ł źasady obsJugi komunikacyjnej terenu: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna koJowa ｦ od 

projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej  

na rysunku planu symbolem 1KD, 

z do”uszczeniem obsJugi komunikacyjnej  

z ul. Podkarpackiej; 

2) miejsca postojowe zrealizowane na powierzchni 

terenu lub w formie ”arkingów ”odziemnych, 
”rzy czym ilo`ć miejsc ”ostojowych nie 
mniejsza niw 15 miejscł1000 m² ”owierzchni 
uwytkowej budynku lub zes”oJu budynkówŁ 

3Ł Szczególne zasady obsJugi w zakresie 

infrastruktury technicznej ｦ do”uszcza się ogrzewanie 
indywidualne z zastosowaniem rozwiązaL 
technicznych i mediów grzewczych nie”ogarszających 
stanu `rodowiska naturalnegoŁ 

4Łźasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych: 

1) ”owierzchnia nowo wydzielonej dziaJki 
budowlanej nie mniejsza niw 0,05 ha; 

2) linie ”odziaJu na dziaJki nalewy ”rowadzić 
w ukJadzie ”rosto”adJym lub równolegJym do 
drogi publicznej dojazdowej 1KD, z tolerancją 
5º; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki nie mniejsza niw  
20,0 m; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJek ”od drogi 
wewnętrzne o szeroko`ci nie mniejszej niw  
10 mŁｬŁ 

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

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

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

Śo uchwaJy nr XIł236ł2Ńńń Rady Miasta Rzeszowa z dnia 3ń ma–a 2Ńńń r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 195/7/2010 Miejscowego Planu  

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 26/8/00 przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie. 

 

 

UchwaJa nr LXXVII/1329/2010 o przystąpieniu 

do sporządzenia zmiany Nr195/7/2010 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 26/8/00 

przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie, zostaJa podjęta 

przez Radę Miasta Rzeszowa w dniu 22 czerwca 

2010 r. Opracowaniem objęto obszar o powierzchni 

okoJo 0,55 ha, poJowony przy ul. Podkarpackiej. 

Ustalenia projektu zmiany planu są zgodne ze 

Studium UwarunkowaL i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

uchwalonym uchwaJą 

Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r.,  

z póun. zm. W Studium wskazuje się lokalizację usJug 

komercyjnych i uzupeJniająco usJug komunikacji. 

Przyjęte w projekcie zmiany planu ustalenia 

uwzględniają występujące uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego terenu, w tym 

powiązania funkcjonalno-przestrzenne z terenami 

sąsiednimi. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 26/8/00 przy ul. Podkarpackiej  

w Rzeszowie, przedmiotowy teren, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 3UHK, przeznaczony jest pod 

usJugi handlu i komunikacji oraz niezbędne urządzenia 

infrastruktury technicznej. Plan uwzględnia, istniejącą 

na przedmiotowym terenie w momencie opracowywania 

planu, zabudowę mieszkaniową, wydzielając ją liniami 

podziaJu wewnętrznego i ustalając odrębną linię 

zabudowy oraz zasady obsJugi komunikacyjnej. 

Przedmiotem opracowania zmiany planu jest 

ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu 

w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami 

występującymi na obszarze objętym zmianą, 
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wynikJymi po uchwaleniu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 26/8/2000 przy 

ul. Podkarpackiej w Rzeszowie. Związane są one  

z realizacją zamierzeL inwestycyjnych wJa`cicieli 

dziaJek, okre`lonych we wniosku o sporządzenie 

zmiany mpzp, wraz z propozycją zmiany ustaleL 

planu, w zakresie zasad zabudowy i zasad obsJugi 

komunikacyjnej. 

W zmianie Nr195/7/2010 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 26/8/00 przy  

ul. Podkarpackiej w Rzeszowie, przedmiotowy teren 

oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 3UH, 

przeznacza się pod usJugi komercyjne oraz urządzenia 

infrastruktury technicznej. Dla terenu okre`la się 

zasady zagospodarowania terenu, zasady obsJugi 

komunikacyjnej, zasady ksztaJtowania dziaJek 

budowlanych. 

Projekt zmiany planu wraz z niezbędnymi 

dokumentami planistycznymi, w tym prognozą 

oddziaJywania na `rodowisko oraz prognozą skutków 

finansowych zostaJ opracowany zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

nr 80., poz. 717 z póun. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587). 

W trakcie sporządzania projektu zmiany planu 

przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaJywania na 

`rodowisko z zapewnieniem udziaJu spoJeczeLstwa, 

stosownie do wymogów ustawy z dnia 3 paudziernika 

2008 r. o udostępnianiu informacji o `rodowisku i jego 

ochronie, udziale spoJeczeLstwa w ochronie 

`rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na 

`rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227  

z póun. zm.) 

Zmiana planu zostaJa sporządzona  

z dochowaniem obowiązujących procedur wynikających 

z ww. ustaw. 

Sposób przeprowadzenia procedury i strategicznej 

oceny oddziaJywania na ̀ rodowisko. 

Informacje dotyczące udziaJu spoJeczeLstwa  

w procedurze sporządzania zmiany planu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 25 sierpnia 

2010 r., ogJosiJ o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany Nr 195/7/2010 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 26/8/00 przy 

 ul. Podkarpackiej w Rzeszowie ｦ poprzez ogJoszenie 

w prasie miejscowej: Gazecie Codziennejｭ Nowinyｬ, 
przez obwieszczenie na tablicach ogJoszeL w Urzędzie 

Miasta Rzeszowa, a takwe w Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP), na stronie internetowej Urzędu.  

W obwieszczeniu i ogJoszeniu podano termin i zasady 

skJadania wniosków do projektu zmiany planu (termin 

skJadania wniosków wyznaczono do dnia 21 wrze`nia 

2010 r.). 

Po ogJoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany planu, w wyznaczony terminie, nie zJowono 

wniosków. 

Wszystkie wnioski od instytucji i organów 

zostaJy przeanalizowane i wzięte pod uwagę przy 

sporządzaniu zmiany planu. 

ZostaJa sporządzona prognoza oddziaJywania 

ustaleL zmiany planu na `rodowisko. Przy 

opracowaniu prognozy uwzględniono, art. informacje 

zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym, 

przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu 

zmiany planu oraz uzgodniony zakres prognozy  

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony _rodowiska  

w Rzeszowie i PaLstwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

Wystąpiono o zaopiniowanie i uzgodnienie 

projektu zmiany planu do wJa`ciwych instytucji  

i organów, w tym do Miejskiej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej. Projekt zmiany planu wraz  

z prognozą oddziaJywania na `rodowisko zostaJ 
pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez 

wymagane przepisami organy. 

Projekt zmiany planu wraz z prognozą 

oddziaJywania na `rodowisko, zostaJ wyJowony do 

publicznego wglądu, w dniach od 30 marca 2011 r. 

do 28 kwietnia 2011 r. OgJoszenie i obwieszczenie  

o terminie wyJowenia do publicznego wglądu projektu 

zmiany planu i prognozy, ukazaJo się 22 marca  

2011 r. w Gazecie Codziennej ｭNowinyｬ, na tablicy 

ogJoszeL w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 

internetowej Urzędu. Okre`lono zasady skJadania 

uwag. Termin skJadania uwag wyznaczono do dnia  

12 maja 2011 r. W dniu 12 kwietnia 2011 r. odbyJa 

się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi  

w projekcie zmiany planu. 

Do projektu zmiany Nr 195/7/2010 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 26/8/00 przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie,  

w terminie 14 dni wyznaczonym od dnia zakoLczenia 

okresu wyJowenia projektu do publicznego wglądu,  

tj. do dnia 12 maja 2011 r. nie wpJynęJy wadne uwagi. 

W procedurze sporządzania zmiany planu,  

w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny 

oddziaJywania na `rodowisko, zostaJ zapewniony 

udziaJ spoJeczeLstwa w stosownie do wymogów 

ustawy z dnia 3 paudziernika 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale 

spoJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach 

oddziaJywania na `rodowisko. 

Po wyczerpaniu procedury formalno-prawnej 

opracowania projektu zmiany planu, zostaJ on 

przedstawiony Radzie Miasta Rzeszowa do 

uchwalenia. 
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