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UCHWAIA NR XIVłńń2ł2Ńńń 

RADY MIEJSKIEJ W NOWśJ ŚĘBIś 

 z dnia 23 listopada 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 pkt 5  

i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, 1) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 7172), po 

stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
”rzestrzennego Gminy Nowa Śęba, uchwalonego 
uchwaJą Nr XLVIIł354ł2002 Rady Mie–s—ie– w Nowej 

Śębie z dnia 15 kwietnia 2002 r3.  

Rada Miejska w Nowe– Śębie uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1Ł Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego, dla terenu 

”oJowonego w mie–scowo`ci Chmielów, zwany dale– 
planem. 

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

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

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

stanowiące zaJączni— nr 2 do uchwaJyŁ 

§ 2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni o—oJo 
18,54 ha, ”oJowony w ”óJnocno-zachodnie– czę`ci 
mie–scowo`ci Chmielów, w ”obliwu granicy z miastem 

Tarnobrzeg, ograniczony: 

1) od strony ”óJnocne– ｦ drogą gminną i terenem 

lasu; 

2) od strony zachodniej ｦ terenem po 

zdemontowanej linii kolejowej; 

3) od strony ”oJudniowe– ｦ drogą ”ubliczną - 

gminną; 

4) od strony wschodniej ｦ terenami zadrzewieL 
oraz zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 

ｭMogiJyｬ w Chmielowie. 

§ 3. 1Ł Ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem P/U, o Jączne– ”owierzchni 

o—oJo 16,57 ha, ”od zabudowę ”rodu—cy–ną, 
magazyny i s—Jady, z do”uszczeniem usJug; 

2) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1ZPI, o ”owierzchni o—oJo 
0,58 ha, ”od zieleL urządzoną izolacy–ną; 

3) ”rzeznaczenie terenów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1KDL i 1KDD, 

o Jączne– ”owierzchni o—oJo 1,38 ha, pod drogi 

publiczne; 

4) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1K, o ”owierzchni o—oJo  
0,01 ha, ”od infrastru—turę techniczną 
—analizacy–nąŁ 

2. Zasady oraz warunki zabudowy 

i zagos”odarowania terenów zostaJy o—re`lone 
w ｭPrze”isach szczegóJowychｬ uchwaJyŁ 

§ 4. Ile—roć w uchwale mowa jest o linii 

rozgranicza–ące– ”odziaJu wewnętrznego ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię rozgranicza–ącą tereny 
o równym s”osobie zagos”odarowania w ramach 

ustalonego przeznaczenia terenu. 

§ 5. Ustala się nastę”u–ące zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: 

1) w ”rzy”ad—u wystą”ienia —oliz–i 
projektowanych obie—tów z istnie–ącymi 
sieciami infrastru—tury techniczne– nalewy 
”rzebieg tych sieci dostosować do 
zagospodarowania terenu zgodnego 

z ustaleniami ”lanu; do”uszcza się zastą”ienie 
istnie–ące– tele—omunikacyjnej linii nadziemnej 

linią ”odziemną; 

2) linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne 

”rzewodowe, nalewy budować –a—o ”odziemne; 

3) zaopatrzenie w energię ele—tryczną ｧ 

z istnie–ące– sieci `redniego na”ięcia (SN) 
usytuowane– ”oza obszarem ob–ętym ”lanem, 
poprzez jej rozbudowę o linie kablowe SN, do 

zlokalizowanych na terenach, oznaczonych 

symbolami P/U, stacji transformatorowych 

Sn/nN i sieci nis—iego na”ięcia (nN); dopuszcza 

się mowliwo`ć —orzystania z indywidualnych 

uródeJ energii ele—tryczne–, ”od warun—iem, we 
nie ”ogorszą stanu `rodowis—a; 

4) zaopatrzenie w wodę ｦ z istnie–ących sieci 
wodociągowych, zlo—alizowanych na obszarze 
objętym planem i poza obszarem planu po jego 

zachodnie– stronie, ”o”rzez ich rozbudowę 
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siecią wodociągową o `rednicach od Ø 80 do 

 Ø 400 mm; 

5) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych 
i technologicznych ｦ —analizac–ą sanitarną 
o ”rze—ro–ach od 0,20 do 0,50 m, do istnie–ące– 
kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej poza 

obszarem planu po jego zachodniej stronie lub 

”o”rzez ”rze”om”ownię `cie—ów wyznaczoną 
na rysunku planu i oznaczoną symbolem 1K, do 
oczyszczalni `cie—ów; 

6) od”rowadzenie wód o”adowych ｦ —analizac–ą 
deszczową o przekrojach od 0,25 do 0,80 m 

do istnie–ące– —analizac–i deszczowe–, 
zlokalizowanej poza obszarem planu po jego 

zachodniej stronie lub do istnie–ących rowów 
i cie—ów wodnych ”o ich uregulowaniu, ”rzy 
czym do”uszcza się ich ”rzeJowenie lub 
przykrycie; do”uszcza się czę`ciowe 

od”rowadzenie wód o”adowych z budyn—ów 
do gruntu ”o wJasnym terenie; 

7) zaopatrzenie w gaz ｦ z istnie–ące– sieci 
gazociągów `redniego lub ”odwywszonego 
ci`nienia zlo—alizowanych na obszarze ”lanu lub 
poza obszarem planu po jego zachodniej 

stronie, poprzez ich rozbudowę o nowe odcinki 

o `rednicach od Ø 32 do Ø 160 mm; 

8) zaopatrzenie w cie”Jo ｦ z indywidualnych 

uródeJ cie”Ja o”artych na ”aliwach 
e—ologicznych nie ”ogarsza–ących stanu 
`rodowis—a naturalnegoŁ 

§ 6. 1Ł Gromadzenie od”adów —omunalnych, 
segregacja oraz ich usuwanie z obszaru planu na 

zasadach obowiązu–ących w gminie. 

2. Gromadzenie i usuwanie od”adów 
powstaJych w wyni—u ”rowadzenia dziaJalno`ci 
”rodu—cy–ne–, magazynowe–, s—Jadowe– i usJugowe–, 
w s”osób nie zagrawa–ący `rodowis—u i terenom 

sąsiednim. 

§ 7. Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu tereny 
ob–ęte ”lanem ”ozostawia się w dotychczasowym 

uwyt—owaniu, bez mowliwo`ci ich zabudowy 
budynkami lub budowlami o charakterze 

tymczasowym, niezwiązanymi z realizac–ą 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu. 

§ 8. Ustala się staw—ę ”rocentową stanowiącą 
”odstawę do o—re`lenia –ednorazowe– o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związ—u 
z uchwaleniem planu w wyso—o`ci 30%Ł 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 9. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1P/U, o ”owierzchni o—oJo 6,44 ha oraz 
teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2P/U, 

o ”owierzchni o—oJo 10,13 ha, ”rzeznacza się ”od 
zabudowę ”rodu—cy–ną, magazyny i s—Jady, 
z do”uszczeniem usJug ”rzy czym: 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę wyJącznie usJug 
związanych z ustaloną fun—c–ą terenu, 
lokalizowanych w ramach –edne– dziaJ—i 
budowlanej z zabudową ”rodu—cy–ną, 
magazynową lub s—Jadową; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę dróg wewnętrznych, 
”ar—ingów, ciągów ”ieszych, obie—tów maJe– 
architektury oraz no`ni—ów re—lamowych; 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci, urządzeL 
i obie—tów infrastru—tury techniczne–, 
w szczególno`ci stac–i transformatorowych 
SN/nN oraz nadziemnych i naziemnych 

obie—tów i urządzeL będących inwestycjami 

celu publicznego z za—resu Jączno`ci publicznej, 

wolno sto–ących lub lo—alizowanych ws”ólnie 
z innymi obiektami i budynkami, pod 

warun—iem, we nie wy—luczy to mowliwo`ci 
zagospodarowania zgodnie z ustalonym 

przeznaczeniem; 

4) za—azu–e się lo—alizac–i za—Jadów o duwym 
ryzy—u wystą”ienia ”owawne– awarii 
”rzemysJowe–, 

5) na terenie oznaczonym symbolem 2P/U, 

zakazu–e się lo—alizac–i ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, 
przy czym zakaz ten nie dotyczy infrastruktury 

techniczne– będące– inwestyc–ami celu 
publicznego z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–Ł 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu; 

2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza 

niw 10% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 

3) ws—auni— intensywno`ci zabudowy dla dziaJ—i 
budowlane– nie wię—szy niw 0,8 i nie mniejszy 

niw 0,2; 

4) wyso—o`ć zabudowy - do 3 kondygnacji 

nadziemnych, lecz nie wię—sza niw 20 m; 

5) Jączna —ubatura budyn—ów na terenie 
oznaczonym symbolem 1PłU nie wię—sza niw 
1 000 000 m³; 

6) Jączna —ubatura budyn—ów na terenie 
oznaczonym symbolem 2PłU nie wię—sza niw 
1 700 000 m³; 

7) ”rzy—rycie budyn—ów dachami 
jednospadowymi, dwu- lub wielospadowymi 

o symetrycznym nachyleniu ”oJaci od 0O do 

25O, stropodachami lub dachami o przekroju 

Ju—u lub fali; 

8) wyso—o`ć wolno sto–ących no`ni—ów 
reklamowych od 4 do 30 m, przy czym 

do”uszcza się montaw no`ni—ów re—lamowych: 

a) na elewac–ach budyn—ów - na powierzchni nie 

”rze—racza–ące– 50% ”owierzchni ”o–edynczej 
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`ciany elewacy–ne–, umieszczone w s”osób 
zwarty, 

b) na dachach budyn—ów; 

9) infrastruktura komunikacyjna i parkingowa, 

o —tóre– mowa w ust. 1 ”—t 2, mowe za–mować 
do 50 % powierzchni terenu; 

10) na terenie oznaczonym symbolem 1P/U 

do”uszcza się mowliwo`ć zabudowy 
i zagos”odarowania terenu ws”ólnie z terenem 

”oJowonym ”oza granicami ”lanu ”o stronie 
zachodniej; 

11) w przypadku lokalizacji nadziemnych 

i naziemnych obie—tów i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– będących inwestyc–ami celu 
publicznego z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–, 
do”uszcza się ich wyso—o`ć wię—szą niw 
ma—symalna wyso—o`ć ustalona dla zabudowy, 
w pkt 4. 

3Ł źasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 

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

niw 1 ha; 

2) do”uszcza się wydzielanie dziaJe— budowlanych 

z ”rzeznaczeniem ”od lo—alizac–ę urządzeL lub 
obie—tów infrastru—tury techniczne–, 
w szczególno`ci ”od stac–e transformatorowe; 
”owierzchnię i —sztaJt dziaJe— dla tych urządzeL 
lub obie—tów infrastru—tury techniczne– nalewy 
dostosować do rozwiązaL techniczno-

technologicznych, ”rzy czym nie mogą być one 
wię—sze niw 0,5 ha dla ”otrzeb –ednego 
urządzenia lub obie—tu; 

3) —awda dziaJ—a budowlana ”owinna ”osiadać 
bez”o`rednio dostę” do ”ubliczne– drogi 
lokalnej, oznaczonej symbolem 1KDL lub do 

drogi publiczne– ”oJowone– bez”o`rednio ”oza 
granicą ”lanu, ”o stronie ”oJudniowe–Ł 

4Ł źasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na bez”o`rednio do 
publicznej drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 

1KŚL lub do drogi ”ubliczne–, ”oJowone– 
bez”o`rednio ”oza granicą ”lanu ”o stronie 
”oJudniowe–; 

2) liczba miejsc postojowych: 

a) nie mnie– niw 1 mie–sce na —awde 100 m² 
powierzchni wewnętrzne– budyn—ów 
produkcyjnych i usJugowych, w ramach wJasne– 
dziaJ—i budowlane– 

b) nie mnie– niw 1 mie–sce na —awde 200 m² 
powierzchni wewnętrzne– budyn—ów 
magazynowych i s—Jadowych, w ramach 

wJasne– dziaJ—i budowlane–, 

c) dla obie—tów o funkcji mieszanej, 

proporcjonalnie do powierzchni danej funkcji 

w ramach budynku, zgodnie z zasadami 

o—re`lonymi w lit. a-b. 

3) miejsca postojowe lokalizowane: 

a) na parkingach w poziomie terenu, 

b) na parkingach wielopoziomowych - 

nadziemnych, wolno sto–ących lub we ws”ólne– 
bryle z budynkami o funkcji zgodnej 

z przeznaczeniem terenu. 

§ 10. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1ZPI o powierzchni o—oJo 0,58 ha, 
”rzeznacza się ”od ”ubliczną zieleL urządzoną 
izolacy–ną, z uwzględnieniem nastę”u–ących zasad: 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci, obie—tów 
i urządzeL infrastru—tury techniczne–, ”od 
warun—iem, we nie wy—luczy to mowliwo`ci 
zagospodarowania zgodnie z ustalonym 

przeznaczeniem; w przypadku lokalizacji 

naziemnych inwestycji celu publicznego 

z za—resu Jączno`ci ”ubliczne– na—azu–e się 
—sztaJtowanie ich formy jako drzewa, 

w—om”onowanego s—alą i —sztaJtem w ustaloną 
fun—c–ę i zagospodarowanie terenu; 

2) za—azu–e się lo—alizac–i zieleni wyso—ie– w pasie 

szero—o`ci 5 m wzdJuw linii rozgranicza–ące– 
z terenem publicznej drogi dojazdowej, 

oznaczonej symbolem 1KDD oraz w pasie 

szero—o`ci 12 m wzdJuw granicy ”lanu z drogą 
”ubliczną, ”oJowoną bez”o`rednio ”oza granicą 
”lanu ”o stronie ”oJudniowe–; 

3) ”rzez teren do”uszcza się mowliwo`ć do–azdu 
od dróg ”ublicznych do terenu oznaczonego 
symbolem 1K, przeznaczonego pod 

”rze”om”ownię `cie—ówŁ 

§ 11. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1K o powierzchni o—oJo 0,01 ha, 
”rzeznacza się ”od infrastru—turę techniczną 
—analizacy–ną, w szczególno`ci ”rze”om”ownię 
`cie—ówŁ 

§ 12. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1KDL, o ”owierzchni o—oJo 1,01 ha, 
”rzeznacza się ”od ”ubliczną drogę lo—alną, 
z uwzględnieniem nastę”u–ących zasad: 

1) linie rozgranicza–ące w ”asie szero—o`ci od  
15 do 21 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) –ezdnia szero—o`ci nie mnie–sze– niw 7 m; 

3) chodni— wy—onany nie mnie– niw –ednostronnie; 

4) wydziela się linią rozgranicza–ącą ”odziaJu 

wewnętrznego, tereny stanowiące obszar 
”rzebiegu lub oddziaJywania gazociągu, 
oznaczone na rysunku planu symbolem G, przy 

czym ustala się ”rzebieg gazociągu `redniego 
lub ”odwywszonego ci`nienia, ”o stronie 
wschodnie– ”asa drogowego, wzdJuw linii 
rozgranicza–ące– z terenem oznaczonym 

symbolem 2P/U; 

5) do”uszcza się lo—alizac–ę w pasie drogowym 

”odziemnych sieci uzbro–enia terenu, innych niw 
ustalone w ”—t 4, ”od warun—iem, we nie 
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wy—luczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem. 

§ 13. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1KDD, o ”owierzchni o—oJo 0,37 ha, 
przeznacza się ”od ”ubliczną drogę do–azdową, 
z uwzględnieniem nastę”u–ących zasad: 

1) linie rozgranicza–ące w ”asie szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw 16 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) –ezdnia szero—o`ci nie mnie–sze– niw 6 m; 

3) chodni— wy—onany nie mnie– niw –ednostronnie; 

4) wydziela się linią rozgranicza–ącą ”odziaJu 
wewnętrznego, teren stanowiący obszar 
”rzebiegu lub oddziaJywania gazociągu, 
oznaczony na rysunku planu symbolem  

G, ”o”rzez —tóry ustala się ”rzebieg gazociągu 
`redniego lub ”odwywszonego ci`nienia; 

5) do”uszcza się lo—alizac–ę w pasie drogowym 

”odziemnych sieci uzbro–enia terenu, innych niw 
ustalone w ”—t 4, ”od warun—iem, we nie 
wy—luczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 

zgodnie z ustalonym przeznaczeniem. 

RozdziaJ 3 

Prze”isy —oLcowe 

§ 14. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa ŚębaŁ 

§ 15. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—arpackiego. 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej 

ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  

i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055,  

Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230  

i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  

Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej 

ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U. Nr 80, poz. 717; 

zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087; 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123 

poz.803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 

 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 

 Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119,  

poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996  

i Nr 155, poz. 1043 

3) zmiana Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania Miasta Nowa Dęba UchwaJa Rady 
Miejskiej w Nowe– Śębie Nr XIVł111ł2011 z dnia 

23.11.2011r. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Wojciech Serafin 
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Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 200  - 18554 -  Poz. 3644 
 

źaJączni— nr 2 

do uchwaJy Nr XIVł112ł2011 

Rady Mie–s—ie– w Nowe– Śębie 

z dnia 23 listopada 2011 r. 

 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 

o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

(terenu ”oJowonego w mie–scowo`ci Chmielów w gminie Nowa Śęba) 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 planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nalewących do zadaL wJasnych miasta i gminy będzie 
odbywać się ze `rod—ów wJasnych miasta i gminyŁ 

2. tródJami finansowania inwestyc–i  
i zadaL, o —tórych mowa w ”—t 1, będą równiew: 

a) `rod—i Unii śuro”e–s—ie–, 

b) kredyty bankowe, 

c) `rod—i ”rywatneŁ 

3. Na—Jady ”onoszone na realizac–ę 
inwestyc–i celu ”ublicznego będą od”owiednio 
zagwarantowane w budwecie miasta i gminy  
z uwzględnieniem wy—orzystania `rod—ów 
”ozabudwetowychŁ Koszty wy—u”u ”onoszone będą 
su—cesywnie w miarę wystę”owania wJa`cicieli 
gruntów o wy—u”, a —oszty realizac–i inwestyc–i 
”onoszone będą eta”owo z uwzględnieniem nabytych 

na ten cel gruntów, w latach 2012-2030. 
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UCHWAIA NR XXIł435ł2Ńńń 

RADY MIASTA RZESZOWA 

 z dnia 29 listopada 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany Nr 186/13/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr ńŃ7łń5ł2ŃŃ5 ｭRzeszows—ie Centrum Komuni—acy–neｬ 

 
ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 pkt 5  

i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 20 ustŁ 1, 
w związ—u 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 Uwarun—owaL 
i Kierun—ów źagos”odarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa, ”rzy–ętego UchwaJą Nr XXXVIIł113ł2000 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r., z ”óunŁ 
zmŁ, Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastę”u–e:  

RozdziaJ ń 

PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 1. 1Ł Uchwala się zmianę Nr 186ł13ł2009 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 107ł15ł2005 ｭRzeszows—ie Centrum 
Komunikacyjneｬ uchwalonego ”rzez Radę Miasta 
Rzeszowa uchwaJą Nr XVIIIł290ł2007 z dnia  

25 wrze`nia 2007 rŁ, ogJoszonego w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Podkarpackiego Nr 88, 

poz. 1988, z dnia 30 ”audzierni—a 2007rŁ zwaną dale– 
zmianą ”lanuŁ 

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

1) rysunek zmiany planu w skali 1:1000, 

stanowiący integralną czę`ć ninie–sze– uchwaJy, 
obowiązu–ący w za—resie o—re`lonym legendą, 
stanowiący zaJączni— Nr 1; 

2) rysune— ”lanu zmienianego, stanowiący 
zaJączni— Nr 2; 

3) zaJączni— Nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar 

o ”owierzchni o—Ł 0Ł89 ha, ”oJowony w ”óJnocne– 
czę`ci _ródmie`cia, między ulicą Grunwaldz—ą 
a Placem Dworcowym, oznaczony konturem na 

zaJączni—u graficznym Nr 2Ł 

RozdziaJ 2 

PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

§ 3. W uchwalonym Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 107/15/2005 

ｭRzeszows—ie Centrum Komuni—acy–neｬ w”rowadza 
się nastę”u–ące zmiany: 

1) w § 3: 


