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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: 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 200  - 18555 -  Poz. 3644 
 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami U/KS, o Jączne– ”owierzchni 
o—Ł 1Ł16 ha, ”od usJugi lub —omuni—ac–ę 
samochodową;ｬ, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ4) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami U, o Jączne– ”owierzchni  
o—Ł 4Ł34 ha, ”od usJugi;ｬ, 

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

ｭ9) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KDD, o Jączne– ”owierzchni 
o—Ł 0Ł48 ha, ”od ”ubliczne ulice do–azdowe;ｬ; 

2) w § 5: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3Ł Wyznacza się strefę ochrony 
—onserwators—ie– na caJym obszarze C, a ta—we na 
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  

UŁ9, ”oJowonym w obszarze B, w —tóre–: 

1) w odniesieniu do budyn—ów oznaczonych na 
rysunku planu jako wpisane do rejestru 

zabyt—ów lub do gminne– ewidenc–i zabyt—ów, 
o ile ustalenia dotyczące danego terenu nie 
stanowią inacze–, za—azu–e się zmian wiel—o`ci 

otworów bramowych, drzwiowych lub 
o—iennych, istnie–ących w elewacjach 

budyn—ów; 

2) w odniesieniu do budyn—ów oznaczonych na 
rysunku planu jako wpisane do rejestru 

zabyt—ów lub do gminne– ewidenc–i zabyt—ów, 
o ile ustalenia dotyczące danego terenu nie 
stanowią inacze–, do”uszcza się: 

a) ”rzebudowę ”oddaszy wraz z dachami, w celu 

ich ada”tac–i do fun—c–i, ”od —tóre 
przeznaczony jest dany teren ｦ pod warunkiem 

zachowania geometrii dachu, a ta—we w zgodzie 

z innymi ustaleniami dotyczącymi danego 
terenu, 

b) wymianę stolar—i w otworach bramowych, 

drzwiowych lub okiennych ｦ pod warunkiem 

zachowania —sztaJtu i ”ro”orc–i ”odziaJów te– 
stolarki; 

3) o ile ustalenia dotyczące danego terenu nie 
stanowią inacze–, nalewy: 

a) —sztaJtować nową zabudowę w nawiązaniu do 
skali, proporcji i ”odziaJów elewac–i budyn—ów 
oznaczonych na rysunku planu jako wpisane do 

rejestru zabyt—ów lub do gminne– ewidenc–i 
zabyt—ów, –e`li ta—ie budyn—i zna–du–ą się na 
danym terenie, 

b) sytuować nową zabudowę ”rzede wszyst—im 
w liniach rozgranicza–ących dany teren 
i sąsiadu–ące z nim tereny publiczne, 

c) wy—orzystywać w elewac–ach budyn—ów 
—amieL lub cegJę —lin—ierową, w ich naturalnej 

fakturze, a ta—we tyn—i w kolorach pastelowych, 

d) —sztaJtować nie zabudowane, utwardzone 
powierzchnie terenu z elementów 
drobnowymiarowych, o co na–mnie– dwóch 
kolorach i fa—turach, oraz wy”osawać te 
powierzchnie w maJą archite—turę, stosowną do 
fun—c–i danego terenu lub ”oszczególnych 
fragmentów tego terenu, a ta—we w zieleL 
urządzoną nie związaną trwale z terenem, 

e) —sztaJtować wszyst—ie ”owierzchnie 
biologicznie czynne –a—o zieleL urządzoną, 

f) sytuować mie–sca ”osto–owe w pierwszej 

—ole–no`ci w obrębie zabudowy; 

4) o ile ustalenia dotyczące danego terenu nie 
stanowią inacze–, za—azu–e się montawu 
urządzeL technicznych, związanych 
z funkcjonowaniem budyn—ów, na dachach 
tych budyn—ów lub ich elewac–ach frontowych, 
lub elewac–ach zwróconych do terenów 
”ublicznych sąsiadu–ących z danym terenem; 

5) reklamy, szyldy lub znaki handlowe: 

a) na—azu–e się dostosować wiel—o`ć, —sztaJt, 
—olorysty—ę i usytuowanie re—lam, szyldów lub 
zna—ów handlowych umieszczanych na dane– 
elewac–i, do wiel—o`ci, ”ro”orc–i, —olorysty—i 
i ”odziaJów architektonicznych tej elewacji, 

b) za—azu–e się lo—alizac–i re—lam, szyldów lub 
zna—ów handlowych na detalach 

architektonicznych elewacji, a ta—we w s”osób 
—olidu–ący z —om”ozyc–ą dane– elewac–i lub –e– 
fragmentów, n”Ł ”o”rzez za—Jócenie symetrii 

fragmentów elewac–i, 

c) za—azu–e się lo—alizac–i re—lam, szyldów lub 
zna—ów handlowych na bal—onach, 

d) do”uszcza się umieszczenie na elewac–i 
szyldów lub zna—ów handlowych na 
wysięgni—ach ”rosto”adJych do elewac–i, ”rzy 
czym powierzchnia takiego szyldu lub znaku 

handlowego wliczana –est do ogólne– 
”owierzchni re—lam szyldów i zna—ów 
handlowych ustalonej dla danej elewacji, 

e) do”uszcza się lo—alizac–ę re—lam wyJącznie 
w poziomie kondygnacji parteru, na elewacjach 

frontowych lub elewac–ach zwróconych do 
terenów ”ublicznych sąsiadu–ących z danym 

terenemŁｬ, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ4Ł Wyznacza się strefę obserwacji 

archeologiczne– na caJym obszarze C, a ta—we na 
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  

UŁ9, ”oJowonym w obszarze Bｬ; 

3) uchyla się § 26; 

4) w § 28 : 
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a) uchyla się ustŁ 3, 

b) w ust. 5: 

- w pkt 1 uchyla się lit c, 

- w pkt 2 uchyla się litŁ d; 

5) § 35 otrzymu–e brzmienie: 

ｭ§ 35 Ustalenia dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem U/KS.2, o ”owierzchni o—oJo 
0Ł75 ha, o—re`lonego granicą obszaru ”lanu oraz 
liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od usJugi publiczne 

w zakresie komunikacji publicznej, 

w szczególno`ci mie–s—ie– —omuni—ac–i 
autobusowej, a ta—we ”od usJugi administrac–i 
i kultury, z do”uszczeniem ”ar—ingów oraz 
usJug —omercy–nych, ”rzy czym usJugi 
—omercy–ne do”uszcza się wyJącznie w obrębie 
terenu wydzielonego, o —tórym mowa 
w punkcie 2; 

2) teren wydzielony, oznaczony na rysunku 

zmiany ”lanu symbolem ŻU], ”rzeznacza się ”od 
usJugi ”ubliczne —omuni—ac–i, administrac–i 
i kultury, w szczególno`ci: ”ocze—alnie, 
`wietlice, czytelnie, ”un—ty informacyjne 

urzędów, sądów it”Ł, a ta—we ”od usJugi 
komercyjne, w szczególno`ci w zakresie 

gastronomii, rozrywki i handlu, przy czym: 

a) Jączny udziaJ usJug ”ublicznych w istnie–ące– 
zabudowie ｦ nie mnie– niw 50% ”owierzchni 
uwyt—owej tej zabudowy, 

b) Jączny udziaJ usJug —omercy–nych w istnie–ące– 
zabudowie ｦ nie więce– niw 50% ”owierzchni 
uwyt—owej tej zabudowy; 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę infrastru—tury 
technicznej, w tym ta—we nie związane– 
z funkcjonowaniem terenu, o ile nie uniemowliwi 
ona realizacji zagospodarowania terenu  

zgodnie z ”rzeznaczeniem o—re`lonym 
w punktach 1 i 2. 

2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) powierzchnia biologicznie czynna ｦ nie mniej 

niw 5% ogóJu ”owierzchni terenu; 

2) powierzchnia zabudowy ｦ 24% ogóJu 
powierzchni terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem zmiany planu, przy czym 

do”uszcza się usytuowanie ”oza tymi liniami: 

a) o—a”ów dachu ｦ do odlegJo`ci nie wię—sze– niw 
1.5 m od elewacji budynku, 

b) związanych z budyn—iem tarasów, ram”, 
schodów i pochylni ｦ do odlegJo`ci nie wię—sze– 
niw 4 m od elewacji budynku; 

4) za—azu–e się lo—alizac–i nowe– zabudowy 
kubaturowej, w tym równiew zabudowy 
tymczasowej, a ta—we s—Jadów i ekspozycji 

towarów; 

5) na terenie wydzielonym, oznaczonym na 

rysunku zmiany planu symbolem [U], zakazuje 

się nadbudowy istnie–ącego budyn—u 
o dodatkowe kondygnacje, przy czym: 

a) na—azu–e się ”rzebudowę `ciany szczytowe– 
w elewac–i zachodnie– istnie–ącego budyn—u ”od 
—ątem ”rzebudowy dachu, o —tóre– mowa 

w punkcie 6, 

b) w mie–scu istnie–ące– ”rzybudów—i ”rzy 
zachodnie– `ciany szczytowe– istnie–ącego 
budyn—u, na—azu–e się budowę ”ionu 
komunikacji pieszej związanego z parkingiem 

podziemnym, 

c) na—azu–e się ”rzebudowę wszyst—ich elewac–i 
zasadnicze– bryJy istnie–ącego budyn—u celem 
przywrócenia —sztaJtów i obramowaL otworów 
okiennych lub drzwiowych z Ju—owymi 
nad”rowami w mie–scach, gdzie zostaJy one 
u”rzednio usunięte bądu ”rzebudowane na 

otwory o nad”rowach ”oziomych lub na otwory 
bez obramowaL, ”rzy czym na—azu–e się ”rzy–ąć 
za wzór wiel—o`ć, ”ro”orc–e, —sztaJt oraz 
wzajemne usytuowanie otworów drzwiowych 
i okiennych z Ju—owymi nad”rowami oraz ich 
obramowaL, zna–du–ących się na elewac–ach 
istnie–ącego budyn—u, 

d) na—azu–e się otyn—owanie elewac–i w kolorze 

”ias—owowóJtym, –edna—owym dla wszyst—ich 
elewacji, z do”uszczeniem —oloru biaJego na 
wszyst—ich obramowaniach otworów 
okiennych i drzwiowych, 

e) na—azu–e się ”rzesz—lenie wszyst—ich drzwi 
w nie mnie– niw 50% ”owierzchni —awdych 
drzwi, przy czym dopuszcza się stosowanie 
sz—Ja o obniwone– ”rzezierno`ci lub sz—Ja 
przyciemnianego w odcieniu brązowym, 
o transmis–i `wiatJa nie mnie–sze– niw 50%,  
a w elewac–i ”óJnocne– równiew sz—Ja 
refleksyjnego, 

f) na—azu–e się zamontowanie staJego o`wietlenia 
”óJnocne– i ”oJudniowe– elewac–i istnie–ącego 
budynku, usytuowanego pod okapami dachu, 

g) na—azu–e się rozbudowę ram”y ”rzy 
”oJudniowe– elewac–i istnie–ącego budyn—u o nie 

mnie– niw dwie ”ochylnie, sytuowane 
równolegle do —rawędzi ram”y, o dodatkowe 

schody o biegach równolegJych do —rawędzi 
rampy, a ta—we o niezbędne s”oczni—i dla tych 
”ochylni oraz schodów, ”rzy czym na—azu–e się 
wy”osawenie ram”y, ”ochylni i schodów 
w barierki i ”ochwyty, wy—oLczone w kolorze 

ciemnobrązowym, 

h) do”uszcza się elementy ogranicza–ące dostęp 

do ram”y ”rzy ”óJnocne– elewac–i istnie–ącego 
budynku, demontowalne lub otwierane, 

wy—oLczone w —olorze ciemnobrązowym, 
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i) nawierzchnie ramp, pochylni i schodów, 
o —tórych mowa w lit. g oraz w lit. h, nakazuje 

się —sztaJtować z materiaJów o wJa`ciwo`ciach 

przeciw”o`lizgowych, w kolorze jasnoszarym; 

6) na istnie–ącym budyn—u, zna–du–ącym się na 
terenie wydzielonym, oznaczonym na rysunku 

zmiany ”lanu symbolem ŻU], na—azu–e się 
”rzebudowę dachu, ”rzy czym: 

a) na—azu–e się u—sztaJtowanie dachu 
dwuspadowego, o —ącie nachylenia ”oJaci 
w ”rzedziale od 29º do 31°, –edna—owym dla 
obydwu ”oJaci, o kalenicy usytuowanej 

w ”odJuwne– osi istnie–ącego budyn—u, na 
wyso—o`ci —alenicy te– czę`ci istnie–ącego 
budyn—u, —tóra ”osiada dach o nachyleniu 

”oJaci o—re`lonym wywe–, 

b) na—azu–e się ”rzesz—lenie od 10% do 25% 
”owierzchni ”oJudniowe– ”oJaci dachu, 
w u—Jadzie nawiązu–ącym do rytmu otworów 
drzwiowych na elewac–i ”oJudniowe–, ”rzy 
czym do”uszcza się zastosowanie sz—Ja 
przyciemnianego w odcieniu brązowym, 
o transmis–i `wiatJa nie mnie–sze– niw 50%, 

c) na—azu–e się ”rzesz—lenie nie mnie– niw  
50% ”owierzchni ”óJnocne– ”oJaci dachu, 
w u—Jadzie nawiązu–ącym do rytmu otworów 
drzwiowych na elewac–i ”óJnocne–, ”rzy czym 
do”uszcza się zastosowanie sz—Ja 
przyciemnianego w odcieniu brązowym, 
o transmis–i `wiatJa nie mnie–sze– niw 50%, 

d) do”uszcza się ”odziaJ ”oJaci dachu ”rzez `ciany 
ogniowe rozdziela–ące ”oszczególne segmenty 
istnie–ącego budyn—u ”rosto”adle do –ego osi 
”odJuwne–, wy—oLczone w kolorach 

stosowanych na elewacjach i w obrób—ach 
blacharskich budynku, przy czym grzbiety 

ta—ich `cian, o nachyleniu identycznym jak 

nachylenie ”oJaci dachu, nie mogą sięgać wywe– 
niw 0Ł5 m ”onad te ”oJacie; 

7) na—azu–e się wy—oLczenie nie ”rzesz—lonych 
czę`ci ”oJaci dachu, elementów 
konstrukcyjnych, rynien i innych obróbe— 
blacharskich, a ta—we stolar—i otworów, 
w —olorze ciemnobrązowym, –edna—owym na 
caJe– zabudowie; 

8) reklamy, szyldy i znaki handlowe: 

a) za—azu–e się ich lo—alizowania ”owywe– —rawędzi 
o—a”ów budyn—u zna–du–ącego się na terenie 

wydzielonym, oznaczonym na rysunku planu 

symbolem ŻU], na barier—ach, ”oręczach 
i innych elementach awurowych związanych 
z tym budynkiem, 

b) do”uszcza się ich lo—alizowanie na `cianach: 
”óJnocne– i ”oJudniowe– istnie–ącego budyn—u, 
w ilo`ci nie wię—sze– niw 30 na —awde– z tych 

elewacji, w `cisJym nawiązaniu do rytmu 
otworów drzwiowych i okiennych, przy czym 

na—azu–e się —sztaJtować —awdą re—lamę, szyld 
lub znak handlowy w formacie sto–ącego 

”rosto—ąta o ”owierzchni nie wię—sze– niw 2m2, 

c) za—azu–e się lo—alizowania wolno sto–ących 
no`ni—ów re—lamowych; 

9) ”ar—owanie samochodów: 

a) mie–sca ”osto–owe na—azu–e się —sztaJtować 
w postaci parkingu podziemnego, przy czym 

do”uszcza się ”owiązanie tego ”ar—ingu 
z parkingami podziemnymi na terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

KX/KS lub UKS.2, 

b) do”uszcza się mie–sca ”osto–owe na 
powierzchni terenu ｦ wyJącznie dla osób 
nie”eJnos”rawnych, 

c) do czasu zagospodarowania terenu pod 

—omuni—ac–ę ”ubliczną, do”uszcza się ”ar—ing 
samochodów osobowych na ”owierzchni 

terenu; 

10) od”rowadzenie wód o”adowych z wszystkich 

powierzchni utwardzonych ｦ do kanalizacji 

deszczowej. 

3Ł Śo”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJ—i 
budowlane ｦ wyJącznie wedJug linii ”odziaJu 
wewnętrznego. 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dojazd: 

a) z publicznej ulicy dojazdowej, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem KDD.1, 

b) dodat—owo do”uszcza się do–azd z terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 

KX/KS, a ta—we z terenu zam—niętego linii 
kolejowej; 

2) do–`cie: 

a) z publicznej ulicy dojazdowej, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem KDD.1 oraz 

z publicznego placu pieszego, oznaczonego na 

rysunku planu symbolem KX/KS, 

b) dodat—owo do”uszcza się do–`cie z terenu 

zam—niętego linii —ole–owe–Łｬ; 

6) § 55 otrzymu–e brzmienie: 

ｭ§ 55 Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem KDD.1, o ”owierzchni o—oJo 
0Ł14 ha, o—re`lonego granicą obszaru ”lanu oraz linią 
rozgranicza–ącąŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ”ubliczną ulicę 
do–azdową; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę infrastru—tury 

techniczne– nie związane– z funkcjonowaniem 

terenu, o ile nie uniemowliwi ona realizac–i 
zagospodarowania terenu zgodnie 

z ”rzeznaczeniem o—re`lonym w punkcie 1. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 
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1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 

zgodnie z rysun—iem ”lanu, nie mnie– niw 10 m; 

2) szero—o`ć –ezdni ｦ nie mnie– niw 7 m; 

3) chodniki: 

a) po zachodniej stronie jezdni ｦ o szero—o`ci nie 
mnie– niw 2 m, 

b) do”uszcza się chodni— ”o wschodnie– stronie 
jezdni; 

4) od”rowadzenie wód o”adowych z wszystkich 

powierzchni utwardzonych ｦ do kanalizacji 

deszczowe–Łｬ; 

7) w § 59: 

a) w ust. 2 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: 

ｭd) w zagospodarowaniu dolnego poziomu 

placu nalewy uwzględnić ”otenc–alne ”owiązania 
”iesze lub —oJowe z terenami oznaczonymi na rysunku 

planu symbolami: UKS.2, Uz.2 i UłKSŁ2,ｬ; 

b) w ust. 5 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) w ”rzy”ad—u dwu”oziomowego rozwiązania 
na terenie wydzielonym oznaczonym na rysunku planu 

symbolem KS, dodat—owo do”uszcza się do–azd 

z terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

U/KS.2 i UzŁ2;ｬŁ 

RozdziaJ 3 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 4. Śo czasu realizac–i ustaleL zmiany ”lanu, 
tereny ob–ęte granicą zmiany ”lanu ”ozostawia się 
w dotychczasowym uwyt—owaniu, z zakazem 

zabudowy nie związane– z docelowym przeznaczeniem 

terenówŁ 

§ 5. Ustala się staw—ę –ednorazowe– o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związ—u 
z uchwaleniem zmiany planu, w wyso—o`ci 30%Ł 

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

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

30 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 

 

 

 

źaJączni— Nr A do UchwaJy Nr XXIł435ł2011 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 29 listopada 2011 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

Śo uchwaJy XXI /435 / 2011 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 

 

Na terenie objętym opracowaniem zmiany 

planu obowiązuje obecnie Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 107/15/2009 

ｭRzeszowskie Centrum Komunikacyjneｬ, przyjęty 

UchwaJą Nr XVIII/290/2007 Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 25 wrze`nia 2007 r., ogJoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 88, 

poz. 1988, z dnia 30 paudziernika 2007 r. Tereny 

objęte zmianą planu oznaczone są na rysunku planu 

obowiązującego symbolami: U/KS.2, U.5 i KDD.1,  

i przeznaczone w tym planie odpowiednio: pod usJugi 

lub parking samochodów osobowych lub rowerów, 

pod usJugi z infrastrukturą techniczną, a takwe pod 

publiczną ulicę dojazdową wraz ze `ciewką rowerową. 

Opracowaniem zmiany planu objęto obszar  

o powierzchni okoJo 0,89 ha, poJowony w póJnocnej 

czę`ci _ródmie`cia, między ulicą Grunwaldzką  

a Placem Dworcowym, w pobliwu stacji kolejowej 

Rzeszów GJówny. Teren ten stanowiJ niegdy` czę`ć 

stacji kolejowej - rampę do przeJadunku towarów, 

magazyny kolejowe i podjazd dla samochodów 

cięwarowych. Od lat 90-tych XX wieku teren ów 

funkcjonuje jako zbiór przedsięwzięć handlowych  

o hurtowym charakterze, w tym takwe skJad i punkt 

dystrybucji węgla. Przedmiotem opracowania zmiany 

planu jest przeznaczenie terenu na cele publiczne,  

w szczególno`ci pod komunikację, a takwe pod usJugi 

z parkingami. 

Celem tej zmiany jest uporządkowanie 

przedmiotowego terenu, przeznaczenie jego czę`ci 

pod cel publiczny, a takwe przywrócenie historycznego 

ksztaJtu istniejących zabudowaL. PozostaJa czę`ć 

terenu ma stanowić przedJuwenie ulicy Grunwaldzkiej, 

oraz stwarza mowliwo`ć przeniesienia pętli 

autobusowej z ulicy Bardowskiego. Zmiana planu 

pozwoli na rozbudowę lokalnego ukJadu komunikacji 

publicznej w rejonie istniejących dworców PKP i PKS, 

w szczególno`ci pod kątem rozwoju lokalnego 

transportu publicznego. Zmiana planu stworzy szansę 

na atrakcyjniejsze niw dotąd wykorzystanie zabytkowej 

substancji budowlanej, będące istotnym rozszerzeniem 

oferty inwestycyjnej Rzeszowskiego Centrum 

Komunikacyjnego. 

UchwaJa Nr LXII/1046/2009 Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
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zmiany Nr 186/13/2009 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 107/15/2005 

ｭRzeszowskie Centrum Komunikacyjneｬ, zostaJa 

podjęta przez Radę Miasta Rzeszowa dnia  

27 paudziernika 2009 r. 

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. nr 80  

z 2003 r., 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. nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 

W oparciu o art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ogJoszenie o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany planu ukazaJo się w codziennej 

prasie ｭNowinyｬ oraz w BIP na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Rzeszowa w dniu 20 kwietnia 2010 r. 

Na tablicach informacyjnych Urzędu zamieszczono 

takwe stosowne obwieszczenia. Termin skJadania 

wniosków do tej zmiany planu okre`lono do dnia  

14 maja 2010 r. W tym terminie do Prezydenta Miasta 

Rzeszowa nie wpJynęJy wadne wnioski do zmiany 

planu. Prace projektowe zakoLczono w I poJowie 

czerwca 2011 r. 22 czerwca 2011 r. projekt zmiany 

planu zostaJ zaopiniowany pozytywnie przez Miejską 

Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Po uzyskaniu 

wymaganych ustawą uzgodnieL i opinii, ogJoszono  

o wyJoweniu projektu zmiany planu do publicznego 

wglądu w dniach od 24 sierpnia do 21 wrze`nia  

2011 r., oraz o sposobie i terminie skJadania uwag do 

projektu zmiany planu, tj. do dnia 5 paudziernika  

2011 r. W tym terminie do Prezydenta Miasta 

Rzeszowa nie wpJynęJy wadne uwagi do tego projektu. 

W związku z wyczerpaniem procedury 

formalno-prawnej opracowania zmiany  

Nr 186/13/2009 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 107/15/2005 

ｭRzeszowskie Centrum Komunikacyjneｬ, projekt 

zmiany planu wraz z zaJącznikami przedstawia się 

Radzie Miasta Rzeszowa do uchwalenia. 
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źaJączni— Nr 3 do UchwaJy Nr XXIł435ł2011 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 29 listopada 2011 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w zmianie 186/13/2009 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 107/15/2005 ｭRzeszows—ie Centrum Komuni—acy–neｬ, 
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 gminy, będzie 

odbywać się ze `rodków wJasnych gminy. 

2) tródJami finansowania inwestycji i zadaL, 

o których mowa w ust. 1 mogą być równiew  
w zalewno`ci od potrzeb: 

a) `rodki Unii Europejskiej, 

b) kredyt bankowy, 

c) emisja obligacji komunalnych, 

d) `rodki prywatne. 

3) NakJady ponoszone na realizację 

inwestycji celu publicznego, będą odpowiednio 

zagwarantowane w wieloletnim planie inwestycyjnym 

oraz w budwecie miasta, z uwzględnieniem 

wykorzystania ewentualnych `rodków 

pozabudwetowych. 

Koszty realizacji inwestycji ponoszone będą 

etapowo, w latach 2012-2020. 
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UCHWAIA NR XIIIłńń6łńń 

RADY MIEJSKIEJ W STRźŹvOWIś 

 z dnia 24 listopada 2011 r. 

  
w s”rawie o—re`lenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z miesz—aLcami Gminy Strzywów 

 
Na podstawie art. 5a oraz art. 40 ust. 2  

pkt. 1 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

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

poz. 1591 ze zmianami)  

Rada Miejska w Strzywowie u c h w a l a,  

co nastę”u–e: 

§ 1. 1. Konsultacje z miesz—aLcami gminy 
zwane dale– ｭ—onsultac–amiｬ ”rze”rowadza się: 

1) w ”rzy”ad—ach o—re`lonych ustawami, 

2) w innych wawnych dla gminy s”rawachŁ 

2Ł Burmistrz Strzywowa zarządza 
”rze”rowadzenie —onsultac–i na zasadach o—re`lonych 
ninie–szą uchwaJąŁ 

3Ł źarządza–ąc ”rze”rowadzenie —onsultac–i 
Burmistrz Strzywowa o—re`la: 

1) cel i przedmiot konsultacji, 

2) czas roz”oczęcia i za—oLczenia —onsultac–i, 

3) zasięg —onsultac–i, 

4) formę —onsultac–iŁ 

4Ł Konsultac–e ”rze”rowadza się w celu 

”oznania o”inii miesz—aLców gminy o sprawie 

poddanej konsultacji. 

§ 2. Konsultacje w zalewno`ci od ich 
”rzedmiotu mogą obe–mować caJą Gminę, Miasto lub 
–edno bądu —il—a –ednostek pomocniczych gminy. 

§ 3. U”rawnionymi do udziaJu w konsultacjach 

są miesz—aLcy gminy StrzywówŁ 

§ 4. 1Ł Konsultac–e mogą ”olegać 
w szczególno`ci na: 

1) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania, 

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania, 

3) wyborze jednego z zaproponowanych 

rozwiązaLŁ 

2Ł Konsultac–e mogą mieć formę: 

1) bez”o`rednich s”ot—aL z miesz—aLcami, 

2) an—iety s—ierowane– do miesz—aLców gminyŁ 


