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UCHWAIA NR IIIł49ł2ŃńŃ 

 RADY MIASTA RZESZOWA 

 z dnia 28 grudnia 2010 r. 

  
w s”rawie uchwalenia zmiany Nr ń77ł4ł2ŃŃ9 mie–scowych ”lanów  

zagospodarowania przestrzennego w re–onie ulŁ Ksiąwęce– w Rzeszowie 

 
ŚziaJając na ”“dstawie artŁ 18 ustŁ 2 pkt. 5 

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

o sam“rządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ) “raz artŁ 20 ustŁ 1 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), ”“ stwierdzeniu 

zg“dn“`ci z ustaleniami Studium Uwarunk“waL 
i Kierunków źag“s”“dar“wania Przestrzenneg“  
Miasta Rzeszowa, uchwal“neg“ uchwaJą  
Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., Rada 

Miasta Rzesz“wa uchwala, c“ nastę”uje: 

IŁ PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 1. 1Ł Uchwala się zmianę Nr 177ł4ł2009 
miejsc“wych ”lanów zag“s”“dar“wania 
przestrzennego w rej“nie ulŁ Ksiąwęcej w Rzeszowie: 

1) Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 64/15/2002 w rejonie  

ulŁ Ksiąwęcej w Rzesz“wie, ”rzyjęteg“ uchwaJą 
Nr XI/114/2003 Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 8 li”ca 2003 rŁ, “gJ“sz“ną w Dz.  

UrzŁ W“jewództwa Podkarpackiego Nr 91,  

poz. 1549, z dnia 21 sierpnia 2003 r.; 

2) źmiany Nr 70ł21ł2002 Miejsc“wych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie 

 ulŁ BŁ _miaJeg“ i ulŁ Ksiąwęcej w Rzeszowie 

(dla terenu, “znacz“neg“ na zaJączniku 
graficznym d“ uchwaJy Nr IIIł31ł2002 Rady 
Miasta Rzeszowa, z dnia 30 grudnia 2002 roku, 

nr 26), ”rzyjętą uchwaJą Nr XIł113ł2003 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2003 r., 

“gJ“sz“ną w ŚzŁ UrzŁ W“jewództwa 
Podkarpackiego Nr 91, poz. 1548, z dnia  

21 sier”nia 2003 rŁ, zwanej dalej zmianą 
”lanówŁ 

2Ł źaJącznikami d“ niniejszej uchwaJy są 
rysunki zmiany ”lanów w skali 1:1000, będące 
integralną czę`cią uchwaJy, “b“wiązujące w zakresie 

“kre`l“nym legendą, stan“wiące zaJączniki  
nr 1 i nr 2 do uchwaJy. 

§ 2. źmiana ”lanów “bejmuje tereny ”“J“w“ne 
we wsch“dniej czę`ci miasta, ”“między ulŁ Ksiąwęcą 
i ul. Królewską w Rzeszowie: 

1) MN o ”“wierzchni “k“J“ 0,08 ha ｦ zaJącznik  
nr 1 d“ niniejszej uchwaJy; 

2) 1MN o powierzchni ok. 0,21 ha ｦ zaJącznik  
nr 2 d“ niniejszej uchwaJyŁ 

 

IIŁ PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

§ 3. W uchwale w sprawie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 64/15/2002 

w rej“nie ulŁ Ksiąwęcej w Rzesz“wie, ”rzyjęteg“ 
uchwaJą Nr XIł114ł2003 Rady Miasta Rzesz“wa 
z dnia 8 li”ca 2003 rŁ, “gJ“sz“ną w Dz.  

UrzŁ W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 91, ”“zŁ 1549, 
z dnia 21 sierpnia 2003 rŁ, w”r“wadza się 
nastę”ujące zmiany: 

1) w § 5 ust.1 pkt.1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

ｭa) usytu“wana w granicy planu od strony 

wsch“dniejｬ; 

2) w § 5 ust.1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) minimalna wielk“`ć dziaJki dla jedneg“ 
domu w zabudowie wolnost“jącej - 0,03 ha,ｬŁ 

§ 4. W uchwale w sprawie Zmiany  

Nr 70ł21ł2002 Miejsc“wych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie  

ulŁ BŁ _miaJeg“ i ulŁ Ksiąwęcej w Rzeszowie  

(dla terenu, “znacz“neg“ na zaJączniku graficznym 
uchwaJy Nr IIIł31ł2002 Rady Miasta Rzeszowa,  

z dnia 30 grudnia 2002 rŁ, nr 26), ”rzyjętą uchwaJą  
Nr XI/113/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

8 li”ca 2003 rŁ, “gJ“sz“na w Dz. Urz.  

W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 91, ”“zŁ 1548, 
z dnia 21 sier”nia 2003 rŁ, w”r“wadza się 
nastę”ujące zmiany: 

1) w § 5 ust.1 pkt.1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

ｭa) usytu“wana w granicy planu od strony 

wsch“dniejｬ; 

2) w § 5 ust.1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) minimalna wielk“`ć dziaJki dla jedneg“ 
domu w zabudowie woln“st“jącej - 0,03 ha,ｬŁ 

§ 5. Wykonanie uchwaJy ”“wierza się 
Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 6. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 

30 dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
W“jewództwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 
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źaJącznik nr A 

d“ uchwaJy nr III/49/2010 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 

 

UZASADNIENIE 

do uchwaJy Nr IIIł49ł2ŃńŃ Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2ŃńŃ rŁ 
w s”rawie uchwalenia zmiany Nr ń77ł4ł2ŃŃ9 mie–scowych ”lanów zagos”odarowania 

Przestrzennego w rejonie ul. Ksiąwęcej w Rzeszowie. 
 

Pr“jekt zmiany miejsc“wych ”lanów 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ z“staJ “”rac“wany 
na ”“dstawie uchwaJy Nr Lł828ł2009 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie 

”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia zmiany Nr 177ł4ł2009 
miejsc“wych ”lanów zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ w rej“nie ulŁ Ksiąwęcej w Rzesz“wie, 
“bejmująceg“ “bszar we wsch“dniej czę`ci miasta,  
w rej“nie ulŁ Ksiąwęcej w Rzesz“wieŁ 

INFORMACJś OGÓLNś: 

Miejscowy plan obejmuje obszar o powierzchni 

“k“J“ 0,29 ha, ”“J“w“ny we wsch“dniej czę`ci miasta, 
na “siedlu Wilk“wyja w Rzesz“wie, między  
ulŁ Królewską i ulŁ KsiąwęcąŁ W stanie istniejącym na 
tym “bszarze znajduje się d“m jedn“r“dzinny “raz 
zieleL urządz“naŁ 

W Studium Uwarunk“waL i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

uchwal“nym ”rzez Radę Miasta Rzesz“wa uchwaJą  
Nr XXXVIIł113ł2000 z dnia 4 li”ca 2000 rŁ (z ”óunŁ 
zmŁ), dla teg“ terenu “kre`l“n“ kierunek i zasady 
ksztaJt“wania jak“ zabud“wa mieszkani“wa 
jednorodzinna. Projekt zmiany planu jest zgodny ze 

Studium. 

Na terenie tym “b“wiązują “becnie: 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 64/15/2002 w rejonie  

ulŁ Ksiąwęcej w Rzesz“wie, uchwal“ny uchwaJą 
Nr XI/114/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

8 li”ca 2003 rŁ, “gJ“sz“ny w Śzienniku 
Urzęd“wym W“jewództwa P“dkar”ackieg“  
Nr 91, poz. 1549, z dnia 21 sierpnia 2003 r., 

- źmiana Nr 70ł21ł2002 Miejsc“wych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Rzesz“wa w rej“nie ulŁ BŁ _miaJeg“  
i ulŁ Ksiąwęcej w Rzesz“wie (dla terenu, 
“znacz“neg“ na zaJączniku graficznym do 

uchwaJy Nr IIIł31ł2002 Rady Miasta Rzesz“wa, 
z dnia 30 grudnia 2002 r., numerem 26), 

uchwal“na uchwaJą Nr XIł1 13ł2003 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2003 r., 

“gJ“sz“na w Śzienniku Urzęd“wym 
W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 91,  
poz. 1548, z dnia 21 sierpnia 2003 r. 

źg“dnie z “b“wiązującym Miejsc“wym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 64/15/2002  

w rej“nie ulŁ Ksiąwęcej w Rzesz“wie, a takwe ze 

źmianą Nr 70ł21ł2002 Miejsc“wych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 

w rejonie ulŁ BŁ _miaJeg“ i ulŁ Ksiąwęcej teren “bjęty 

opracowaniem zmiany planu oznaczony jest na 

rysunku planu symbolami: 

- MN - ”rzeznacza się ”“d zabud“wę 
mieszkani“wą jedn“r“dzinną w“ln“st“jącą, “raz 
niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, 

- MN 1- ”rzeznacza się ”“d zabud“wę 
mieszkani“wą jedn“r“dzinną w“ln“st“jącą, “raz 
niezbędne urządzenia infrastruktury technicznejŁ 

Projekt zmiany Nr 177/4/2009 miejscowych 

”lanów zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ w rej“nie 
ulŁ Ksiąwęcej w Rzesz“wie, d“tyczy zmian w zakresie 

terenów “znacz“nych symb“lami MN i 1MN- 

”rzesunięcia nie”rzekraczalnej  linii zabud“wy d“ 
wschodniej granicy planu oraz zmiany minimalnej 

wielk“`ci dziaJki dla jedneg“ d“mu w zabud“wie 
w“ln“st“jącejŁ 

Przystą”ienie d“ s”“rządzenia ”rzedmi“t“wej 
zmiany ”lanu miejsc“weg“ ”“djęte z“staJ“  
w celu d“st“s“wania ustaleL “raz zasad zabud“wy 

i zag“s”“dar“wania terenów w związku z n“wymi 
”“trzebami wynikającymi z zamierzeL “kre`l“nych we 
wni“sku ”aLstwa StanekŁ 

Pr“jekt zmiany ”lanu ”“dlegaJ “”ini“waniu  
w zakresie ustawy z dnia 3 ”audziernika 2008 rŁ  
“ ud“stę”nieniu inf“rmacji “ `r“d“wisku i jeg“ 
“chr“nie, udziale s”“JeczeLstwa w “chr“nie 
`r“d“wiska “raz “ “cenie “ddziaJywania na 
`r“d“wisk“ (ŚzŁ UŁ Nr 199, ”“zŁ 1227)Ł Pr“jekt 
zmiany planu i opracowywane do projektu 

d“kumentacje: ek“fizj“grafii, ”r“gn“zy “ddziaJywania 
na `r“d“wisk“ byJy ”rzedmi“tem “”ini“wania  
i uzgadniania z W“jew“dą P“dkar”ackim i jeg“ 
wydziaJami “raz PaLstw“wym Ins”ekt“rem 
Sanitarnym w Rzeszowie. 

Pr“jekt zmiany ”lanu wraz z niezbędnymi 
dokumentami ”lanistycznymi, w tym ”r“gn“zą 
“ddziaJywania na `r“d“wisk“ “raz ”r“gn“zą skutków 
finans“wych, z“staJ “”rac“wany zg“dnie  
z “b“wiązującymi w tym zakresie ”rze”isami ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  

z 2003 r., poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) “raz r“z”“rządzenia 
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). 

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 2 kwietnia 

2009 rŁ, “gJ“siJ “ ”rzystą”ieniu d“ s”“rządzenia 
zmiany Nr 177ł4ł2009 miejsc“wych ”lanów 
zagospodarowania Przestrzennego w rejonie  
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ulŁ Ksiąwęcej w Rzesz“wie ”“”rzez “gJ“szenie w ”rasie 
miejscowej- ,,NOWINYｬ, obwieszczenie na tablicach 

“gJ“szeL w Urzędzie Miasta Rzesz“wa, a takwe  

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 

internet“wej UrzęduŁ W “bwieszczeniu i “gJ“szeniu 
”“dan“ termin i zasady skJadania wni“sków d“ 
”r“jektu ”lanu (termin skJadania wni“sków 
wyznaczono od 2 kwietnia 2009 r. do 27 kwietnia 

2009 r.). 

P“ “gJ“szeniu “ ”rzystą”ieniu d“ s”“rządzenia 
zmiany ”lanu, w wyznacz“nym terminie nie zJ“wono 

wadnego wniosku. Dnia 15 maja 2009 r. Prezydent 

Miasta Rzesz“wa r“z”atrzyJ wni“skiŁ 

ź“staJa s”“rządz“na Pr“gn“za “ddziaJywania 
ustaleL ”r“jektu zmiany ”lanu na `r“d“wisk“ 
”rzyr“dniczeŁ W “”rac“wanej Pr“gn“zie uwzględni“n“, 
m.in. informacje zawarte w opracowaniu 

ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby 

niniejszego projektu zmiany planu. W Prognozie 

sf“rmuJ“wan“ wni“ski d“tyczące ”rzyjętych 
r“związaL w ”r“jekcie zmiany ”lanu w as”ekcie ich 
w”Jywu na `r“d“wisk“ ”rzyr“dnicze “raz zalecenia 
“dn“`nie s”“s“bów zminimaliz“wania negatywnych 
skutków realizacji ”lanuŁ Ustalenia ”r“jektu zmiany 
”lanu w ”eJni uwzględniają zalecenia zawarte  

w Prognozie. 

W dniu 17 marca 2010 r. przedstawiono 

Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 

”r“jekt zmiany ”lanu miejsc“weg“, który z“staJ 
zaopiniowany pozytywnie. 

W lipcu 2010 r. Prezydent Miasta Rzeszowa 

wystą”iJ “ uzg“dnienie i zaopiniowanie projektu 

zmiany ”lanu d“ wJa`ciwych jedn“stek sam“rządu 
terytorialnego oraz instytucji. 

Pr“jekt zmiany ”lanu wraz z ”r“gn“zą 
“ddziaJywania na `r“d“wisk“ z“staJ ”“zytywnie 
zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane 

przepisami organy. 

Przedmiotowy ”r“jekt wraz z ”r“gn“zą 
“ddziaJywania na `r“d“wisk“, z“staJ wyJ“wony do 

”ubliczneg“ wglądu, w dniach “d 7 wrze`nia 2010 rŁ 
d“ 29 wrze`nia 2010 rŁ OgJ“szenie i “bwieszczenie  
“ terminie wyJ“wenia d“ ”ubliczneg“ wglądu ”r“jektu 
”lanu i ”r“gn“zy ukazaJ“ się dnia 16 wrze`nia 2010 rŁ 
w Gazecie C“dziennej ,,N“winyｬ, na tablicach 
“gJ“szeL w Urzędzie Miasta Rzesz“wa “raz  
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 

internet“wej UrzęduŁ Okre`l“n“ zasady skJadania 
uwagŁ Termin skJadania uwag wyznacz“n“ d“  
14 ”audziernika 2010 rŁ W dniu 7 wrze`nia 2010 rŁ 
“dbyJa się dyskusja ”ubliczna nad r“związaniami 
”rzyjętymi w ”r“jekcie zmiany ”lanuŁ 

Do projektu planu w terminie przewidzianym 

ustawą, (d“ 14 ”audziernika 2010 rŁ) nie w”JynęJy 
uwagi d“tyczące ”rzyjętych w ”r“jekcie r“związaLŁ 

Po wyczerpaniu procedury formalno-prawnej 

opracowania planu miejscowego, zasadnym jest 

przedstawienie projektu do uchwalenia Radzie Miasta 

Rzeszowa. 
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UCHWAIA NR LXVIIł527/10 

 RADY MIASTA SANOKA 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

  
uchyla–ąca uchwaJę w s”rawie o—re`lenia trybu ”ostę”owania  

o udzielenie dotacji z budwetu Miasta Sano—a, s”osobu rozliczania  
i —ontroli zadaL zleconych ”odmiotom nienalewącym do se—tora  
finansów ”ublicznych i niedziaJa–ącym w celu osiągnięcia zys—u 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (ŚzŁ  
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ zm.) Rada 

Miasta San“ka uchwala c“ nastę”uje: 

§ 1. Uchyla się UchwaJę Nr LXVIł519ł10 Rady 
Miasta Sanoka z dnia 28 ”audziernika 2010 r. 

w sprawie “kre`lenia trybu ”“stę”“wania “ udzielenie 

dotacji z budwetu Miasta San“ka, s”“s“bu r“zliczania 
i k“ntr“li zadaL zlec“nych ”“dmi“t“m nienalewącym 
d“ sekt“ra finansów ”ublicznych i niedziaJającym 
w celu “siągnięcia zyskuŁ 

§ 2. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie  
14 dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
W“jewództwa P“dkar”ackieg“Ł 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Jan Pawlik 

 

 

 


