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UCHWAIA Nr XVIIł357ł2Ńńń 

 RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 27 wrze`nia 2011 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 208/20/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr ń75ł2ł2ŃŃ9 ｭWilkowyja-Kamionkaｬ ”rzy ulicy Lwowskiej 
w Rzeszowie 

 

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 i 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 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

uchwalonego uchwaJą Nr XXXVIIł113ł2000 z dnia 

4 lipca 2000 r., z ”óunŁ zmŁ, Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co nastę”u–e:  
 

§ 1. Uchwala się zmianę Nr 208ł20ł2010 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 175ł2ł2009 ｭWil—owy–a-Kamion—aｬ ”rzy ulicy 
Lwowskiej w Rzeszowie, uchwalonego uchwaJą 
Nr LXXIII/1245/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

30 marca 2010 rŁ, ogJoszoną w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 31, ”ozŁ 698 z dnia 

27 kwietnia 2010 rŁ, zwaną dale– zmianą ”lanuŁ 
 

§ 2. źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) zaJączni— nr 1 - rysunek zmiany planu, 

wykonany na kopii rysunku planu 

Nr 175/2/2009, w s—ali 1:1000, stanowiący 
integralną czę`ć uchwaJy; 

 

2) zaJączni— nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

zmiany planu. 

 

§ 3. Granica zmiany ”lanu ”o—rywa się 
z granicą ”lanu Nr 175ł2ł2009Ł 

 

§ 4. W uchwale, o —tóre– mowa w § 1, 
wprowadza się nastę”u–ące zmiany: 
 

1) w § 3 pkt 1 i 2 otrzymu–ą brzmienie: 
 

ｭ1) ”rzeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem U/UC, o ”owierzchni o—oJo 
5,30 ha, ”od zabudowę usJugową z dopuszczeniem 

lo—alizac–i obie—tów handlowych o powierzchni 

s”rzedawy ”owywe– 2000 m2; 

 

2) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolem U, w tym 1U i 2U, o Jączne– 
powierzchni o—oJo 0,54 ha, ”od zabudowę 
usJugową;ｬ; 
 

2) w § 5 pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie: 

 

ｭd) do”uszcza się lo—alizac–ę zbiorni—ów 
retency–nych wody (szczytowych ilo`ci wód 
o”adowych), —tóre nalewy lo—alizować na terenie 

UłUC;ｬ; 
 

3) w § 8 dotychczasową tre`ć oznacza się –a—o 
ust. 1 i doda–e się ustŁ 2 w brzmieniu: 

 

ｭ2Ł Ustala się staw—ę ”rocentową, na ”odstawie 
—tóre– o—re`la się –ednorazową o”Jatę z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci , w związ—u z uchwaleniem 

zmiany Nr 208/20/2010 planu, w wyso—o`ci 30%Łｬ; 
 

4) w § 9: 
 

a) w ust. 1: 

 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ1) teren oznaczony na rysun—u ”lanu 
symbolem U/UC, o ”owierzchni o—oJo 5,30 ha, 
”rzeznacza się ”od usJugi, w tym handlu;ｬ, 
 

- w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

 

ｭb) ”rzedsięwzięć zaliczonych do mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowis—a, 
z wy–ąt—iem inwestyc–i celu ”ublicznego z zakresu 

Jączno`ci ”ubliczne–Łｬ, 
 

b) w ust. 2: 

 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ1) w granicach terenu UłUC wydziela się 
liniami ”odziaJu wewnętrznego: 
 

a) tereny ŻKS], na —tórych nalewy lo—alizować 
mie–sca ”osto–owe dla obsJugi zabudowy usJugowe–, 
z zastrzeweniem ”—t 4, § 4 ust. 1 oraz § 5 pkt 3 lit. d, 

przy czym: 

 

- nalewy zagos”odarować tereny ”od zieleL 
wyso—ą ｦ w ilo`ci co na–mnie– 1 drzewo na 10 miejsc 

postojowych w poziomie terenu, 

 

- do czasu uwyt—owania istnie–ące– na terenie 
ob–ętym ”lanem zabudowy miesz—aniowe– na—azu–e się 
zlokalizowanie, w granicach terenów ŻKS], zieleni 

o charakterze izolacyjnym, w pasie o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw 16,0 m, wo—óJ dziaJe— zabudowy 
mieszkaniowej,  
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b) teren ŻUłUCłźP], —tóry mowe zostać 
zagospodarowany –a—o teren usJugowy lub –a—o 
ogólnodostę”ny teren zieleni urządzone– 
z dopuszczeniem lokalizacji: zbiornika retencyjnego 

wody, bois— s”ortowych, —ortów tenisowych, ”laców 
zabaw dla dzieci, maJe– archite—tury, `ciewe— ”ieszych 
i rowerowych,  

 

c) tereny ŻKŚX], na —tórych nalewy lo—alizować 
ciągi ”ieszo-jezdne, o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 
7,0 m, za”ewnia–ące ”owiązanie —omuni—acy–ne 
”omiędzy ”oszczególnymi dziaJ—ami zabudowy 
usJugowe– w granicach terenu UłUC;ｬ; 
 

- w pkt 2 lit. b i c otrzymu–ą brzmienie: 
 

ｭb) w ”rzy”ad—u ”rzesunięcia ciągu Ż1KŚX] 
nalewy od”owiednio zmnie–szyć lub zwię—szyć dJugo`ć 
ciągu Ż2KŚX], 
 

c) linię rozgranicza–ącą teren ŻUłUCłźP] od 
strony wschodniej o nie więce– niw 40,0 m w kierunku 

wschodnim,ｬ, 
 

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ1) o` dJuwszą budyn—ów lo—alizowanych ”o 
zachodniej stronie terenu [U/UC/ZP] nalewy sytuować 
w u—Jadzie równolegJym do ulicy Lwows—ie– lub do 
”oJudniowe– granicy ”lanu; ｬ , 
 

d) w ust. 4: 

 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na nie więce– 
niw ”ięć dziaJe— budowlanych, w tym nie więce– niw 
dwie dziaJ—i ”o zachodnie– stronie ciągu ”ieszo-

–ezdnego Ż2KŚX];ｬ 
 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ4) szero—o`ć dziaJ—i nie mnie–sza niw 30,0 mŁｬ, 
 

e) s—re`la się ustŁ 6; 
 

5) w § 10: 
 

a) w ust. 1: 

 

- pkt 1 i 2 otrzymu–ą brzmienie: 
 

ｭ1) teren oznaczony na rysun—u ”lanu 
symbolem 1U, o ”owierzchni o—oJo 0,40 ha, 
”rzeznacza się ”od usJugi, w tym handlu;  

 

2) za—azu–e się lo—alizowania ”rzedsięwzięć 
zaliczonych do mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o w rozumieniu ”rze”isów 

o ochronie `rodowiska, z wy–ąt—iem inwestyc–i celu 

publicznego z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–;ｬ, 
 

- doda–e się ”—t 3 i 4 w brzmieniu: 

 

ｭ3) do”uszcza się fun—c–ę miesz—aniową, 
zlokalizowaną w –ednym budyn—u usJugowo-

mieszkalnym, w jednym lokalu, o powierzchni 

uwyt—owe– nie większe– niw 100 m2 (o”rócz 
istnie–ącego budyn—u z fun—c–ą miesz—aniową); 
 

4) w budyn—u usJugowo-miesz—alnym nalewy 
zastosować rozwiązania techniczne, —tóre w”Jyną na 
po”rawę warun—ów a—ustycznych w lokalu 

miesz—alnym (nie zostanie ”rze—roczony ”oziom haJasu 
jak dla terenów miesz—aniowo-usJugowych)Łｬ, 
 

b) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymu–ą brzmienie: 
 

ｭ3) budyn—i i inne obie—ty —ubaturowe nalewy 
lokalizować z uwzględnieniem wyznaczone– na 
rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

 

4) za—azu–e się lo—alizowania więce– niw dwóch 
budyn—ów z fun—c–ą usJugową;ｬ, 
 

c) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu 
z ul. Lwowskiej lub z dróg lo—alnych graniczących 
z ”lanem ”o”rzez ciągi ”ieszo-jezdne lub drogi 

wewnętrzne na terenie UłUC;ｬ; 
 

6) w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ2) za—azu–e się lo—alizowania ”rzedsięwzięć 
zaliczonych do mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o w rozumieniu ”rze”isów 
o ochronie `rodowiska, z wy–ąt—iem inwestyc–i celu 
publicznego z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–ŁｬŁ 

 

§ 5. W zaJączni—u nr 1 do uchwaJy, o —tóre– 
mowa w § 1, w”rowadza się zmiany, zgodnie 
z zaJączni—iem nr 1 do ninie–sze– uchwaJyŁ 

 

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

 

§ 7. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 
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