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UCHWALA NR Ll1 097/2017 
RADY MIAST A RZESZOW A 
z dnia 24 paidziemika 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 288/1112016 w rejonie ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towamickiego 


w Rzeszowie 


Dzialajq.c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samoTzq.dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), po 
stwierdzeniu, ze nie zostajq. naruszone ustalenia Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa uchwalonego uchwalq. NT XXXVIII I 13/2000 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4lipca 2000 r., z pOin. Zffi., 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nast¥Puje: 

Rozdzial1 

PRZEPISY OGOLNE 

§ 1 

1. 	 Uchwala si¥ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego NT 288/11/2016 w rejonie 
ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie, zwany dalej planem. 

2. 	 Zalq.cznikami do niniejszej uchwaly sq.: 
1) zalq.cznik nr 1 - rysllllek planu w skali 1: 1000, b¥dq.cy integralnq. cz¥sciq. uchwaly, 

obowiq.zujq.cy w zakresie okreslonym legendq.; 
2) 	 zalq.cznik nr 2 - rozstrzygniycie 0 sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktmy technicznej, ktore nalezq. do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach 
ich fmansowania, zgodnie z przepisami 0 finansach publicznych. 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okol0 1,1 ha, polozony w Rzeszowie na osiedlu Pulaskiego, 
w rejonie ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towamickiego, okreslony granicami 
oznaczonymi na zalq.czniku m 1 do niniejszej uchwaly. 

§ 3 

1. 	 W granicach planu wyznacza siy tereny 0 rozuym pTzeznaczeniu lub rozuych zasadach 
zagospodaTowania, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1) KDZ - teren drogi publicznej zbiorczej; 
2) KDL.1\, KDL.1 3, KDL.2, i KDL.23 - tereny drog publicznych lokalnych; 
3) KS\ i KS3 - tereny dworca autobusowego komunikacji lokalnej, alternatywnie tereny 

parkingu. 
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2. 	 W granicach terenu KDZ wydzie1a siy liniami podzialu wewnytrznego tereny oznaczone 
symbolami: 


1) [KDL.tz] i [KDL.22] - tereny drog publicznych lokalnych; 

2) [KS2] - teren dworca autobusowego komunikacji lokalnej, altematywnie teren parkingu. 


3. 	 Linie podzialu wewnytrznego terenu KDZ stanowi~ linie rozgraniczaj~ce terenow okreslonych 
w ust. 2. 

4 . 	 Linie rozgraniczaj~ce teTeny 0 rornym przeznaczeniu lub rornych zasadach zagospodarowania 
oraz linie podzialu wewnytrznego s~ scisle okreslone i obowi¥uj~ zgodnie z przebiegiem 
oznaczonym na rysunku planu. 

§4 

1. 	 Ilekroe w uchwale przywoluje siy symbole, 0 ktorych mowa w § 3 ust. 1 i 2, naleiy przez to 
rozurniec symbole zastosowane na zal~czniku nr 1 do uchwaly (rysunku planu), 
odpowiadaj~ce terenom 0 okreslonym w uchwale przeznaczelliu lub ustalonych zasadach 
zagospodarowania. 

2. 	 Ilekroe w uchwale jest mowa 0: 

1) 	linii podzialu wewnytrznego terenu KDZ - naleZy przez to rozumiec liniy wyznaczaj~c£!, 
w ramach przeznaczenia terellU KDZ, tereny 0 rozuym sposobie zagospodarowania, byd£!ce 
pod wiaduktem drogi KDZ, 0 ktorych mowa w § 3 ust. 2; 

2) drodze KDL.l - naleZy przez to rozumiee drogy publiczn£! lokaln£! zlokalizowan£! na 
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.l j , [KDL.1 2) i KDL.1 3; 

3) drodze KDL.2 - nalezy przez to rozumiee drogy publiczn£! lokaln<! zlokalizowan<! na 
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.2 j , [KDL.22) i KDL.23 ; 

4) terenie KS - naleZy przez to rozumiee dworzec autobusowy komunikacji lokalnej, 
altematywnie parking, zlokalizowany na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: KS j , [KS2) i KS3 ; 

5) drodze 1KDZ - naleZy przez to rozumiee drogy publiczn~ klasy Z (droga zbiorcza) 
wyznaczonq w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 
w rejonie Hotelu Rzeszow przy al. Ciepliftskiego w Rzeszowie uchwalonym uchwal~ 
Nr LXIII21112006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 5 wrzesnia 20061"., z pom. Zill.; 

6) drodze 3KDL tub 4KDL --: naleiy przez to rozumiec drogy publicznq klasy L (droga 
lokalna) wyznaczon~ w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszow przy al. Ciepliilskiego w Rzeszowie uchwalonym 
uchwalq Nr LXIII21112 006 Rady Miasta Rzeszowa z dni a 5 wrzesnia 2006 r., z pom. Zill.; 

7) drodze 5KDD - naleiy przez to rozlUniee drogy publiczn~ klasy D (droga dojazdowa) 
wyznaczon~ w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 
w rejonie Hotelu Rzeszow przy al . Ciepliftskiego w Rzeszowie uchwalonym uchwal~ 
Nr LXlIl21112006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 5 wrzesnia 2006 1"., Z pom. Zill.; 
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8) nieprzekraczaInej linii zabudowy - naleZy przez to rozumiec liniy, ktora wyznacza 
minimaln<! odleglosc lokalizacji elewacji budynku w stosunku do drog publicznych lub 
innych e1ementow planu, przy czym nie dotyczy ona takich elementow budynku, jak: 
schody zewnytrzne, pochylnie, zadaszenia, gzymsy, okapy, termoizolacja; ustalenia tego 
nie stosuje siy do wiat peronowych; 
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9) fi'oncie dzialki - nalety przez to rozurniec czysc dzialki budowlanej przylegaj~c~ do drogi, 
z kt6rej odbywa siy dostypnosc komunikacyjna okreslona w planie; 

10) uslugach nieuci¢iwych - nalety przez to rozumiec zabudowy, w kt6rej prowadzona jest 
dzialalnosc uslugowa lub handlowa, nie zaliczana do przedsiywziyc mog~cych zawsze lub 
potencjalnie znaCZqCO oddzialywac na srodowisko, w rozumieniu przepis6w 0 ochronie 
srodowiska, a true te, kt6rych dzialalnosc nie jest zwiqzana z emisjq zapach6w, 
widocznych dym6w i opar6w; 

11) przestrzeni og61nodostypnej - nalety przez to rozurniec przestrzen, kt6ra posiada dostyp 
bez zadnych ograniczen, w tym podmiotowych, organizacyjnych, finansowych 
i czasowych; 

12) miejscach do parkowania - nalezy przez to rozumlec ImeJsca do parkowania 
samochod6w osobowych, w tym miejsca przeznaczone na parkowane pojazd6w 
zaopatrzonych w karty parkingow~ 0 kt6rej mowa w ustawie 0 ruchu drogowym. 

§ 5 

1. 	 Ustalenia niniejszej uchwaly odnosnie do parametr6w i wskainik6w urbanistycznych, a takze 
linii zabudowy, dotycz~ zabudowy znajduj~cej siy ponad poziomem terenu. 

2. 	 Ustalone w planie zasady ksztaltowania zabudowy, wskainiki zagospodarowania terenu nie 
dotycz~ dzialek budowlanych wydzielanych wylqcznie dla urzqdzen infi'astmktury 
technicznej, w szczeg6lnosci dla stacji trallsformatorowych SN/nN. 

§6 

1. 	 Na calym obszarze objytym granicami planu, ustala siy strefy ochrony konserwatorskiej 
zasob6w archeologicznych stanowiska archeologicznego Nr 17 (AZP 103 - 76/56) 
wpisanego do wojew6dzkiej i gminnej ewidencji zabytk6w. 

2. 	 Tereny polozone w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, okt6rej mowa w ust. 1, 
na1ety zagospodarowac zgodnie z ustaleniami dla poszczeg6lnych teren6w objytych planem. 

§7 

Zasady modemizacji i rozbudowy systemu komunikacji: 
1) system komunikacji w granicach obszaru planu tworz~: 

a) droga publiczna klasy Z (zbiorcza), oznaczona na rysunku planu symbolem KDZ, 
b) drogi publiczne klasy L (lokalne), oznaczone na rysunku planu symbolami: KDL.l" 

[KDL.1 2] i KDL. b - droga KDL.l i symbolarni: KDL.2" [KDL.22] i KDL.23 - droga 
KDL.2; 

2) 	 powi'lZanie ukladu komunikacyjnego obszaru objytego planem z ukladem komunikacyjnym 
zewnytrznym nastypuje poprzez: 

a) 	 drogy publicznq zbiorczq KDZ, przebiegajqcq wiaduktem (Wiadukt Slqski) w ciqgu ulic 
publicznych: Krakowska - Pilsudskiego, kt6re l~cz~ siy z Rondem Unii Europejskiej oraz 
Rondem Dmowskiego, 

b) istniejqcy zjazd publiczny jednokierunkowy z drogi 1KDZ (al. Pilsudskiego) na drogy 
publicznq lokaln~ KDL.2, 

c) projektowany zjazd publiczny jednokierunkowy z drogi publicznej lokalnej KDL.2 na 
drogy 1KDZ (al. Pilsudskiego), ustalony w liniach rozgraniczajqcych drogy 1 KDZ, 
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d) 	 drogy publicZllq lokalnq KDL.1 (stanowiqC4 cZysc ul. Borelowskiego), kt6ra lqczy siy 
z drogq publicZllq lokalnq KDL.2 oraz z publicZllymi ulicami: 3KDL (Borelowskiego -
Czarnieckiego - Jabl011skiego -- Grunwaldzkq), Grottgera, Chlopickiego, 5KDD 
(Kasprowicza) i ks. Jalowego, 

e) 	 drogy publicZllq lokalnq KDL.2 (stanowiqC4 cZysc ul. Towarnickiego), ktora lqczy siy 
z drog,! publicznq lokalnq KDL.I oraz z publicznymi ulicami: 4KDL (Fowarnickiego) , 
5KDD (Kasprowicza) i ks. Jalowego; 

3) 	 zasady zagospodarowania poszczegolnych terenow komunikacji oraz zasady obslugi 
i powi'tZafl komunikacyjnych teren6w 0 roznym przeznaczeniu objytych granicami planu 
okreslajq przepisy szczegolowe niniejszej uchwaly. 

§8 

Ustalenia dotyczqce zasad modemizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej: 

1) 	dopuszcza siy infrastruktury technicznq niezwiqzanq z obslugq terenow objytych planem pod 
warunkiem, ze nie wykluczy to moZliwosci zagospodarowania terenow zgodnie z ich 
przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania okreslonymi w planie; 

2) przy zagospodarowaniu obszaru objytego planem nalezy uwzglydnic uwarunkowania 
wynikajqce z przebiegu istniejqcych sieci infrastmktUlY technicznej poprzez zachowanie 
wymaganych przepisami odleglosci lokalizowanych obiektow od tych sieci; w przypadku 
wystqpienia kolizji projektowanych obiektow z istmencymi sieciami infrastmktury 
teehnicznej dopuszcza siy ieh przebudowy, zmiany trasy lub lokalizacji - stosownie do 
planowanego zagospodarowania; 

3) zaopatrzenie w wody z sieci wodociqgowej opartej 0 ujycie wody dla miasta Rzeszowa, w tym: 
a) z istniejqcego wodociqgu usytuowanego w ulicy Towamickiego, 
b) poprzez budowy przylqezy 0 srednicach rue mniejszych niz 32 mrn, 
c) zapewnienie wody do cel6w przeciwpozarowych z sieci wodociqgowej 0 srednicy nie 

mniejszej niz 110 lI1m; 

4) 	 odprowadzanie sciekow komunalnych do systemu kanalizacji sanitamej zakonczonego 
oczyszczalniq sciekow polozonq poza obszarem planu, w tym: 


a) do istniejqcego kanalu sanitarnego usytuowanego w ulicy Towarnickiego, 

b) poprzez budowy przylqczy 0 srednicach nie mniejszych niz 160 mm; 


5) 	 odprowadzenie sciek6w przemyslowych pochodzqcych z prowadzonej dzialalnosci 
rozwi'tZac w sposob nie powodujqcy zanieczyszczenia w6d powierzchniowych, podziemllych 
oraz gruntu, poprzez odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej; 

6) 	 odprowadzanie w6d opadowych i roztopowych z ulic i plac6w oraz teren6w zabudowy do 
systemu sieci kanalizacji deszczowej, w tym: 

a) do istniejqcego kanalu deszczowego usytuowanego w ul. Borelowskiego, 
b) poprzez rozbudowy sieci 0 kanaly deszczowe 0 srednicach nie mniejszych nit 200 mm; 

7) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej niskiego cisnienia, w tym: 
a) z istniejqcego gazociqgu niskiego cisnienia, usytuowanego w ulicy Towarnickiego, 
b) po rozbudowie sieci 0 gazociqgi 0 srednicach nie Illlliejszych niz 40 mm; 

8) 	 zaopatrzenie w energiy cieplnq i cieplq wody uZytkowq: 
a) 	 z indywidualnych ir6del dystIybucji ciepla z wykorzystaniem gazu ziemnego, 

niskoemisyjnych urzqdzen grzewczych na paliwa stale, odnawialnych irodel energii oraz 
energii elektrycznej, 
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b) dopuszcza siy z miejskiej sieci cieplowniczej poprzez budowy cieploci~gu 0 srednicy nie 
mniejszej nii; 20 mm, stanowi,!cego odgalyzienie od cieploci~gu usytuowanego w rejonie 

ulicy Towarnickiego, poza poludniowo- zachodni,! graniq planu; 

9) zaopatrzenie w energiy elektryczn~ - z istniej~cej sieci elektroenergetycznej, przy czym 
dopuszcza siy jej rozbudowy 0 nowe stacje transfonnatorowe SN/nN oraz podziemne lillie 
sredniego i niskiego napiycia, a takZe przebudowy, remont lub likwidacjy i budowy Iinii 
elektroenergetycznych w nowej lokalizacji; 

10) dopuszcza siy stosowanie urz~dzen wykorzystuj,!cych energiy wytworzon'! w odnawialnych 
ir6dlach energii, takich jak: pompy ciepla, kolektory sloneczne i urz,!dzenia fotowoltaiczne, 
o mocy nieprzekraczalnej 100 kW; 

11) zapewnienie telekomunikacji poprzez telekomunikacyjne sieci bezprzewodowe lub 
przewodowe podziemne. 

§9 

1. 	 Gromadzenie odpad6w komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie z obszaru planu na zasadach 
obowi(}Zuj,!cych w gminie. 

2. 	 Gromadzenie i usuwanie odpad6w, powstalych w wyniku prowadzenia dzialalnosci uslugowej, 
w spos6b nie zagraZajqcy srodowisku i terenom sqsiednim, zgodnie z obowi(}Zuj,!cymi w tym 
zakresie przepisami odrybnymi w dostosowaniu do prowadzonej dzialalnosci. 

§ 10 

Do czasu realizacji ustalen planu tereny objyte planem pozostawia Sly w dotychczasowym 
uZytkowaniu. 

§ll 

Ustala siy stawky procentow~ na podstawie kt6rej okresla siy jednorazow,! oplaty 
z tytulu wzrostu wattosci nieruchomosci w zwi¥ku z uchwaleniem planu - w wysokosci 30%. 

Rozdzial2 


PRZEPISY SZCZEGOLOWE 


§ 12 

1. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ, 0 powierzchni okolo 0,399 ha, 
okrdlony Iiniami rozgraniczaj,!cymi i granic,! planu, przeznacza siy: 
1) pod drogy publicznq zbiorczq KDZ (zlokalizowanq na wiadukcie); 

oraz 
2) pod wydzielone w liniach rozgraniczajqcych drogy KDZ, liniami podzialu wewnytrznego, 

z zastrzezeniem § 3 ust. 3, tereny pod wiaduktem, oznaczone na IYSUnkU planu 
symbolami: 
a) [KDL.121 0 powierzchni okofo 0,063 ha - pod czysc drogi publicznej lokalnej 

KDL.l, 0 kt6rej mowa w § 4 ust 2 pkt 2, 
b) [KDL.22], 0 powierzchni okolo. 0,048 ha - pod cZysc drogi publicznej lokalnej 

KDL.2, 0 kt6rej mowa w § 4 ust 2 pkt 3, 
c) 	 [KS2], 0 powierzchni okolo 0,288 ha - pod czysc terenu dworca autobusowego 

komunikacji lokalnej, alternatywnie pod czysc parkingu KS, 0 kt6rym mowa 
w § 4 ust 2 pkt 4. 
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2. Zasady i parametry zagospodarowania terenu: 
1) szerokosc w liniach rozgraniczaj~cych drogy publiczn~ zbiorcz,! KDZ, zlokalizowan~ na 

wiadukcie - nie mniejsza niz 30 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) 	 pararnetry i zasady zagospodarowania drogi, 0 ktorej mowa w pkt 1: 

a) jezdnia jednoprzestrzenna 0 szerokosci nie mniejszej jak dla czterech pasow ruchu, 
b) dopuszcza siy dodatkowe pasy ruchu, wynikaj,!ce z potrzeb organizacji ruchu 

drogowego, 

c) obustronne chodniki oddzielone od jezdni, 

d) dopuszcza siy sciezki rowerowe oddzielone od jezdni, 

e) zakazuje siy parkowania; 


3) na terenach: [KDL.12], i [KDL.22] - przejazdy drogowe pod wiaduk1em drogi KDZ; 
4) teren [KDL. h], nalei:y zagospodarowac l,!cznie z terenami: KDL.l) i KDL. h 0 ktorych 

mowa w § 13 ust. 1, na zasadach ustalonych w § 13 ust. 2 i 3 niniejszej uchwaly; 
5) teren [KDL.22] nalezy zagospodarowac l,!cznie z terenarni: KDL.2), i KDL.23, 0 ktorych 

mowa w § 14 ust. 1, na zasadach ustalonych w § 14 ust. 2 i 3 niniejszej uchwaly; 
6) na terenie [KS2] - dworzec autobusowy komunikacji lokalnej, altematywnie 

parking; 
7) 	 teren [KS2] nalei:y zagospodarowacl,!cznie z terenami: KS) i KS3, 0 ktorych mowa w § 15 

ust. 1, na zasadach ustalonych w § 15 ust. 2, 3 i 4, altematywnie na zasadach ustalonych 
w § 15 ust. 5, 6 j 7 niniejszej uchwaly, pod warunkiem, ze nie wykluczy to moZliwosci 
zagospodarowania terenu KDZ zgodnie z jego przeznaczeniem zasadarni 
zagospodarowania okreSlonymi w planie. 

3. 	 Zasady powi'!Zail komunikacyjnych: 
1) 	 dostypnosc komlmikacyjna kolowa i piesza drogi, 0 ktarej mowa w ust. 1 pkt 1: 

a) na zasadach okreslonych w § 7 pkt 2 lit. a, b i c, 
b) z drag: KDL.l i lKDL.2 poprzez uklady drog publicznych znajduj~cych siy poza 

granicarni planu; 
2) 	 dostypnosc komunikacyjna kolowa i piesza terenaw, 0 ktarych mowa w ust. 1 pkt 2, na 

zasadach okreslonych dla drag: KDL.l, KDL.2 i terenu KS, odpowiednio w: § 13 ust. 3, 
§ 14 ust. 3 i § 15 ust. 4, altematywnie ust. 7. 

§13 

1. 	 Tereny oznaczone na rysunku planu symbolarni: KDL.lj, 0 powierzchni okolo 0,0015 ha 
i KDL. h 0 powierzchni okolo 0,234 ha, okreSlone granicami planu i liniarni 
rozgraniczaj~cymi, przeznacza siy pod cZysci drogi publicznej lokalnej - KDL.l, 0 ktarej 
mowa w § 4 ust 2 pkt 2. 

2. 	 Zasady i parametry zagospodarowania terenaw: KDL.l1 i KDL. h 
1) nalezy zagospodarowacl~cznie z terenem [KDL.12], 0 ktarym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 

lit. a,jako teren KDL.l; 
2) szerokosc w liniach rozgraniczaj~cych drogy KDL.l - nie mniejsza nii: 12 m, jak na 

rysunku planu; 
3) jezdnia - 0 szerokosci nie muiejszej niz 7 m; 
4) dopuszcza siy dodatkowe pasy ruchu wynikaj~ce z potrzeb organizacji ruchu d:rogowego; 
5) chodniki - co najmniej jednostronny; 
6) dopuszcza siy sciei:ky rowerow~; 
7) dopuszcza siy miejsca do parkowania; 
8) dopuszcza siy sieci infrastruktury i uzbrojenia terenu nie zwi'!Zane z drog~ - poza jezdni~; 
9) teren niezainwestowany nalei:y zagospodarowac pod zielen przydroZn~ urz~dzonq; 

10) dopuszcza 	 siy wyl~cznie nosniki reklamowe zintegrowane z miejskim systemem 
infonnacji wizualnej lub systemem oswietlenia wzdluz drag publicznych; 

11) tereny: KDL.l1 i KDL.13 nalezy zagospodarowac l~cznie z terenem [KDL.lz] jako jedn~ 
dzialky budowlan~. 
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3. 	Zasady powi'lZall komunikacyjnych: 
dostypnosc komunikacyjna kolowa i piesza - z drogi publicznej lokalnej KDL.2, 
z publicznych uIic: 3KDL, Chlopickiego, z drogi publicznej KDZ poprzez uklady drog 
publicznych znajduj'lcych siy poza granicami planu, w tym poprzez zjazdy publiczne 
jednokiemnkowe, 0 ktorych mowa w § 7 pkt 2 lit. b i c, bydqce poza wschodniq granicq 
planu. 

§ 14 

1. 	 Tereny oznaczone na rysllnku plallu symbolami: KDL.2], 0 powierzchni okolo 0,054 ha 
i KDL.23, 0 powierzchni okolo 0,074 ha, okreslone granicami planu i liniami 
rozgraniczajqcymi, przeznacza siy pod cZysci drogi publicznej lokalnej - KDL.2, 0 ktorej 
mowa w § 4 ust 2 pkt 3. 

2. 	 Zasady i parametry zagospodarowania terenow: KDL.2[ i KDL.23: 
1) nalezy zagospodarowac lqcznie z terenem [KDL.2z]' 0 kt6rym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 

lit. b, jako teren KDL.2 
2) szerokosc w liniach rozgraniczaj<j,cych drogy KDL.2 - nie mniejsza niz 12 rn, 

z poszerzeniem w rejonie skrzyzowania z drogq KDL.1, jak na rysunku planu; 
3) jezdnia - 0 szerokosci nie mniejszej niz 7 m; 
4) dopuszcza siy dodatkowe pasy mchu wynikaj~ce z potrzeb organizacji mchu drogowego; 
5) chodniki - co najmniej jednostronny; 
6) dopuszcza siy scieZky rowerowq; 
7) dOpllszcza siy miejsca do parkowania; 
8) dopuszcza siy sieci infrastruktury i uzbrojenia terenu nie zwi'lZane z drogq - poza jezdniq; 
9) teren niezainwestowany naleZy zagospodarowac pod zielen przydroZnq urzqdzonq; 
10) dopuszcza siy wylqcznie nosniki reklamowe zintegrowane z miejskim systemem 

infonnacji wizualnej lub systemem oswietlenia wzdluz dr6g publicznych; 
11) w zagospodarowaniu terenu [KL2] naleZy uwzglydnic elementy konstmkcyjne wiaduktu 

- filary wiaduktu; 
12) tereny: KDL.2[ i KDL.23 naleZy zagospodarowac lqcznie z terenem [KDL.2z], jako jednq 

dzialky budowlanq. 

3. 	 Zasady powi'lZaiI komunikacyjnych: 
dostypnosc komunikacyjna kolowa i piesza - z drogi publicznej lokalnej KDL.l, z drogi 
publicznej 4KDL, z drogi publicznej KDZ poprzez uklady drog publicznych znajduj<j,cych siy 
poza granicami planu, w tym poprzez zjazdy publiczne jednokiemnkowe, 0 kt6rych mowa 
w § 7 pkt 2 lit. b i c, bydqce poza wschodniq granicq planu. 

§ 15 

1. 	 Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: KS[, 0 powierzchni okolo 0,145 ha 
okreslony liniami rozgraniczajqcymi i KS3, 0 powierzchni okolo 0,193 ha, okreslony liniami 
rozgraniczaj,!cymi i granicami planll, przeznacza siy pod czysci dworca autobusowego 
komunikacji lokalnej wraz z budynkiem obslugi pasaZer6w, altematywnie pod czysci 
parkingu wraz z budynkiem uslug nieuci!!i:liwych - KS, 0 kt6lyIn mowa w § 4 ust 2 pkt 4. 

2. 	 Zasady ksztahowania zabudowy oraz wskainiki zagospodarowania teren6w KS[ i KS3: 

1) naleZy zagospodarowac l~cznie z terenem [KSz]' 0 ktorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 
lit. c, jako teren KS; 

2) nieprzekraczalne 1inie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, przy czym ustalenia tego 
nie stosuje siy do infrastruktury technicznej i wiat peronowych; 

3) powierzchnia zabudowy -nie wiyksza niz 10 % powierzchni dzialki budowlanej; 
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4) intensywnosc zabudowy - nie mniejsza nii: 0,02 i nie wiyksza nii: 0,2 w stosunku do 
powierzchni dzialki budowlanej; 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie mniejsza niz 1 % powierzchni dzialki 
budowlanej ; 

6) maksymalna wysokosc zabudowy - nie wiyksza niz 15 m, przy czym ustalenia tego 
nie stosuje siy do inwestycji celu publicznego z zakresu l£lcznosci publicznej; 

7) gabaryty obiektow: 
wysokosc budynku, mierzona od poziomu terenu przed glownym wejsciem do budynku 
do gomej krawydzi elewacji - nie wiyksza nii: 12 m; 

8) 	 dachy: 

a) dach lub stropodach plaski, 0 nachyleniu polaci nie wiykszym niz 10°, 

b) pokrycie dachu w odcieniach kolorow: szarego i czarnego, 

c) dopuszcza siy sytuowanie instalacji fotowoltaicznej; 


9) 	 elewacje: 
a) 	 okladziny elewacyjne z materialow 0 wysokim standardzie i wysokich walorach 

estetycznych, kolorem nawi¥ujllce do znajdujllcego siy w sllsiedztwie budynku 
Galerii Rzeszow, 

b) 	 dopuszcza siy przeszklenia na powierzchni nie wiykszej niz 60 % powierzchni 
elewacji, 

c) dopuszcza siy sytuowanie instalacji fotowoltaicznej, 
d) dopuszcza siy lokalizacjy znakow informacji wizualnej, w szczegolnosci szyldu 

umieszczonego na elewacji budynku, 0 powierzchni nie przekraczajllcej 10 % 
powierzchni e1ewacji; 

10) na terenie KS naleZy: 
a) wyznaczyc stanowiska przyjazdowe, odjazdowe i postojowe dla autobusow oraz 

perony dla pasaZerow; 
b) na peronach dla pasai:erow stosowac wiaty z materialow przezroczystych, 
c) zapewnic rozdzial ruchu pieszego od ruchu autobusowego i odpowiednie 

wymagania osob niepelnosprawnych; 
11) w zagospodarowaniu terenu [KS2] naleZy uwzglydnic elementy konstrukcyjne 

wiaduktu - przyczolek, schody i filary wiaduktu; 
12) tereny: KS] i KS3 nalezy zagospodarowac l£lcznie z terenem [KS2] jako przestrzen 

og6lnodostypnll; 
13) front dzialki - od drog: KDL.llub KDL.2; 

3. 	 Zasady ksztaltowania dzialek budowlanych: 
Tereny: KS 1 i KS3 naleZy zagospodarowa6 lllcznie z terenem [KS2] jako jednll dzialky 
budowlanlh przy czym dopuszcza siy wydzie1enie dzialek, 0 ktorych mowa w § 5 ust. 2. 

4. 	 Zasady obslugi komunikacyjnej : 
1) dostypnosc komunikacyjna kolowa i piesza: z drogi KDL.l lub drogi KDL.2; 
2) miejsca do parkowania - lokalizowane na wlasnej dzialce: na terenie lub podziemne; 

dopuszcza siy miejsca do parkowania w liniach rozgraniczaj'lcych drogi: KDL.l i KDL.2; 
3) liczba miejsc do parkowania - nie mniejsza niz 7. 

5. 	 Zasady ksztahowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu parkingu 
wraz z budynkiem uslug nieuci¥liwych: 
1) obowi¥uj'l ustaleniaust. 2 pkt 1-9,11 i 13; 
2) parking w poziomie terenu --'- nie wiycej niz 150 stanowisk dla sarnochod6w osobowych, 

z obowi¢iem nasadzenia drzew ozdobnych w ilosci nie mniejszej niz 1 drzewo 
na 5 stanowisk parkingowych; 

3) dopuszcza siy parking podziemny. 

6. 	 Zasady ksztahowania dzialek budowlanych: wedlug ustalen ust. 3. 
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7. 	 Zasady obslugi komunikacyjnej: wedffig ustaleil ust. 4 pkt 1. 

Rozdzial3 

PRZEPISY ZMIENIAJJ\CE 

§ 16 

1. 	 W uchwale Nr LXIII21112006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 5 wrzesnia 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie 
Hotelu Rzeszow przy al. Cieplmskiego w Rzeszowie wprowadza siy nastypujqce zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. Plan obejmuje obszar 0 powierzchni ok. 7,21 ha, polozony w centrum miasta, 
w rejonie al. Cieplinskiego i aI. Pilsudskiego w Rzeszowie."; 

2) w § 3 w ust.l : 

a) ucbyla siy pkt 3, 


b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5) przeznaczenie terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ, olqcznej 
powierzchni ok. 2,29 ha, pod drogi publiczne zbiorcze;", 

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
,,6) przeznaczenie terenow oznaczonycb na rysunku planu symbolem KDL, olqcznej 
powierzclmi ok. 1,25 ha, pod drogi publiczne lokalne;"; 

3) w § 6: 

a) w ust. 3 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: 


"a) w poziomie partern i I piytra wzdluz drog publicznych zbiorczych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 1KDZ i 2KDZ oraz od drogi publicznej lokalnej wyznaczonej 
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nr 28811112016 uchwalonym 
uchwalq Nr Lll097/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 paidziemika 2017 r., 
oznaczonej na rysunku tego planu symbolami: KDL.2 j , [KDL.22J i KDL.23 (KDL.2):", 

b) w Ust. 4 w pkt I lit. b otrzymuje brzmienie: 
"b) dopuszcza siy podjazd do hotelu, z przekroczeniem ciqgu pieszego wzdluZ 
poludniowej linii zabudowy, w rejol1ie skrzyzowania drog publiczl1ych lokalnych 
wyznaczol1ych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzenl1ego Nr 288/1112016 
uchwalonym uchwalq Nr Ll1097/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 paidziemika 
2017 r., oznaczol1ych l1arysunku tego planu symbolami: KDL.l j , [KDL.1 2], KDL. b 
(KDL.l) i KDL.21 , [KDL.221 KDL.23 (KDL.2),"; 

4) uchyla sil( § 9; 

5) w § 10: 

a) ,\\rprowadzel1ie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
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"Teren oznaczony na IYSUnkU planu symbolem lKDZ, 0 powierzcbni ok. 1,65 ha, 
okreslony liniami rozgraniczaj1lcymi i granic1l planu, przeznacza siy pod drogy publiczn1l 
zbiorcz1l zlokalizowan1l w czysci na wiadukcie, a takze pod drogi publiczne 
jednokierullkowe usytuowane Obustrollnie, stanowi1lce zjazd i wjazd na drogy zbiorcz~ 
uslugi komercyjne, w szczeg6lnosci hotelowe, kultury. adrninistracji oraz obiekty 

m2handlowe, w tym 0 powierzchni sprzedaZy powyzej 2000 oraz pod urz1ldzenia 
infrastruktury technicznej, z uwzglydnielliem llast«puj1lcych zasad:", 

b) pkt 6 otrzymuje brzmiellie: 
,,6) dopuszcza si« podjazd do hotelu, usytuowanego na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem UCIMZ-K, z przekroczeniem ci1lgu pieszego wzdluz poludniowej linii 
zabudowy, z jednokierullkowego zjazdu z drogi publicznej zbiorczej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem lKDZ w rejonie skrzyzowania dr6g publicznych lokalllych 
wyznaczollych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288111/2016 
UChWalOllym uchwal1l Nr LlI097/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 paidziemika 
2017 r., oznaczonych na rysunkll tego planu symbolami: KDL.l], [KDL. b], KDL. h 
(KDL.1) i KDL.2}, [KDL.221 KDL.23 (KDL.2);", 

c) 	 uchyla si« pkt 11, 

d) 	pkt 17 otrzymuje brzmienie: 
,,17) dost«pnosc komunikacyjna - ze skrzyzowania dr6g publicznych zbiorczych 
oznaczollych na rysunku planu symbolami IKDZ i 2KDZ i z drogi publicznej lokalnej 
wyznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288/1112016 
uchwalonym uchwal1l Nr Ll1097/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 paidzierllika 
2017 r., oznaczonej na rysunku tego planu symbolami: KDL.21, [KDL.22] i KDL.23 
(KDL.2);"; 

6) § 12: 
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmiellie: 

"TerellY oznaCZOlle lla rysullku planu symbolem 3KDL, 0 powierzchni ok. 1,20 ha, 
wyznaczolle lilliami rozgraniczaj1lcymi i grallic1l planu, przeznacza si« pod drog« 
publiczn,! lokalll~ a takze urz,!dzellia illfrastruktury techllicznej, z uwzgl«dnielliem 
nast«puj,!cych zasad:", 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
,,8) dost«pnosc komunikacyjna - z drogi publicznej lokalnej wyzllaczollej 
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288/11/2016 uchwalonym 
uchwall! Nr Ll1097/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 paidziemika 2017 1'., 

oznaczonej na IYSUnkU tego planu symbolami: KDL.2 1, [KDL.22] iKDL.23 (KDL.2), 
drogi publicznej dojazdowej oznaczollej na lYsunku planu symbolem 5KDD, 
z ul. Grottgera;", 

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
,,9) nad drog,! publiczn1llokaln,! oznaczonl! na lysunku planu symbolem 3KDL wiadukt 
w ci,!gu drogi publiczllej zbiorczej oznaczollej lla rysunku planu symbolem 2KDZ;"; 

7) 	w § 13: 
a) wprowadzellie do wyliczellia otrzymuje brzmienie: 
"TerellY oznaczolle lla rysunku planu symbolem 4KDL, 0 powierzchni ok. 0,046 ha, 
wyznaczolle liniarni rozgraniczaj,!cymi i graniq planu, przeZllacza si« pod drog« 
publicZll'! lokalll,!, a takZe urz,!dzenia infrastruktury technicznej, z uwzglydnieniem 
llastypuj,!cych zasad:", 
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b) pkt 4 otrzymuje brzmiellie: 
,,4) dostypnosc komunikacyjna - z drogi publicznej lokalnej wyznaczonej 
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzenllego Nr 288111/2016 uchwalonym 
uchwali:l Nr Lll097/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 paidziemika 2017 r., 
oznaczonej na rysunku tego planu symbolami: KDL.2 1, [KDL.22J i KDL.23 (KDL.2) 
drogi publiczllej dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDD oraz 
od ul. ks. Jalowego;"; 

8) w § 25 uchyla siy pkt 1. 

Rozdzial4 

PRZEPISY KONCOWE 

§ 17 

Wykonanie Uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 18 

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

Przewodniczi:lcy 
Rady Miasta Rzeszowa 

~j)ec 
- Andrzei\oec 
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UZASADNIENIE 

do uchwaly NrL/1097/2017 Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 24 paidziernika 2017 r. 


w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 288/1112016 w rejonie ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie 


Przystl!pienie do sporz,!dzenia projektu planu Nr 288/11/2016 w rejonie ul. Borelowskiego, 
ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie nast~pilo w oparciu 0 uchwal~ 
Nr XXXIV1707/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22listopada 2016 r. 

Uchwall! 0 przystl!Pieniu do sporzl!dzenia planu zostal objyty obszar 0 powierzchni okolo 1,1 ha, 
polozony w srodmidciu na osiedlu Pulaskiego w rejonie Wiaduktu Sll!skiego i ulic: Borelowskiego, 
Kasprowicza i Towarnickiego w Rzeszowie. 

Teren objyty opracowywanym projektem planu stanowi fragment Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/512004 w rejonie Hotelu Rzeszow przy a1. Cieplinskiego 
w Rzeszowie uchwalonego uchwalq Nr LXIII21 1/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 5 wrzesnia 
2006 f., Z pom. zm. 
Na tym fragmencie planu Nr 75/5/2004 przewidziano nastypujqce przeznaczenie terenow oznaczonych 
na lysunku planu symbolarni: 
1 KDZ - pod drogy publicznl! zbiorcz'b 
3KDL, 4KDL - pod drogi publiczne lokalne, 
KS - pod parking, w poziomie terenu na nie wiycej niz 150 stanowisk postojowych dla samochodow 

m2osobowych oraz obiekt uslug komercyjnych 0 powierzchni zabudowy nie wiykszej niz 120 

i wysokosci budynku Iqcznie z dachem nie wiykszej niz 6,5 m. 

W przepisach przejsciowych i koncowych planu ustalono, ze tereny KS, do czasu zagospodarowania 

zgodnie z przeznaczeniem - pod parking - przeznacza siy pod podmiejski dworzec autobusowy, 

pozostawiajqc najego terenie obiekt uslug komercyjnych 0 parametrachjak wyzej. 


Obecnie na terenie KS funkcjonuje dworzec autobusowy komunikacji lokalnej pozostajqcy w gestii 

Zarzqdu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. 


Z wnioskiem 0 zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 

w rejonie Hotelu Rzeszow przy al. Cieplillskiego w Rzeszowie wystqpil Zarzqd Transportu 

Miejskiego w Rzeszowie, poniewaZ, w oparciu 0 ustalenia powyzszego planu (ustalony obiekt uslug 

komercyjnych, I kondygnacja), nie mogi uzyskac pozwolenia na budowy nowego dworca komunikacji 

lokalnej wraz z budynkiem obslugi pasaZerow (obiekt publiczny, II kondygnacje), ktory zamierza 

realizowac w latach 2017 - 2018 w ramach projektu "Rozwoj systemu transportu publicznego 

w Rzeszowie" z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020. 

Miejscowy plan jest sporzqdzany w celu umozliwienia realizacji autobusowego dworca komunikacji 

lokalnej. W projekcie planu uwzglydniono wniosek ZTM. 


W projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288/1112016 w rejonie 

ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie przyjyto ustalenia dotyczl!ce 

przeznaczenia terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 


1) KDZ, 0 powierzchni okolo 0,399 ha, pod drogy publicznq zbiorczq; 
2) KDL.l1 i KDL. h, 0 lqcznej pow,ierzchni okolo 0,299 ha, Iqcznie z terenem wydzielonym 

[KDL. h], pod drogy publicznqlokalnq KDL.l (ul. Borelowskiego); 
3) KDL.2J i KDL.23, 0 lqcznej powierzchni okolo 0,176 ha, lqcznie z terenem wydzielonym 

[KDL.22] pod drogy publicznq lokalnq KDL.2 (ul. Towamickiego); 
4) 	KS1 i KS3, 0 lqcznej powierzclmi okofo 0,625 ha, lqcznie z terenem wydzielonym [KS2], pod 

dworzec autobusowy komunikacji lokalnej wraz z budynkiem obslugi pasaZerow, 
altematywnie pod parking wraz budynkiem uslug nieuciq.zliwych KS. 
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Tereny wydzielone:[KDL.12], [KDL.22] i [KS2] znajduj~ siy pod wiaduktem drogi KDZ, stanowi~jej 

powierzchniy, s~ zagospodarowywane l~cznie z odpowiednimi terenami by~cymi poza wiaduktem. 


W projekcie planu zostaly uwzglydnione wnioski Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w. Na calym 

obszarze objytym granicami planu, ustalono streft; ochrony konserwatorskiej stanowiska 

archeologicznego nr 17 (AZP103 -76/56), wpisanego do wojew6dzkiej i gminnej ewidencji zabytk6w 

miasta Rzeszowa. 

Dla wyeksponowania obiekt6w zabytkowych znajduj~cych sit; na terenach s~siaduj~cych 

z obszarem planu, zostala odpowiednio uksztaltowana linia zabudowy w czt;sci poludniowej terenu 

planu, pozwalaj~ca na wgl~d z drogi KDL.2 na willt; przy ul. Kasprowicza 6 i dom mieszkalny przy 

ul. Towarnickiego 5. Zaproponowano takze na terenie dworca autobusowego komunikacji lokalnej KS 

zastosowanie przezroczystych wiat na peronach dla podr6rnych. 


Przy realizacji dworca, najwazniejszym elementem bt;dzie budowa dworcowego pawilonu obslugi 

pasazer6w, w kt6rym, zgodnie z wnioskiem ZTM, znajd,! sit;: poczekalnia dla pasazer6w, kasy 

biletowe, pomieszczenia dla obslugi dworca, pornieszczenia socjalne dla kierowc6w autobus6w, 

a takze pomieszczenia techniczne dla potrzeb teleinformatycznej obslugi dworca. 

Budynek dworca bt;dzie obiektem nowoczesnym, energooszczydnyrn, w kt6ryrn wykorzystane zostan~ 


m.in. panele fotowoltaiczne, pompy ciepla. 

Zostanie ulozona nowa nawierzchnia na terenie dworca, wybudowane nowe zadaszone perony wok6l 

placu manewrowego. 

Realizacja projektu spowoduje zmiany w zagospodarowaniu obecnego dworca. 

Nast~pi likwidacja istniejqcej poczekalni dworcowej znajduj~cej sit; w poludniowo-wschodnim rejonie 

placu. 

Nowy budynek zostanie usytuowany w p6lnocno-wschodniej czt;sci placu dworcowego, w s~siedztwie 


Galerii Rzesz6w. 

Narzucono wykonczenie elewacji budYllku okladzinarni z material6w 0 wysokim standardzie 

i wysokich walorach estetycznych, kolorem llawi~uj~ce do Galerii Rzesz6w, dopuszczono 

przeszklenia i sytuowanie instalacji fotowoltaicznej. 

W celu ochrony krajobrazu, w projekcie planu dOPUSZCZOllO tylko zllaki informacji wizualnej, 

w szczeg6hlOsci szyldu umieszczonego lla elewacji budynku, 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % 

powierzchlli elewacji. 

W przypadku realizacji parkingu wraz z obiektem uslugowym, w projekcie planu, przyjt;to: 

nieprzekraczalne linie zabudowy, powierzchniy zabudowy, powierzchnit; biologicznie czynnq, 

intensywnosc zabudowy, maksyrnalnq wysokosc zabudowy, wysokosc budynku uslugowego, jego 

dach i elewacje jak dla budynku dworca. Okreslono maksyrna1nq liczby miejsc do parkowania w 

poziomie terenu - 150 stanowisk, z dopuszczeniem parkingu podziemnego. 


W Studium Uwarunkowail i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzellnego Miasta Rzeszowa, 

uchwalonym uchwalq Nr XXXVIII 1 13/2000 z dnia 4 lipca 2000 L, z p6in. Zill., teren obszaru planu 

jest przeznaczony pod parkingi, dworce PKS, PKP. 


Plan zostal opracowany przy uwzglt;dnieniu wszystkich uwarunkowail wystt;pujqcych na terenie 

objt;tym jego granicarni, a ustalenia projektu planu S,! zgodne ze Studium. 


Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288/1112016 w rejonie 

ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie wraz z niezbydnymi 

dokumentami planistycznymi, w tym prognozq oddzialywania na srodowisko oraz prognOZq skutk6w 

finansowych, zostal opracowany zgOdllie Z obowiqzuj,!cymi w tym zakresie przepisarni ustawy z dnia 

27 marca 2003 L 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 L, poz. 1073) oraz 

rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 L W sprawie wymaganego zakresu 

projektu rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 f., poz. 1587). 

W trakcie sporzqdzania projektu planu miejscowego przeprowadzono strategiczn,! ocent; 

oddzialywania (ustalen planu) na srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do 

wyrnog6w ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostt;pnieniu informacji 0 srodowisku i jego 
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ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko 

(Dz. U. z 2013 r. poz.1235, z poin. zrn.). 

Plan zostal sporzqdzony z dochowaniern obowi~zuj~cych procedm wynikaj~cych z ww. przepisow. 


Uzasadnienie wyboru przyj'(tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiqzan 
alternatywnych 

W trakcie sporz~dzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 288/11/2016 w rejonie ul. Bore1owskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie, 
rozpatrywano kilka rozwi~zai1 alternatywnych, w ramach opracowywanych koncepcji programowych 
i funkcjonalno-przestrzennych. Dotyczyly one rozwi¥an szczegolowych drog publicznych oraz zasad 
zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu. Wplyw na srodowisko analizowanych rozwi¥all 
altematywnych nie roznil siy w spos6b istotny, poniewaZ mozliwosc wariantowania ustalen planu, 
maj~cych istotny wplyw na srodowisko, ograniczona byla koniecznosci~ uwzglydnienia: 

./ 	ustalen obowi¥uj~cego dokumentu Studium UwarunkOWall i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwal~ Nr XXXVIIl113/2000 z dnia 4 lipca 
2000 r., z poin. zm., ktorych stosownie do obowi¥uj~cych przepisow, plan nie moze naruszac, 

./ 	kontynuacji istniej~cych i projektowanych w plallach rniejscowych przebiegow ci~gow 

komunikacji miejskiej i infrastruktUlY technicznej, 

./ 	warunk6w terenowych i istniej~cego zagospodarowania terellU. 

Wybrany zostal optymallly wariant projektu planu, uwzglydniaj~cy wszystkie uwarunkowania 
wystypuj~ce w jego granicach, co potwierdza sporz~dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288/1112016 w rejonie 
ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie zostal opracowany przez zesp61 
projektowy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Spos6b przeprowadzenia procedury i strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko 
Informacje dotyczqce udzialu spoleczenstwa w procedurze sporzqdzania planu 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 12 stycznia 2017 T., oglosil 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288/11/2016 w rejonie ill. Bore1owskiego, 
ut Kasprowicza i uI. Towarnickiego w Rzeszowie - poprzez ogloszenie w prasie rniejscowej - Gazeta 
Codzienna "Nowiny", obwieszczenie na tablicach ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takze 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urzydu. W obwieszczeniu 
i ogloszeniu podano termin i zasady skladania wniosk6w do projektu planu, (tennin skladania 
wniosk6w wyznaczono od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 3 lutego 2017 r.). 

Po ogloszeniu 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia planu, w wyznaczonym termillie skladania wnioskow, 
tj. od 12 stycznia 2017 r. do 3 lutego 2017 r., osoby plywatne nie zlozyly wniosk6w do projektu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288/1112016 w rejonie ui. Borelowskiego, 
ul. Kasprowicza i ul. Towamickiego w Rzeszowie, 0 ktorych mowa w art. 17 pkt 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Do projektu planu zostala sporz~dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. 
Przy opracowywaniu Prognozy uwzglydniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym n~ potrzeby niniejszego projektu planu oraz uzgodniony zakres 
prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Pallstwmvym Powiatowym 
lnspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 
Obszar projektu planu polozony jest poza obszaranu szczegolnego zagrozenia powodzi~. W jego 
granicach nie zostaly udokumentowane zadne smowce naturalne. Nie wystypuj~ tu okazy przyrody 
UZllane za pomniki przyrody. Nie rna chrOluonych gatunkow roslin i siedlisk. Obszar planu 
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zlokalizowany jest w znacznej odleglosci od teren6w chronionych z uwagi na wartosci przyrodnicze 
znajdujl!ce siy w granicach miasta. 
Spos6b zagospodarowania i uZytkowania terenow objytych projektem planu nie spowoduje zadnych 
zmian i nie bydzie miec wplywu na wartosci przyrodnicze teren6w chronionych w mysl ustawy 
o ochronie przyrody. 
Przyjyte w projekcie planu rozwi¥ania, w aspekcie ich wplywu na srodowisko przyrodnicze, w tym 
minimalizowania negatywnych skutk6w jego realizacji, oceniono pozytywnie. Ustalenia projektu 
planu w pelni uwzg1ydniajl! zalecenia zawarte w Prognozie. 

Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
pozytywnie, zaopiniowala projekt planu. W lipcu 2017 r. Prezydent Miasta Rzeszowa wystl!pil do 
wlasciwych instytucji i organow 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu. Projekt planu uzyskal 
pozytywne wymagane opinie i uzgodnienia. 
Nastypnie projekt planu wraz z prognozl! oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do 
publicznego wgll!du w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. Slowackiego 9 
w Rzeszowie, w dniach od 17 sierpnia do 14 wrzesma 2017 r. Ogloszenie 
i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 tenninie wylozenia do publicznego wgll!du projektu 
planu i Prognozy oraz 0 tenninie dyskusji publicznej ukazalo siy dnia 8 sierpnia 2017 r. w Gazecie 
Codziennej "Nowiny", na tablicach ogloszeil w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie 
Infonnacji Publicznej (BIP) lla stronie illtemetowej Urzydu. Okreslono zasady skladania uwag. 
Tennin skladania uwag wyznaczono do dnia 28 wrzesllia 2017 r. W trakcie wylozellia, w dniu 
22 wrzesnia 2017 r., odbyla siy dyskusja publiczna nad rozwil!zaniarni przyjytymi w projekcie planu. 

Do projektu p1anu i do prognozy oddzialywania na srodowisko, w telminie przewidzianym ustawl!, nie 
kr6tszym niz 14 dni od dnia zakoilczenia okresu wylozellia projektu p1anu, ij. od dnia 17 sierpnia 
do 28 wrzesnia 2017 L, nie wplynyly uwagi dotycz~ce przyjytych rozwi¥ail. 

W procedurze sporz'ldzenia planu, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddzialywania na 
srodowisko, zostal zapewniony udzial spoleczeilstwa w zakresie wymaganym obowi<jZujqcymi 
przepisami ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostepnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko. 

W opracowanej Prognozie skutk6w fmansowych uchwalenia planu, koszty inwestycji w granicach 
p1anu, w przypadku realizacji przeznaczeniu terenu KS - pod dworzec autobusowy komunikacji 
lokalnej wraz z budynkiem obslugi pasaterow, zostaly oszacowane na okolo 13 177 tys. zl, bez 
podatku VAT. Ponadto, koszty inwestycji poza granicami planu (parkingu Kiss & Ride, stanowisk dla 
rowerow) oraz koszty integracji dworca z Inteligentnym Systemem Transportowym Rzeszowa szacuje 
siy na okolo 3,6 mIn zl, bez podatku V AT. Kwota dofinansowania calego projektu z UE wynosi okolo 
70%. 

W przypadku realizacji altematywnego przezllaczenia terenu KS - pod parking w poziOlnie terenu 
wraz z obiektem uslug nieucill-Zliwych (wybudowanym przez podmiot zewnytrzny) wydatki miasta na 
urz~dzenie parkingu w poziomie terenu wynioslyby okolo 2 514 tys. zl, bez podatku V A T. Wplywy 
z podatku od nieruchomosci od powierzclmi uZytkowej zwi~zanej z dzialalnosci~ gospodarczl! w cil!gu 
10 1at prowadzenia tej dzialalnosci wynioslyby okolo 191 tys. zl. Koszt budo\\'Y parkingu 
dwupoziomowego oszacowano na 7,7 mIn zl, bez podatku V AT. 
Realizacja na terenu KS - parkingu bydzie mozliwa po ztnianie Iokalizacji autobusowego dworca 
lokalnego, np. do Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK) w rejonie dworca gl6wnego 
PKP. 

Po wyczerpaniu procedury fonnaino-prawnej opracowania planu lweJscowego zasadnym jest 
przedstawienie projektu planu do uchwalenia, Radzie Miasta Rzeszowa. 
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Uzasadnienie do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 188111/2016 w rejonie ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie 
sporzqdzone na podstawie art. 15 liSt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zago5podarowaniu przestrzennym (Dz. U 2017 r., poz.1073) 

Infonnacja dotycz'lca procedmy planistycznej, w tym sposobu realizacji wvmog6w wynikaj'lcych 
z art. 1 ust. 2 pkt 11 i 12 oraz art. 1 ust. 3 ustawy. 

art. lust. 2 pkt 11 i 12 
Zagadnienia, 0 kt6rych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy, dotyczqce udzialu spoleczenstwa 
i zachowania j awno sci procedm, uwzglydniono przy sporzqdzaniu projektu planu w zakresie 
wynikajqcym z przepis6w art. 17 ustawy, okreslajqcych procedury planistycznq oraz w zakresie 
wynikajqcym z przepisow ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu infonnacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko, dotyczqcych sposobu przeprowadzania strategicznej oceny 
oddzialywania na srodowisko. Zapewniono udzial spoleczenstwa w pracach nad projektem planu, 
w tym przy uZyciu srodk6w komunikacji elektronicznej, z zachowaniem jawnosci i przejrzystosci 
procedur planistycznych. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 12 stycznia 2017 r., oglosil 0 podjyciu uchwaly 0 przystqpieniu 
do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 188/1112016 w rejonie 
ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towamickiego w Rzeszowie - poprzez ogloszenie w prasie 
miejscowej - Gazeta Codzienna "Nowiny", przez obwieszczenie na tablicach ogloszen w Urzydzie 
Miasta Rzeszowa, a takze w Biuletynie lnfonnacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzydu. 
W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin i zasady skladania wniosk6w do projektu planu, (tennin 
skladania wniosk6w wyznaczono od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 3 lutego 2017 r.). Po ogloszeniu 
o przystqpieniu do sporzqdzenia p1anu, w wyznaczonym tenninie, osoby zainteresowane nie zlozyly 
zadnych wniosk6w do projektu planu. 
Wszystkie wnioski od instytucji i organ6w zostaly przeanalizowane i wziyte pod uwagy w trakcie 
sporzqdzania projektu planu. Zaillteresowani byli na biezqco infOlIDowani 0 postypach w opracowaniu 
projektu. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 18811112016 w rejonie 
ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towamickiego w Rzeszowie zostal opracowany przez zesp61 
projektowy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 
Projekt planu zostal sporzqdzony wraz z prognoZq oddzialywania ustalen projektu planu na 
srodowisko. Zakres prognozy uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska 
w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Rzeszowie. Przy opracowaniu 
prognozy uwzglydniono m.in. infOlIDacje zawarte w opracowanm ekofizjograficznym, 
przygotowanym na potrzeby projektu planu. 

W projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 188/11/2016 w rejonie 
ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie przyjyto ustalenia dotyczqce 
przeznaczenia teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1) KDZ, 0 powierzchni okolo 0,399 ha, pod drogy publicznq zbiorczq; 
2) KDL.ll i KDL.b 0 lqcznej powierzchlli okolo 0,236 ha, pod drogy publicZllq lokalnq KDL.l; 
3) KOL.2 1 i KDL.23, 0 lqcznej powierzchni okolo 0,128 ha, pod drogy publicznq lokalllq KDL.2; 
4) KS j i KS3, 0 lqcznej powierzchni okolo 0,337 ha, pod dworzec autobusowy komunikacji 

lokalnej, alternatywnie pod parking KS. 

W granicach terenu KDZ wydzielono liniami podzialu wewnytrznego tereny pod wiaduktem drogi 
KDZ oznaczone symbolami: 
1) [KOL.tz], 0 powierzchni okolo 0,063 ha - pod drogy publicznq lokalnq KDL.l; 
2) [KDL.22], 0 powierzchni okolo 0,048 ha - pod drogy publicznq lokalnq KDL.2; 
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3) 	 [KS2], 0 powierzchni okolo 0,288 ha - pod dworzec autobusowy komunikacji lokalnej, 
alternatywnie pod parking KS. 

Ustalono, ze tereny pod wiaduktem nalety zagospodarowy\vac lqcznie z odpowiednimi terenami 
bydqcymi poza wiaduktem, zatem: 

I) tereny KDL.l1 i KDL.13 nalety zagospodarowac htcznie z terenem [KDL. b], jako jednq 
dzialky budowlanq stanowiqcq drogy KDL.l; 

2) tereny KDL.21 i KDL.2 3 nalety zagospodarowac lqcznie z terenem [KDL.1 2], jako jednq 
dzialky budowlanq stanowiqcq drogy KDL.2; 

3) tereny KS1 i KS3 nalety zagospodarowac lqcznie z terenem [KS2], jako jednq dzialky 
budowlanq stanowiqcq dworzec autobusowy komunikacji lokalnej, altematywnie parking KS. 

Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
pozytywnie, zaopiniowala projekt planu. W lipcu 2017 r. Prezydent Miasta Rzeszowa wystqpil do 
wlasciwych instytucji i organ6w 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu. Projekt planu uzyskal 
pozytywne wymagane opinie i uzgodnienia. N astypnie projekt planu wraz z prognozq oddzialywania 
na srodowisko, zostal wylozony do publicznego wglqdu w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa 
przy ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, w dniach od 17 sierpnia do 14 wrzesnia 2017 r. Ogloszenie 
i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 tenninie wylozenia do publicznego wglqdu projektu 
planu i prognozy oraz 0 terminie dyskusji publicznej ukazalo siC( w dniu 8 sierpnia 2017 r. w Gazecie 
Codziennej "Nowiny", na tablicach ogloszeit w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie 
InfOlmacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urzydu. Okreslono zasady skladania uwag. 
Termin skladania uwag wyznaczono do dnia 28 wrzesnia 2017 r. W trakcie wylozenia, w dniu 
22 sierpnia 2017 r., odbyla siy dyskusja publiczna nad rozwi"!-Zaniami przyjytymi w projekcie planu. 
Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 188/1112016 w rejonie 
ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie, w tenninie przewidzianym 
ustawq, nie kr6tszym niz 14 dni od dnia zakoitczenia okresu wylozenia projektu planu, tj. do 
dnia 28 wrzesnia 2017 r., nie wplynyly uwagi dotyczqce przyjytych w nim rozwi"!-Zait i ustaleit planu. 

art. 	1 ust.3 
Przy ustalaniu przeznaczenia terenu me zachodzila koniecznosc wazenia interesu publicznego 
i prywatnego. 
W granicach obszaru projektu planu z reguly wystypuje wlasnosc os6b prywatnych. Tylko lliewielka 
cZysc dzialki ill 55611 (85 m\ polozona przy torach kolejowych pod Wiaduktem Slqskim stano wi 
wlasnosc prywatnq oraz mala dzialka nr 564/2, 0 powierzchni okolo 52 m 2, przy poludniowej 
granicy planu, jest wlasnosciq podmiotu gospodarczego. Poza tymi dzialkami, teren (98,8 %) 
stanowi wlasnos6 Gminy Miasto Rzeszow. Priorytetem projektu planu jest umozliwienie realizacji 
dworca autobusowego komnnikacji lokalnej wraz z budynkiem obslugi pasaZer6w. W projekcie planu 
uwzglydniono interesy publiczlle, kt6re dotyczyly realizacji dr6g publicznych i dworca autobusowego 
komunikacji lokalnej, alternatywnie parkingu. 

Infonnacja dotyczqca rozwiqzait funkcjonalno-przestrzennych projektu planu, w tym sposobu 
realizacji wymog6w wynikajacych z art. 1 ust. 2 pkt 1-10 i 13, ust. 3 i ust. 4 ustawy. 

Zagadnienia, 0 kt6rych mowa wart. 1 ust. 2 pkt 1-10 i 13 ustawy, uwzglydniono w projekcie planu, 
w zakresie wymagallym dla ustaleit miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie 
do przepis6w art. 15 ust 2 ustawy, kt6ry okresla obowiqzkowy zakres ustaleit planu miejscowego oraz 
art. 15 ust. 3 ustawy, kt6ry okresla dopuszczalny zakres ustaleit planu, w zaleznosci od potrzeb. 

r 

Zagadnienia te uwzglydlliono stosownie do wystypujqcych uwarunkowait majqcych wplyw na 
zagospodarowanie teren6w objytych projektem planu, w zakresie niezbydnym dla zapewnienia ladu 
przestrzennego oraz z uwzglydnieniem wymagait urbanistyki i architektury. 

Projekt planu obejmnje obszar 0 powierzchni okolo 1,1 ha, polozony na osiedlu Pulaski ego w rejonie 
Wiaduktu Slqskiego i nlic: Borelowskiego, Kasprowicza i Towarnickiego. 
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Teren objyty opracowywanym projektem planu stanowi fragment Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/512004 w rejonie Hotelu Rzeszow przy al. Ciepliilskiego 

w Rzeszowie uchwalonego uchwalq Nr LXIII21112006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 5 wrzesnia 

2006 1'., Z pom. zm. Na tym fragmencie planu przewidziano nastypujqce przeznaczenie terenow 

oznaczonych na rysunku planu symbol ami: 

IKDZ - pod drogy publicznq zbiorczlb 

3KDL, 4KDL - pod drogi publiczne lokalne, 

KS - pod parking, w poziomie terenu oraz obiekt uslug komercyjnych, a takze infrastmktury 

technicznq. 

Okreslollo zasady zagospodarowania oraz zasady zabudowy i ksztaltowania fonny architektonicznej 

terenu KS, miydzy innymi, liczby - 150 stanowisk postojowych dla samochodow osobowych, 

z dopuszczeniem przeznaczenia czysci terenu KS pod obiekt uslug komercyjnych, z ograniczeniem 

powierzchni jego zabudowy do 120 m2, z dopuszczeniem antresoli 0 powierzchni nie wiykszej niz 

50 % powierzchni parteru i wysokosci zabudowy pmterowego obiektu uslug komercyjnych, lqcznie 

z dachem - nie wiykszej niz 6,5 m. 

W przepisach przejsciowych i koncowych planu ustalono, ze tereny KS, do czasu zagospodm'owania 

zgodnie z przeznaczeniem - pod parking - przeznacza siy pod podmiejski dworzec autobusowy. 

Sposoby urzqdzania i uiytkowania terenow KS (dworca autobusowego) wedlug zasad 

zagospodm'owania terenu oraz zasad zabudowy i ksztaltowania fonny architektonicznej okreslonych 

jak dla parkingu oraz obiektu uslug komercyjnych. 


Obecnie na terenie KS funkcjonuje dworzec autobusowy komunikacji lokalnej pozostajqcy w gestii 

Zarzqdu TranspOltu Miejskiego w Rzeszowie. 


Wjazd i wyjazd na plac dworcowy odbywa siy z ul. Towarnickiego: wjazd znajduje siy w polnocno 

wschodnim naromiku, wyjazd w narowiku poludniowo-wschodnim. 

Przy wysepkach, gdzie usytuowane Sq fIlmy wiaduktu, znajdujq siy obustronne stanowiska odjazdowe 

dla autobusow. Miejsca oczekiwania podromych Sq zadaszone, WYPosaZone w lawki do siedzenia oraz 

rozklady odjazdow autobusow. 

Autobusy oczekujqce na podjazd na stanowiska odjazdowe usytuowane Sq na obwodzie placu przy 

ul. Towmnickiego i Borelowskiego. 

W poludniowo-wschodnim narozniku placu dworcowego, w niewielkim budynku przy 

ul. Towarnickiego znajduje siy poczekalnia Dworca Lokalnego czynna w godzinach od 5.00 do 24.00. 

Wejscie do poczekalni usytuowane jest od strony placu dworcowego, elewacja od ul. Towm11ickiego 

nie posiada okien. 

Toalety mieszczq siy w przyczolku wiaduktu, przy ul. Borelowskiego. 

Wzdluz poludniowo-zachodniej gramcy planu przebiega chodnik hj.czqcy ul. Borelowskiego 

i Towamickiego. 


Ponad Dworcem Lokalnym na Wiadukcie Slqskim przebiega ulica klasy G (droga glowna), kategorii 

powiatowej 0 czterech pasmach lUchu (po 2 w kazdym kierunku). Po obu stronach jezdni usytuowane 

Sq chodniki oddzielone od niej metalowymi barierruni. W 11lPZP Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu 

Rzeszow przy ul. Cieplinskiego w Rzeszowie zostala ustalona jako droga klasy Z (droga zbiorcza). 

W poludniowo-zachodniej cZysci, z wiaduktu mozliwe jest zejScie na pozom terenu dworca schodami, 

natomiast w cZysci wschodniej (poza grmllcami opracowania planu) - schodami oraz wind~. Pod 

wiaduktem, przy wschodnim przyczolku (juz poza granicarni planu), poza scieZkq rowerowq 

i chodnikiem biegnqcymi wzdluz ul. Towarnickiego parkujq samochody osobowe. 


Znajdujqce siy w granicach opracowania ulice Borelowskiego i Towamickiego przebiegajqce 

czysciowo pod wiaduktem, Sq drogami powiatowymi; klasy Z (drogi zbiorcze), 0 szerokosci jezdni 

wynoszqcej 7 m. W mpzp Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszow przy ul. Ciepliilskiego 

w Rzeszowie zostaly ustalone jako drogi klasy L (drogi lokalne). 

Ulica Towamickiego przebiegajqca po wschodniej stronie placu dworcowego wyposaZona jest 

w obustronne chodniki, a pod wiaduktem i dalej do ul. Borelowskiego rowniez w scieZkI( roweroWq 
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biegn~c~ wzdlui; wschodniej strony jezdni, przechodz~c~ nap6l:nocn,,!- strom; ul. Borelowskiego, 

l~cz~C"!- siy ze scieZk~ rowerowq wzdluz ul. Czamieckiego. 

Na ulicy Borelowskiego, po stronie poludniowo-zachodniej Sq usytuowane platne miejsca 

parkingowe: prostopadle, bqdi r6wnolegle do jezdni. Poza miejscanli parkingowymi przebiega 

chodnik 0 szerokosci 1,5 m oraz pas zie1eni oddzie1ajqcy teren dworca od ulicy. Po stronie p6lnocno

zachodniej ulica graniczy z 1in<j. kolejowq Rzesz6w - laslo i nie posiada chodnika niemal do 

skrzyzowania z ul. Towarnickiego. 


Po stronie poludniowo-zachodniej, teren opracowania planu graniczy z zabudow~ uslugow~ przy 
ul. Kasprowicza. Na terenie tym znajdujq siy dwa obiekty zabytkowe: willa, ul. Kasprowicza 6, 
murowana, z poczqtku XX w. i dom mieszkalny, ul. Towarnickiego 5, z konca XIX w. oraz dwa nowe 
budynki uslugowe: sklep "Zabka" i cukiernia. W obydwu budynkach zabytkowych i cukierni, 
w elewacjach od strony placu dworcowego znajdujq siy okna oraz wejscia. 

Z wnioskiem 0 zmiany Mi~jscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie 
Hotelu Rzesz6w przy al. Cieplinskiego w Rzeszowie wyst~pil Zarz~d Transportu Miejskiego 
w Rzeszowie, poniewaz, w oparciu 0 ustaIenia powyzszego planu (ustalony obiekt uslug 
komercyjnych, I kondygnacja), nie m6g1 uzyskac pozwolenia na budowy nowego dworca komunikacji 
10kaInej wraz z budynkiem obslugi pasazer6w (obiekt publiczny, II kondygnacje), kt6ry zamierza 
realizowac w 1atach 2017 - 2018 w ramach projektu "Rozw6j systemu transportu publicznego 
w Rzeszowie" z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Po1ska W schodnia 2014 - 2020. 

art. 1 ust.2 pkt 1 i 2 
W projekcie planu uwzglydniono wymagania ladu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury 
poprzez przeznaczenie terenu: pod drogy publiczn<j. zbiorcz~, drogi publiczne lokalne, pod dworzec 
autobusowy komunikacji 10kaInej, aIternatywnie pod parking. 
W projekcie planu uwzglydniono walory architektolliczne i krajobrazowe poprzez ustaIenie zasad 
zabudowy, z uwzglydnieniem istniej~cego zagospodarowania, wniosk6w do planu, a takze polityki 
przestrzennej nliasta. 
Dla terenu przeznaczonego pod zabudowy ustaIono paramehy i wskaZuiki ksztaltowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni dzialki, udzialu powierzchni biologicznie czynnej, gabaryt6w i wysokosci zabudowy 
oraz geometrii dachu. 
W wyniku reaIizacji planu nastqpi uporzqdkowanie terenu oznaczonego symbolami: KS], [KS2] i KS3 

(teren KS). 
W przypadku reaIizacji dworca autobusowego komunikacji 10kaInej, 
w projekcie planu okreSlono zasady ksztaltowania bryly budynku dworca, z uwzglydnieniem wniosku 
Zarz<j.du Transportu Miejskiego w Rzeszowie. 
Przy realizacji dworca, najwaZniejszym elementem bydzie budowa dworcowego pawilonu obslugi 
pasaZer6w, w kt6rym znajd~ siy: poczekalnia dla pasaZer6w, kasy biletowe, pomieszczenia dla obslugi 
dworca, pomieszczenia socjalne dla kierowc6w autobus6w, a takZe ponlieszczenia techniczne dla 
potrzeb teleinformatycznej obslugi dworca. Budynek dworca bydzie obiektem nowoczesnym, 
energooszczydnym, w kt6rym wykorzystane zostan~ m.in. panele fotowoltaiczne, pompy ciepla. 
Zostanie ulozona nowa nawierzchllia na terenie dworca, wybudowane nowe zadaszone perony wok61 
placu manewrowego. Ze wzglydu na szczuplosc terenu dworca, dopuszczono miejsca do parkowania 
r6wniez w liniach rozgraniczaj,,!-cych dr6g publicznych lokalnych: KDl.l i KDL.2. 
Realizacja projektu spowoduje znliany w krajobrazie. Nast'lpi likwidacja istniejqcej poczekalni 
dworcowej znajdujqcej siy w poludniowo-wschodnim rejonie placu dworcowego. Nowy budYllek 
zostanie usytuowany w p6lnocno-wschodniej cZysci placu dworcowego, w s<j.Siedztwie Galerii 
Rzesz6w. 
Narzucono wykonczenie elewacji budynku okladzinanli z material6w 0 wysokim standardzie 
i wysokich waIorach estetycznych, kolorem nawi¥uj<j.ce do GaIerii Rzesz6w, dopuszczono 
przeszklenia i sytuowanie instalacji fotowoltaicznej. 
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W celu ochrony krajobrazu, w projekcie planu dopuszczono tylko znaki informacji wizualnej, 

w szczegalnosci szyldu umieszczonego na elewacji budynku, 0 powierzchni nie przekraczaj(!cej 10 % 

powierzchni elewacji. 

W przypadku realizacji parkingu wraz z obiektem uslugowym, 

w projekcie planu, przyjyto: nieprzekraczalne linie zabudowy, powierzchniy zabudowy, powierzchniy 

biologicznie czynn(!, intensywnose zabudowy, maksymaln~ wysokose zabudowy, wysokose budynku 

uslugowego, jego dach i elewacje - jak dla budynku dworca. Okreslono maksymalnl:! liczby miejsc do 

parkowania w poziomie terenu - 150 stanowisk, z dopuszczeniem parkingu podziemnego. 


art. 1 ust.2 pkt 7 

W obszarze objytym grauicami planu (1,10 ha) niemal caly teren (98,8 %) stanowi wlasnose Miasta 
Rzeszowa. Tylko niewielki fragment dzialki nr 556/1, 0 powierzclmi okolo 85 m2, polozony przy 
torach kolejowych pod Wiaduktem Sll:!skim, na terenie KDZ [KDL.}z], stanowi wlasnose prywatnl:! 
oraz mala dzialka nr 56412, przy poludniowej granicy planu, 0 powierzchui okolo 52 m2, na terenie 
KS3, jest wlasnosci<! podmiotu gospodarczego. Najwiyksz~ dzialkl:! miejskl:! nr 564116 zarzl:!dza Zarz<!d 
Transportu Miejskiego (ZTM) w Rzeszowie. Terenami pod drogami tj.: pod ul. Borelowskiego i pod 
ul. Towamickiego - zarz<!dza Miejski Zarz~d Drag w Rzeszowie. Dzialka m 564115 polozona 
pomiydzy ul. Borelowskiego i dzialk~ ZTM jest wlasnosci<! Miasta Rzeszowa. Wiadukt Sl~ski 
w granicach planu znajduje siy ua terenie prywatnym, Miasta Rzeszowa i ZTM. Zgodnie z ustaleniami 
projektu planu, realizacja drogi KDL.l (Borelowskiego) bydzie wi¥ala siy z zajyciem miejskiej 
dzialki nr 564/15. W projekcie planu zostal wyznaczony teren dla drogi publicznej zbiorczej 
oznaczonej symbolem KDZ, stanowi<!cej Wiadukt Sl~ski w ci~gu ulic: Krakowska - Pilsudskiego. 

art. 1 ust.2 pkt 10 i 13 
Teren objyty granicami planu znajduje siy w sradmiesciu, jest w pelni uzbrojony. 
Stan istniej<!cy 
1. 	 Zaopatrzenie w wody 


Na terenie objytym planem znajduje siy siee wodocil:!8owa. 

W ulicy Towamickiego usytuowanajest magistrala wodoci~gowa 0 srednicy 450 mtn. 


2. 	 Odprowadzenie sciekaw komunalnych 
Na terenie objytym planem znajduje siy siee kanalizacji sanitamej. 
W ulicy Towamickiego usytuowany jest kanal sanitamy 0 srednicy 300 mrn oraz w ulicy 
Borelowskiego usytuowany jest kanal sanitamy 0 srednicy 200 mrn. 

3. 	 Odprowadzenie wad opadowych 
Na obszarze objytym planem znajduje siy kanalizacja deszczowa. 
W ulicy Borelowskiego usytuowany jest kanal deszczowy 0 srednicy 400/800 mtn oraz w ulicy 
Towamickiego usytuowany jest kanal deszczowy 0 srednicy 200/300 nun, ktare odprowadzaj~ 
wody opadowe i roztopowe z terenu objytego planem. 

4. 	 Gazownictwo 
Na obszarze objytym planem zn<yduj~ siy gazoci<!gi niskiego clsmenia 0 srednicach 100 rrun, 
200 lUlU. Po wschodniej stronie terenu, poza granicami planu przy ulicy Towarnickiego znajduje 
siy stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa II stopnia "Towarnickiego". 

5. 	 CieploWllictwo 
Na obszarze objytym planern uie rna sieci cieplowniczej. W rejonie ulic Kasprowicza 
i Towamickiego, poza granicarni planu biegnie ciep1ocil:!g 0 srednicach c2xI14,3/225 mtn. 

W projekcie planu uwzglydniono potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktmy technicznej. 
Przewidziano obslugy z istniejl:!cychl sieci: wodoci<!gowej, kanalizacji sanitamej i deszczowej, 
cieplowniczej, elektroenergetycznej, gazowej. Dopuszczono rozbudowy i przebudowy siecl oraz 
lokalizacjy inwestycji celu publicznego z zakresu ll:!cznosci publicznej. 

Obsluga komuuikacyjna obszaru bydzie odbywae siy z objytych planem istniejl:!cych ulic publicznych 
lokalnych: Borelowskiego oznaczonej symbolern KDL.l i Towamickiego oznaczonej syrnbolem 
KDL.2. Ulice te l4cz4 siy z przebiegaj4c~ wiaduktem (w ci~gu ulic publicznych Krakowska -
Pilsudskiego) ulic~ publiczn~ zbiorcz<! oznaczon<! symbolem KDZ poprzez uklady uIic publicznych 
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byd,!cych poza granicami planu, takich jak: Chlopickiego, Reymonta, Czarnieckiego, Jasiilskiego, 
Grunwaldzka oraz jednokierunkowy istniej,!cy zjazd z al. Pilsudskiego, przebiegaj,!cy wzdluZ Galerii 
Rzeszow, na ul. KDL.2 i ustalony (projektowany) w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszow przy al. Cieplinskiego w Rzeszowie, 
jednokierunkowy zjazd z ul. KDL.2 na poludniow,! jezdniy al. Pilsudskiego. 
W projekcie planu zabezpieczono teren na rozbudowy wszystkich ulic 0 dodatkowe pasy ruchu 
wynikaj,!ce z potrzeb organizacji ruchu, na sciezki rowerowe i chodniki. Ustalono ilosc i sposob 
realizacji miejsc do parkowania. W przypadku zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem KS 
pod dworzec autobusowy komunikacji lokalnej, dopuszczono mozliwosc parkowania samochodow 
osobowych w liniach rozgraniczaj'!cych drog KDL.I i KDL.2. 

art. 1 ust.4 pkt 2 
Lokalizacja dworca autobusowego komunikacji lokalnej w srodmiesciu umozliwia mieszkancom 
miasta i mieszkancom okolicznych grnin dogodne korzystanie z transportu zbiorowego jako 
podstawowego srodka transportu w dojazdach do pracy, szk61 oraz w innych celach. 
Uchwalenie planu stworzy dogodniejsze warunki dla funkcjonowania dworca autobusowego 
komunikacji lokalnej w Rzeszowie. Poprzez umozliwienie realizacji, odpowiedniego do potrzeb, 
nowoczesnego, energooszczydnego budynku obslugi pasazerow, wlasciw,! organizacjy ruchu na placu 
dworcowym i w obrybie drog z nim s,!siaduj,!cych zaspokoi potrzeby spoleczne i komunikacyjne 
mieszkancow Miasta Rzeszowa, okolicznych grnin i powiatow wojewodztwa podkarpackiego. 
Lokalizacja dworca komunikacji lokalnej w obszarze srodrniescia jest korzystna zwlaszcza dla 
mieszkancow terenow przyleglych do Rzeszowa. 

art. 1 ust.4 pkt 3 
W projekcie planu, w liniach rozgraniczaj,!cych drog: KDZ, KDL.l i KDL.2 przewidziano chodniki 
oraz sciezki rowerowe. Na terenie dworca autobusowego komunikacji lokalnej KS ustalono rozdzial 
ruchu pieszego i autobusowego. Bydzie temu sprzyjac obrzezne usytuowanie na placu dworcowym 
peronow dla podroznych oraz budynku obslugi pasazerow, z pozostawieniem czysci srodkowej placu 
dla oczekuj<!cych na podjazdy na stanowiska odjazdowe autobusow. 

art. 1 ust.4 pkt 1 
Lokalizacja dworca autobusowego komunikacji lokalnej, alternatywnie parkingu w srodmieSciu 
uwzglydnia d¥enia do minimalizowania transportochlonnosci ukladu przestrzennego. Dla wielu 
podroznych srodmiescie jest miejscem docelowym, gdzie mog~ zrealizowac swoje potrzeby zwi'lZane 
przyjazdem, bez korzystania z dodatkowych srodkow transportowych. W poblim znajduj<! siy sklepy, 
urzydy i szkoly. 

art. 1 ust.2 pkt 3 
Ustalenia projektu planu uwzglydniaj<! wymagania ochrony srodowiska, w tym gospodarowania 
wodami i ochrony gruntow rolnych i lesnych. Przyjyte rozwi<,!zania oparte zostaly na opracowaniu 
ekofizjograficznym i zweryfikowane w prognozie oddzialywania na srodowisko, sporz~dzonej na 
potrzeby projektu planu. 
W celu przeciwdzialania potencjalnym negatywnym skutkom oddzialywan, wynikaj<,!cych z ustalen 
projektu planu na poszczego1ne elementy srodowiska, okreslone zostaly zasady: 
../ ochrony powietrza - poprzez wprowadzenie lokalizacji wyl<,!cznie uslug nieuci¥liwych, tj. takich, 

w ktorych prowadzona dzialalnosc nie jest zaliczana do przedsiywziyc mog<'!cych zawsze lub 
potencjalnie znacz<'!co oddzialywac na srodowisko i nie jest zwi'lZana z emisj,! zapachOw, 
widocznych dymow i oparow, 

../ zaopatrzenie w energiy ciepln<,! i ciepl<! wody uZytkow<'! - z indywidualnych :lrodel dystrybucji 
ciepla z wykorzystaniem gazu ziernnego, niskoemisyjnych urz'!dzen grzewczych na paliwa stale, 
odnawialnych :lrodel energii oraz energii elektrycznej, przy czym dopuszcza siy zaopatrzenie 
w energiy ciepln<,! i ciepl<,! wody uzytkow<'! z miejskiej sieci cieplowniczej poprzez budowy 
cieploci<,!gu 0 srednicy nie mniejszej niz 20 mm, stanowi<,!cego odgalyzienie od cieploci,}gu 
usytuowanego w rejonie ulicy Towarnickiego, poza poludniowo- zachodni<! granic<! planu, 
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../ ochrony srodowiska wodnego - poprzez wprowadzenie nakazow: odprowadzenia sciekow 
komunalnych do rniejskiego systemu kanalizacji sanitamej, wod opadowych i roztopowych z ulic 
i placow oraz terenow zabudowy do rniejskiego systemu sieci kanalizacji deszczowej, 
odprowadzenia sciekow pochodz~cych z prowadzonej dzialalnosci uslugowej w sposob nie 
powoduj~cy zanieczyszczenia wod powierzchniowych, podzielIll1ych oraz gruntu, poprzez 
odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej, 

../ 	 ochrony gruntow - poprzez wprowadzenie nakazu gospodarowania odpadarni komunalnymi oraz 
odpadami, powstalymi w wyniku prowadzenia dzialalnosci uslugowej zgodnie z obowi~j~cyrni 
przeplsatm, 

../ ochrony przyrody, poprzez wprowadzenie nakazu zachowania powierzchni biologicznie czynnej. 

Nie przewiduje siy kompensacji na tyrn terenie; nie wystypuj'l tu rosliny objyte ochron~, siedliska 
chronione, ktore moglyby ulec zniszczeniu w procesie realizacji ustalen planu. Nie prognozuje siy 
rowniez zadnego wplywu na iune obiekty i obszary objyte fonnarni ochrony przyrody. 
Obszar objyty projektem planu nie posiada w arto sci przyrodniczych. Nie pelni zadnej funkcji 
w systernie przyrodniczym rniasta. Teren w granicach planu jest calkowicie zainwestowany, palozony 
w otoczeniu terenow w pelni zainwestowanych. 
W granicach obszat·u objytego projektem planu nie wystypujq wody powierzchniowe. Wislok 
przeplywa w odleglosci okolo 1,6 km. 
Na obszarze objytym projektem planu brak jest terenow lesnych oraz terenow rolnych, objytych 
ochronq na podstawie ustawy z dnia 3 Jutego 1995 1'. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych. 

art. 1 ust.2 pkt 4 
Obszar planu polozony jest w granicach stanowiska archeologicznego nr 17 (AZP103 - 76/56), 
byd~cego osad~ wieloku1turow~ od epoki neolitu do okresu wplywow rzymskich i rniastem 
od XIV W., wpisanego do wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow miasta Rzeszowa. 
W s'lsiedztwie obszaru planu znajduj~ siy nastypuj~ce obiekty zabytkowe: 
1) willa przy ul. Kasprowicza 6, murowana, pocz~tek XX w.; 
2) budynek Uniwersytetu Rzeszowskiego (dawn a bursa Seminat'ium Nauczycielskiego), 

ul. Towarnickiego3, murowana, 1896 - 1897; 
3) budynki Zesporu Szkol Nr 12 im. A. Towatnickiego (VI LO i Technikum Budowlane) - szkola 

i sala gimnastyczna, ul. Towarnickiego 4, murowane, 1954 - 56; 
4) dom mieszkalny, ul. Towarnickiego 5, koniec XIX w. 
Obowi~j~ce Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa wyznacza na calym obszarze objytym planell1 strefy ochrony konserwatorskiej 
"B" - ochrony zachowanych elementow zabytkowych. 
We wnioskach zlozonych do planu, Podkarpacki Wojewodzki Konserwator Zabytkow zalecil objycie 
w planie ochron~ w/w wartosci zabytkowych poprzez odpowiednie zapisy w czysci ustalaj'lcej 
tekstowej jak i graficznej planu. Nakazal, aby przewidywana nowa funkcja dla terenu objytego planem 
nie wplywala negatywnie gabarytami, skal~ i wygl~dem architektonicznyrn na zabytkowe s~siedztwo. 
Zalecono, aby nowe zagospodarowanie terenu wyeksponowalo walory zabytkowe s~siedztwa. 
W projekcie planu, na calym obszarze objytyll1 granicami planu, ustalono strefy ochrony 
konselwatorskiej stanowiska archeologicznego nr 17 (AZPI03 - 76/56), wpisanego do wojewod.zkiej 
i gminnej ewidencji zabytkow miasta Rzeszowa. Natoll1iast, w granicach planu nie wystypuj'l 
zachowane elementy zabytkowe, dlatego, za zgodq Wojewo dzki ego Konserwatora Zabytkow, nie 
ustalano odpowiedniej strefy konserwatorskiej - zachowanych elementow zabytkowych. Dla 
wyeksponowania obiektow zabytkowych znajduj~cych siy na terenach s'lsiaduj'lcych z obszarem 
planu, zostala odpowiednio uksztaltowana linia zabudowy w cZysci poludniowej terenu planu, 
pozwalaj~ca na wgl'ld z drogi KDL.2 na willy przy ul. Kasprowicza 6 i dom mieszkalny przy 
ul. Towarnickiego 5. Zaproponowano takZe na terenie dworca autobusowego kOll1unikacji lokalnej KS 
zastosowanie przezroczystych wiat na peronach dla podroi:nych. 
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art. 1 ust.2 pkt 5 
Realizacja ustalen projektu planu nie bydzie miala negatywnego wplywu na zdrowie ludzi. Obszar 
projektu planu palozony jest w srodmiesciu poza terenami mieszkaniowymi. 
W celu bezpieczenstwa i ocmony zdrowia ludzi, w ustaleniach projektu planu wykluczono lokalizacjy 
uslug zaliczonych do przedsiywziyc mog~cych zawsze lub potencjalnie znacz~co oddzialywac na 
srodowisko, w rozumieniu przepisow 0 ochronie srodowiska, a takze tych, ktorych dzialalnosc jest 
zwi~ana z emisj~ zapachow, widocznych dymow i oparow. Dopuszczone usIugi 0 charakterze 
nieuci~liwym, nie byd~ powodowac pogorszenia warunkow Zycia mieszkailcow. 
Na obszarze objytym projektem planu, nie wystypuj~ obszary szczegolnego zagrozenia powodzi~ ani 
obszary osuwania siy mas ziemnych, co mogloby miec wplyw na bezpieczenstwo ludzi i mienia. 
W projekcie planu, w zapisach ustalen dla terenu dworca autobusowego komunikacji lokalnej KS 
ustalono koniecznosc zapewnienia rozdzialu mchu pieszego i autobusowego oraz koniecznosc 
uwzglydnienia potrzeb osob niepemosprawnych, stosownie do wymogow ustawy. Ustalono 
koniecznosc zapewnienia miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdow zaopatrzonych w karty 
parkingow~ stosownie do przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych. 

art. 1 ust.2 pkt 6 
W projekcie planu uwzglydniono walory ekonomiczne przestrzeni. Plan umozliwia zagospodarowanie 
terenu na romych poziomach, z wykorzystaniem przestrzeni pod Wiaduktem Sl~skim, 
z dopuszczeniem rniejsc do parkowania pod poziomem terenu. 

art. 1 ust.2 pkt 8 
Projekt planu realizuje potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa, co zostalo potwierdzone 
w trakcie procedury uzgadniania z odpowiednimi organami. 

art. 1 ust.2 pkt 9 
W projekcie planu uwzglydniono potrzeby interesu publicznego, rozumianego jako uogolniony cel 
d~en i dzialan, uwzglydniaj4cych zobiektyzowane potrzeby og6lu spaleczenstwa, z"vi~zanych 
z zagospodarowaniem przestrzennym. 
W projekcie planu zapewniono odpowiednie tereny pod dworzec autobusowy komunikacji lokalnej 
wraz z budynkiem obslugi pasaZerow, alternatywnie parking wraz z budynkiem uslug nieuci~liwych 
oraz drogi publiczne. Wszystkie te elementy S4 niezbydne w przestrzeni miasta - sluz,! mieszkailcom 
i przyjezdZaj~cym do miasta, S4 konieczne dla prawidlowego funkcjonowania transportu rniejskiego 
i calego rniasta. Droga publiczna zbiorcza oznaczona w projekcie planu symbolern KDZ stano wi 
fragment ci,!gu ulic: Krakowska - Pilsudskiego - Lwowska zapewniaj~cego podstawowe powi~ania 
w skali calego miasta na kierunku zach6d - wsch6d. Drogi KDL.l i KDL.2 stanowi,! fragmenty ulic 
Borelowskiego i Towarnickiego, zapewniaj~ bezposredni~ obslugy terenu dworca autobusowego, 
alternatywnie parkingu i terenow przyleglych. Wraz z systemem drog publicznych lokalnych 
byd,!cych poza granicami obszam planu takich jak ulice: Czarnieckiego, Jablonskiego, Grunwaldzka, 
Grottgera, jednokierunkowe (istniej~cy wzdluz Galerii Rzeszow i projektowany po poludniowej 
stronie jezdni) zjazd i wjazd na ul. Pilsudskiego, ul. Chlopickiego, Reyrnonta, Krola Augusta i ks. 
Jalowego umozliwiaj,! powi~anie dworca, alternatywnie parkingu pozostalym ukladem 
komunikacyjnym miasta, w tym z drog,! zbiorcz,! KDZ w ci,!gu ulic: Krakowska - Pilsudskiego -
Lwowska. 

art. 1 ust.4 pkt 4 
Zasadnosc przeznaczenia terenow objytych projektem planu pod zabudowy wynika z dokumentu 
StudiUlll uwarunkowail i kiemnkow zagospodarowania przestrzennego rniasta Rzeszowa. Zasadnosc 
opracowania planu miejscowego analizowana byla, stosownie do wymogow art. 14 ustawy, przed 
podjyciem uchwaly 0 przyst~pieniu do jego sporz~dzenia. Z powyzszych dokumentow 
i wystypuj,!cych uwarunkowail wynika mozliwosc i potrzeba uchwalenia planu miejscowego dla 
przedmiotowego terenu. 
Tereny objyte projektem planu znajduj,! siy w srodmiesciu Rzeszowa, s~ uzbrojone, nalez~ do gmpy 
terenow 0 w pelni wyksztalconej zwrutej stmkturze funkcjonalno-przestrzennej. Uchwalenie planu jest 
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koniecznosci~ i podstaw<! realizacji, miydzy innymi, obiektu uZytecznosci publicznej - dworca 
autobusowego komunikacji lokalnej wraz z budynkiem obslugi pasazerow. 

Informacja 0 zgodnosci z wynikami analizy, 0 ktorej mowa w art. 32 ust. 1 

Rada Miasta dnia 18 listopada 2014 r. podjyla uchwaly Nr LXXXIII 1 507/20 14 w sprawie aktualnosci 
Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Mjasta Rzeszowa 
i miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego obowi~uj~cych na terenie miasta Rzeszowa 
w latach 2010 - 2013. 

We wnioskach koncowych "Wynikow analiz oceny aktuainosci studium i planow miejscowych 
w Iatach 2010 - 2013" dla miasta Rzeszowa "stwierdza sill konieczno§(; i zasadno§(; kontynuacji 
opracowan zmian studium i plan6w miejscowych ". 

Zgodllie z "Zalozeniami \vieloletnich Programow Sporzqdzania Planow Miejscowych": 
,.przy ustalaniu obszarow do objflcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jako kryteria 

wyboru tych obszarow przyjmuje sifl, m.in.: 

1) Przepisy prawa nakladajqce obowiqzek sporzqdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2) 1stniejqce tendencje do zagospodarowania poszczegolnych obszarow na okreslone ceie,wynikajqce z analizy 


wydanych decyzji administracyjnych (wz i pozwolel1). 
3) Przygotowania planistycznego terenow: 

~~jako oferty pod inwestycje zwiqzane z dzialalnosciq gmpodarczq, 
- pod osiedla budownictwa mieszkaniowego, 
- pod inwestycje celu publicznego, 
- dla obszarow szczegolnego zagrotenia powodziq, 
~ dla obszarow przestrzeni publicznej, 
~- obszarow na ktorych nastqpilo zniszczenie lub uszkodzenie obiektow budowlanych w wyniku osuniflcia 

ziemi, 
~- dla obszarow posiadajqcych warto.5ci kulturowe i srodowiskowe wymagajqcych ochrony. 

4) Potrzebfl ustalenia zasad zabudowy i zagospodarowania terenol4' dla zapewnienia ladu przestrzennego na 
obszarach 0 skomplikowanej strukturze wlasnosci i braku prawidlowej dostf/pnosci komunikacyjnej. 

5) Motliwosci finansowe budtetu gminy na cele zwiqzane ze skutkami prawnymi i finansowymi uchwalenia 
i finansowymi llchwalenia planu". 

Projekt planu spelnia warunki pkt 3 tiret 3 i pkt 5. 

Wplyw uchwalenia planu na finanse publiczne, w tym budzet gminy. 

W celu oceny prawidlowosci rozwi~an przestrzennych przyjytych w projekcie planu, stosownie do 
wymogow przepisow ustawy, opracowano Prognozy skutkow fmansowych (PSF) uchwalenia planu. 
W projekcie planu wszystkie tereny zostaly przeznaczone na cele publiczne. Zarowno drogi publiczne 
jak i dworzec autobusowy komunikacji lokalnej wraz z budynkiem obslugi pasazerow s~ inwestycjami 
publicznymi, ktore nalez~ do zadan wlasnych gminy. Do zadan wlasnych gminy nalezy zaspokojenie 
zbiorowych potrzeb wspolnoty samorz~dowej, ktore tworz~ z mocy prawa mieszkancy gminy. 
Skutkiem finansowym uchwalenia planu, w przypadku realizacji dworca autobusowego komunikacji 
lokalnej, byd~ wyl~cznie koszty (dochodow brak), ktore poniesie miasto Rzeszow na realizacjy tych 
celow publicznych. 
W przypadku realizacji dworca autobusowego komunikacji lokalnej byd~ to koszty zwi~ane glownie 
z realizacj~ budynku obslugi pasaterow, przebudow~ nawierzchni na placu dworcowym, urz~dzeniem 
stanowisk odjazdowych i postojowych'dla autobusow, zadaszonych peronow dla podrozuych, ponadto 
parkingu Kiss & Ride, stanowisk dla rowerow, usytuowanych poza granicami planu oraz koszty 
integracji dworca z Inteligentnym Systemem Transportowym (ITS) Rzeszowa. Obci~eniem 
gminnego budzetu byd~ rowniez naklady inwestycyjne na wykup terenu (czysc dzialki prywatnej) pod 
drogy publiczn~ oraz na uzbrojenie terenu , tj. na rozbudowy i przebudowy sieci oraz inwestycje celu 
publicznego z zakresu l~cznosci publicznej, a takZe na rozbudowy ukladu komunikacyjnego 
o dodatkowe pasy ruchu, scieZki rowerowe, wynikaj~ce z potrzeb organizacji mchu drogowego. 
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Finansowanie inwestycji pydzie odbywac siy ze srodkow wlasnych miasta. Zrodlami fmansowania 
byd~ rowniez srodki Unii Europejskiej, w ramach projektu "Rozwoj systemu transportu publicznego 
w Rzeszowie" z dofmansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020. 
Maj~c na celu poprawy funkcjonowallia transportu zbiorowego, usprawnienie ruchu, poprawy 
bezpieczenstwa i komfortu pasazerow, miasto uwzglydnilo potrzeby realizacji nowoczesnego, 
funkcjonalnego dworca autobusowego komunikacji lokalnej w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Rzeszowa, w latach 2016 - 2018. 
W Prognozie skutkow fmansowych uchwalenia planu, koszty inwestycji w granicach planu zostaly 
oszacowane na okolo 13 177 tys. zl, bez podatku VAT. Koszty inwestycji poza granicami planu oraz 
koszty integracji z Inte1igentnym System em Transportowym Rzeszowa szacuje siy na okolo 
3,6 mIn zl, bez podatku VAT. Kwota dofinansowania calego projektu z UE wynosi okolo 70%. 
Gmina Miasto Rzeszow posiada zabezpieczolle srodki fmansowe na zrealizowanie inwestycji, 
tj. wybudowanie autobusowego dworca lokalnego, w oparciu 0 uchwalony miejscowy plan. Koszty 
realizacji planu nie wplyn~ znacz~co na finanse publiczne, w tym na budZet Gminy. 

W przypadku realizacji alternatywnego przeznaczenia terellU KS - pod parking w poziomie terenu 
wraz z obiektem uslug nieuci</Zliwych (wybudowanym przez podmiot zewuytrzny) wydatki miasta na 
urz~dzenie parkingu w poziomie terenuwynioslyby okolo 2 514 tys. zl, bez podatku VAT. Wplywy 
z podatku od nieruchomosci od powierzchni uZytkowej zwi~allej z dzialalnosci~ gospodarcz~ w ci~gu 
10 lat prowadzenia tej dzialalnosci wynioslyby okofo 191 tys. zl. Koszt budowy parkingu 
dwupoziomowego oszacowano na 7,7 min zl, bez podatku VAT. 
Realizacja na terenu KS - parkingu bctdzie mozliwa po zmiallie Iokaliza~ji autobusowego dworca 
Iokal11ego, np. do Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjllego (RCK) w rejonie dworca glownego 
PKP. 
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Zal~cznik N r 2 
do uchwaly Nr L/I097/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 24 paidziernika 2017 r. 

ROZSTRZYGNIF;CIE 
o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 288/1112016 w rejonie ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego 
w Rzeszowie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalez~ do zadan wlasnych 
gminy oraz ° zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 0 finansach publicznych. 

1. 	 Finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktmy technicznej nalez(!cych do 
zada.iJ. wlasnych gminy bydzie odbywac siy ze srodk6w wlasnych grniny. 

2. 	 Zr6dlarni finansowania inwestycji i zadan, 0 kt6rych mowa w ust. 1 byd(! r6wniez w zaleznosci od 
potrzeb: 

a) srodki Unii Europejskiej 
b) kredyt bankowy, 
c) emisja obligacji komunalnych, 
d) srodki prywatne. 
3. 	 Naklady ponoszone na realizacjy ww. inwestycji byd(! odpowiednio zagwarantowane 

w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budzecie miasta, z uwzglydnieniem wykorzystania 
ewentualnych srodk6w pozabudietowych. 

Koszty realizacji inwestycji ponoszone byd(! etapowo w latach 2017-2030. 




