
Uchwala Nr LII1175/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 21 listopada 2017 r. 


w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 294/6/2017 


w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie 


Dzialaj,!c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2017 r., poz. 1073, ze zm.), 

Rada Miasta. Rzeszowa uchwala, co nastypuje: 

§1 

Przystypuje siy do sporZ<!dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 294/6/2017 
w rejonie ul. Miele,~kiej w Rzeszowie, zwanego dalej planem. 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 4,15 ha, okres)ony na zal~czniku graficznym dol'!czonym do 
niniejszej uchwaly. 

§3 

1. 	 Przedmiotem opracowania planu bydzie ustalenie przeznaczenia terenu i zasad jego zagospodarowania, 
ze szczegolnym uwzglydnieniem rozwoju terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. 	Zakres przedmiotowy ustalen planu wyznaczony bydzie zgodnie z art. 15 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§5 

Uchwala wchodzi W Zycie z dniem podjycia. 

Przewodnicz'!cy 

Rady Miasta Rzeszowa 


~1ec 
. And~ej Dec 



UZASADNIENIE 


Do uchwaly Nr LII1175/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 20 17 r. 

w sprawie przyst~pienia do spor~dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 


Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie. 


Obszar proponowany do objycia opracowaniem mlcJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ob(~muje OkOfO 4,15 ha. Jest on polozony w zachodniej cZysci miasta, w rejonie 
ul. Mieleckiej. 

W stanie istniej1!cym obszar, kt6ry bydzie objyty planem jest czysciowo zabudowany, 
z mozliwosci1! uzupelnienia zabudowy. 

Kierunek zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru opracowania, 
ustalony w obowi~zuj1!cym Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Rzeszowa to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz tereny zieleni urz,!dzonej. 

Na cZysci przedmiotowego obszaru obowi,!zuje obecnie Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 73/3/2004"Przybysz6wka - Kantor6wka" przy uIicy Ustrzyckiej w Rzeszowie, 
z p6zniejszymi zmianami .. 

Podjycie nowego opracowania na tym obszarze jest niezbydne ze wzglydu na koniecznos6 
uzupelnienia istniej ,!cej zabudowy, w zwi,!zku z nowymi uwarunkowaniami i rosn,!c),mi potrzebami 
mieszkaniowymi. Celem przyst1!pienia do opracowania Miejscowego PIanu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie jest uporz,!dkowanie 
zagospodarowania terenu objytego opracowaniem PIanu z uwzglydnieniem kierunk6w i uwarunkowafl 
zawartych w opracowywanej zmianie Nr 411112016 Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 



Z~CZNIK DO UCHWALY N.R LI/1175/2017 
RADY MIASTA RZESZOWA 

Z DNIA 21 LISTOPADA 2017 R. 

'""rf~~ ORIENTACJA 

~ ORIENTACYJNE GRANICE TERENU OBJIiOTEGO MPZP NR 294/6/2017 
~ W REJONIE UL. MIELECKIEJ W RZESZOWIE 




