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UCHWAŁA NR XXIII/383/2007 
RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 
 
 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 149/4/2007 Miejscowego Planu  
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2/96 „Staromieście – Ogrody” w Rzeszowie. 

 
 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art.27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. 
zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/113/2000  
z dnia 4 lipca 2000 r., z późn. zm. 
 

 
Rada Miasta Rzeszowa  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Uchwala się zmianę Nr 149/4/2007 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 5/2/96 „Staromieście – Ogrody” w Rzeszowie, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/6/2000 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2000 r., ( Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 
Nr 45, poz 553 ), zwaną dalej „zmianą planu”. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rysunek zmiany planu w skali 1:1000, będący integralną częścią uchwały, obowiązujący  

w zakresie określonym legendą, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 
2) rysunek planu zmienianego w ust. 1 niniejszej uchwały, w skali 1:1000, będący integralną 

częścią zmiany planu, obowiązujący w zakresie określonym legendą, stanowiący załącznik 
nr 2 do uchwały; 

 
§ 2 

 
Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni około 1,78 ha, w rejonie ulicy Lubelskiej w Rzeszowie, 
oznaczony na załączniku nr 1 do uchwały. 
 

§ 3 
 

W uchwale w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 5/2/96 „Staromieście – Ogrody” w Rzeszowie, wprowadza się następujące zmiany:  
 
1) w § 5 po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu: 

„19a) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażony 
ilorazem sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych, liczonych  
w zewnętrznym obrysie murów, do powierzchni terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi,”; 

 
2) w § 15 ust.1 skreśla się słowa:  
        „ o powierzchni około 1,46 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 10 MWs oraz teren ” 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 2 

3) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: 
„ 1. Teren o powierzchni ok. 1.78 ha, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 10 MWs, 

przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zespoły parkingów oraz drogi 
dojazdowe i ciągi piesze, a także niezbędne urządzenia inżynieryjne oraz stacje 
transformatorowe na wydzielonych działkach, z dopuszczeniem usług, z uwzględnieniem 
następujących zasad: 

1) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 10% ogółu powierzchni terenu; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy – do 1.6; 
3) wysokość zabudowy – do 6 użytkowych kondygnacji nadziemnych; 
4) dopuszcza się zwiększenie wysokości zabudowy o jedną lub dwie kondygnacje, w celu 

wytworzenia lokalnej dominanty lub akcentu przestrzennego, na powierzchni nie większej 
niż 25% powierzchni zabudowy danego budynku; 

5) nachylenie połaci dachowych – symetryczne, w przedziale 38°- 45°; 
6) mieszkania - wyposażone w wykusze, loggie, tarasy lub balkony; 
7) podział terenu na działki budowlane – przy zachowaniu zasad dostępności do drogi 

publicznej wynikających z przepisów odrębnych;  
8) dopuszcza się poziom hałasu w środowisku nie większy niż przewidziany dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zgodnie z przepisami ochrony 
środowiska; 

9) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 
10) w pasie terenu o szerokości 30 m wzdłuż ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem  

46 KZ, dopuszcza się lokalizację usług, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane, przy czym zakazuje się lokalizacji 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2; 

11) parkowanie samochodów : 
a) liczba miejsc postojowych – co najmniej 1,4 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 
b) miejsca postojowe w obrębie terenu 10 MWs należy kształtować w postaci parkingów 

naziemnych realizowanych w poziomie terenu wzdłuż ulic oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 42 KL i 30 KX/KD, lub w postaci parkingów wielopoziomowych 
realizowanych wzdłuż ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 46 KZ, a także  
w postaci parkingów podziemnych, 

c) dopuszcza się wliczenie do bilansu miejsc postojowych dla terenu 10 MWs miejsc 
postojowych lokalizowanych w obrębie ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
42 KL i 30 KX/KD, realizowanych na odcinkach tych ulic bezpośrednio graniczących  
z terenem 10 MWs, po stronie tego terenu. 

2. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10 MWs:  
1) dojazd i dojście: z ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 30KX/KD, 41KL  

i 42KL; 
2) dodatkowo dopuszcza się dojście z ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 46KZ,  

a także z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26 ZI.”; 
 
4) w § 45 ust.1 skreśla się słowa:  

„ teren o powierzchni około 0,32 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 48 KS”. 
 

5) po § 55 dodaje się § 55a w brzmieniu: 
„1. Ustaleń § 49 do §55 nie stosuje się do terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

10 MWs. 
2. Ustala się wyposażenie terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 10 MWs  

w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) zaopatrzenie w wodę – z pompowni wody „ Staromieście-Ogrody”, po rozbudowie sieci 

wodociągowych zgodnie z „Koncepją urbanistyczną osiedla Staromieście-Północ”; 
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych –po wybudowaniu sieci rozdzielczych, do istniejącego 

kolektora zbiorczego DN 600, przebiegającego na południe od terenu objętego zmianą;  
3) odprowadzenie wód opadowych –do kolektora deszczowego DN 1000 przebiegającego na 

południe od terenu objętego zmianą;  
4) zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci; 
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5) zaopatrzenie w ciepło – z sieci komunalnej 2 x DN 400 przebiegającej na północny – zachód  
od terenu objętego zmianą, po jej rozbudowie, dopuszcza się indywidualne źródła zaopatrzenia  
w ciepło z wykorzystaniem ekologicznych nośników energii, niepogarszające stanu środowiska 
naturalnego; 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci miejskiej liniami 
podziemnymi; 

7) świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową liniami telekomunikacyjnymi 
podziemnymi; 

8) przebieg sieci infrastruktury technicznej – w pasach ciągów komunikacyjnych, ograniczonych 
liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem wymagań określonych w odrębnych przepisach 
dotyczących dróg publicznych i infrastruktury technicznej; 

9) dopuszcza się przebieg sieci poza pasami ciągów komunikacyjnych, pod warunkiem, że ich 
przebieg nie wykluczy możliwości zagospodarowania terenów zabudowy, zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały; 

10) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami 
infrastruktury technicznej, należy sieci te przystosować do nowych warunków pracy; 

11) Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych - zgodnie z zasadami obowiązującymi na 
terenie miasta; gromadzenie i usuwanie odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej 
działalności usługowej - zgodnie z przepisami odrębnymi”. 

 
6) po § 56 dodaje się § 56a w brzmieniu: 

„Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się jednorazową opłatę z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu, w wysokości 30% 
dla obszaru objętego zmianą planu.” 

 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Rzeszowa 

 
Konrad Fijołek 
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UZASADNIENIE 
 
 

do uchwały Nr XXIII/383/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany Nr 149/4/2007 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 5/2/96 „Staromieście – Ogrody” w Rzeszowie. 
 

Teren objęty opracowaniem zmiany Nr 149/4/2007 MPZP Nr 5/2/96 „Staromieście – Ogrody” 
obejmuje obszar o powierzchni około 1,75, położony w północnej części miasta, w rejonie  
ul. Lubelskiej. Tereny te są jest wolne od zainwestowania kubaturowego, stanowią przeważnie uprawy 
polowe. Struktura własności terenu objętego planem zdominowana jest przez własność prywatną. 

W obowiązującym planie miejscowym, MPZP „Staromieście – Ogrody”, tereny objęte 
opracowaniem zmiany planu przeznaczone są pod: realizowaną na zasadach zorganizowanej 
działalności inwestycyjnej, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zespoły parkingów oraz drogi 
dojazdowe i ciągi piesze, a także niezbędne urządzenia inżynieryjne oraz stacje transformatorowe  
na wydzielonych działkach (teren oznaczony symbolem 10 MWs), a także pod: garaże osiedlowe, z 
dachami pokrytymi trawą oraz wysokością zabudowy nie przekraczającą dwóch kondygnacji (teren 
oznaczony symbolem 48 KS). 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa dla terenu objętego opracowaniem zmiany  
Nr 149/4/2007 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2/96 „Staromieście –
Ogrody” w Rzeszowie przewiduje się: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz parkingi[…]. 

Przeprowadzona analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 
przewidzianych rozwiązań z ustaleniami Studium, wykazała, że istnieje możliwość przeznaczenia 
przedmiotowego terenu pod niektóre funkcje przewidywane w Studium, co zawarte zostało w uchwale 
o przystąpieniu do sporządzania planu, jako przedmiot opracowania planu. 

Przedmiotem opracowania zmiany planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenów w związku z realizacją zamierzeń określonych we wniosku firmy Alstan Group Sp. z o.o.. 
Firma wniosła o zmianę wskaźnika intensywności zabudowy oraz zwiększenie dopuszczalnej liczby 
kondygnacji budynków. 

Rada Miasta Rzeszowa w dniu 27 lutego 2007 r. podjęła uchwałę Nr VIII/133/2007 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 149/4/2007 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 5/2/96 „Staromieście – Ogrody” w Rzeszowie. W uchwale tej określono granice 
oraz przedmiot opracowania. 

Procedura trybu formalno-prawnego – zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717, z późn. zm.). Zakres 
przedmiotowy ustaleń planu – zgodnie z art. 15 ust. 2 powyższej ustawy. 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ukazało się w „Super Nowościach”  
w dniu 17 kwietnia 2007 r. W terminie 21 dni od daty ogłoszenia, zainteresowani mogli wnosić 
wnioski do projektu planu. W ustawowym terminie nie wpłynął żaden wniosek.  

Prace projektowe zakończono w połowie września 2007r. Jako materiały pomocnicze 
opracowano prognozę skutków wpływu ustaleń na środowisko oraz prognozę skutków finansowych 
uchwalenia zmiany planu. 

Prezydent Rzeszowa przedstawił rozwiązania projektowe i wystąpił o zaopiniowanie projektu  
w dniu 11 października 2007r. do Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.,  

Na posiedzeniu komisji została wniesiona uwaga przez przedstawiciela inwestora  
o zniesienie granicy pomiędzy terenami 10MWS i 48 KS, i potraktowanie całego terenu  
o pow. 1,75 jako teren 10 MWs, oraz dopuszczenie usług i handlu od strony ulicy 46 KZ. 
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna nakazała wprowadzenie tej zmiany. 

Prezydent Rzeszowa przekazał projekt planu do uzgodnienia właściwym organom samorządu 
terytorialnego i jednostkom organizacyjnym, od dnia 15 października 2007r. na okres 21 dni.  
Po uzyskaniu wymaganych ustawą uzgodnień i opinii, projekt zmiany Nr 149/4/2007 Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2/96 „Staromieście – Ogrody” w Rzeszowie został 
wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa, przy ulicy Jagiellońskiej 6  
w Rzeszowie, w dniach od 14 listopada do 5 grudnia 2007r. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 
projektu planu odbyła się w dniu 4 grudnia 2007r. Ogłoszenie o wyłożeniu do projektu planu  
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do wglądu publicznego, o terminie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu oraz o terminie składania uwag do projektu planu ukazało się w „Super Nowościach” w dniu  
6 listopada 2007r. 

Termin składania uwag do ustaleń projektu planu upłynął z dniem 19 grudnia 2007r.  
W terminie ustalonym do projektu planu nie została złożona żadna uwaga.  

Po wyczerpaniu procedury formalno-prawnej opracowania planu miejscowego, uzasadnione jest 
przedstawienie do uchwalenia Radzie Miasta Rzeszowa projektu zmiany Nr 149/4/2007 Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2/96 „Staromieście – Ogrody” w Rzeszowie. 
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