
UCHWALA NR LIII11237J 2017 

RAllY MIASTA RZESZOWA 


z dnia 28 grudnia 2017 r. 


w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany Nr 48/5/2017 Studium Uwarunkowail 

i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 


UZ1ataJ~c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt is ustawy z dnia 8 marca l'::J'::JU r. 
o samorz~ie gminnym (Dz. U. z 2017 f., poz. 1875, z porn. zm.) oraz art. 9 ust. 1, w zwi~ku 
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1073), 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nast~puje: 

§1 

1. 	 Przyst~puje si~ do zmiany Nr 48/5/2017 Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennegc ~1iasta Rzeszowa, przyjytego uch'.val~ Nr XY ......XVIl!113!2000 Rady ~1iasta 
Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r., z porn. zm., zwanej dalej zmian~ studium. 

§2 

Zmiana studium dotyczy obszaru 0 powierzchni ok. i6,9 ha, polo:lonego pomiydzy ul. Przemyslow'!, 
ul. Zolnierzy 9 Dywizji Piechoty oraz ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonego konturem na dol~czonym 
do uchwaly zal,!czniku graficznym. 

§3 

W ztnianie studium okresli si~ ustalenia, 0 ktorych mowa w art. 10 ust. 2 ustaw z dnia 27 marca 
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a takze dokona si~ korekty obecnie 
obowi'!ZUj~cych kierunkow zagospodarowania przestrzennego, w zwi(!Zku z potrzebami rozwoju 
spoleczno-gospodarczego Iniasta .. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodnicz~cy 

Radyw:~wa 

Andrzejpec 



UZASADN lEN IE 

do uchwaly NrLIIII1237/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie Przystllpienia do SPorzlldzenia zmiany Nr 48/5/2017 Studium Uwarunkowan 


i Kierunkow Zagospodarowania PrzestrzennegoMiasta Rzeszowa 


W zwi~ku z potrzebami rozwoju spoleczno-gospodarczego miasta zachodzi koniecznosc dokonania 

zmiany Studium Uwarunkowail i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 

w dostosowaniu do wymogow obowi4Wj~cej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.l073). 


Zmiana studium obejmuje obszar 0 powierzchni ok. 16,9 ha., polozony w rejonie ul. Przemyslowej, 

gdzie od wielu lat dynamicznie rozwijaj~ siy funkcje zwi~ane z ushtgami, produkcj~ oraz handlem. 

Przy tej okazji nastypuje wymiana tkanki budowlanej: powstaj~ nowe budynki, a takze 

modernizowane i rozbudowywane s~ stare. 

A.ktualny kierunek zagospodarowania oYJes!ony w studimTI dla obszaruobjf!tego ztTIian,! to: 


- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
uslugi komercyjne z dopuszczeniem uslug publicznych oraz dzialalnosc gospodarcza 
pozarolnicza, a takZe 

- zielen urz~ona oraz 
- tereny specjalne, infrastruktury m.in stacje elektroenergetyczne wysokiego napiycia (GPZ). 

Dominuj~ca, w obowi~zuj~cym studium, zabudowa jednorodzinna wskazana jest na obszarach 
tiZytkowanych pod dzialalnosc gospodarc~ 0 rornorodnym profilu. Taki stan uniemoZliwia dalszy jej 
rozwoj, nawet w granicach prowadzonej dzialalnosci. Obecny stan zagospodarowania uzasadnia zatem 
koniecznosc wprowadzenia zmian w obowi~zuj~cym studium i dostosowania jej do potrzeb 
rozwijaj(Jcego si~ miasta. 




