
UCHWALA Nr LV11 277/2018 
RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 27 lutego 2018r. 

w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 296/ 112018 pomiydzy potokiem Przyrwa, a ul. Dybick4 na osiedlu Bzianka w Rzeszowie 

Dzia1aj~c na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz.U. z 20 17r. , poz. 1875, z poin. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 w zwi~u z art. 20 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r., poz. 1073, z poin. 
zrn.), 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nastypuje 

§ 1 
Przystypuje siy do sporz~dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 296/112018 pomiydzy potokiem Przyrwa, a ul. Dybick4 na osiedlu Bzianka w Rzeszowie. 

§2 
Miej scowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotyczy obszaru 0 powierzchni okolo 3,5ha, 
polozonego pomiydzy potokiem Przyrwa, a uI. Dybick4 na osiedlu Bzianka w Rzeszowie, 
oznaczonego konturem na dol~czonym do uchwaly zal~czniku graficznym. 

§3 
Przedmiotem opracowania planu bydzie ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, 
stosownie do przepisow 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 

~~, 
Andrzej yec 



UZASADNIENIE 

do uchwaly Nr LV/1 277/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018r. 

w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 


Nr 296/1120 18 pomiydzy potokiem Przyrwa, a u1. Dybick'!, na osiedlu Bzianka w Rzeszowie 


W zwi<!Zku z potrzebami rozwoju spoleczno-gospodarczego miasta po przyl~czeniu osiedla Bzianka 
do miasta Rzeszowa w dniu 1 stycznia 2017r. oraz z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie 
planowania przestrzennego zachodzi koniecznosc opracowania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 296/112018 pomiydzy potokiem Przyrwa, a ul. Dybick'!, na 
osiedlu Bzianka w Rzeszowie. 
Na przedmiotowym obszarze obowiqzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 
35/99, uchwalony uchwal~ Nr XIXl197/2001 Rady Gminy Swi1c~a z dnia 11 maja 20011'. Przeznacza 
on teren pod zabudowy mieszkaniow~ jednorodzinnq oraz uZytki rolne. Natol1nast zgodnie 
z uchwalon~ w poiniejszym czasie, bo w dniu 4 lipca 2008r., obowi¥uj~q zmian~ Studium 
Uwarnnkowall i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swilcza (Uchwala Nr 
XIXlI96/2008) wskazanyrni kiemnkami zagospodarowania dla terenu proponowanego do objycia 
mi~sco\.vymplanem jest teren zabudowy -mieszkaniowo-uslugowej -oraz -teren wskazany jako 
obudowa ekologiczna rzek i ciekow. 

Sporz~dzenie planu uzasadnione jest zatem: 

1) 	 opracowaniem zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w zwi~u z kiemnkami 
wyznaczonymi w obowi¥uj~cej zmianie Studium w zakresie: przeznaczenia terenow, zasad 
ksztaltowania zabudowy mieszkaniowo-uslugowej, zasad obslugi komunikacyjnej 
i infrastruktury technicznej, a takZe zasad ochrony srodowiska, 

2) 	 wnioskiem wlasciciela czysci terenu objytego planem. dotycz~cego przeznaczenia terenu pod 
zabudowy usrugow<!. 

Z powyzszego wynika koniecznosc opracowania nowych ustalen planu dotycz~cego terenu 
okreslonego kontw'em na zal~czniku graficznym do niniejszej uchwaly. 



ZA~CZNIKDO UCHWAtYNRLV/ 1277/2018 
RADY MIASTA RZESZOWA 
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 R. 

1m GRAN ICE TERENU OBJ~EGO MI EJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO NR 296/ 1/ 2018 POMI~DZY POTOKIEM PRlYRWA, A UL. D~BIC KI\f 
NA OSIEDLU BZIANKA W RZESZOWI E 

Nos6wka 

gmina BOGUCHWAt.A 
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