
UCHWALA NR LVI 1279/2018 
RAOY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie 

Dzialaj'lc na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 \lst.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r, 0 samorzqdzie 

gminnym (Oz, c, z 2017 L, poz. 1875, z p6zn. zm.) oraz art. 20 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 20]7 r., poz. 1073, z pom. zm.), po stwierdzeniu 

ze nie zostaj~ naruszone ustalenia Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwalq Nr XXXVlII] 13/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 

2000 r., z pain. zm., 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nast~puje: 

Rozdziall 


PRZEPISY OGOLNE 


§ 1 

1. 	 Uchwala siy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej 

w Rzeszowie, zwany dalej planem. 

2. 	 Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 5 ha, polozony we wschodniej cz~sci miasta, w rejonie 

Cmentarza Komunalnego Wilkowyja, przy ul. Morgowej w Rzeszowie, w granicach oznaczonych na 

rysunku planu , 

§2 
Zalqcznikami do niniejszej uchwaly Sq: 

I) zalqcznik nr 1 - rysunek planu, wykonany na mapie w skali 1: 1000, stanowiqcy integralnq cz~sc 

uchwaly, obowiqzujqcy w zakresie okreslonym legendq; 

2) zalqcznik nr 2 -- rozstrzygni~cie 0 sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury tecbnicznej, ktore nalezq do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich fmansowania. 

§ 3 

1. 	 W granicach planu wyznacza Sl~ tereny 0 romym przeznaczeniu lub r6mych zasadach 

zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1) MN/u - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy uslugowej, 

o powierzchni okolo 1,46 ha; 

2) U - tereny zabudo-wy uslugowej - od U.l do U.2, 0 lqcznej powierzchni okolo 0,38 ha; 

3) UIMN - teren zabudowy uslugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, 0 powierzchni okolo 

1,54 ha; 

4) ZP/u - teren zieleni urzqdzonej z dopuszczeniem zabudowy uslugowej, 0 powierzchni 

okolo 0,24 ha; 


5) ZP- tereny zieleni urz,!dzonej - od ZP.l do ZP.4, 0 tlleznej powierzehni okolo 0,25 ha; 


6) KDO - teren drogi publicznej dojazdowej, 0 powierzchni okolo 0,13 ha; 


7) KXIKO - teren eiqgu pieszo - jezdnego, 0 powierzchni okolo 0,10 ha; 


8) KOW -- teren drogi wewnytrznej - pytIa autobusowa, 0 powierzehni okolo 0,50 ha; 


9) KS - teren parkingu, 0 powierzchni okolo 0,40 ha. 




2. 	 W granicach terenow wydzielonych liniami rozgraniczaj,!:cymi tereny 0 rozuym przeznaczeniu lub 

roznych zasadach zagospodarowania wydzie1a silt liniami rozgraniczaj,!:cymi podzialu wewn\(trznego 
tereny oznaczone na rysunku planu symbolami oznaczonymi w nawiasach: 

1) [uJ - teren, na ktorym dopuszcza si~ lokalizacj~ zabudowy uslugowej w granicach terenu ZP/U; 

2) (zi] - teren pas a zieleni 0 charakterze izolacyjnym w granicach terenu U/MN. 
3. 	 Linie rozgraniczaj,!:ce tereny 0 r6zuym przeznaczeniu lub romych zasadach zagospodarowania s,!: scisle 

okreslone i obowi'lzuj'l zgodnie z przebiegiem oznaczonym na rfsunku planu. 

§4 

1. 	 Ilekroc w uchwale przywoluje sitt symbole, 0 ktorych mowa w § 3 Ust. 1, nalezy przez to rozumie6 
symbole identyfikacyine terenow, zastosowane na zal'lczniku nr 1 do uchwaly (rysunku planu), 

odpowiadaj 'lce terenom 0 okrdlonym w uchwale przeznaczeniu lub ustalonych zasadach 
zagospodarowania. 

2. 	 Ilekro6 w uchwale jest mowa 0: 

1) 	usrugach nieuci,!:zliwych - naleZy przez to rozumiec dzialalnosc uslugow,!: lub handlow'!:, 

niezaliczon,!: do przedsi~wzi~c mog'!:cych zawsze lub potencjalnie znacz'!:co oddzialywac na 
srodowisko, w rozumieniu przepisow 0 ochronie srodowiska, a takie te, ktorych dzialalnosc nie jest 
zwi'l:Zana z emisjq zapach6w, widocznych dym6w i oparow; 

2) linii rozgraniczajqcej podzialu wewn~trznego - nalezy przez to rozumiec lini~ "WyznaczajqCil 
W ramach glownego przeznaczenia terenu rOine sposoby zagospodarowania; 

3) uslugach zwi'l:Zanych z funkcjonowaniem cmentarza - nalezy przez to rozumiec uslugi cmentame: 

administracyjne, porz'!:dkowe, pogrzebowe oraz handel zniczami, kwiatami itp.; 
4) linii zabudowy nieprzekraczalnej - naleZy przez to roznmiec 1initt, kt6ra wyznacza minimaln,!: 

odleglosc lokalizacji budynku, wiaty lub altany od linii rozgraniczaj'!:cych terenu, przy czym nie 
dotyczy ona takich cz~sci budynkll jak schody zewn~trzne, niepodparte okapy dach6w, pochylnie 
dla niepelnosprawnych i podziemne cZ(fsci budynku; 

5) dzialce - nalezy przez to rozumie6 dzialk~ budowlau£!, 0 kt6rej mowa w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowanill przestrzennym; 

6) wskainiku rniejsc parkingowych - nalezy przez to rozumiec minimaln,!: ilose miejsc parkingmvych 

(stanowisk postojowych) okreSlonq dla poszczeg61nych rodzaj6w usrug, w dostosowaniu 

do przewidywanego generowanego przez nie ruchu, w tym miejsca przeznaczone do parkowania 
pojazd6w zaopatrzonych w kartIi parkingowq, stosownie do przepis6w usta"Wy z dnia 21 marca 
1985 r. 0 drogacb publicznych, wyrazon'!: w ponizszej tabeli: 

WSKAZNIK MIEJSC PARKINGOWYCH, 

W STOSUNKU DO POWIERZCHNJ 
RODZAJ USLUG UZYTKOWEJ PODSTA WOWEJ 

BUDYNKOW 

LUB LOKA ..LI USLUGOWYCH I 
nie mniej niz 1 miejsce I 	USLU~l HANDLU + 1 miejsce na kazde 30 m2 powierzchni 

nie mniej niz 1 miej sce 
USLUGI GASTRONOMII 

+ 1 miejsce na kazde 30 m2 powierzchni 

USLUGI SERWlSOWO- nie mniej niz 1 miejsce 
NAPRA'yVCZE + 1 miejsce lla kaide 50 m2 powierzchni 
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USLUGI: 


ADMINISTRACYJNE 
nie mniej niz 1 miejsce 

BANKOWE 	 I 
+ 1 miej see na kaMe 40 m2 powierzehni

POCZTOWE 


TELEKOMUNIKACYJNE 


PRZYCHODNTE, 


ZLOBKI, 


PRZEDSZKOLA 


GABINETY USLUGOWE nie mniej niz 1 miejsce 


LEKARSKIE + I miej sce na kazde 40 m2 powierzchni 

KOSMETYCZNE 


FRYZJERSKIE 


INNE USLUGI 


7) ul. Morgowej ~ nalezy przez to rozumiec drogl( publiczn'l lokalo'l, polozoo'l poza granieami planu, 

oznaezon4 symbolem KDL na rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 74/4/2004 przy Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie, uchwalonego przez Rady 

Miasta Rzeszowa Uchwalq Nr X'XVIII4lS12008 z dnia 29 styezl1ia 200S r. i ogloszonego 
w Dz. Urz.Wojew6dztwa Podkarpackiego Nr 16, poz. 394, z dnia 5 marca 2008 r.; 

8) MPZP Nr 74/4/2004 ~ l1alezy przez to rozumiec Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 74/4/2004 przy Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie, uchwalony przez Rady 
Miasta Rzeszowa Uchwal'l Nr XXVIII418/200S z dl1ia 29 5tycznia 2008 r. i ogloszony 

w Dz. Urz. Wojew6dztwa Podkarpackiego Nr 16, poz. 394, z dnia 5 marca 200S r.; 

3. 	 Podane w uehwale powierzchnie poszezeg61nych teren6w 54 wielkosciami przyblizonymi ~ mierzonymi 

na mapie rysunku planu. 

§ 5 
1. 	 Na terenie obj~tyl11 planem: 

1) 	dopuszcza siy wydzielenie dzialek pod urz4dzenia infrastruktury technicznej, w szczeg6lnosci 
pod stacje transformatorowe, 0 wielkosci dostosowanej do rozwi'lZan technicznych !okalizowanych 

tam urz'ldzen i obiekt6w, przy czym do dzialek tyeh nie stosuje siy ustalen zawartych w przepisach 

szezeg6lov.rych nilliejszej uchwaly; 

2) ustalen dotYClllcych \vysokosci zabudo\\'Y nie stosujc sit( do inwcstycji celu publicznego z zakrcsu 

li!cznosci publicznej; 
3) ustalell dotycz<j,cych linii zabudowy nie stosuje sil( do infrastruktury technicznej; 

4) dopuszcza sil( Iokalizowanie sciezek rowerowych i ciqg6w pieszyeh na terenach komunikacji i zieleni 
urzi!dzonej. 

2. 	 Przy zagospodarowaniu teren6w o~iytych planem naleZy uwzgll(dnic przebiegi istniei'lcych sieci 

i urz'ldzen infrastruktury technicznej, w tym gazoci'lg6w, linii elektroenergetycznych, poprzez 

zachowarue wymaganych przepisamj odleglosci od tych sieci i urz'!dzen, ich przebudowy, zmiany trasy 

lub lokalizacji, stosownie do planowanego zagospodarowania. 

3. 	 Oznaczone na rysunku planu przebiegi sieci i lokalizacja urz'Idzen infrastmktury technicznej wraz 

ze strefami maj'l charakter informacyjny i mog,! ulec zmianie w przypadku likwidacji urz'!dzen, zmiany 

ich parametr6w lub trasy. 
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4. 	 Ustalone w przepisach szczegolowych niniejszej uchwaly zasady ksztahowania dzialek budowlanych 

maj,! zastosowanie rowniez w przypadku dokonywania scaldl i podzialow nieruchomosci na terenie 

obj~tym planem. 

§6 
Ustalenia dotycz'!ce granic i sposobOw zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajqcych ochronie 

na podstawie odn;hnych przepis6w dotycz,!cych cmentarzy i chowania zmarlych: 

1) na obszarze strefy ochrony sanitamej - 50 m od cmentarza, zakazuje si~ lokalizacji budynk6w 

mieszkalnych oraz uslug z\\ri'lZanych z produkcjq, przechowywaniem i dystrybucj£!: zywnosci; 
2) na obszarze strefy ochrony sanitamej - od 50 m - 150 m od cmentarza, zakazuje si~ lokalizacji 

budynkow, 0 ktorych mowa w pkt 1, jesli nie s,! one zaopatrywane w wod/Y z wodociqgu, kt6rego 

irodlo zaopatrzenia w wodl( do pieia i potrzeb gospoctarczych znajduje sil( w odleglosci nie 

mniejszej niz 500 m od granic cmentarza; 
3) zakazuje si/y w zasi~gu 150 m od granic cmentarza lokalizacji studzien, ir6del i strumieni sluz'!,cych 

do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych. 

§7 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: 
1) powiqzanie teren6w obj~tych planem z ukladem komunikacyjnym miasta odbywa sil(: 

a) poprzez ul. Morgow'!, 
b) poprzez drogi publiczne dojazdowe polozone poza granicami pJanu, oznaczone symbolarni 

lKDD i 2KDD na rysunku MPZP Nr 74/4/2004; 
2) uklad komunikacyjny w granicach planu tworzq: 

a) droga publiczna dojazdowa oznaczona na rysunku pJanu symbolem KDD, 

b) droga wewn~trzna - p~tla autobusowa oznaczona na rysunku pJanu symbol em KDW, 
c) ci,!g pieszo-jezdny oznaczony na rysunku planu symbolem KXIKD, 
d) parking oznaczony na rysunku planu symbolem KS; 

3) 	 zasady zagospodarowania poszczeg61nych teren6w komunikacji oraz obslugi komunikacyjnej 
terenow 0 rozuym przeznaczeniu, polozonych w granicach planu, okreslajq przepisy szczeg610we 
niniejszej uchwaly. 

§8 
Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastmktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wod~, w tym dla celow przeciwpozarowych - z miejskiej sieci wodoei'lgowej: 

a) z istniejqeych wodoci'lg6w usytuowanych wzdhlZ ulie Cienistej i Morgowej, 
b) poprzez rozbudowl( sieei wodoei'!,gowej 0 srednicaeh nie mniejszyeh niz 080 mm, oraz poprzez 

przylqeza; 
2) 	 odprowadzenie sciekow komunalnyeh do miejskiego systemu kanalizaeji sanitamej zakonezonego 

oczyszezalniq kiekow: 
a) do istniej<!eego kanalu sanitamego usytuowanego wzdluz uliey Morgowej, 

b) poprzez rozbudowr,: kanalow sanitamych grawitacyjnych 0 srednicy nie mniejszej niz 0200 mm, 
oraz poprzez przy1ctcza; 

3) 	 odprowadzenie seiekow przemyslowyeh pochodzqcych z prowadzonej dziablnosci rozwi'lZac 
w sposob nie powodujqcy zanieczyszczenia wod powierzehniowyeh, podziemnyeh oraz gruntu 
poprzez odprowadzenie do kanalizacji sanitamej lub do zbiomik6w wybieralnych, z zapewnionym 
wywozem do oezyszezalni seiek6w; 

4) 	 odprowadzenie wod opadowyeh i roztopowych - z ulic i placow oraz terenow zabudowy 
do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, w tym: 

a) do istniejqeego kanalu deszezowego usytuowanego w ulicy Morgowej, 
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b) poprzez rozbudowy sieei kanal6w deszezowych 0 srednicach nie mniejszych niz 0 300 mm, 

oraz poprzez przyl'!cza; 

5) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejilcego gazociilgu zlokalizowanego wzdluz ulicy Morgowej, 

po rozbudowie 0 gazociilgi 0 srednicach nie mniejszych niz 032 mm, oraz poprzez przylilcza; 

6) 	 zaopatrzenie w energiy elektrycznq - z istniejqeej sieei elektroenergetycznej, przy czym dopuszeza, 

siy jej rozbudowy 0 nowe staeje transformatorowe SN/nN oraz podziemne linie sredniego napiycia 

15 kV i niskiego napi~eia 0,4 kV; 

7) zapewnienie te1ekomunikaeji - poprzez telekomunikaeyjne sieei bezprzewodowe lub przewodowe 

sieci podziemne; 

8) zaopatrzenie w energiy ciepInq: 

a) 	z indywidualnyeh zr6del dystrybueji eiepla z wykorzystaniem gazu ziemnego, lekkiego oleju 

opalowego, niskoemisyjnyeh UTz'!dzen grzewczych na paliwa stale, odnawialnyeh irodel energii 

oraz energii elektryeznej, 

b) 	z miejskiej sieci cieplowniczej po wybudowaniu ciep10ciilgu tranzytowego oraz sieci 

cieplowniczej rozdzielezej, 0 srednicaeh nie mniejszyeh niz 2x20 mm; 

9) 	 sieei infrastruktulY teehnieznej nalezy lokalizowac w liniaeh rozgraniezajqcych istniejqeyeh 

i projektowanych drog publicznych, drog wewnytrmych lub na terenach zieleni urzqdzonej, 

a w przypadku braku mozliwosci teehnicznych takiego usytuowania - na pozostalych terenach, 

w taki spos6b, ze nie wykluczy to mozliwosci zagospodarowania zgodnie z planem; 

10) 	 dopuszcza siy lokalizowanie sieci i urz'!dzen infrastruktury technicznej nie zwi'lZanej z obslugq 

teren6w obj~tych planem, w sposob niewykluczajqey mozliwosei zagospodarowania terenow 

zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania okfeSlonymi w planie; 

§9 
1. 	 Gromadzenie odpadow komunalnych, segregacja oraz ieh usuwanie na zasadaeh obowiqzujilcyeh 

w tnieseie. 

2. 	 Gromadzenie i usuwanie odpad6w powstalych w wyniku prowadzonej dzialalnosci uslugowej, zgodnie 

z obowi'lZlljilcytni przepisami odpowiednio do rodzaju prowadzonej dzialalnosci. 

§ 10 

Ustala siy stawky procentow,! stanowiqc,! podstawy do okreslenia jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu 

wartosci nieruchomosci w zwiqzku z uchwaleniem planu w wysokosci 30%. 

Rozdzial II 

PRZEPISY SZCZEGOLOWE 

§ 11 
1. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem W-r/U, przeznacza Sl~ pod zabudowy mieszkaniowq 

jednorodzinn'l, z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. 

2. 	 Zasady zagospodarowania i wanmki zabudowy terenu MNIU: 

1) zakazuje siy lokalizowania zabudowy szeregowej; 

2) dopuszcza siy lokalizowanie wyl'leznie uslug nieuci¥liwych, na nastypujqcych zasadach: 

a) funkcjy uslugow,! nalezy lokalizowac w budynku mieszkalno-uslugovvym lub w budynhll 

uslugowym lokalizowanym najednej dzialce z budynkiem mieszkalnym, 

b) l'lczna powierzchnia uZytkowa fnnkcji uslugowej - nie wiyksza niz l'lczna powierzchnia 

uZytkowa funkcji mieszkaniowej, w budynkaeh zlokalizowanych na tej samej dzialce; 

3) powierzehnia zabudowy - nie wiyksza niz 40% powierzehni dzialki; 

4) powierzehnia terenu biologicznie czyn.'1ego - nie mniejsza niz 35% powierzchni dzialki; 

5) intensywnosc zabudowy dzialki: 
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~.. 
a) miniinalna - 0,2, 

b) maksymalna - 1; 

6) linia zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dopuszcza si~ sytuowanie zabudowy bezposrednio w liniach rozgraniczaj~cych z terenem V/MN; 

8) cechy budynk6w: rnieszkalnych, rnieszkalno-uslugowych: 

a) wysokosc - nie mniejsza nit 6,0 m i nie wiyksza niz 10,0 m, 

b) dach nad bryl~ g16wnq budynku, 0 k~cic nachylenia g16wnych polaci - nie mniejszym nit 30° 

i nie wiykszym nit 45"; 
9) cechy budynk6w gospodarczych, garazowych lub 0 polqczonych funkcjach gospodarczo

garazowych oraz-budynk6w uslugowych: 

a) wysokosc - nie wiyksza niz 6,0 m, 

b) dachy budynk6w jedno, dwu lub wielospadowe, 0 kqcie nachylenia polaei nie mniejszym nit 30° 

i nie wiykszym nit 45°, 
c) dopuszcza siy przekrycie budynk6w dobudowanych do budynku mieszkalnego stropodachem 

w formie tarasu; 

10) zakazuje siy stosowania jaskrawej kolorystyki na eJewacjach obiekt6w. 

3. 	 Zasady ksztaltowania dzialek budowlanych na terenie MN/U: 

1) dla dzialek w zabudowie womo stoj'lcej: 

a) powierzchnia dzialki - nie mniejsza niz 0,05 ha, 

b) szerokosc frontu dzialki - nie mniejsza niz 15,0 m; 

2) dla dzialek w zabudowie bliiniaczej: 

a) powierzchnia dzialki - nie mniejsza niz 0,04 ha, 

b) szerokosc frontu dzialki - nie mniejsza niz 14,0 m; 

3) k'lt polozenia granic dzialek - w stosunku do linii rozgraniczaj,!cej ul. Morgow'! lub drogy publicZll,! 

dojazdowq, polozonej poza granicami planu, oznaczonej symbolem 1KDD na rysunku 
MPZP Nr 74/4/2004 - 90° z tolerancjq ±IOo; 

4) przy podziale terenu 	na dzialki nalezy uwzglydnic zasady dostypnosci komunikacyjnej ustalone 

w ust. 4. 

4. 	 Zasady obslugi w zakresie komunikacji terenu MN/U: 

1) dostypnosc komunikacyjna kolowa i piesza - z dr6g polozonych poza granicami planu 

tj . ul. Morgowej i drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem lKDD na rysunku MPZP 

Nr 74/4/2004; 

2) 	dopuszcza siy dostypnosc komunikacyjn~ dzialek poprzez indywidualne dojazdy i dojscia, nie 

wyznaczone na rysunku planu; 

3) minimalny wskainik miejsc parkingowych - 2 stanowiska postojowe na 1 10kal mieszkalny 

i dodatkowo dla funkcji uslugowej wg tabeli w § 4 Ust. 2 pkt 5; 

4) miejsca parkingowe naleZy zapewnic na terenie dzialki, na kt6rej zlokalizowana jest inwestycja: 

w poziomie terenu lub w garazach. 

§ 12 

1. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem U.1 przeznacza siy pod zabudowt( uslugow~ zwi~zan~ 

z funkcjonowaniem cmentarza. 

2. 	 Zasady zagospodarowaoia i warunki zabudowy terenu V.I : 

1) powierzchnia zabudowy - nie wiyksza niz 40% powierzchni dzialki; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie mniejsza niz 10% powierzchni dzialki; 

3) intensywnosc zabudowy dzialki: 
a) minimalna - 0,3, 

b) maksymalna- 1,2; 

4) [inia zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu; 
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5) cechy budynk6w: 

a) 	 wysokosc - nie witrksza niz 12,0 m, 

b) 	 przekrycie budynk6w dachami 0 spadkach nie wi~kszych niz 30°, 

c) 	 zakazuje si~ stosowaniajaskra\:vej kolorystyki na elewacjach obiektow. 

3. 	 Dopuszcza siy podzial terenu U.l na dwie dzialki budowlane, 0 powierzchni nie mniejszej nii: 0,025 ha. i , 

4. 	 Szczeg610we zasady obslugi komunikacyjnej terenu U.l: 

1) dostt;pnosc komunikacyjna kolowa i piesza - z ul. Morgowej, poprzez drogr; wCVvl1t;trZnQ - pytlt; 

autobusow,!, oznaczon'l na rysunku planu symbolem KDW; 

2) minimalnywskainik miejsc parkingowych wg tabeli w § 4 ust. 2 pkt 5; 

3) miejsca parkingowe naleZy zapewnic na terenie dzialki, na kt6rej zlokalizowana jest inwestycja, 

w poziomie terenu lub w garaZach. 

§13 

1. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem U.2 przeznacza siy pod zabudow~ uslugow'l zwi42an'l 
z funkcjonowaniem cmentarza. 

1) dopuszcza si~ lokalizacjt;: wiaty przystankowej. 

2. 	 Zasady zagospodarowania i wamnki zabudowy tereon U.2: 

1) powierzchnia zabudowy - nie witrksza niz 40% powierzchni dzialki; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego -nie mniejsza ni2 10% powierzchni dzialki; 

3) intensywnosc zabudowy dzialki: 
a) 	 minimalna - 0,1, 
b) maksymalna - 0,4; 

4) hnia zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu; 

5) cechy budynk6w: 

a) wysokosc - nie wi~ksza niz 4,0 m, 


b) przekrycie budynk6w dachami plaskimi 0 spadkach nie wir;kszych ni2 15°, 


c) zakazuje siy stosowaniajaskrawej kolorystyki na elewacjach obiekt6w, 


d) elewacje budynk6w z zastosowaniemjednakowych kolor6w i material6w. 


3. 	 Teren U.2 naleZy zagospodarowac jako jedn'l dzialkt;: budowlan'l. 
4. 	 Szczeg6lowe zasady obslugi komunikacyjnej terenu U.2: 

1) dostypnosc komunikacyjna kolowa i piesza: z ul. Morgowej, poprzez drogy wewnytrzn'l - pytly 

autobusowq, oznaczonq na rysunku planu symbolem KDW lub poprzez parking, oznaczony na 

rysunku planu symbolem KS; 
2) minimalny wskaznik miejsc parkingowych wg tabeli w § 4 ust. 2 pkt 5; 


3) miejsca parkingowe lokalizowane na terenie parkingu oznaczonego symbolem KS. 


§ 14 
1. 	 Tcren oznaczony na rysunku planu symbolem U/MN przeznacza Sit; pod zabudowl( usrugOW'l 

z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, przy czym: 

1) dopuszcza siti lokalizowanie wyl'lcznie uslug nieuciqZliwych; 

2) dopuszcza sit;: lokalizowanie nieuci'liliwych uslug rzemiosla. 

2. 	 Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu UIMN: 

1) 	dopuszcza siy lokalizowanie funkcji mieszkaniowej, na nash;pujqcych zasadach: 

a) zakazuje sit;: lokalizowania funkcji mieszkaniowej w strefie 50 mod cmentarza, 
b) funkcj y mieszkaniowlj nalezy lokalizowac w budynku llslugowo - mieszkalnym, 
c) powierzchnia przeznaczona pod tunkcjy mieszkaniow,! - nie wiyksza niz 50% powierzchni 

calkowitej budynku usrugowo- mieszkalnego; 

2) powierzchnia zabudowy - rue \vi~ksza nii 40% powierzchni dzialki; 


3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie mniejsza nii: 20% powierzchni dzialki; 
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4) intensywnosc zabudowy dzialki: 


a) minimalna - 0,2, 


b) maksymalna - 1,2; 


5) linia zabudov.ry nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu; 


6) v.rydziela siy liniami rozgraniczajllcymi podzialu wewnytrznego pas zieleni 0 charakterze, 


izolacyjnym oznaczony na rysunku planu symbolem [zi] z uwzglt(dnieniem ustalen z pkt 7; 

7) dopuszcza sir; sytuowanie zabudovvy bezposrednio w liniach rozgraniczajqcych z terenem MN/U; 

8) cechy budynk6w: 

a) v.rysokosc - nie wit(ksza niz 12,0 m, 
b) przekrycie budynk:6w dachami plaskimi lub dachami dwu lub wielospadowymi 0 k~cie 

nachylenia polacinie wiC(kszym niz-30°, 

c) zakazuje sit( stosowaniajaskrawej kolorystyki na elewacjach obiekt6w. 

3. 	 Zasadyksztaltowania dzialek budowlanych na terenie U/MN: 
1) powierzchnia dzialki - nie mniejsza niz 0,05 ha, 
2) szerokosc frontu dzialki - nie mniejsza niz 14,0 m, 

3) kllt polotenia granic dzialek - w stosunku do linii rozgraniczaj~cej drogi publicznej dojazdowej 

KDD lub drog publicznych dojazdov.rych, polozonych poza granicami planu, oznaczonych 

symbolami lKDD i 2KDD na rysunku MPZP Nr 74/4/2004 - 90" z tolerancjll ±lOo; 

4) przy podziale terenu na dzialki naleZy uwzglydnic zasady dostt(pnosci komunikacyjnej ustalone 

w ust. 4. 

4. 	 Szczegolowe zasady obslugi komunikacyjnej terenu U/MN: 
1) 	dostt;pnosc komlmikacyjna kotowa i piesza: 

a) z ul. Morgowej, 
b) z drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbol em KDD, 

c) z drog dojazdowych, polozonych poza granicami planu, oznaczonych symbolami IKDD i 2KDD 

na rysunku MPZP Nr 74/4/2004; 
2) dopuszcza sit( dostC(pnosc komunikacyjnq dzialek poprzez indywidualne dojazdy i dojscia, 

nie \vryznaczone na rysunku planu; 

3) minimalny wskainik miejsc parkingowych: 
a) dJa funkcji uslugowej - wg tabeli w § 4 ust. 2 pkt 5, 
b) dla funkcj i mieszkaniowej - nie mniej niz 2 stanowiska postojowe na 1 loka! rnieszkalny; 

4) 	miejsca parkingowe naleZy zapewnic na tererue dzialki, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja, 

w poziomie terenu lub w garatach. 

§ 15 
I. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbol em ZP/U przeznacza Sly pod zielen urzqdzon'l 

z dopuszczeruem zabudowy uslugowej zwi'lzanej z funkcjonowaniem cmentarza, przy czym: 

1) dopuszcza siC( lokalizowanie wylqcznie uslug nieuci'lzliwych; 

2) dopuszcza siC( uslugi gastronomii. 

2. 	 Zabudowt( uslugow'l nalezy lokalizowac na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem [u], 

v.rydzielonym liniami rozgraniczajqcymi podzialu wewnytrznego, na nastypujqcych warunkach: 

1) powierzchnia zabudov.ry - rue wittksza niz 35% powierzchni dzialki, 0 ktorej mowa w ust. 3; 
2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie mniejsza nit 30% powierzchni dzialki, 0 kt6rej 

mOWa w ust. 3; 


3) dopuszcza siy sytuowanie wy1llcznie jednego budynku uslugowego; 


4) intensywnosc zabudowy dzialki, 0 ktorej mowa w ust. 3: 

a) minimalna - 0,2, 


b) maksymalna - 0,35; 


5) linia zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu; 
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6) cechy budynku uslugowego: 

a) wysokosc nie wi<;:ksza nii 7,0 m, 

b) przekrycie budynku dachem plaskim, dwu lub wielospadowym 0 spadkach polaci nie wi~kszych 

niz 30°, 

c) zakazuje si~ stosowania jaskrawej kolorystyki na elewacji obiektu. 
,., 

Zasady ksztahowania dzialek budowlanych na terenie ZPIU:.). 

1·· .1) 	dopuszcza si~ wydziclenie jedncj dzialki budowlanej w granicach terenu wydzielonego 111l1atlll 

rozgraniczajqcymi podzialu wewnt::trznego i oznaczonego na rysunku planu symbolem [u); 

2) 	powierzchnia dzialli: 


a) nie mniejsza nii 0,05 ha, 


b) nie wit::ksza niz 0,12 ha; 


3) szerokos6 frontu dzialki .... nie mniejsza niz 20,0 m; 

4) kqt polozenia granicy dzialki - w stosunku do linii rozgraniczajqcej drogi publicznej dojazdowej 
KDD - 90° z tolerancjq ±30o; 

5) przy wydzielaniu dzialki nalezy uwzglt::dnic zasady dostypnosci komunikacyjnej ustalone w ust. 4. 

4. 	 Szczegolowe zasady obslugi komunikacyjnej terenu ZP(U: 

1) dost~pnos6 komunikacyjna kolowa i piesza - z drogi publicznej dojazdowej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KDD lub z ul. Morgowej poprzez parking oznaczony na rysunku planu symbolem 

KS; 

2) minimalny wskamik miejsc parkingowych wg tabeli w § 4 ust. 2 pkt 5; 
3) miejsca parkingowe nalezy zapewni6 na terenie dzialki, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja, 

w poziomie terenu lub w garazach. 

§ 16 
1. 	 Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZP.l, ZP.2, ZPo3 i ZP.4 przeznacza siy pod zielen 

urz'!dzonq. 

2. 	 Zasady zagospodarowania terenow: ZP.l, ZP.2, ZP.3 i ZP.4: 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niz 80% powierzchni terenu; 

2) na terenach oznaczonych symbolami: ZP.1, ZP 03 i ZP.4 dopuszcza sir; lokalizacjy: obiektow malej 
architektury, slupow i tablic ogloszeniowych; 


3) zakazuje si~ lokalizacji stalych i tymczasowych obiektow uslugowo-handlowych; 


4) dostypnosc komunikacyjna terenow: 


a) 	 dla teren6w: ZP.2, ZP.3 i ZP.4: 

• 	 z ul. Morgowej poprzez parking KS lub drogt:: wewnt::trznq - pytlt:: autobusow,! KDW oraz 

poprzez ci,!g pieszo-jezdny oznaczony na rysunku planu symbolem KX/KD, 

• 	 z drogi publicznej dojazdowej poloionej poza granicami planu, oznaczonej symbolem 

2KDD na rysunku MPZP Nr 74/412004 poprzez ciqg pieszo-jezdny oznaczony na rysunku 

planu symbolem KXlKD, 
b) 	 dla terenow: ZP.l i ZP.4. - z u1. Morgowej poprzez drogy wewnt::trznq - p~tly autobusow'! 

oznaczonq na rysunku planu symbolem KDW. 

§ 17 

1. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDD przeznacza si« pod drog/( publiczl1q dojazdowq. 

2. 	 Zasady zagospodarowania oraz powiqzan komunikacyjnych terenu KDD: 
1) szerokosc w liniach rozgraniczajqcych zgodnie z rysunkiem planu - nie mniejsza niz 10m; 

2) szerokosc jezdni - nie mniejsza nii 5 m; 

3) chodniki - co najilliliej jednostronny; 

4) dopuszcza sil( scicik<; roweroWq; 

5) zakazuje si« lokalizowania tablic i UIz,!dze11 reklamowych w liniach rozgraniczajqcych drogi; 
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6) teren niezabudowany naleZy zagospodarowac pod zielen przydroZn'l urz'!dzonll. 

§ 18 

1. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: KXiKD przeznacza si~ pod ci,!g pieszo-jezdny. 

2. 	 Zasady zagospodarowania oraz pOWi'lZall komunikacyjnych terenu KXlKD: 
1) szerokosc w liniach rozgraniczajqcych zgodnie z tysunkiem planu - nie mniejsza nii 7 m; · 

2) dopuszcza si« wydzic1enie jezdni 0 szerokosci nie mniejszej niz 5 m; 

3) zakazuje si« lokalizowania miejsc parkingowych dla samochod6w; 

4) dost«pnosc kolowa i piesza - z drogi publicznej dojazdowej polozonej poza granicami planu, 

oznaczonej symbolem 2KDD na rysunku MPZP Nr 74/4/2004 lub z ul. Morgowej poprzez drog« 

wewnc;:trzn'l - pc;:tle autobusow'l oznaczon'l na rysunku planu symbolem KDW lub poprzez parking 

oznaczony na rysunku planu symbol em KS. 

§ 19 

1. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: KDW przeznacza siy pod drogy wewnytrznll - pytla 

autobusowa. 

2. 	 Zasady zagospodarowania oraz powi¥all komunikacyjnych terenu KDW: 

1) szerokosc w liniach rozgraniczaj 'lcych zgodnie z rysunkiem planu - nie mniej sza niz 10m; 

2) szerokosc jezdni - nie mniejsza niz 7 m; 

3) przystanki autobusowe - w zatokach autobusowych; 

4) dopuszcza sil( lokalizacj« wiat przystankowych; 

5) chodniki, zapewniajqce dojscie do przystank6w oraz cmentarz,a; 

6) teren nie zainwestowany naleZy zagospodarowac pod zielen przydroZn'l urz'ldzon'l; 
7) dopuszcza siy tablice lub urzlldzenia reklamowe zintegrowane z miejskim systemem informacji 

wizualnej lub systemem oswietlenia wzdluz ulic publicznych; 

8) 	 dost«pnosc komunikacyjna kolowa i piesza: z ul. Morgowej lub z drogi publicznej dojazdowej 

polozonej poza granicami planu, oznaczonej symbolem 2KDD na rysunku MPZP Nr 74/4/2004 

poprzez ci'lg pieszo - jezdny oznaczony na rysunku planu symbolem KXlKD. 

§ 20 

1. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KS przeznacza Sly pod parking ZW1<l2any 

z funkcjonowaniem cmentarza oraz terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U.2. 

2. 	 Zasady zagospodarowania oraz powi'lzail komunikacyjnych terenu KS: 
1) parkingjednopoziomowy odkryty; 

2) miejsca do parkowania utwardzone; 

3) dost«pnosc kolowa i piesza·- z ul. Morgowej, z drogi publicznej dojazdowej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KDD lub z drogi pUblicznej dojazdowej, polozonej poza granicami planu, 

oznaczonej symbolem 2KDD na rysunku MPZP Nr 74/412004 poprzez ciqg pieszo-jezdny 

oznaczony na rysunku planu symbolem KXlKD. 

Rozdzial III 

PRZEPISY ZMIENIAJI\CE 


§ 21 

W uchwale nr XXVIII41812008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 74/4/2004 przy Cmentarzu Komunalnym 

Wilkowyja w Rzeszowie, ogloszonym w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego Nr 16, 

poz. 394 z dnia 5 marca 2008 T., wprowadza si~ nast~pujqce zmiany: 
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1) 	 § 2 otrzymuje brzmienie: "Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 65 ha, stanowi~cy Cmentarz 
komunalny Wilkowyja w Rzeszowie wraz z terenem po jego p61nocno-wschodniej stronie, 
okreslony granicami planu." 

2) 	 w § 4 : 

a) uchyla siy pkt 2, 3,6 i 14, 
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

,,10) przeznaczenie terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: lKDD 0 powierzchni 
okolo 0,15 ha, 2KDD 0 powierzchni okolo 0,25 ha, 4KDD 0 powierzchni okolo 1,73 ha, pod 
drogi pUbliczne klasy dojazdowej;" 

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

,,11) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbol em 2KDW, 0 powierzchni 
okolo 0,64 ha, pod drogy wewnytrzn~ - pytly autobusow~;" 

d) pkt 12 otrzymuj e brzrnienie: 

,,12) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem l KDXID, 0 powierzchni 
okolo 0,6 ha, pod ci~g pieszo-jezdny ogolnodostypny;" 

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 
,,13) przeznaczenie terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: lKS 0 powierzchni okolo 

0,13 ha, 2KS 0 powierzchni okolo 4,7 ha, pod publiczne parkingi wielostanowiskowe;" 
3) 	 uchyla siy § 10, § 11, § 14 - § 18, § 25, § 29, § 33 i § 34; 

4) 	 § 8 otrzymuje brzmienie: 

"Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UK, dopuszcza Sly poziom halasu 
w srodowisku nie wiykszy nit przewidziany dla terenow mieszkaniowo-uslugowych, zgodnie 
z przepisami ochrony srodowiska." 

5) 	 w § 9: 

a) 	 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) glowne i dodatkowe wejscia naleZy lokalizowac od strony parkingu oznaczonego na rysunku 
planu symbol em 2KS, oraz od strony ci~gu pieszo-jezdnego oznaczonego na tysunku planu 

symbolem KXJKD", 
b) ust. 3 pkt 1 ppkt c otrzymuje brzmienie: 

"c) od ci~u pieszo-jezdnego oznaczonego na lysunku planu symbolem KX/KD;" 

c) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzrnienie: 
m2,,2) miejsca postojowe zwi<)Zane z cmentarzem - nie mniej nit 2 stanowiska na 1000 

powierzchni cmentarza na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami : IKS, 2KS, KS 
i 4KDD;" 

d) ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3) dostypnosc komunikacji zbiorowej - z przystankow usytuowanych na terenach oznaczonych 
na rysunku plan u symbolami: KDG, KDW i 2KDW." 

6) 	 w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3 . Zasady obslugi komunikacyjnej - dostypnosc komunikacyjna - od ulicy Morgowej i ulicy 

Cienistej , znajduj~cych siy poza granicami obszaru planu oraz drog publicznych oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: l KDD i KDD." 
7) 	 w § 28 ust. 3 otrzymuje brzrnienie: 

,,3. Zasady obslugi komunikacyjnej - dostypnosc komunikacyjna - od drog publicznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: l KDD, KDD i 4KDD." 
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Rozdzial IV 


PRZEPISY KONCOWE 


§ 22 


Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzielmiku Urzydowym Wojew6dztwa 

Podkarpackiego. 

PrzewodniczqGY 

Rady lvliasta Rzeszowa 


~~ 

- An-drzeADeC 
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UZASADNIENIE 

do uchwaty Nr LV/127912018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie 

Projekt planu Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie zostal opracowany na podstawie 
uchwaly Nr XII/20S/20IS RadyMiasta Rzeszowa z dnia 24 marca 2015 r., ktora dotyczyla obszar6w 
o lqcznej powierzchni okolo 5,0 ha, polozonych przy Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w rejonie 
ul. Morgowej w Rzeszowie. 

Przedlozony do uchwalenia projekt planu Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie, 
obejmuje teren 0 powierzchni okolo 5,0 ha. 

W projekcie planu przeznacza sit; tereny pod: zabudowr;: uslugow'!, zabudowt; uslugowlj, 
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, zabudowr;: mieszkaniowq jednorodzinnq z dopuszczeniem 
zabudowy uslugowej, tereny zieleni urz,!dzonej, teren parkingu, teren ci'lgu pieszo - jezdnego, teren 
drogi pubiicznej dojazdowej oraz teren drogi wewnrrtrznej. 

Ustalenia projektu planu Sq zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwal'l Nr XXXVTTll13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., 
z p6in. zm. Studium okresla kierunki zagospodarowania przedmiotowego terenu pod uslugi 
komercyjne, dopuszczenie us}ug publicznych, dzialalnosc gospodarcza pozarolnicza oraz cmentarze. 

Projekt planu wraz z niezbrrdnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoz,! oddzialywarua 
na srodowisko oraz prognoz'l skutk6w finansowych zostal opracowany zgodnie z obowi¥ujqcymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 L, poz. 1073, z poin. zm.), w zwi,!zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. 0 zmianie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzelmym, ustawy 
o Pailstwowej Inspekcji Sanitarnej) oraz przepisami rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). 

Szczeg610wy opis procedury sporzqdzenia projektu planu oraz przyjt;tych rozwiqzaii zawiera 
uzasadnienie do projektu planu. 



Uzasadnienie do proje\<.tu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 
przy uJ. Morgowej w Rzeszowie 
sparzqdzane na padstawie art. 15 ust.J ustavty z dnia 27 marca 2003 r. a planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2017 r., paz. 1073 z pOin. zm.) 	 ' ., 

• 	 Infonnacja dotyczaca procedury planistycmej, w tym sposobu realizacji wymog6w wynikaj,!cych 
z art. 1 ust.2 pkt 11 i 12 oraz art.l ust.3 ustawy. 

art. 1 ust. 2 pkl II i 12 

Zagadnien..ia, 0 kt6rych mowa wart. 1 ust. 2 pkt 11 i 12 ustaw)" dotyczqce udzialu 
spoleczenstwa i zachowanie jawnosci procedur, uwzglltdniono przy sporzqdzaniu projektu planu 
w zakresie wynikajqcym z przepis6w art. 17 llstawy, okreslajqcych procedur(( planistycmq oraz 
w zakresie wynikajqcym z przepis6w ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz oocenach 
oddzialywania na srodowisko, dotyczqcych sposobu przeprowadzania strategicmej 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. 

W dniu 24 marca 2015 r., Prezydent Miasta Rzeszowa, oglosil 0 przystqpieniu do sporzqdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 26512/2015 przy ul. Morgowej 
w Rzeszowie, uchwalq Nr VIII/11212015 Rady Miasta Rzeszowa, poprzez ogloszenie w nriejscowej 
prasie, przez obwieszczenie na tablicach ogloszet'J. w Urzltdzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie 
lnformacji Publicznej, na stronie intemetowej Urzltdu. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin 
oraz zasady skladania wniosk6w do projektu planu. W zwiqzku z duzym zainteresowaniem terenami 
polozonymi poza granicami przystqpienia do sporzqdzenia planu, Prezydent Miasta Rzeszowa podjql 
decyzjy 0 powiykszeniu obszaru opracowania projektu planu. W zwiqzku z tym Rada Miasta 
Rzeszowa uchwalq Nr XIlJ20Si2015 z dnia 23 czelwca 2015 r. zmieniajqcq uchwaltr Nr VIII/112/2015 
z dnia 24 marca 2015 powiykszyla granice opracowania. Prezydent Miasta Rzeszowa ponownie 
poinfonnowal poprzez ogloszenie w miejscowej prasie, przez obwieszczenie na tablicach ogloszen 
w Urz((dzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
Urzydu. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin oraz zasady skladania wniosk6w do projektu 
planu. ogloszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu, w wyznaczonym tenninie, wplynylo 
7 wniosk6w, ktore zostaly rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, w dniu 19 kwietnia 
2016 r. 

Wszystkie wnioski od instytucji i organ6w, a takZe wnioski os6b zainteresowanych, zlozone po 
tenninie zostaly przeanalizowane i wzi((te pod uwagy w trakcie sporzqdzania projektu. \V trakcie 
trwania procedury zainteresowane osoby informowane byly na biezqco 0 postltpach w opracowaniu 
projektu. 

W dn..iu 21 kwietnia 2016 r. odbylo si~ posiedzenie Miejsk..iej Komisji Urbanistyczno

Architektonicznej w sprawie om6wienia i zaopiniowania projektu planu. 

Vol dyslrusji poruszono nast~pujace zagadnienia dotyczqce proiektu planu : 


• 	 analizowano ustalenia dotyczilce dopuszczenia uslug na terenach zieleni ZPA, 
• 	 dysklltowano na temat obslugi parkingowej na terenie ZPIU, 
• 	 zastanawiano siy nad dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej na terenie uslugowym, 
• 	 rozwazano mozliwosc wydzielenia terenu ZP z terenu D.l, 
• 	 zastanawiano silt nad przeznaczeniem KS 1 na parkingi dla U2, 
• 	 upewniono siy czy jest zakaz lokalizacji kiosk6w i zabudowy na ZP.2 i ZP.3, 
• 	 dyskutowano nad slusznosci'l zapis6w dotyczqcych powierzchni biologicznie czynnej na 

terenie pod kioski. 

Do przyjs;tych rozwiazaiI czlonkowie komisji wniesli uwagi odl1osnie: 

koniecznosci lokalizacji obslugi parkingowej na dzialce wlasnej, 
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dopuszczenie lokalizacj t( funkcji mieszkaniowej na uslugach, 

utrzymanic zakazu lokalizacji kioskow i zabudowy na ZP.2 i ZP.3. 

zaproponowano wydzielenie terenu ZP z terenu U.l, 

poprawic zapis dotycz~cy miejsca parkingowe w § 4, ust.2 uchwaly. 

Zostala sporz<ldzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu na srodowisko 


przyrodnicze. Przy opracowywaniu Prognozy uwzglydniol1o m.in. infonnacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu, a takZe przekazane przez 
Panstwowego Powiatowego Tnspektora Sanitamego w Rzeszowie i Regiol1alnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Rzeszowie zalecenia w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczeg61owosci 
informacji wymaganych w pro,sl11ozie oddzialywania na srodowisko dla projektu planu. W prognozie 
sformulowano wnioski dotycz~ce przyjytych rozwi~zat1 w projekcie planu w aspekcie ich wplywu 
na srodowisko przyrodl1icze oraz zalecenia odl1osnie sposob6w zmil1imalizowania negatywnych 
skutkow realizacji planu. Ustalenia projektu plal1u w pelni uwzglydl1iajq zalecenia zawarte 
w Prognozie. 

W maju 2017 1". Prezydent Miasta Rzeszowa wystqpil do wlasciwych instytucji i organow 
o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu wraz z prognoZq oddzialywania na srodowisko. 

W czerwcu Pallstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie wni6sl 0 wprowadzenie 
zapisu dopuszczajqcego wydzieJenie pasa zieleni 0 charakterze izolacyjnym w terenie UIMN wzdluz 
linii rozgraniczajllcej z terenem MNIU. Po wprowadzeniu ww. zapisu projekt planu zostal uzgodniony 
i zaopil1iowany bez wnoszenia uwag. 

Nastypl1ie projekt planu wraz z prognoz<l oddzialywania na srodowisko zosta1 wylozony do 
publicznego wglqdu w dlliach: ad 12lipca do 9 sierpnia 2017 I. Ogloszenie i obwieszczenie 0 terminie 
wylozenia do publicznego wgl~du projektu planu i Prognozy oraz 0 terminie dyskusji publicznej 
ukazalo sit( w dniu 4 lipea 2017 r. w "Nowinach", na tabliey ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 11a stronie internetowej Urzydu. Okreslono zasady 
skladania uwag. T elmill skladallia uwag wyznaczono do dnia 23 sierpnia 2017 r. W trakcie wylozenia, 
w dniu 25 lipca 2017 L , odbyla sit( dyskusja publiczlla nad rozwiqzaniami przyjytymi w projekcie 
planu. 

Do projektu planu w wyznaczonym tenllinie nie zlozono uwag. 
Po wyczerpaniu procedury fonnalno-prawnej opracowania planu miejscowego zasadnym jest 

przedstawienie projektu planu do uchwalenia Radzie Miasta Rzeszowa. 

• 	 Informacja dotyezaca rozwiazan funkcjonalno-przestrzennyeh projektu planu, w tym sposobu 
realizacji wvmog6w \vynikajacych z art. 1 ust.2 pkt 1-10 i 13, ust. 3 i ust. 4 ustav.y. 

Zagadnienia, 0 ktorych mowa wart. 1 Ust. 2 pkt 1-10 i 13 ustawy, uwzglydniol1o w projekeie 
planu, w zakresie 'vvymaganym dla ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
stosownie do przepis6w: art. 15 ust. 2 ustawy, ktory okresla obowiqzkowy zakres ustalen planu 
miejscowego oraz art. 15 ust. 3 ustawy, ktory okreSla dopuszczalny zakres ustalell planu, w zaleznosci 
od potrzeb. 

Zagadnienia te uwzglydniono stosownie do wystypuj<!:cyeh uwarunkowan majqcych wplyw na 
zagospodarowanie teren6w obj ytych projektem planu, w zakresie niezbt(dnyll1 dla zapewnienia ladu 
przestrzennego oraz z uwzglydnieniem wymagatl urbanistyki i architektury, co uzasadniono ponizej. 

Teren objrrty projektem planu stanowi czysc wit(kszego obszaru, polozonego pomiydzy 
ul. Morgowq od poludnia a terenem Cmentarza Komunalnego Wilkowyja od p61nocy. 

Na obszarze objytym przedmiotowym planem, obowi'l:zuje Miejscovvy Plan Zagospodarowania 
Przestrzenl1ego Nr 74/4/2004 przy Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie, na podstawie 
kt6rego realizowano zabudowy uslugowq z dopuszczeniem funkcj i mieszkaniowej oraz zabudowt( 
mieszkaniowq z dopuszczeniem zabudowy uslugowej, a takze obslugt( komunikacyjnq terenu. 

art. 1 usl. 2 pkt 1 j 2 

W projekcie planu tereny przeznacza siy pod: 
• 	 tereny mieszkaniowe z dopuszczeniem zabudowy uslugowej, zaprojektowane zostaly 

na p6lnoc od ul. Morgowej droga publiczna lokalna) bydqcej poza granicami planu, 
o przebiegu na kierunku polnoc-poludnie, 11a dzialkach 0 powierzchni od ok 5 do ok 25 arow. 
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• 	 tereny uslug, zlokalizowane zostaly na poludnie od Cmentarza Komunalnego Wilkowyja 
w RzeszO\vie, wzdIuz drog publicznych dojazdowych, drogi wewn~trznej oraz terenu parkingu 
publicznego. Dodatkowo niewielkie uslugi moglt bye lokalizowane wg potrzeb, w ramach 
budynkow mieszkalnych jednorodzinnych. W granicach projektu planu wyznaczono niewielki " 
teren uslugowy w terenie zieleni urzltdzonej pod zabudow(( uslugow,! zwiqzan'l 
z funkcjonowaniem cmentarza, 

• 	 tereny zieleni urzltdzonej z dopuszczeniem zabudowy uslugowej, 0 powierzchni ok. 0,24 ha 
polozony po wschodniej stronie do parkingu publicznego, 

• 	 tereny zieleni Ufzltdzonej, 0 l'lcznej powierzchni okolo 0,25 ha, zaprojektowane zostaly 
w s,!siedztwie bram wejsciowych do cmentarza od strony poludniowej oraz przy ul. Cienistej 
i Morgowej, 

• 	 tereny komunikacji tj. drogi publicznej dojazdowej KDD, drogi publicznej wewnytrznej KDW 
obsluguj,!cej teren zatoki autobusowej, ci,!gu publicznego pieszo- jezdnego KXIKD przy 
bramach wejsciowych na cmentarz oraz parkingu publicznego KS obsluguj,!cego teren 
cmentarza, teren zabudowy uslugowej: U.2 oraz teren zieleni urzltdzonej z dopuszczeniem 
zabudowy uslugowej ZP/U. 

W projekcie planu ustalono wskainiki zagospodarowania terenow dotyczltce intensywnosci 
zabudowy, powierzchni zabudowy na terenie dzialki, powierzchni terenow biologicznie czynnych, 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenow wzdluz drog (nieprzekraczalne linie zabudowy). Ustalono 
r6wniez parametry zabudowy - architektura obiektow nawi¥uje do istniejltcej zabudowy. 

Planowany spos6b zagospodarowania terenu wplynie na utrzymanie wysokich walor6w 
krajobrazu lokalnego. Zagospodarowanie terenu uwzgle;dnia walory istniejltcego krajobrazu poprzez 
planowany rodzaj zabudowy i jej rozmieszczenie. 

art. lust. 2 pkt 7 
W zagospodarowaniu teren6w objytych projektem planu uwzgle;dniono istniej,!c'l struktury 

wlasnosciow'l grunt6w. W szczeg6lnosci dotyczy to wykorzystania teren6w wlasnosci gminy dla 
potrzeb funkcjonowania cmentarza, rozmieszczenia i wielkosci kwartalow zabudowy oraz przebiegu 
drog, stanowi'lcych dQjazdy do dzialek budowlanych. 

W granicach projektu planu znajduje Sly duza ilos6 teren6w stanowiqcych wlasnos6 Gminy Miasta 
Rzeszow, inwestycje celu publicznego (drogi) planowane Sq gloVv'I1ie na gnmtach miejskich. 

art. 1 ust. 2 pkt 10 i I3 
W projekcie planu przewidziano uzbrojenie terenu w infrastruktun; techniczn,! w pelnym zakresie 

poprzez rozbudowe; istniej,!cych sieci: wodoci'lgowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej . Okreslono minimalne parametry sieci, ich planowane 
przebiegi i powi'!2anie z systemem zewn~trznym. 

UwzgIydniono potrzeby rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. W projekcie nie ustanawia 
Silt zakaz6w lokalizowania, ani nie przyjmuje siy rozwiqzait uniemozliwiaj,!cych lokalizowanie, 
inwestycji celu publicznego z zakresu l,!cznosci publicznej, jeteli taka inwestycja jest zgodna 
z przepisami odrybnymi. W szczeg6lnosci na terenach zabudowy jednorodzinnej przepisy art. 46 
u5tawy z dnia 7 maja 2010 1'. 0 wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych dopuszczajq 
instalacje 0 nieznacznyrn oddzialywaniu. 

Zaopatrzenie w wody terenu obj((tego projektem planu przewidziano z miejskiej sieci 
wodociqgowej opartej z istniej,!cych wodociqgow usytuowanych wzdluz uIic Cienistej i Morgowej. 
Ustalenia dotycz'lce zapewnienie wlasciwej jakosci wody wykraczajll poza dopuszczalny zakres 
ustaleit planu. 

tJklad komunikacyjny tcrenu obj«tego projektem planu opiera 5i« na granicz<lcej z tercnem 
ul. Morgowej, projektowanych ulic dojazdowych, oraz terenem komunikacji dla obslugi cmentarza 
w tym parking publiczny. 
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art. lust. 4 pkt 1 
Zagospodarowanie terenu w oparciu 0 ustalenia projektu planu nie wplynie istotnie 

na podniesienie poziomu transpOltochlonnosci. Wynika to z lokalizacji terenu oraz z planowanego " 
zagospodarowarua. Przewiduje siy nowe miejsca pracy w zabudowie uslugowej. Ponadto mieszkancy . 
nowych terenow zabudowy korzystac bydq z istniej,!:cej (powstaj'!:cej) infrastruktury transportowej. 
Dogy~zczenje terenow wplynie korzystnie na popraw~ rentownosci przewozow. 

art. 1 ust. 4 pkt 2 
Ustalona w projekcie planu strnktura funkcjonalno-przestrzenna umozliwi mieszkancom 

maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego srodka transportu 
- komunikacja miejska prowadzona bydzie w drodze weWUytrznej pytli autobusowej KDW 
z ul. Cierustej. 

art. 1 usl. 4 pkf 3 

Przyjyte rozwi'lzania przestrzenne sprzyjaj'l przemieszczaniu siy pieszych oraz rowerzystow. Na 
terenie wzdluz ulic Sq lokalizowane chodniki, przejscia dla pieszych, ciqg pieszo -- jezdny KXJKD 
oraz okreSlono tereny dla realizacji sciezek rowerowych w drogach dojazdowych (KDD), przy czym 
nalezy zaznaczyc, ze ze wzglydu na funkcj(( tyeh drog nie jest uzasadnione wyodrybnianie sciezek 
rowerowych w pasach drogowych. 

art. 	I usl. 2 pkt 3 

Ustalenia projektu planu uwzgh;dniaj'l wymagania ochrony srodowiska i przyrody. Przyjyte 
rozwi4Zania oparte zostaly na analizach ekofizjograficznych. Przedmiotem przeprowadzonych analiz 
byla ocena dostosowania funkcji, struktury i intensywnosci zagospodarowania przestrzennego do 
uwarunkowan przyrodniczych, zapewuienie trwalosci podstawowych proces6w przyrodniczych na 
obszarze obj((tym planem, zapewnienie warunkow odnawialnosci zasob6w srodowiska, eliminowanie 
lub ograniczenie zab'TOZel1 i negatywnego oddzialywania na srodowisko. 

W celu przeciwdzialania potencjalnym negatyvmym skutkom oddzialywait, wynikaj,,!cych 
z ustaleil projektu planu na poszczegolne elementy srodowiska, okreslone zostaly zasady jego 
ochrony: 

• 	 ochrony powietrza, poprzez nakaz stosowania rozwi4Zait technicznych i medi6w grzewczych, 
nie pogarszajqcych stanu srodowiska, zakaz lokalizacji przedsi~wzi((c nalez'lcych do mog<lcych 
zawsze j potencjainie znacz<lco oddzialywac na srodowisko, 

• 	 ochrony srodowiska wodnego, poprzez obj((cie calego obszaru zabudowanego zorganizowanym 
systemem kanalizacji sanitamej i deszczowej oraz odprowadzanie sciek6w w sposob 
zapewniaj'lcy brak ruekorzystnego oddzialywania na srodowisko wodno - gruntowe, 

• 	 ochrony gruntow, poprzez nakaz gromadzenia odpadow i ich usuwania w sposob zapewniajqcy 
ochron« srodowiska, w szczeg61nosci gleb, zgodnie z zasadami przyjl(tymi na terenie miasta 
oraz zgodnie z obowiqzuj<lcymi przepisami, 

• 	 ochrony przyrody, poprzez nakaz utrzymarua udzialu powierzchni biologicznie czynnej zgodnie 
z okrdlonym udzialem przyjytym w ustaleniach projektu planu oraz zagospodarowanie terenow 
wskazanych dla lokalizacji zicleni urzqdzonej, 

• 	 ochrony klimatu lokalnego - nie prognozuje siy zmian klimatu lokalnego, wprawdzie nastqpi 
przyrost powierzchni sztucznych powodujqcych podwyzszenie temperatury radiacyjnej podloza, 
ale utrzymanie powierzchru biologicznie czynnej korzystnie wplynie na ntrzymanie wilgotnosci 
i warunki termiczne terenu. 

Przeznaczenie terenow pod planowane funkc:ie bttdzie nieznacznie oddzialywac na poszczegolne 
elementy srodowiska. Pomimo bezposredniego i stalego charakteru niektorych oddzialywan przy 
zastosowaniu nowoczesnych rozwi,!zan technicznych przekroczenie standard6w jakosci srodowiska 
okreSlonych prawem jest malo prawdopodobne. Najbardziej widocznym oddzialywaniem 
przeksztalcaj'!cym srodowisko jest ubytek powierzchni biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie 
terenow zabudowanych na terenach dotychczas otwartych. . 
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W granicach projektu planu brak jest zbiornikow wod powierzchniowych i podziemnych, brak 
jest rov.lliez udokumentowanych uj~c wod podziemnych oraz stref ochronnych ujt(c i zbiomikow 
'wodnych. Rozwillzania dotyczllce ochrony wod i gruntow przyj~te w projekcie planu zapewniaj~ 
w maksymalnym stopniu eliminacjy zanieczyszczen srodowiska wodno-gruntowego. 

Przyjyte rozwi'lZllnia w sferze gospodarki wodno-kanalizacyjnej wzmacniajll cele srodowiskowe 
okreslone dla jednolitych czysci wod powierzchniowych i podziemnych. 

W granicach projektu planu brak jest terenow lesnych oraz terenow rolnych, ob.itrtych ochron~ 
na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i leSnych. 

art. 1 usl. 2 pia 4 

Na terenie objytym projektem planu oraz w jego bezposrednim s~siedztwie nie wystypuj~ dobra 
kultury wspolczesnej, uie wyst~puj'l obiekty i obszruy wpisane do rejestm zabytk6w bqdz ewidencji 
zabytkow w tym stanowisko archeologiczne). 

arl. 1 ust. 2 pkt 5 

Nie przewiduje siy negatywnych skutk6w realizacji ustalen projektu planu na zdrowie ludzi. 
Bezposredni ale krotkotrwaly charakter moze mice uciqzliwosc zwiqzana z podwyzszonym poziomem 
halasu wynika.i~cYln z budowy obiektow kubaturowychjak tez dostawll materialow na place budowy. 
W celu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi w ustaleniach projektu planu wykluczono lokalizacjy 
uslug zaliczonych do przedsi~wziyc mogqcych zawsze i potencjalnie znaczllCO oddzialywac 
na srodowisko. Dopuszczone uslugi drobne oraz uslugi nieuciqzliwe me bydq powodowac pogorszenia 
warun.kow zycia mieszka11cow. Nie wpl)'llq na pogorszenie warunkow akustycznych ani na stan 
powietrza atmosferycznego. Zachowane zostanq odpowiednie standardy srodowiska. 

Projekt nie wprowadza zadnych zagrozen dla zdrowia ludzi, w zwi,!zku z polozeniem przy 
Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja na obszarze strefy ochrony sanitamej - 50 m od cmentarza, 
zakazuje siy lokalizacji budynkow mieszkalnych craz uslug zwiqzanych z produkcjq, 
przecbowywaniem i dystrybucjq Zywnosci. 

Przestrzeganie tych ustalen zapewni zachowanie odpowiednich standardow Zycia mieszkancow 
w tym terenie. 

W granicach projektu planu nie wystypujq obszary szczegolnego zagrozenia powodziq (wg mapy 
zal::,"Tozenia powodziowego, opracowanej przez Krajowy Zarzqd Gospodarki Wodnej, a udostypnionej 
przez RZGW w Krakowie) ani obszary osuwania siy mas ziemnych, co mogloby miec wplyw 
na bezpieczeilstwo ludzi i mienia. 

art. 1 ust. 2 pkt 5 

W projekcie planu wziyto pod uwagy potrzeby osob niepelnosprawnych. Stosownie 
do wymogow ustawy, ustalenia dotycz'lce miejsc parkingowych zawierajq przepisy dotyczqce 
koniecznosci zape\\l1ienia miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdow zaopatrzonych w karty 
parkingowq, stosownie do przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych. 

art. 1 us!. 3 pia 1 

Zasadnosc przeznaczenia terenow objytych projektem planu pod zabudowr,: wynika 
z dokumentu Studium uwarunkowaIl i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa, 
w ktorym okreslono je jako korzystne do zabudowy. Zasadnosc opracowania planu miejscowego 
analizowana byla, stosownie do w)llllogow alt. 14 ustawy, przed podjyciem uchwaly 0 przyst'lpieniu 
do jego sporzqdzenia. Zarowno z powyzszych dokumentow jak i wystypuj'lcych uwarunkowan 
zagospodarowania przestrzennego wynika koniecznosc uchwalenia planu miejscowego 
dla przedmiotowych terenow, co uzasadniono powyzej. 

• Informacja 0 zgodnosci z wynikami analizy, 0 ktorej mowa wart. 32 ust. 1. 

Rada Miasta Rzeszowa dnia 18 listopada 2014 r. podj~la uchwaly Nr LXXXl1'1507/2014 
w sprawie aktualnosci Studiurn Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
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Rzeszowa i miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego obowiqzujqcych na terenie miasta 
Rzeszov,ra w latach 20 J0 -2013. 

We wnioskach koitcowych "Wynik6w analiz oceny aktualnosci studium i plan6w miejscowych 
w latach 2010-2013" dla miasta Rzeszowa "stwierdza sifj. koniecznosc i zasadnosc kontynuacji 
rozpoczr,;fych opracowan zmian Studium i plan6w miejscowych. " 

Zgodnie z" Zalozeniami Wieloletnich Programow Sporzadzania Plan6w Miejscowych": 
"przy ustalcniu obszanhv do objr;cia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jako kryteria 

l1:vboru tych obszarow przyjmuje sifj, m. in,: 

1) Przepisyprawa nakladajqce obowiqzek sporzqdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2) !stniejqce tendenc.;e do zagospodarowania poszczegolnych obszar6w 11{1 okreHone cele,'rIynikajqce z analizy 


l1Ji danych decyzji administra(~vjnych ( wz i pozwolen). 

3) Przygo(owania planistycznego teren6w: 

- jako oferty pod inwestycie zwiqzane z dzialalno,kiq gospodarczq, 


pod osiedla budownictwa mieszkaniowego, 


pod inwestycje celu publicznego, 

dla obszaro}v szczeg6lncgo zagrozeniapowodziq, 

dla obszarow przesfrzeni publiczncj, 

ohszarow l1a kt6r:vch nastqpilo zniszczenie luh uszkodzenie obiektow budowlanych w wyniku osunif:cia ziemi, 

dla obszarow posioda}qc)lch wCII,t().\'ci kulturowe i :.'rodowiskowe ltt:vmagajqcych ochrony. 

4) Po/rzeb? us/alenia zasad zabudowy i zagospodarowan;a terenow dla zapewnienia ladu przestrzennego 
na obszarach 0 skomplikowanej stmklurzc wlasno§ci i brakll prawidlowej dOSI?pnO,~ci komunikacyjnej. 

5) lv/ozlhvoSci finansovve budzetu gminy l1a eele zwiqzalJe ze skutkami prawnymi i final1sowvmi uclnvalenia 
planu, " 

Projekt planu spelnia warunki pkt 2 i 4, co wynika z niniejszego uzasadnienia. 
• Wplyw uchwalenia planu na finanse publiczne, w tym budzet gminy. 

Zmiana przeznaczenia terenu z mieszkaniowego i zieleni urzqdzonej na teren uslugowy oraz 
dopuszczenie uslug na terenie zie1eni urz'fdzonej spowoduje prZyTost wpiy'Wu do budZetu gminy 
z tytulu podatku od nieruchomosci. 
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Zahtcznik nr 2 
do uchwaty Nr LV!1279/2018 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 27 lutego 2018 r. 

Rozstrzygnitfcie 

o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 265/212015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
kt6re nalezq do zadail wlasnych gminy oraz 0 zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

L 	 Finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresll infrastruktury technicznej, nalezqcych 
do zadan wlasnych gminy bydzie odbywac siy ze srodk6w wlasnych gminy. 

2. 	 Zr6dlami finansowania inwestycji i zadan, 0 kt6rych mowa w ust.l bydq 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 bydq odpowiednio zagwarantowane 
w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budzecie miasta, z uwzglydnieniem wykorzystania 
ewentualnych srodk6w pozabudZetowych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LV/1279/2018

RADY MIASTA RZESZOWA Z DNIA 27 LUTEGO 2018 R.

W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NR 265/2/2015 W REJONIE UL. MORGOWEJ W RZESZOWIE
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oznaczenia z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Nr 74/4/2004 przy Cmentarzu
Komunalnym Wilkowyjaw Rzeszowie, uchwalonego
przez Radę Miasta Rzeszowa uchwałą
Nr XXVII/418/2008 r. i ogłoszonego w Dz. Urz.
Województwa Podkarpackiego Nr 16. poz. 394,
z dnia 5 marca 2008 r. :
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