
 

 

UCHWAŁA NR VI/116/2019 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedli: Dąbrowskiego 

i Staroniwa w sprawie zmiany granic osiedli i wyodrębnienia nowego osiedla Zawiszy Czarnego. 

Na podstawie art.  5, art. 5a  ust. 2  i art. 40 ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 2018 r., poz.994, z późn. zm.) oraz § 69 ust. 1, 2 i 3 Statutu Miasta Rzeszowa, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr LXVI/1557/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa, z późn. zm. 

 Rada Miasta Rzeszowa 

 uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Rzeszowa  zamieszkałymi na 

terenie osiedli: Dąbrowskiego i Staroniwa w sprawie zmiany granic polegającej na utworzeniu nowego osiedla 

„Zawiszy Czarnego” poprzez wydzielenie jego obszaru z terenów osiedli: Staroniwa i Dąbrowskiego. 

2. Obszar konsultacji został oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Konsultacje będą polegały na  uzyskaniu od  mieszkańców  zamieszkałych  na  terenie osiedli: 

Dąbrowskiego i Staroniwa odpowiedzi na pytanie: 

„Czy jest Pani/Pan za zmianą granic osiedli: Dąbrowskiego i Staroniwa i wyodrębnieniem 

nowego osiedla Zawiszy Czarnego według udostępnionego projektu uchwały?”. 

§ 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie osiedli Dąbrowskiego 

i Staroniwa. Fakt zamieszkiwania na terenie podanego osiedla weryfikowany będzie na podstawie 

oświadczenia, zawartego w ankiecie konsultacyjnej. 

§ 3. Wyrażenie opinii polegać  będzie  na  umieszczeniu  w  odpowiedniej  rubryce:  "Jestem  za", "Jestem 

przeciw", "Wstrzymuję się", znaku „ X ” oraz podaniu danych osobowych i złożeniu podpisu na ankiecie 

konsultacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik  nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Konsultacje z mieszkańcami osiedli będą przeprowadzone poprzez udostępnienie ankiet 

konsultacyjnych podczas zebrań mieszkańców osiedli Dąbrowskiego i Staroniwa w siedzibach Rad Osiedli 

Dąbrowskiego i Staroniwa. 

2. Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy osiedli będą mogli składać u osób udostępniających 

ankiety konsultacyjne. 

§ 5. Projekt uchwały dotyczący zmiany granic osiedli  zostanie udostępniony  podczas  spotkań 

mieszkańców osiedli Dąbrowskiego i Staroniwa w siedzibach rad tych osiedli. 
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§ 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia 

konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji określi Prezydent 

Miasta Rzeszowa w formie zarządzenia. 

§ 7. Prezydent Miasta Rzeszowa  zawiadomi  mieszkańców  o  zamiarze  przeprowadzenia konsultacji na 

7 dni przed ich terminem, w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 
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UZASADNIENIE 

Podstawową przyczyną proponowanej zmiany granic jest pragnienie utworzenia nowego osiedla 

obejmującego powstałą przed kilku laty i systematycznie się rozbudowującą nową jednostkę osadniczą 

zlokalizowaną wokół ulicy Zawiszy Czarnego. Wg ostatnich danych liczy ona już ponad 4 tys. mieszkańców. 

Do tej pory tereny te należały do, w większości zasiedlonego przed kilkudziesięciu laty, osiedla Dąbrowskiego 

i są od niego oddzielone ruchliwą arterią komunikacyjną. Nowe osiedle ma siłą rzeczy inne problemy niż stare, 

na którym infrastruktura techniczna, komunikacyjna i społeczna jest już od dawna zorganizowana. Dlatego 

wręcz konieczne jest utworzenie tam nowej jednostki pomocniczej.  
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