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PODSUMOWANIE 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NR 138/9/2006 W REJONIE UL. J. BRUNA I R. TRAUGUTTA W RZESZOWIE 
Sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji              
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 
 
Informacje ogólne 
(synteza ustaleń planu oraz przebiegu trybu formalno-prawnego sporządzenia planu, w tym informacja o udziale 
społeczeństwa w postępowaniu) 
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (plan) został opracowany na 
podstawie uchwały Nr LX/143/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 czerwca 2006 r.         
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Bruna i R. Traugutta w Rzeszowie, 
obejmującego dwa obszary na osiedlu Pobito-Północ. 

Planu obejmuje dwa obszary położone w Rzeszowie na osiedlu Pobitno-Północ: 
obszar I w rejonie ul. J. Bruna, o pow. około 1,13 ha i obszar II, po wschodniej stronie         
ul. Szkolnej, ograniczony ul. Konfederatów Barskich, al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego   
i terenem cmentarza, o pow. około 4,7 ha. 

W znacznej części jest to teren zainwestowany. Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna zlokalizowana jest przy istniejących ulicach: Bruna, Szkolnej, Traugutta. 
Tereny wolne, niezainwestowane znajdują się po północnej stronie cmentarza na Pobitnem. 

W dniach 2 i 3 marca 2006 r zostały wszczęte postępowania administracyjne na 
żądanie inwestorów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budynków 
mieszkalnych na terenie rezerwowanym w Miejscowym Planie Szczegółowym 
Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Pobitno-Północ” w Rzeszowie, uchwalonym 
przez Radę Miasta Rzeszowa Uchwałą Nr VI/48/94 z dnia 11.10.1994 r., ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego Nr 11 z dnia 30.XI.1994 r., poz. 118, 
pod ulicę lokalną 2KL1/2 stanowiącą ciąg ulic Na Skały, Juliana Bruna i projektowanego ich 
przedłużenia do ul. Konfederatów Barskich i 8 KL 1/2 wraz z parkingiem, usytuowaną przy 
cmentarzu. Plan ten stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.  

W celu dalszej rezerwacji terenu pod układ komunikacyjny osiedla, Prezydent Miasta  
Rzeszowa zwrócił się do Rady Miasta Rzeszowa o podjęcie stosownej uchwały. 

Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu, wskazanego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa pod zabudowę mieszkaniową, usługową, układ 
komunikacyjny oraz określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.  

W planie przeznaczono tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
zlokalizowaną w sąsiedztwie ulic Bruna, Szkolnej i Traugutta, pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej usług nieuciążliwych, zlokalizowaną 
przy ulicy ogólnomiejskiej Żołnierzy I Armii Wojsk Polskiego i w rejonie cmentarza. W planie 
określono przebiegi nowych dróg publicznych oraz wewnętrznych, które stanowią 
kontynuację, bądź powiązania, dróg istniejących oraz obsługę komunikacyjną 
poszczególnych terenów, z uwzględnieniem idei zawartej w miejscowym planie z 1994 r. 
oraz ustaleń Studium. 

Realizacja planu w zakresie komunikacji będzie wymagać likwidacji 2 budynków 
mieszkalnych przy ul. Szkolnej 27 oraz przy ul. Konfederatów Barskich 9 i 9a (bliźniak), 
znajdujących się  w liniach rozgraniczających drogę oznaczoną na rysunku planu symbolami 
odpowiednio 2KDL i 4KDL. Do dnia wydania pozwolenia na budowę drogi, plan określa 
zasady funkcjonowania budynków. 

Na obszarach I i II, objętych planem, ustalono strefę „B”, ochrony konserwatorskiej 
zachowanych elementów zabytkowych oraz strefę „K”, ochrony krajobrazu kulturowego. 
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Dla poszczególnych terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem zabudowy usługowej usług nieuciążliwych, 
dróg publicznych i wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych ogólnodostępnych i ciągów 
pieszych, parkingu oraz urządzeń infrastruktury technicznej zostały określone szczegółowe 
zasady zabudowy i zagospodarowania. 

Plan opracowany został przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań występujących 
na terenie objętym jego granicami, zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Określone w Studium funkcje zostały 
ujęte w projekcie planu w sposób uwzględniający występujące uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego terenów oraz powiązania funkcjonalno-przestrzenne 
z terenami sąsiednimi. 

Plan wraz z niezbędnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozą 
oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych został opracowany 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.           
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. 
zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. 
U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 

W trakcie sporządzania projektu planu miejscowego przeprowadzono strategiczną 
ocenę oddziaływania (ustaleń planu) na środowisko z zapewnieniem udziału społeczeństwa, 
stosownie do wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji        
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227). 

Plan został sporządzony z dochowaniem obowiązujących procedur wynikających       
z ww. ustaw. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 31 sierpnia 2006 r., ogłosił o przystąpieniu do 
sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr138/9/2006             
w rejonie ul. J. Bruna i R. Traugutta w Rzeszowie – poprzez ogłoszenie w prasie miejscowej 
– Dzienniku „Super Nowości”, obwieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
Rzeszowa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu. 
W obwieszczeniu i ogłoszeniu podano termin i zasady składania wniosków do projektu 
planu,(termin składania wniosków wyznaczono od dnia 31 sierpnia 2006 r. do dnia              
22 września 2006 r.). 

Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2008 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-
Architektoniczna zaopiniowała pozytywnie projekt planu, z uwagami, które zostały 
uwzględnione w projekcie planu. 

W maju 2008 r. Prezydent Miasta Rzeszowa wystąpił do właściwych instytucji             
i organów o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. 

Teren posiada zgodę Ministra Rolnictwa na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 
nierolnicze na podstawie Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania 
Przestrzennego Osiedla „Pobito-Północ” w Rzeszowie uchwalonego przez Radę Miasta 
Rzeszowa uchwałą  Nr VI/48/94 z dnia 11 października 1994 r., ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Rzeszowskiego Nr 11 z dnia 30.XI.1994 r., poz. 118. 

Po wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, 
projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego 
wglądu, z dniach od 10 lipca 2008 r. do 30 lipca 2008 r. Ogłoszenie i obwieszczenie              
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu i Prognozy oraz o terminie 
dyskusji publicznej ukazało się dnia 2 lipca 2008 r. w „Nowinach”, na tablicy ogłoszeń            
w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie informacji Publicznej (BIP) na stronie 
internetowej Urzędu. Określono zasady składania uwag. Termin składania uwag 
wyznaczono do dnia 13 sierpnia 2008 r. W trakcie wyłożenia, w dniu 16 lipca 2008 r., odbyła 
się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. 
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Do projektu planu, w terminie przewidzianym ustawą, tj. w czasie od dnia 10 lipca 
2008 r. do dnia 13 sierpnia 2008 r., wpłynęło 10 uwag na piśmie dotyczących przyjętych      
w projekcie rozwiązań i ustaleń planu. 

Zarządzeniami Nr V/664/2008 i Nr V/665/2008 z dnia 3 września 2008 r. Prezydent 
Miasta Rzeszowa rozpatrzył uwagi wniesione do projektu planu. Informacje o podjętych 
rozstrzygnięciach w formie zarządzeń zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa. 
 
Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych 

W trakcie sporządzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Bruna i R. Traugutta w Rzeszowie 
rozpatrywano kilka rozwiązań alternatywnych, w ramach opracowywanych koncepcji 
programowych i funkcjonalno-przestrzennych. Dotyczyły one rozwiązań szczegółowych 
przebiegu drogi, zasad zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Wpływ na 
środowisko analizowanych rozwiązań alternatywnych nie różnił się w sposób istotny, 
ponieważ możliwość wariantowania ustaleń planu, mających istotny wpływ na środowisko, 
ograniczona była koniecznością uwzględnienia: 
- ustaleń obowiązującego dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwałą                      
Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., z późn. zm., z którym stosownie do 
obowiązujących przepisów, plan musi być zgodny, 
- kontynuacji istniejących i projektowanych w obowiązujących planach miejscowych 
przebiegów ciągów komunikacji miejskiej i infrastruktury technicznej, 
- warunków terenowych i istniejącego zagospodarowania terenu. 
Wybrany został optymalny wariant projektu planu, uwzględniający wszystkie uwarunkowania 
występujące w jego granicach, co potwierdza sporządzona prognoza oddziaływania na 
środowisko. 
 
Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

Do projektu planu została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. 
Przy opracowywaniu Prognozy uwzględniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. Zgodnie                  
z rozdziałem V Prognozy „Wnioski” – do projektu planu nie sformułowano uwag i zaleceń. 
Przyjęte w planie rozwiązania, w aspekcie ich wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym 
minimalizowania negatywnych skutków jego realizacji, oceniono pozytywnie. 
 
Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazano do 
zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. RDOŚ nie 
wniósł uwag do projektu planu ani prognozy oddziaływania na środowisko – pismo RDOŚ-
18-WOOS-7048-5-153/09/is z dnia 07.09.2009 r., informujące o braku uwag do 
przedmiotowego projektu planu. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko projekt został przekazany do uzgodnienia do Państwowego Inspektora 
Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ.4612-26/08 z dnia 06.06.2008 r. uzgodniono 
projekt planu bez uwag. 
Powyższą opinię i uzgodnienie przyjęto do prac nad projektem planu. 
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Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski: 

Uwagi i wnioski zgłoszone przez inne organy niż wymienione w art. 57 i 58                
ww. ustawy, w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu 
na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu właściwych organów i instytucji o przystąpieniu do sporządzenia 
planu, wnioski złożyli: 
w wyznaczonym terminie

1. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – . R.VII.A.7041/1/109/06 z dnia 
07.09.2006 (wpłynęło: 11.09.2006)  

:  

2. Podkarpacki Urząd Wojewódzki – ŚR.IV-0718-10/107/06 z dnia 13.09.2006 
(wpłynęło: 22.09.2006) 

3. Okręgowy Urząd Górniczy – KRO-512/85/06/MA z dnia 08.09.2006 (wpłynęło: 
19.09.2006) 

4. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Sanoku – GM-750/251/06 
z dnia 21.09.2006 (wpłynęło: 25.09.2006) 

5. Urząd Miasta Rzeszowa WOSiR – SR.II-071/48/06 z dnia 07.09.2006 (wpłynęło: 
11.09.2006) 

6. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Oddział w Tarnowie – TT-
0300-0107/06 Jas/K/01 z dnia 12.09.2006 (wpłynęło: 19.09.2006) 

7. Rzeszowski Zakład Energetyczny – TO-9/12704/PP-16/1703/2006/4/189 z dnia 
14.09.2006 (wpłynęło: 15.09.2006) 

8. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w 
Rzeszowie – HM-0720/35/2006 z dnia 08.09.2006 (wpłynęło: 14.09.2006 

po terminie
1. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego – PBPP-ZK.7323/1/101/06 z dnia 

27.09.2006 (wpłynęło: 03.10.06) 

: 

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – ZP-5060-85-2459/MS/06 z dnia 
25.09.2006 (wpłynęło: 27.09.06) 

3. Telekomunikacja Polska Pion Sieci Obszar w Rzeszowie – SER/P/151/06/hg z dnia 
01.09.2006 (wpłynęło: 25.09.06 

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o – TT-
4013/17/2006 z dnia 20.10.2006 (wpłynęło: 24.10.06 

 

1. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – uchwała nr 4/2008 z dnia 13 
marca 2008 r 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu złożone w terminie: 

2. Wojewoda Podkarpacki – I.IV.7041-2-66/08 z dnia 27.05.2008 (wpłynęło: 11.06.2008 
3. Zarząd Województwa Podkarpackiego – RR/PPPP-ZK-7323/2/49/08 z dnia 

04.06.2008 (wpłynęło: 10.06.2008 
4. Okręgowy Urząd Górniczy – KRO/512/55/08/MA z dnia 19.05.2008 (wpłynęło: 

23.05.2008 
5. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – MZDiZ-TD.JK.5544-13-9/07 L.Dz.6073 z dnia 

06.06.2008 (wpłynęło: 11.06.2008 
6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – PSNZ.4612-26/08 z dnia 

06.06.2008 (wpłynęło: 09.06.2008 
7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – NU-5060-73-2459/AS/08 z dnia 

05.06.2008 (wpłynęło: 19.06.2008 
8. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – 

WZ.5562/30/08 z dnia 20.05.2008 (wpłynęło: 26.05.2008 
9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – MZ.5562/11/2/08 z 

dnia 26.05.2008 (wpłynęło: 28.05.2008 
10. PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o – protokół zaopiniowania dnia 05.06.2008 

(wpłynęło: 05.06.2008 
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11. Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego- Oddział Zakład Gazowniczy w 
Rzeszowie – TR-0720/31/2008 z dnia 04.06.2008 (wpłynęło: 11.06.2008 

 

1. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego – PPPP-ZK.7323/1/101/06 z dnia 
27.09.2006 (wpłynęło: 03.10.06) 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu złożone po terminie: 

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – ZP-5060-85-2459/MS/06 z dnia 
25.09.2006 (wpłynęło: 27.09.06) 

3. Telekomunikacja Polska Pion Sieci Obszar w Rzeszowie – SER/P/151/06/hg z dnia 
01.09.2006 (wpłynęło: 25.09.06) 

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o – TT-
4013/17/2006 z dnia 20.10.2006 (wpłynęło: 24.10.06) 

 
Zgłoszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyjęto do prac nad projektem planu. 
 
Wnioski
Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu, w wyznaczonym terminie, tj. od dnia      
31 sierpnia 2006 r. do dnia 22 września 2006 r., wnioski do planu złożyło 8 instytucji, 
natomiast osoby prywatne nie złożyły żadnego wniosku. 

 : 

Dnia 5 października 2006 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył wnioski do projektu 
planu. 
Po wyznaczonym terminie składania wniosków, tj. w dniach od 3 października 2006 r. do 17 
października 2006 r., wnioski do planu złożyli: 

1) pani Grażyna Groszek, zam. w Rzeszowie przy ul. Traugutta 3 – 4 wnioski, 
2) pani Zofia Mudiuk, zam w Rzeszowie przy ul. Konfederatów Barskich 9 – 5 wniosków, 
3) pan Tadeusz Segelbach, zam. w Rzeszowie przy ul. Saskiej 45 – 1 wniosek. 

Wnioski te dotyczyły planowanej drogi KDL i nie mogły być uwzględnione z uwagi na ich 
sprzeczność ze Studium. 
 

Do projektu planu, w terminie przewidzianym ustawą, nie krótszym niż 14 dni od dnia 
zakończenia okresu wyłożenia planu, tj. w czasie od dnia 10 lipca 2008 r. do dnia 13 sierpnia 
2008 r., uwagi na piśmie wnieśli: 

Uwagi: 

 
1. Pan Adam Ruszel, zam. w Rzeszowie przy ul. Bruna 17, w zakresie działki nr 1223, 

położonej w obrębie 218 w Rzeszowie; 
2. Pan Dariusz Mazur, zam. w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 16/88, w zakresie działki 

nr 1222, położonej w obrębie 218 w Rzeszowie; 
3. Pan Mieczysław Szydełko, zam. w Rzeszowie przy ul. Szkolnej 19a, w zakresie działki 

nr 1231, położonej w obrębie 218 w Rzeszowie; 
4. Pan Adam Gajdek, zam. w Rzeszowie przy ul. Bruna 6, w zakresie działek nr 1211, nr 

1181 i nr 1197, położonych w obrębie 218 w Rzeszowie; 
5. Pani Marta Filip, zam. w Rzeszowie przy ul. Traugutta 5, w zakresie działki nr 1409, 

położonej w obrębie 218 w Rzeszowie; 
6. Pani Jolanta Inger, zam. w Rzeszowie przy ul. Traugutta 5c, w zakresie działki nr 1410, 

położonej w obrębie 218 w Rzeszowie; 
7. Pan Stanisław Groszek, zam. w Rzeszowie przy ul. Zimowit 28, w zakresie działki 

nr 1418/2, położonej w obrębie 218 w Rzeszowie; 
8. Pan Wojciech Groszek, zam. w Rzeszowie przy ul. Legionów 18/28, w zakresie działki 

nr 1419/2, położonej w obrębie 218 w Rzeszowie; 
9. Pani Grażyna Groszek, zam. W Rzeszowie przy ul. Traugutta 3, w zakresie działki 

nr 1417, położonej w obrębie 218 w Rzeszowie; 
10. Pan Tadeusz Segelbach, zam. w Rzeszowie przy ul. Saskiej 45, w zakresie działki 

nr 1420/2, położonej w obrębie 218 w Rzeszowie i Pani Zofia Mudiuk, zam. W Rzeszowie 
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przy ul. Konfederatów Barskich 9, w zakresie działki nr 1421/2, położonej w obrębie 218 
w Rzeszowie; 
Po zapoznaniu się z treścią uwag oraz przyjętych w projekcie planu rozwiązań 

funkcjonalno-przestrzennych, Zarządzeniem Nr V/664/2008 Prezydenta Miasta Rzeszowa      
z dnia 3 września 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
ustaleń planu, ogłoszonym na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (BIP), 
postanowiono uwzględnić uwagi: 

 
1) Uwagę pana Adama Ruszla, zam. w Rzeszowie przy ul. Bruna 17, kwestionującego 

ustalenia, dotyczące przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku projektu planu 
symbolem 1KDD -  pod drogę publiczną dojazdową oraz niezbędne sieci infrastruktury 
technicznej, uwzględniono poprzez rezygnację z drogi na rzecz terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
2) Uwagę pana Dariusza Mazura, zam. w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 16/8, 

kwestionującego ustalenia, dotyczące przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku 
projektu planu symbolem 1KDD -  pod drogę publiczną dojazdową oraz niezbędne sieci 
infrastruktury technicznej, uwzględniono poprzez rezygnację z drogi na rzecz terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
3) Uwagę pana Mieczysława Szydełko, zam. w Rzeszowie przy ul. Szkolnej 19a, 

kwestionującego ustalenia, dotyczące przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku 
projektu planu symbolem 1KDD -  pod drogę publiczną dojazdową oraz niezbędne sieci 
infrastruktury technicznej, uwzględniono poprzez rezygnację z drogi na rzecz terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
4) Uwagę pana Adama Gajdka, zam. w Rzeszowie przy ul. Bruna 6, kwestionującego 

ustalenia, dotyczące przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku projektu planu 
symbolami: 1KDL i 2KDL – pod drogę publiczną lokalną, oraz niezbędne sieci 
infrastruktury technicznej, (odnośnie co do  zmiany przebiegu ulic 1KDL i 2KDL tak, aby 
w jak najmniejszym stopniu ingerować w powierzchnię i walory użytkowe jego działek) 
uwzględniono poprzez przesuniecie linii rozgraniczających drogę oznaczoną na rysunku 
planu symbolami 1KDL i 2KDL w kierunku południowym. 

 
5) Uwagę pani Marty Filip, zam. w Rzeszowie przy ul. Traugutta 5, kwestionującej 

ustalenia, dotyczące przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku projektu planu 
symbolem 3KD/KX -  pod ogólnodostępny ciąg pieszo-jezdny oraz niezbędne sieci 
infrastruktury technicznej, uwzględniono poprzez rezygnację z ciągu pieszo-jezdnego na 
rzecz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
6) Uwagę pani Jolanty Inger, zam. w Rzeszowie przy ul. Traugutta 5c, kwestionującej 

ustalenia, dotyczące przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku projektu planu 
symbolem 3KD/KX -  pod ogólnodostępny ciąg pieszo-jezdny oraz niezbędne sieci 
infrastruktury technicznej, uwzględniono poprzez rezygnację z ciągu pieszo-jezdnego na 
rzecz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

Zarządzeniem Nr V/665/2008 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 września 2008 r.    
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do planu, ogłoszonym na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (BIP), postanowiono nie uwzględnić następujących 
uwag: 
1) Uwagi wniesionej przez pana Stanisława Groszka, zam. w Rzeszowie przy 

ul. Zimowit 28, z powodu przyjętych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Bruna i R. Traugutta w Rzeszowie 
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ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
3KDL - pod drogę publiczną lokalną, oraz niezbędne sieci infrastruktury technicznej, 
której realizacja: 
 odbędzie się kosztem jego działki nr 1418/2;  
 dzieli jego działkę w części północnej na dwie części o pow. 330 m² i 900 m², a na 

działce o pow. 900 m² zobligowany jest do zachowania strefy ochronnej od 
cmentarza o powierzchni 400 m²; zatem będąc posiadaczem działki o pow. 1500 m² 
przed projektowanymi zmianami, tak naprawdę, może zagospodarować tylko 500 m² 
działkę; 

 naruszy przepisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia         
27 marca 2003 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, tj.: 
- art.1. pkt 2. „ W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się 
zwłaszcza: 1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury”, 
- art. 10. pkt 5 i 6 (stanowiący, iż w studium uwzględnia się warunki i jakość życia 
mieszkańców, w tym ochronę ich zdrowia, zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej 
mienia), gdyż fragment skrzyżowania ulic Konfederatów Barskich, Traugutta                
i planowanej drogi lokalnej 3 i 4KDL nie tworzy harmonijnej całości; w pasie                       
o szerokości 200 m od ul. Traugutta do parkingu przy cmentarzu usytuowano                   
3 szerokie drogi, co wybitnie zagęszcza ten obszar w dojazdy kosztem terenów, które 
powinny być wykorzystane pod zabudowę jednorodzinną; 

 spowoduje, że będzie dysponował jedną działką budowlaną o pow. 500 m² z jednej 
strony (od północy) ograniczoną drogą lokalną, od strony południowej drogą 
dojazdową wraz z parkingiem dla cmentarza, nie wiedząc co zrobić z fragmentem            
o pow. 250 m², który został odcięty od macierzystej działki drogą 3KDL, choć stan 
obecny pozwala mu na budowę co najmniej 2 domków jednorodzinnych 
wolnostojących z zapewnieniem dojazdu i mediów, bez naruszania istniejącego ładu 
przestrzennego; 

 nie leży w interesie mieszkańców i jest niepotrzebnym obciążeniem budżetu miasta; 
nie uwzględniono. 
 
Przyjęcie w projekcie planu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu oznaczonego 

symbolem KDL, pod drogę publiczną lokalną oraz niezbędne sieci infrastruktury technicznej, 
jest zgodne z uchwałą Nr LX/143/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 czerwca 2006 r.        
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Bruna i  R. Traugutta w Rzeszowie, którego 
przedmiotem jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności 
pod układ komunikacyjny oraz określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
jest również zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

oraz wynika z konieczności: 
- zachowania ładu przestrzennego, 
- poprawy funkcjonowania układu drogowego w obrębie osiedla, 
- zapewnienia właściwej obsługi i powiązań komunikacyjnych dla obecnych i przyszłych 

mieszkańców osiedla, w oparciu o czytelny układ dróg publicznych, 
stosownie do art. 1, ust. 2 usatwy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
W stanie istniejącym większość ulic na terenie osiedla nie spełnia wymogów dla dróg 
publicznych, ulice te są zbyt wąskie, brakuje również połączeń zapewniających powiązania           
i obsługę komunikacyjną terenów jeszcze nie zainwestowanych. 
 
Proponowana droga lokalna stanowi istotny fragment ogólnoosiedlowego systemu 
komunikacyjnego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, wraz z ulicami: Na Skały, Bruna, Konfederatów Barskich  
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i Załęską zapewnia powiązania w skali całego osiedla i z ogólnomiejskim układem 
komunikacyjnym: ulicami Lwowską i Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. 
 
Teren pod budowę drogi KDL był rezerwowany w Miejscowym Planie Szczegółowym 
Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Pobitno-Północ, uchwalonym w 1994 r., obecnie 
już nie obowiązującym. Zgodnie z tym planem nastąpiły częściowe wykupy gruntów pod 
drogę, realizowała się zabudowa mieszkaniowa i uzbrojenie terenu. 
 
Przedłużenie zachodniego odcinka ul. Bruna w kierunku wschodnim do ul. Konfederatów 
Barskich spowoduje odciążenie ulic: Szkolnej, Bruna (część północ-południe) i ul. Traugutta. 
 
Uwzględnienie uwagi byłoby sprzeczne z uchwalonym Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 
 
Ponadto jeśli w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub 
jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się 
niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości 
może żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia 
nieruchomości lub jej części. 
 
2) Uwagi wniesionej przez pana Wojciecha Groszka, zam. w Rzeszowie przy 

ul. Legionów 18/28, z powodu przyjętych w projekcie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Bruna  
i R. Traugutta w Rzeszowie ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 3KDL - pod drogę publiczną lokalną, oraz niezbędne sieci 
infrastruktury technicznej, której realizacja: 
 odbędzie się kosztem jego działki nr 1419/2;  
 dzieli jego działkę w części północnej na dwie części o pow. 150 m²  

i 1050 m², a na działce o pow. 1050 m² zobligowany jest do zachowania strefy 
ochronnej od cmentarza o powierzchni 400 m²; zatem będąc posiadaczem działki o 
pow. 1500 m² przed projektowanymi zmianami, tak naprawdę, może 
zagospodarować tylko 650 m² działkę; 

 naruszy przepisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, tj.: 
- art.1. pkt 2. Stanowiący, iż „W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
uwzględnia się zwłaszcza: 1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki 
i architektury”, 
- art. 10. pkt 5 i 6 (stanowiący, iż w studium uwzględnia się warunki i jakość życia 
mieszkańców, w tym ochronę ich zdrowia, zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej 
mienia), gdyż fragment skrzyżowania ulic Konfederatów Barskich, Traugutta                   
i planowanej drogi lokalnej 3 i 4KDL nie tworzy harmonijnej całości; w pasie                      
o szerokości 200 m od ul. Traugutta do parkingu przy cmentarzu usytuowano                   
3 szerokie drogi, co wybitnie zagęszcza ten obszar w dojazdy kosztem terenów, które 
powinny być wykorzystane pod zabudowę jednorodzinną; 

 spowoduje, że będzie dysponował działką budowlaną o pow. 500 m² z jednej strony 
(od północy) ograniczoną drogą lokalną, od strony południowej droga dojazdową 
wraz z parkingiem dla cmentarza, nie wiedząc co zrobić z fragmentem o pow. 150 m², 
który został odcięty od macierzystej działki drogą 3KDL, choć stan obecny pozwala 
mu na budowę co najmniej 2 domków jednorodzinnych wolnostojących                           
z zapewnieniem dojazdu i mediów, bez naruszania istniejącego ładu przestrzennego; 

nie uwzględniono. 
 
Przyjęcie w projekcie planu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu oznaczonego 
symbolem KDL, pod drogę publiczną lokalną oraz niezbędne sieci infrastruktury technicznej, 
jest zgodne z uchwałą Nr LX/143/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 czerwca 2006 r.            
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Bruna i  R. Traugutta w Rzeszowie, którego 
przedmiotem jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności 
pod układ komunikacyjny oraz określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
jest również zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

oraz wynika z konieczności: 
- zachowania ładu przestrzennego, 
- poprawy funkcjonowania układu drogowego w obrębie osiedla, 
- zapewnienia właściwej obsługi i powiązań komunikacyjnych dla obecnych i przyszłych 

mieszkańców osiedla, w oparciu o czytelny układ dróg publicznych, 
stosownie do art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
W stanie istniejącym większość ulic na terenie osiedla nie spełnia wymogów dla dróg 
publicznych, ulice te są zbyt wąskie, brakuje również połączeń zapewniających powiązania            
i obsługę komunikacyjną terenów jeszcze nie zainwestowanych. 
 
Proponowana droga lokalna stanowi istotny fragment ogólnoosiedlowego systemu 
komunikacyjnego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, wraz z ulicami: Na Skały, Bruna, Konfederatów Barskich    
i Załęską zapewnia powiązania w skali całego osiedla i z ogólnomiejskim układem 
komunikacyjnym: ulicami Lwowską i Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. 
 
Teren pod budowę drogi KDL był rezerwowany w Miejscowym Planie Szczegółowym 
Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Pobitno-Północ, uchwalonym w 1994 r., obecnie 
już nie obowiązującym. Zgodnie z tym planem nastąpiły częściowe wykupy gruntów pod 
drogę, realizowała się zabudowa mieszkaniowa i uzbrojenie terenu. 
 
Przedłużenie zachodniego odcinka ul. Bruna w kierunku wschodnim do ul. Konfederatów 
Barskich spowoduje odciążenie ulic: Szkolnej, Bruna (odcinek północ-południe)                            
i ul. Traugutta. 
 
Uwzględnienie uwagi byłoby sprzeczne z uchwalonym Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 
 
Ponadto jeśli w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub 
jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się 
niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości 
może żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia 
nieruchomości lub jej części. 

 
3) Uwagi wniesionej przez panią Grażynę Groszek, zam. w Rzeszowie przy 

ul. Traugutta 3, z powodu przyjętych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Bruna i R. Traugutta w Rzeszowie 
ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 
3KDL, 4KDL - pod drogę publiczną lokalną, oraz niezbędne sieci infrastruktury 
technicznej, której realizacja: 

 
 odbędzie się kosztem jej działki nr 1417; 
 nie pozostawi jej działki w istniejącym kształcie i powierzchni; 
 spowoduje, kształt jej działki wygląda koszmarnie, z dwóch stron tj. wschodniej                  

i południowej, najbardziej atrakcyjnej, graniczy z pasem drogowym; powierzchnia 
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działki zmniejsza się o 150 m²; pas drogowy od strony wschodniej planowany jest            
w granicy działki, tj. 60 cm od ściany budynku; (uwzględniono) 

 naruszy przepisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia            
27 marca 2003 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, gdyż na podstawie: 
-art.1. pkt 2. stanowiącym, iż „W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
uwzględnia się zwłaszcza: 1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki 
i architektury”, - a fragment skrzyżowania ulic Konfederatów Barskich, Traugutta                 
i planowanej drogi lokalnej 4KDL nie tworzy harmonijnej całości, 
-art. 10. pkt 5 i 6 (stanowiący, iż w studium uwzględnia się warunki i jakość życia 
mieszkańców, w tym ochronę ich zdrowia, zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej 
mienia) – w wyłożonym projekcie wybitnie spada jakość życia na jej działce i wzrasta 
zagrożenie bezpieczeństwa; 

 nie uwzględnia zmian w zagospodarowaniu objętego projektem obszaru, gdyż                  
w latach 1995-2005 uległy zmianie warunki infrastruktury w obrębie 218: 
wybudowano 3 budynki wolnostojące przy ul. Traugutta 1a-c, które posiadają drogę 
dojazdową, oddano do użytku nowy odcinek drogi, łączący rondo Lwowska                      
z Załężem, wykupiono działki na parking i drogę przy cmentarzu, zapewniając tym 
samym dojazd do działek od strony południowej; 

 powoduje wyjątkowe nasycenie małego obszaru powierzchnią szerokich dróg, 
uszczuplając go równocześnie o co najmniej 3 działki budowlane; 

 może być zastąpiona przez połączenie drogi serwisowej przy ul. Żołnierzy I Armii 
Wojska Polskiego, z drogą przy parkingu 3KDD oraz z ul. Szkolną, a koszt takiego 
rozwiązania byłby niższy niż dla drogi 3 i 4KDL; 

nie uwzględniono. 
 

Przyjęcie w projekcie planu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu oznaczonego 
symbolem KDL, pod drogę publiczną lokalną oraz niezbędne sieci infrastruktury technicznej, 
jest zgodne z uchwałą Nr LX/143/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 czerwca 2006 r.                 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Brunai  R. Traugutta w Rzeszowie, którego 
przedmiotem jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności 
pod układ komunikacyjny oraz określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
jest również zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

oraz wynika z konieczności: 
- zachowania ładu przestrzennego, 
- poprawy funkcjonowania układu drogowego w obrębie osiedla, 
- zapewnienia właściwej obsługi i powiązań komunikacyjnych dla obecnych i przyszłych 

mieszkańców osiedla, w oparciu o czytelny układ dróg publicznych, 
stosownie do art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
 
W stanie istniejącym większość ulic na terenie osiedla nie spełnia wymogów dla dróg 
publicznych, ulice te są zbyt wąskie, brakuje również połączeń zapewniających powiązania          
i obsługę komunikacyjną terenów jeszcze nie zainwestowanych. 
 
Proponowana droga lokalna stanowi istotny fragment ogólnoosiedlowego systemu 
komunikacyjnego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, wraz z ulicami: Na Skały, Bruna, Konfederatów Barskich    
i Załęską zapewnia powiązania w skali całego osiedla i z ogólnomiejskim układem 
komunikacyjnym: ulicami Lwowską i Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. 
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Teren pod budowę drogi KDL był rezerwowany w Miejscowym Planie Szczegółowym 
Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Pobitno-Północ, uchwalonym w 1994 r., obecnie 
już nie obowiązującym. Zgodnie z tym planem nastąpiły częściowe wykupy gruntów pod 
drogę, realizowała się zabudowa mieszkaniowa i uzbrojenie terenu. 
 
Przedłużenie zachodniego odcinka ul. Bruna w kierunku wschodnim do ul. Konfederatów 
Barskich spowoduje odciążenie ulic: Szkolnej, Bruna (odcinek północ-południe)                            
i ul. Traugutta. 
 
Uwzględnienie uwagi byłoby sprzeczne z uchwalonym Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 
Ponadto, jeśli w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub 
jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się 
niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości 
może żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia 
nieruchomości lub jej części. 

 
4) Uwagi wniesionej przez pana Tadeusza Segelbacha, zam. w Rzeszowie przy                  

ul. Saskiej 45 i przez panią Zofię Mudiuk, zam. w Rzeszowie przy ul. Konfederatów 
Barskich 9, z powodu przyjętych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Bruna i R. Traugutta w Rzeszowie 
ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 
3KDL, 4KDL - pod drogę publiczną lokalną, oraz niezbędne sieci infrastruktury 
technicznej, której realizacja: 
 godzi w ich żywotne interesy (zamierzona budowa domów w zabudowie bliźniaczej); 
 nie spełni zakładanych celów oraz doprowadzi, po paru latach eksploatacji, do 

dewastacji sąsiadujących z nią starych budynków; 
nie uwzględniono. 
 

Przyjęcie w projekcie planu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu oznaczonego 
symbolem KDL, pod drogę publiczną lokalną oraz niezbędne sieci infrastruktury technicznej, 
jest zgodne z uchwałą Nr LX/143/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 czerwca 2006 r.              
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Bruna i  R. Traugutta w Rzeszowie, którego 
przedmiotem jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności 
pod układ komunikacyjny oraz określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
jest również zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

oraz wynika z konieczności: 
- zachowania ładu przestrzennego, 
- poprawy funkcjonowania układu drogowego w obrębie osiedla, 
- zapewnienia właściwej obsługi i powiązań komunikacyjnych dla obecnych i przyszłych 

mieszkańców osiedla, w oparciu o czytelny układ dróg publicznych, 
stosownie do art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
 
W stanie istniejącym większość ulic na terenie osiedla nie spełnia wymogów dla dróg 
publicznych, ulice te są zbyt wąskie, brakuje również połączeń zapewniających powiązania           
i obsługę komunikacyjną terenów jeszcze nie zainwestowanych. 
 
Proponowana droga lokalna stanowi istotny fragment ogólnoosiedlowego systemu 
komunikacyjnego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, wraz z ulicami: Na Skały, Bruna, Konfederatów Barskich    
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i Załęską zapewnia powiązania w skali całego osiedla i z ogólnomiejskim układem 
komunikacyjnym: ulicami Lwowską i Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. 
 
Teren pod budowę drogi KDL był rezerwowany w Miejscowym Planie Szczegółowym 
Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Pobitno-Północ, uchwalonym w 1994 r., obecnie 
już nie obowiązującym. Zgodnie z tym planem nastąpiły częściowe wykupy gruntów pod 
drogę, realizowała się zabudowa mieszkaniowa i uzbrojenie terenu. 
Przedłużenie zachodniego odcinka ul. Bruna w kierunku wschodnim do ul. Konfederatów 
Barskich spowoduje odciążenie ulic: Szkolnej, Bruna (odcinek północ-południe)                           
i ul. Traugutta. 
 
Uwzględnienie uwagi byłoby sprzeczne z uchwalonym Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 
 
Ponadto jeśli w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub 
jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się 
niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości 
może żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia 
nieruchomości lub jej części. 

 
5) Uwagi wniesionej przez pana Adama Gajdka, zam. w Rzeszowie przy ul. Bruna 6,              

z powodu przyjętych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Bruna i R. Traugutta w Rzeszowie 
ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami: 
• 1KDL, 2KDL - pod drogę publiczną lokalną, oraz niezbędne sieci infrastruktury 

technicznej,  
• 2KDD - pod drogę publiczną dojazdową, oraz niezbędne sieci infrastruktury 

technicznej, 
których realizacja: 

 spowoduje dość znaczne zajęcie jego działek, które są obecnie zagospodarowane, 
co wymagało wieloletniej pracy i niemałych kosztów, (załączone zdjęcia 
zagospodarowanych działek), a tym samym olbrzymie straty finansowe oraz 
estetyczne; 

 spowoduje, że jego działka nr 1211 zostanie zmniejszona o połowę, co także wpłynie 
negatywnie na jej możliwość zagospodarowania oraz wartość; 

 byłaby możliwa według przebiegu drogi, jak w dołączonym przez niego załączniku 
graficznym, tj. w 7,5 m liniach rozgraniczających, wykorzystując, między innymi, 
dotychczasowy bieg ul. Bruna, a następnie poprowadzonej południowym skrajem 
jego działki nr 1211 i przez kolidujący wówczas z drogą niezamieszkały i w złym 
stanie technicznym budynek na działce sąsiedniej, co pozytywnie wpłynęłoby na 
koszt planowanej inwestycji; 

 polegająca na poszerzeniu ulicy 2KDD jest zbędna, gdyż poza remontem 
nawierzchni, wystarczy wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w relacji 
z ul. Szkolną, która również obecnie jest ulicą o szerokości ulicy jednokierunkowej; 

nie uwzględniono. 
 

Przyjęcie w projekcie planu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu oznaczonego 
symbolem KDL, pod drogę publiczną lokalną oraz niezbędne sieci infrastruktury technicznej, 
jest zgodne z uchwałą Nr LX/143/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 czerwca 2006 r.            
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Bruna i  R. Traugutta w Rzeszowie, którego 
przedmiotem jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności 
pod układ komunikacyjny oraz określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
jest również zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 



13 

oraz wynika z konieczności: 
- zachowania ładu przestrzennego, 
- poprawy funkcjonowania układu drogowego w obrębie osiedla, 
- zapewnienia właściwej obsługi i powiązań komunikacyjnych dla obecnych i przyszłych 

mieszkańców osiedla, w oparciu o czytelny układ dróg publicznych, 
stosownie do art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
 
W stanie istniejącym większość ulic na terenie osiedla nie spełnia wymogów dla dróg 
publicznych, ulice te są zbyt wąskie, brakuje również połączeń zapewniających powiązania          
i obsługę komunikacyjną terenów jeszcze nie zainwestowanych. 
 
Proponowana droga lokalna 1-4KDL stanowi istotny fragment ogólnoosiedlowego systemu 
komunikacyjnego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, wraz z ulicami: Na Skały, Bruna, Konfederatów Barskich   
i Załęską zapewnia powiązania w skali całego osiedla i  z ogólnomiejskim układem 
komunikacyjnym: ulicami Lwowską i Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. 
 
Teren pod budowę drogi KDL był rezerwowany w Miejscowym Planie Szczegółowym 
Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Pobitno-Północ, uchwalonym w 1994 r., obecnie 
już nie obowiązującym. Zgodnie z tym planem nastąpiły częściowe wykupy gruntów pod 
drogę, realizowała się zabudowa mieszkaniowa i uzbrojenie terenu. 
 
Przedłużenie zachodniego odcinka ul. Bruna w kierunku wschodnim do ul. Konfederatów 
Barskich spowoduje odciążenie ulic: Szkolnej, Bruna (odcinek północ-południe)                             
i ul. Traugutta. 
 
Zmniejszenie linii rozgraniczających ulicy 2KDD, o co wnosi składający uwagę, nie jest 
możliwe z uwagi na przyjęcie w projekcie planu najmniejszej jej szerokości, zgodnie                   
z przepisami o drogach publicznych. 
 
Jeśli w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej 
części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się 
niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości 
może żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia 
nieruchomości lub jej części. 
 
Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 
jeżeli zostało przeprowadzone 

Nie zachodziła potrzeba postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania 
na środowisko, gdyż ustalenia planu nie spowodują możliwości takiego oddziaływania. 
 
Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 
realizacji postanowień dokumentu 

Monitoring skutków realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego                
Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Bruna i R. Traugutta w Rzeszowie winien być dokonywany 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w ramach oceny zmian zachodzących                   
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualności planu. 
Oceny te winny być dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz                 
w czasie kadencji Rady Miasta Rzeszowa (nie rzadziej niż raz na 4 lata). Wyniki tych ocen 
winny być przedstawiane Radzie Miasta. 
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