


UZASADNIENIE 
 

do Uchwały Nr LXXX/1403/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 199/11/2010 „Droga Południowa” w Rzeszowie. 
 

Teren proponowany do objęcia opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje obszar o powierzchni około 347 ha, położony w południowo-wschodniej 
części Rzeszowa, nad rzekami: Wisłok i S trug, między ulicami: Jana Pawła II, Herbową, Gościnną 
oraz  Aleją Sikorskiego, przy granicy z miastem Tyczyn. 

Do Prezydenta Miasta Rzeszowa na bieżąco wpływają wnioski o ustalenie warunków zabudowy 
dla rozmaitych inwestycji, lokalizowanych na terenach osiedli: Budziwój i Biała. Przez tereny tych 
osiedli, w pobliżu dawnej granicy miasta Rzeszowa, będzie przebiegać ważny ciąg komunikacyjny, 
łączący projektowaną drogę ekspresową S-19 z drogą wojewódzką nr 878, w ciągu której biegnie 
Aleja S ikorskiego. Konieczne j est z abezpieczenie przed pr zypadkowym z ainwestowaniem rezerwy 
terenowej, niezbędnej dla budowy tej drogi, tak strategicznie ważnej zarówno dla samego Rzeszowa, 
jak i jego strefy  metropolitalnej, a nawet dla południowo-wschodniej części regionu podkarpackiego. 

Przeznaczając teren pod drogę główną należy starannie ustalić przeznaczenie terenów 
przylegających do takiej drogi, ze względu na oczywiste uciążliwości spowodowane ruchem 
pojazdów, lecz także z uwagi na potencjalne korzyści gospodarcze wynikające z położenia terenów 
przy tak istotnym szlaku komunikacyjnym. Niezbędne jest także ustanowienie optymalnych powiązań 
komunikacyjnych pomiędzy nową arterią a istniejącymi i planowanymi drogami lokalnymi. Istotnym 
elementem nowej arterii będzie przeprawa przez rzekę Wisłok, której prawobrzeżny przyczółek 
znajduje się w granicach nowego opracowania. Staranne ukształtowanie tej p rzeprawy korzystnie 
wpłynie na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem, więc w ogólnym rozrachunku – 
na polepszenie wizerunku miasta. 

Ustalone w nowym planie przeznaczenie terenów po obu stronach głównej drogi, znajdujących 
się w pobliżu rzek, a w szczególności w pobliżu rzeki Strug, będzie uwzględniać potencjalne 
zagrożenie powodziowe ze s trony tej rzeki, poprzez ustanowienie stosownych zakazów i  ograniczeń 
związanych z lokalizacją nowej z abudowy na t akich terenach. Jednocześnie w p lanie wyznaczone 
zostaną tereny czynne ekologicznie, związane z naturalną obudową rzeki, służące mieszkańcom jako 
tereny rekreacyjne. 

Przy planowanej a rterii komunikacyjnej pojawią się niewątpliwie atrakcyjne tereny 
inwestycyjne, które jednak nie mogą kolidować z funkcjami mieszkaniowymi lub rekreacyjnymi. 
Ustalenia planu miejscowego zabezpieczą odpowiednią separację tych funkcji, zapewniając w r azie 
potrzeby ich wzajemnie korzystne powiązanie. 

Dla pełnego i prawidłowego ustalenia przeznaczenia terenów objętych nowym opracowaniem, 
niezbędna jest zmiana niektórych obowiązujących planów miejscowych, uchwalonych przez Radę 
Miejską w Tyczynie w czasach, gdy część terenów objętych nowym opracowaniem znajdowała się  
w granicach Gminy Tyczyn. Zapisy tych planów należy zmienić m.in. ze względu na zawarte w nich 
odniesienia do istniejących ówcześnie dróg lokalnych, które będą przedmiotem kompleksowych 
rozwiązań w nowym opracowaniu. 

Nowy plan miejscowy, poz a zabezpieczeniem realizacji przedsięwzięcia komunikacyjnego  
o z naczeniu pona dlokalnym, istotnego dl a interesów m iasta i r egionu, pozwoli także na 
uporządkowane zagospodarowanie terenów wzdłuż południowej obw odnicy Rzeszowa, a z atem n a 
poprawę wizerunku miasta i podniesienie jego prestiżu. 
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