


UZASADNIENIE 
 

do Uchwały Nr LXXX/1404/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 197/9/2010 „Zwięczyca – Przy Drodze” w Rzeszowie. 
 

Teren proponowany do objęcia opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje obszar o powierzchni około 328 ha, położony w południowo-zachodniej 
części Rzeszowa, między ulicami: Podkarpacką, Beskidzką i Staroniwską, przy granicy m iasta  
z gminą Boguchwała. 

Do P rezydenta M iasta R zeszowa ze strony Rady Osiedla Zwięczyca wpłynęły wnioski  
o dok onanie z mian w  k ierunkach z agospodarowania przestrzennego na  t erenie tego os iedla, w  tym  
o sporządzenie nowych planów miejscowych na tym terenie. Ponadto podobne wnioski zgłaszano  
w trakcie spotkań Prezydenta z mieszkańcami osiedla Zwięczyca. 

W związku z powyższymi wnioskami, uchwałą Nr LVI/1122/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. 
Rada Miasta Rzeszowa zdecydowała o przystąpieniu do  sporządzenia  zmiany Nr 27/4/2009 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania P rzestrzennego Mi asta R zeszowa n a o siedlu 
Zwięczyca w Rzeszowie. Przedmiotem tego opracowania będzie m.in. korekta kierunków 
zagospodarowania przestrzennego pod kątem rozszerzenia terenów inwestycyjnych, a także pod kątem 
wytworzenia silniejszych powiązań z układem funkcjonalno-przestrzennym miasta, przede wszystkim 
w z akresie dr óg publ icznych i  innej infrastruktury t echnicznej. Z a opr acowaniem zmiany S tudium 
powinny podążyć nowe plany miejscowe obejmujące przestrzeń osiedla. 

Przystąpienie do sporządzenia niniejszego, kolejnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na osiedlu Zwięczyca, w granicach określonych na załączniku graficznym, jest 
uzasadnione potrzebą optymalnego ukształtowania układu komunikacyjnego, zarówno w skali 
lokalnej, jak i  pona dlokalnej. Przez teren będzie przebiegać ważny ciąg komunikacyjny, łączący 
projektowaną drogę ekspresową S-19, mającą przebiegać na zachód od obecnych granic tej części 
miasta, z drogą wojewódzką nr 878 znajdującą się w południowo-wschodniej części Rzeszowa,  
w ciągu której biegnie Aleja Sikorskiego. Częścią tego ciągu będzie połączenie ulic: Podkarpackiej  
i Przemysłowej. Ten planowany ciąg komunikacyjny, pełniąc praktycznie funkcję południowej 
obwodnicy m iasta, będzie drogą o wysokich p arametrach, a to ograniczy istniejące i planowane 
powiązania komunikacyjne pomiędzy osiedlami Staroniwa i Zwięczyca. Należy zatem s zczególnie 
starannie zaprojektować układ dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych po obu stronach tego ciągu, 
aby optymalnie wykorzystać wszelkie możliwości i zminimalizować wszelkie ograniczenia, stwarzane 
przez lokalizację tak istotnej drogi w tej części miasta. 

Przedmiotem planu będzie także zagospodarowanie terenów wokół istniejącego cmentarza przy 
ulicy Świętokrzyskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jego r ozbudowy oraz otoczenia go zielenią  
i p arkingami. Zaplanowane będą przy także nowe tereny mieszkaniowe, zarówno j edno- jak  
i w ielorodzinne, w t ym także tereny mieszkalnictwa k omunalnego. P onadto do istotnych  
i perspektywicznych celów inwestycyjnych należy zaliczyć tereny usługowe, k tóre z ostaną 
wyznaczone w sąsiedztwie głównej drogi przebiegającej przez obszar opracowania. 

Jednocześnie ze spełnieniem oczekiwań wnioskodawców – mieszkańców osiedla Zwięczyca, 
przystąpienie do sporządzenia nowego planu na tym obszarze pozwoli na zabezpieczenie istotnych 
interesów miasta, związanych z zagospodarowaniem atrakcyjnie położonych terenów oraz  
z kształtowaniem głównego układu komunikacyjnego Rzeszowa. Podjęcie tego opracowania pozwoli 
także na uporządkowane zagospodarowanie terenów wzdłuż południowej obwodnicy Rzeszowa, zaś  
w og ólnym r ozrachunku – na zastąpienie rolniczego użytkowania rozległych terenów (ustalonego 
przez gminę o przewadze przestrzeni rolniczej i leśnej) na rzecz kierunków zagospodarowania 
znacznie korzystniejszych dla miasta i jego mieszkańców. 
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