
  

 
UCHWAŁA NR VI / 87 / 2007 
RADY MIASTA RZESZOWA 
z dnia 30 stycznia 2007 r. 

 
w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 105/13/2005 - 1 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, 
Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej w Rzeszowie. 

 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), 
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwałą  
Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., z późn. zm., 
 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co następuje: 

 
I. PRZEPISY OGÓLNE 

 
§ 1 

 
1. Uchwala się Zmianę Nr 105/13/2005 - 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i 
Krośnieńskiej w Rzeszowie, zwaną dalej „zmianą planu”. 

2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000, będący 
integralną częścią ustaleń zmiany planu, obowiązujący w zakresie określonym 
legendą, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

 
§ 2 

 
Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni około 0,17 ha, ograniczony: 

- od strony wschodniej – ulicą F. Kotuli, 
- od strony południowej – ulicą bł. Karoliny, 
- od strony zachodniej – ciągiem pieszym,  
- od strony północnej – drogą dojazdową. 

 
 

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 
 

§ 3 
 

W uchwale w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i 
Krośnieńskiej w Rzeszowie, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 3 w ust. 1 dodaje się pkt 10  w brzmieniu: 

„10) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN,  
o powierzchni około 0,17 ha, pod zabudowę usługową, z dopuszczeniem 
funkcji mieszkaniowej.”; 

 
 
 



  

2) w § 5 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 
 

„12a) usługach nieuciążliwych (w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2U/MN) - należy przez to rozumieć usługi nie emitujące 
nieprzyjemnych zapachów, widocznych dymów i oparów, nie wymagające 
składowania odpadów na otwartej przestrzeni, a także nie generujące hałasu o 
dużym natężeniu oraz nie powodujące innych uciążliwości w granicach i poza 
granicami nieruchomości, a także te, które nie należą do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko;”; 

 
3) po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu: 
 

„ § 36a 
 
Ustalenia dla terenu 2U/MN 

 
1. Przeznaczenie terenu: 
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2U/MN, o powierzchni około  

0,17 ha, przeznacza się pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej; 

2) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe; 
3) dopuszcza się lokalizację budynku usługowego bez uzupełniającej funkcji 

mieszkaniowej; 
4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, pod warunkiem że 

nie wykluczy to możliwości zagospodarowania zgodnie z ustalonym 
przeznaczeniem. 

 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) linia zabudowy nieprzekraczalna dla budynków: 

a) 5 m od granicy planu od strony publicznej drogi zbiorczej (ul. F. Kotuli), 
znajdującej się poza granicami planu, po stronie południowej terenu, 
b) zgodnie z rysunkiem planu w zakresie nie objętym ustaleniem pkt 1, lit. a ; 

2) linia zabudowy obowiązująca dla budynków - 5 m od granicy planu od strony 
publicznej drogi głównej (ul. bł. Karoliny), znajdującej się poza granicami planu, 
po stronie południowej terenu; 

3) nie mniej niż 5% powierzchni terenu powinno pozostać biologicznie czynne; 
4) powierzchnia zabudowy budynkami - nie większa niż 60%; 
5) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 9 m 

wysokości; druga kondygnacja w całości lub częściowo w poddaszu; 
6) budynki przykryte dachem dwu- lub wielospadowym; nachylenie połaci 

dachowych w przedziale 40º-55º; 
7) jednorodna stylistyka i materiały na elewacjach budynków, z zastosowaniem nie 

więcej niż dwóch kolorów i odcieni każdego z tych kolorów na elewacjach 
budynków; dopuszcza się wyłącznie kolory harmonizujące ze sobą (stwarzające 
przyjemne wrażenie współzależności barw); 70% powierzchni elewacji powinno 
być w jasnych odcieniach wybranych kolorów; 

8) nie dopuszcza się funkcji mieszkaniowej na pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku; 

9) w przypadku odrębnej realizacji zabudowy terenu na poszczególnych działkach 
nakazuje się lokalizowanie budynków, tej samej wysokości i o takim samym kącie 
nachylenia połaci dachowych - w granicach działek. 

 
3.   Zasady podziału nieruchomości:  
1) wielkość działki budowlanej nie mniejsza niż 0,04 ha; 



  

2) każda działka budowlana powinna posiadać bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej, położonej poza granicami planu, po północnej stronie terenu. 

 
4. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
1) dostępność komunikacyjna do publicznej drogi dojazdowej, położonej poza 

granicami planu, po północnej stronie terenu; 
2) miejsca postojowe: 

a) dla usług - nie mniej niż 3, wydzielone na własnych działkach, 
b) dla funkcji mieszkaniowej - nie mniej niż 2 miejsca / 1 mieszkanie, wydzielone 

na własnych działkach.”; 
 
4) po § 71 dodaje się § 71a w brzmieniu: 
 
„§ 71a 
 
1. Ustalenia § 66-71 nie stosuje się do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 

2U/MN. 
2. Ustala się wyposażenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U/MN, w 

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami 

infrastruktury technicznej należy sieci te przystosować do nowych warunków 
pracy; 

2) linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne przewodowe należy budować jako 
podziemne; 

3) zakazuje się lokalizacji wolnostojących wież i masztów antenowych; 
4) zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci miejskiej; 
5) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej po jej rozbudowie w obrębie 

terenu, poprzez wyprowadzenie odgałęzienia DN 100 od przewodu DN 160 w ul. 
bł. Karoliny; 

6) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do miejskiej kanalizacji sanitarnej, po jej 
rozbudowie w obrębie terenu, do kanału sanitarnego DN 300 w ul. F. Kotuli; 

7) odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej kanalizacji deszczowej, po jej 
rozbudowie w obrębie terenu, do kanału deszczowego DN 800  
w ul. bł. Karoliny lub do kanału deszczowego DN 800 położonego po stronie 
północnej terenu; 

8) zaopatrzenie w gaz – z przewodu DN 65 przebiegającego po północnej stronie 
tego obszaru, poprzez wyprowadzenie odgałęzienia DN 32; 

9) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła nie pogarszających stanu 
środowiska naturalnego. 

3. Gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie z terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U/MN - na zasadach obowiązujących w 
gminie. 

4. Gromadzenie i usuwanie odpadów, powstałych w wyniku prowadzenia działalności 
usługowej, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2U/MN, w sposób nie 
zagrażający środowisku i terenom sąsiednim, według zasad określonych 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.”; 

 
5) w § 72 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

 
„2. Do czasu realizacji ustaleń planu teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

2U/MN  pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu, bez możliwości jego 
zabudowy budynkami lub budowlami o charakterze tymczasowym, nie związanymi 
z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.”; 

 
 



  

6) w § 73 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
 

„2.Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany 
planu na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2U/MN, w wysokości 
30%.” 

 
 

 III. PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 

   Przewodniczący 
   Rady Miasta Rzeszowa 

     
 
        Konrad Fijołek 



  



  

UZASADNIENIE 
 

do uchwały nr VI / 87 / 2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  30  stycznia  2007 r.  
w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 105/13/2005 - 1 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 
w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej w Rzeszowie. 
 

 

 

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania Zmiany Nr 105/13/2005 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, 
Dukielskiej i Krośnieńskiej w Rzeszowie. została podjęta przez Radę Miasta Rzeszowa w dniu  
12 lipca 2005 r. w związku z wnioskami właścicieli działek na tym terenie.  

Obejmowała ona dwa obszary.  

Pierwszy w rejonie ul. Strzyżowskiej i ul. Dukielskiej, który nie jest przedstawiany do 
uchwalenia gdyż Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant” wnioskująca o zmianę przeznaczenia 
terenu z zabudowy usługowej na zieleń zmieniła stanowisko w sprawie przeznaczenia tego 
terenu na końcowym etapie procedury sporządzania planu. Spółdzielnia złożyła uwagę do 
miejscowego planu z prośbą o pozostawienie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Uwaga 
ta została uwzględniona przez Prezydenta. Tym samym przedstawienie do uchwalenia planu na 
tym obszarze nie jest już zgodne z intencjami wnioskodawców, których wcześniejszy wniosek  
był podstawą do podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu przez Radę 
Miasta Rzeszowa. 

Przedstawiony jest wiec do uchwalenia Radzie Miasta drugi obszar, o powierzchni około 
0,17 ha, położony po północno-zachodniej stronie skrzyżowania ulic: F. Kotuli, J. Wiktora i bł. 
Karoliny. Właściciele terenu wnioskowali o dopuszczenie oprócz funkcji usługowej, ustalonej w 
obecnie obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w 
rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej w Rzeszowie, również funkcji 
mieszkaniowej. Przeznaczenie terenu zgodne z oczekiwaniami wnioskodawców zostało 
uwzględnione w ustaleniach projektu zmiany planu miejscowego. 

  

Zakres przedmiotowy ustaleń zmiany planu opracowano zgodnie z art. 15 ust. 2, ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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