


















































Załącznik nr 2 
do uchwały nr  V/ 80 / 2011 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia  25 stycznia  2011 r. 

 
 
 
 
 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 136/7/2006 dla terenów przemysłowych w dzielnicy Załęże  
w Rzeszowie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

 
 
 
 

1. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadań własnych gminy będzie odbywać się ze środków własnych 
gminy. 

 
2. Źródłami finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w ust. 1 będą również 

w zależności od potrzeb: 
a) środki Unii Europejskiej, 
b) kredyt bankowy, 
c) emisja obligacji komunalnych, 
d) środki prywatne. 
 
3. Nakłady ponoszone na realizację ww. inwestycji będą odpowiednio 

zagwarantowane w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budżecie miasta,  
z uwzględnieniem wykorzystania ewentualnych środków pozabudżetowych.  
 

 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do uchwały Nr  V/ 80 /2011  Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
nr 136/7/2006 dla terenów przemysłowych w dzielnicy Załęże w Rzeszowie 

 
 Uchwała Nr LV /99 /2006 o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 136/7/2006 dla terenów przemys łowych  
w dzielnicy Załęże w Rzeszowie została podjęta przez Radę Miasta Rzeszowa  
w dniu 4 kwietnia 2006 r. Opracowaniem objęto obszar o powierzchni około 161,0 ha, 
położony w północnej części miasta na osiedlu Załęże przy ul. Ciepłowniczej.  
 

Na terenie objętym planem mieszczą się m.in. zakłady przemysłowe oraz 
infrastruktury technicznej,  w tym: oczyszczalnia ścieków, elektrociepłownia oraz inne 
zakłady us ługowe, składy i magazyny, a także schronisko dla zwierząt .  

W projekcie planu przeznaczono tereny pod infrastrukturę techniczną  
z zakresu: elektroenergetyki i ciepłownictwa, kanalizacji i gospodarowania odpadami,  
zabudowę produkcyjną, składy i magazyny oraz zabudowę us ługową, us ługi 
komunikacji, parking publiczny,  zieleń, komunikację kołową i pieszą. Okreś lono 
szczegółowe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym: zasady kształtowania działek budowlanych, cechy budynków, zasady 
obs ługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Wyznaczono przebiegi 
dróg publicznych oraz tereny wolne od zabudowy, w tym tereny zalewowe wzdłuż 
Wis łoka i teren wzgórza „Skałka” , który objęty został  strefą ochrony 
konserwatorskiej.  

  
Projekt planu został opracowany zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Przedmiotowy 
teren przewidziany jest w Studium pod lokalizację specjalnej infrastruktury wodno – 
kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, przemys ł, us ługi produkcyjne, us ługi 
komunalne, us ługi komercyjne i ponadlokalne, zieleń nieurządzoną, drogi publiczne 
główne i zbiorcze i ścieżki rowerowe.  

Zarówno w Studium jak i w projekcie planu przedmiotowy teren stanowi 
kompleks przemys łowo-usługowy, us ług komunalnych. Rozmieszczenie funkcji 
w planie nastąpiło z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego, w tym własnościowych oraz powiązań funkcjonalno – 
przestrzennych z terenami sąsiednimi. Teren objęty planem stanowi zwarty kompleks 
stanowiący w dużej części własność Miasta. Plan dopuszcza lokalizację kilku funkcji 
łącznie lub alternatywnie, umożliwiając optymalne wykorzystanie terenów miejskich 
pod bieżące potrzeby. 
 

Projekt planu 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 na środowisko z zapewnieniem udziału 
społeczeństwa, stosownie do wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu 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. 
 
 
 

Sposób przeprowadzenia procedury i strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. 
Informacje dotyczące udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania planu. 
 

Prezydent Miasta Rzeszowa , dnia 14 września 2006 r., ogłosił o przystąpieniu 
do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 136/ 7/ 
2006 r. dla terenów przemys łowych w dzielnicy Załęże 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 14 września do 5 października 2006 r.) 
  Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu , w wyznaczonym  
terminie nie wpłynął żaden wniosek.  

Została sporządzona prognoza oddziaływania ustaleń projektu planu na 
środowisko. Przy opracowaniu prognozy uwzględniono, m. in. informacje zawarte w 
opracowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu 
planu.  
 

Wystąpiono o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu do właściwych 
instytucji i organów w tym do Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie 
zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane przepisami organy.  
 Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony 
do publicznego wglądu w dniach od 20 lipca do 10 sierpnia 2010 r. Ogłoszenie  
i obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu  
i „prognozy” ukazało się 13 lipca 2010 r. w „Nowinach”, na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
internetowej Urzędu. Okreś lono zasady składania uwag. Termin składania uwag 



wyznaczono do dnia 25 sierpnia 2010 r. W dniu 4 sierpnia 2010 r. odbyła się 
dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. 

Do projektu planu w terminie przewidzianym ustawą nie wpłynęły  uwagi. 
 
 
 
   
 


