
 
 
 

 
 

Uchwała Nr VII /118 /2011  
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 22 lutego 2011  r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany Nr 24/1/2009 Studium Uwarunkowa ń i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie Al. Armii Krajowej 
w Rzeszowie  

 
 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 
 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art.12 ust. 1 
 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 
 

Rada Miasta Rzeszowa  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Uchwala się zmianę Nr 24/1/2009 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa przyjętego uchwałą  
Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa  z dnia 4 lipca 2000 r.,   
z późn. zm., zwaną dalej zmianą Studium. 

2. Zmiana Studium obejmuje obszar o powierzchni około 2,9 ha, położony w rejonie  
Al. Armii Krajowej w Rzeszowie, oznaczony konturem koloru żółtego na załącznikach 
graficznych. 

 
§ 2 

 
Zmiana Studium dotyczy: 

1) uwarunkowań wynikających z dotychczasowego przeznaczenia terenów; 
2) uwarunkowań wynikających z dotychczasowego zagospodarowania terenu; 
3) uwarunkowań wynikających z prawa własności gruntów; 
4) obszarów zabudowanych wymagających przekształceń; 
5) projektowanej struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta; 
6) obszarów dla których sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych 
oraz ze względu na istniejące uwarunkowania;  

7) obszarów rozmieszczenia  obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m ²; 
 

§ 3 
 
1. Zmienia się tekst Studium zawarty w następujących załącznikach: 

1) Nr  58 pn. „Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia terenu” 
na tekst stanowiący załącznik Nr 58.24 do niniejszej uchwały; 

2) Nr 60 pn. „Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego zagospodarowania 
terenu” na tekst stanowiący załącznik Nr 60.24 do niniejszej uchwały; 

3) Nr 74 pn. „Uwarunkowania wynikające z prawa własności gruntów” na tekst 
stanowiący załącznik Nr 74.24 do niniejszej uchwały; 

4) Nr  87 pn. „Obszary zabudowane wymagające przekształceń” na tekst stanowiący 
załącznik Nr 87.24  do niniejszej uchwały; 
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ZAŁĄCZNIK NR  1 
DO UCHWAŁY NR VII/118/2011 

RADY MIASTA RZESZOWA  
Z DNIA 22 LUTEGO 2011 R. 

 
 

 
UZASADNIENIE 

ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ 

projektu zmiany Nr 24/1/2009 Studium Uwarunkowa ń  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa  

w rejonie Al. Armii Krajowej w Rzeszowie 
 
 
1. Podstawa opracowania. 
Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Rzeszowa  został opracowany na podstawie uchwały Nr LIII/864/2009 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Nr 24/1/2009 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa w rejonie Al. Armii Krajowej w Rzeszowie. 

 
2. Granice opracowania. 

Granice opracowania zostały określone na załączniku graficznym kolorem żółtym. 
Od północy granicę terenu objętego opracowaniem stanowi ulica Bohaterów X Sudeckiej 
Dywizji Piechoty, od strony wschodniej obszar graniczy z terenem, na którym zlokalizowany 
jest obiekt handlowy Makro, od strony południowej teren ogranicza  dolina potoku  
Młynówka. Od strony zachodniej obszar objęty zmianą graniczy z terenami, na których 
zlokalizowane są: budynek Skarbca, salon samochodowy, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  i Kanalizacji, 11 – kondygnacyjny biurowiec. 
 
3. Materiały pomocnicze. 
a) Uchwała  nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. 
 w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  
Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 
b)  Materiały do obowiązującego Studium: 
 - Uchwała Nr LIII/864/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 marca 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 24/1/2009 Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie Al. Armii 
Krajowej w Rzeszowie. 
c) Materiały do zmiany Nr 179/6/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania    
Przestrzennego Nr 17/3/99 w rejonie Al. Armii Krajowej w Rzeszowie, objętego zmianą 
 Nr 1/53/4/02: materiały planistyczne: inwentaryzacja urbanistyczna terenu, inwentaryzacja 
branżowa terenu – infrastruktura, plansza własności, plansza uwarunkowań 
ekofizjograficznych. 

 
4. Zakres przestrzenny zmian  – uzupełnienie funkcji wskazywanych 
        w dotychczasowym Studium o wymienione w art. 10 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 
        27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późn. zm., 
        dotyczącej rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
        powyżej 2 000 m ². 
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5.  Objaśnienia przyj ętych rozwi ązań zmiany Studium. 
 
W załącznikach tekstowych do uchwały zakres zmian wyszczególniono czcionką zieloną.  
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 
zostało uchwalone przez Radę Miasta Rzeszowa uchwała Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 
2000 r. na podstawie obowiązku zawartego w art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
o zagospodarowaniu przestrzennym( Dz. u. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.).  
W związku ze zmianą ustawodawstwa dotyczącego planowania przestrzennego, powyższe 
opracowanie wymaga aktualizacji w zakresie: 
 - wymagań co do treści Studium, w szczególności wskazania rozmieszczenia obiektów  
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² , 
- zgodności opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze 
Studium, a także na skutek zmiany uwarunkowań w zakresie struktury własności przez 
zwiększenie udziału własności prywatnej w części obszaru objętego zmianą oraz pojawienie 
się inwestora  zainteresowanego realizacją na tym terenie zespołu obiektów usługowych.  

 
Teren objęty zmianą jest terenem niezainwestowanym, położonym w rejonie 

 Al. Armii Krajowej w Rzeszowie. W otoczeniu terenu zlokalizowane są: 
 wielkopowierzchniowy obiekt handlowy - Makro, punkt sprzedaży samochodów, budynek 
biurowy, budynek Skarbca budynek hydroforni. Są to obiekty o bardzo zróżnicowanej formie 
architektonicznej i zróżnicowanym sposobie zagospodarowania swojego otoczenia. Na tle 
niskiej, rozproszonej i horyzontalnej zabudowy zwartą, silną bryłę stanowi znajdujący się od 
strony północnej budynek Skarbca o monumentalnej, nawiązującej do formy fortecy 
architekturze, oraz usytuowany nieco dalej, wzdłuż al. Armii Krajowej 11 - kondygnacyjny 
biurowiec typu wieżowiec, wyróżniający się dużymi przeszkleniami elewacji (ok. 90 %)  
i charakterystyczną ciemną kolorystyką.  

  
Położenie terenu objętego opracowaniem, sposób jego zagospodarowania, możliwość 

uzbrojenia w  infrastrukturę techniczną oraz przeznaczenie i sposób zagospodarowania  
terenów sąsiednich, jak również obowiązujące ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Miasta Rzeszowa, wskazują kierunek zagospodarowania 
przedmiotowego terenu pod funkcje usługowe. 

Preferuje się  przeznaczenie  terenu pod lokalizację zespołu obiektów usług 
komercyjnych, bądź też obiektu wielofunkcyjnego usług komercyjnych 
z dopuszczeniem lokalizacji obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² . 
Równocześnie dopuszcza się lokalizację: 
-    budynku zamieszkania zbiorowego, w szczególności hotel. motel, pensjonat, 
- budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby biurowe, 
konferencyjne, opieki zdrowotnej, sportu, turystyki, handlu, gastronomii 
i podobnych funkcji. 

W zakresie lokalizacji miejsc postojowych preferuje się lokalizację większości miejsc 
postojowych w parkingach podziemnych. W zakresie kształtowania otoczenia zabudowy 
preferuje się harmonijne powiązanie projektowanych obiektów z zielenią urządzoną. 

 
Ustalone parametry zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy pozwalają 

na intensywne wykorzystanie terenu w nawiązaniu do istniejącej zabudowy 
na działkach sąsiednich oraz  sposobu ich zagospodarowania. Analizy powiązań 
widokowych na tym terenie wykazały znaczną dominację dwóch budynków – Skarbca 
oraz 11- kondygnacyjnego biurowca. Dlatego w związku z potrzebą zachowania równowagi 
przestrzennej w tym terenie, celem złagodzenia dominacji tych obiektów oraz celem 
zachowania otwartej panoramy tej części miasta (teren położony jest w obszarze ekspozycji 
stoków Pogórza Dynowskiego) preferuje się obiekty o stopniowanej wysokości zabudowy, 
z założeniem dominanty wysokościowej o maksymalnej wysokości do 25 m; wysokość 
pozostałej zabudowy do 15 m. 
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Obowiązujące ustalenia Studium dla terenu opracowania zostały uzupełnione o nowe 
ustalenia dotyczące : 
− rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000m², 
− zasady zagospodarowania i zabudowy terenów, w tym parametry urbanistyczne 

oraz  wytyczne do planów miejscowych. 
 
 
Synteza ustaleń zmiany Studium  
 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa zostało uchwalone przez Radę Miasta Rzeszowa uchwałą Nr XXXVII/113/2000 
z dnia 4 lipca 2000 r. na podstawie obowiązku zawartego w art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.).  
Powyższe opracowanie wymaga aktualizacji w obszarze objętym zmianą ze względu 
na planowane nowe funkcje terenu oraz w związku ze zmianą wymagań ustawowych 
dotyczących zakresu i treści Studium, w szczególności konieczności ustalania parametrów 
i wskaźników zabudowy, wytycznych do planów miejscowych oraz określania uwarunkowań 
i kierunków w innym zakresie niż to ustalała ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, 
na podstawie której sporządzone zostało obowiązujące Studium. 
 
Zmiany wprowadzone w dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa: 
 
          CZĘŚĆ I  -  UWARUNKOWANIA  
 

1) Uwarunkowania  wynikaj ące z dotychczasowego przeznaczenia terenu. 
 Problematyka ta zawarta jest m. in. w załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 58  p.n.: 
„Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia terenu”  
Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa  
uchwalony uchwałą Nr XXXV/33/92 Rady Miasta Rzeszowa w dniu 23 czerwca 
1992 r. utracił ważność 1 stycznia 2004 r. 
Na obszarze objętym zmianą Studium obowiązywał miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Nr 17/3/99 uchwalony dnia 7 listopada 2000 r.  
Dnia 1 czerwca   2004 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą Nr XXIV/79/2004 uchwaliła  
zmianę Nr 1/53/4/02 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 17/3/99 zespołu usług nieuciążliwych w rejonie Al. Armii Krajowej w Rzeszowie. 
 
Zmiana załącznika tekstowego Nr 58 do niniejszej uchwały:  
w części dotyczącej obowiązujących na terenie strefy MU-9: „Strefa Pobitno – 
Wilkowyja” miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskazuje 
się kolejny obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – 
MPZP w rejonie Al. Armii Krajowej  

− wprowadza się  opis przedmiotowej zmiany Studium, 
− wskazuje się teren objęty zmianą Studium, jako kolejny obszar rozmieszczenia 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2. 
 

 2) Uwarunkowania wynikaj ące z dotychczasowego zagospodarowania terenu.  
     Problematyka ta zawarta jest w załącznikach Nr 5 i Nr 60 p.n.: „Uwarunkowania 
     wynikające z dotychczasowego zagospodarowania terenu” 
 
Zmiana, wyróżniona na załączniku graficznym Nr 5.24  do niniejszej uchwały obwódką 
koloru żółtego oraz szrafem niebieskim, polega na wyznaczeniu obszaru objętego 
zmianą Studium jako kolejnego obszaru wymagającego przekształceń; 
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           Zmiana załącznika tekstowego Nr 60:  
1. W części zał ącznika dotyczą cej danych ogólnych, m.in.  liczby 

wyszczególnionych obszarów, teren obj ęty zmian ą Studium o pow. ok. 2,9 
ha wyznacza si ę  jako  kolejny: 129;  

2. W części zał ącznika dotyczą cej liczby wyszczególnionych obszarów, które 
wymagaj ą przekształce ń (zmiany funkcji, zmiany sposobu 
zagospodarowania, zmiany struktury): 

 - teren  obj ęty zmian ą Studium o pow. ok. 2,9 ha wyznacza si ę jako 
      kolejny: 33; 
-  wprowadza si ę korekt ę  łącznej powierzchni obszarów:  do powierzchni 

770,70 ha    dodaje si ę powierzchni ę terenu obj ętego zmian ą Studium; 
łączna powierzchnia obszarów wynosi  773,60 ha.  

  
3. W części załącznika dotyczącej obszarów do celów rozwojowych (z preferencją   

kierunku – pod zorganizowaną działalność inwestycyjną, potrzeby mieszkaniowe): 
- wprowadza się korektę łącznej powierzchni obszarów: od powierzchni 1.173.74   

odejmuje się powierzchnię obszaru objętego zmianą Studium; łączna powierzchnia 
obszarów wynosi 1.173.71,1 ha. 

4. W części dotyczącej wniosków do kierunków zagospodarowania przestrzennego 
    miasta Rzeszowa wynikających z dotychczasowego zagospodarowania terenu:  

 -  teren objęty zmianą Studium o pow. ok. 2,9 ha  wyznacza się jako kolejny  obszar 
wymagający przekształceń: 33; 

- wprowadza się korektę  łącznej powierzchni obszarów:  do dotychczasowej 
   powierzchni dodaje się powierzchnię terenu objętego zmianą Studium: łączna 
   powierzchnia obszarów wynosi  773,60 ha; 

-   wprowadza si ę korekt ę procentowego udziału tej powierzchni w ogólnej 
powierzchni miasta: na 6,6%.  

 
3)  Uwarunkowania wynikaj ące z prawa własno ści gruntów.  

            Problematyka ta zawarta jest w załącznikach Nr 22 i Nr 74  p.n.: 
           ”Uwarunkowania wynikające z prawa własności gruntów”. 

 
            Zmiana zał ącznika tekstowego Nr 74:  

− w części załącznika dotyczącej obszarów własności prywatnej wyznacza się 
obszar objęty zmianą Studium o pow. ok. 2,9 ha  jako  kolejny: obszar 60, 

− wprowadza się korektę ogólnej powierzchni obszarów własności prywatnej: 
łączna powierzchnia obszarów własności prywatnej wynosi 11 008 510 m2, 

− wprowadza się korektę dotyczącą powierzchni obszarów dużego 
przemieszania własności gruntów z przewagą własności prywatnej,  

− od pow. obszaru 44 odejmuje się powierzchnię terenu objętego zmianą 
Studium  o pow. ok. 2,9 ha, łączna powierzchnia obszarów przemieszania 
gruntów z przewagą własności prywatnej wynosi 18 926 200 m², odpowiednio 
korekta procentowego udziału powierzchni 18,92 km² w ogólnej powierzchni 
miasta, wynosi 16,27%. 
 

Zmiana zał ącznika graficznego Nr 22: 
− teren objęty zmianą Studium o pow. ok. 2.9 ha zostaje wyznaczony jako 

kolejny obszar własności prywatnej. 
 
 CZĘŚĆ II – KIERUNKI  
 1)  Obszary zabudowane wymagaj ące przekształce ń:  

 Problematyka ta zawarta jest w załączniku Nr 87 p.n.: 
 ”Obszary zabudowane wymagaj ące przekształce ń ”  
oraz Nr 42 p.n.: „Tereny zabudowane wymagaj ące przekształce ń”.  
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Zmiana wyróżniona w załączniku graficznym Nr 42.24 do niniejszej uchwały: 
- teren objęty zmianą Studium o pow. ok. 2,9 ha, zostaje wyróżniony obwódką koloru 
czerwonego oraz wyznaczony jako kolejny obszar wymagający przekształceń 
ze względu na: 
 - konieczność uporządkowania obszaru, 
 - działania wyrównawcze, 
 - potrzebę uzupełnienia infrastruktury technicznej i drogowej. 
 
Zmiana wyróżniona w załączniku tekstowym Nr 87.24 do niniejszej uchwały kolorem 
zielonym:  
- wprowadza się korektę sumy powierzchni obszarów wymagających 

przekształceń: 
do powierzchni 1447,3  ha dodaje się powierzchnię terenu objętego zmianą 
Studium: 2,9 ha; łączna powierzchnia obszarów wynosi  1450,2 ha , 

- wprowadza się korektę procentowego udziału tej powierzchni w ogólnej 
powierzchni miasta: na 12,4%. 

 
2) Obszary, dla których sporzą dzanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego jest obowi ązkowe na podstawie przepisów szczególnych oraz ze 
wzgl ędu na istniej ące uwarunkowania. 

   
Problematyka ta zawarta jest w załącznikach: Nr 50 i Nr 92  pn.: 
„Obszary dla których sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych oraz ze 
względu na istniejące uwarunkowania”.  

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 50:  

- wprowadza się oznaczenie obszaru objętego zmianą Studium o pow. ok. 2,9 ha 
niebieskim szrafem – oznaczenie obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2. 

 

Zmienia się załącznik tekstowy Nr 92. Zmiana wyróżniona w załączniku tekstowym 
 Nr 92.24:  
    - w pkt. VIII wyznacza się obszar objęty zmianą jako kolejny obszar rozmieszczenia 

  obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.    
 

3) Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów. 
            Problematyka ta zawarta jest  w załącznikach: Nr 55 i Nr 96  pn.: 
           „Projektowana  struktura  funkcjonalno – przestrzenna ”  

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 55. Zmiana, wyróżniona na załączniku graficznym 
 Nr 55.24 do niniejszej uchwały: 

− wprowadza się oznaczenie obszaru objętego zmianą Studium symbolem U/UC XII
01, 

− wprowadza się oznaczenie (szraf niebieski) terenu objętego zmianą Studium jako 
obszaru rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej  
2 000 m²,  

 
      Zmienia się załącznik tekstowy Nr 96 . Zmiana, wyróżniona w załączniku tekstowym 
      Nr 96.24 do niniejszej uchwały: 
− teren objęty zmianą Studium o pow. ok. 2,9 ha, w części dotyczącej rozmieszczenia 

obiektów handlowych,  wyznacza się jako  kolejny; wprowadza się oznaczenie obszaru 
symbolem U/UCXII 

01, 
− wprowadza się akapit charakteryzujący przedmiotowy obszar.  

 



6 
 

4) Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych.   
Problematyka ta zawarta jest w załącznikach: Nr 97 i Nr 98  p.n.: 
„Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2 000 m²”. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 97 . Zmiana, wyróżniona w załączniku  Nr 97.24 
do niniejszej uchwały polega na: 

- wyznaczeniu obszaru objętego zmianą Studium o pow. ok. 2,9 ha jako kolejnego 
obszaru rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
 2 000 m², 

- wprowadzeniu oznaczenia obszaru objętego zmianą Studium jako obszaru 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m². 

 
 

Zmienia się załącznik tekstowy Nr 98 . Zmiana, wyróżniona w załączniku Nr 98.24 
 do niniejszej uchwały,: 

    - obszar objęty zmianą Studium wyznacza się jako kolejny obszar na którym dopuszcza 
      się rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².  
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Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda ży 
powyżej 2000 m 2, przedstawione na załącznikach graficznych Nr 55 i Nr 97. 
 

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz powyżej 
400m2, stanowią szczególną formę zabudowy usługowej. Wyznaczenie obszarów 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 
wynika z wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Ta sama ustawa zobowiązuje do sporządzenia planu miejscowego 
dla każdego takiego obszaru. Takie uregulowanie prawne powoduje, że lokalizacja 
przedmiotowych obiektów uzależniona jest całkowicie od polityki przestrzennej 
prowadzonej przez gminę, zapisanej w studium gminy oraz ustalonej w zapisach 
planów miejscowych sporządzanych dla tych obszarów. 

 
1. UC.1: 

Teren, oznaczony na rysunku Studium symbolem UC.1, o powierzchni ok. 3 ha, 
położony pomiędzy Aleją Cieplińskiego i Aleją Piłsudskiego oraz ulicami 
Towarnickiego i Czarnieckiego, w rejonie istniejącego Hotelu „Rzeszów”. 
 

W ustaleniach planów miejscowych, sporządzanych dla tego terenu, należy 
umieścić ustalenia o kształtowaniu obszarów przestrzeni publicznej (w rozumieniu 
ustawy  
z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w obrębie 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie. 
 

Obszar ten położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego centrum 
Rzeszowa, w miejscu szczególnie istotnym dla struktury funkcjonalno-przestrzennej 
miasta oraz dla krajobrazu Śródmieścia. Ze względu na swe położenie, obszar ten 
musi być przedmiotem szczególnej uwagi przy planowaniu, projektowaniu i tworzeniu 
nowej zabudowy. Wobec tego w planie miejscowym sporządzanym dla tego obszaru 
należy ustalić postanowienia, gwarantujące zarówno wysoką jakość zabudowy  
i zagospodarowania terenu, jak i równie wysoką jakość oraz różnorodność funkcji 
realizowanych w obrębie tego obszaru. 
 
2. UC.2: 

Teren, oznaczony na rysunku Studium symbolem UC.2 położony jest u zbiegu 
ul. Rejtana i ul. Kopisto,  w terenie  wskazanym pod usługi centrotwórcze.  
 

W ustaleniach planów miejscowych, sporządzanych dla tego terenu, należy 
umieścić ustalenia o kształtowaniu obszarów przestrzeni publicznej ( w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 
w obrębie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie. 
 
Obszar ten, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo historycznego centrum miasta, 
posiada istotne znaczenie dla kształtowania struktury funkcjonalno – przestrzennej 
miasta oraz jego krajobrazu. 
Ze względu na swe położenie, obszar ten musi być przedmiotem szczególnej uwagi 
przy planowaniu, projektowaniu i realizacji nowej zabudowy. W planie miejscowym 
dla tego obszaru, niezbędne jest w szczególności wskazanie funkcji wiodących oraz 
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określenie procentowego udziału usług handlu, aby możliwe było powstanie 
przestrzeni jednorodnej, a jednocześnie wielofunkcyjnej, charakteryzującej się 
wysokimi walorami przestrzennymi.  
 
3. UC.3: 

Teren, na którym wskazuje się lokalizację obiektu handlowego o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000m², znajduje się w zachodniej części miasta w strefie 
usługowej  
i zlokalizowany jest przy ul. Przemysłowej.  

Na terenie wskazanym do lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m², dopuszcza się jeden obiekt o takiej powierzchni. 
Pozostałe funkcje programowe terenu mogą uzupełniać mniejsze obiekty np. 
usługowo - handlowe. 
Powierzchnia zabudowy obiektu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², nie 
powinna przekraczać 30 % całkowitej powierzchni terenu wskazanego pod taka 
zabudowę. 
 Przy zagospodarowaniu terenu należy programować niezbędną ilość miejsc 
postojowych. Wszystkie miejsca postojowe dla obsługi tego terenu muszą znajdować 
się w obrębie obszaru, na którym powstaje ww zabudowa. 
 
4. UC.4: 

Teren, oznaczony na rysunku Studium symbolem UC.4, o powierzchni ok. 33 
ha, położony pomiędzy ulicą Lubelską, projektowaną ulicą główną ruchu 
przyspieszonego (tzw. Drogą Północną), a także projektowaną ulicą zbiorczą oraz 
istniejącymi ogrodami działkowymi im. Wł. Szafera. 

W ustaleniach planów miejscowych, sporządzanych dla tego terenu, należy 
umieścić ustalenia o kształtowaniu obszarów przestrzeni publicznej (w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w 
obrębie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie. 

Obszar ten położony jest przy wlocie jednej z głównych arterii 
komunikacyjnych miasta Rzeszowa, drodze łączącej miasto z portem lotniczym 
Rzeszów-Jasionka – przy jej skrzyżowaniu z planowaną ulicą główną ruchu 
przyspieszonego (tzw. Drogą Północną), mającą w przyszłości stanowić fragment 
ciągu drogi krajowej nr 4. Jest to miejsce szczególnie istotne dla struktury 
funkcjonalno-przestrzennej miasta, jak również niezwykle ważne dla kształtowania 
jego wizerunku. Ze względu na swe położenie, obszar ten musi być przedmiotem 
szczególnej uwagi przy planowaniu, projektowaniu i tworzeniu nowej zabudowy. 
Wobec tego w planie miejscowym sporządzanym dla tego obszaru należy ustalić 
postanowienia, gwarantujące zarówno wysoką jakość zabudowy i zagospodarowania 
terenu, jak i równie wysoką jakość oraz różnorodność funkcji realizowanych  
w obrębie tego obszaru. 

Na części terenu UC.4 dopuszcza się funkcję mieszkaniową w zabudowie 
wielorodzinnej – jako alternatywę dla funkcji usługowej lub jej uzupełnienie. W planie 
miejscowym należy starannie określić zasady współistnienia tych dwóch funkcji na 
danym terenie, stosując zasadę ograniczania funkcji usługowej na rzecz funkcji 
mieszkaniowej, dla zapewnienia niezbędnej jakości życia mieszkańców. 
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5. UC.5: 
            Teren, na którym wskazuje się lokalizację obiektu wielkopowierzchniowego  
o powierzchni sprzedaży powyżej 400m², znajduje się we wschodniej części miasta 
w strefie usługowej i zlokalizowany jest w rejonie południowego odcinka ul. Rejtana,  
w Rzeszowie. 

         W ustaleniach planów miejscowych, sporządzanych dla tego terenu, 
należy umieścić ustalenia o kształtowaniu obszarów przestrzeni publicznej  
( w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym) w obrębie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
400 m2 lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 
         Ze względu na swe położenie, obszar ten musi być przedmiotem szczególnej 
uwagi przy planowaniu, projektowaniu i realizacji nowej zabudowy. W planie 
miejscowym dla tego obszaru, niezbędne jest w szczególności wskazanie funkcji 
wiodących oraz  określenie procentowego udziału usług handlu, aby możliwe było 
powstanie przestrzeni jednorodnej, a jednocześnie wielofunkcyjnej, charakteryzującej 
się wysokimi walorami przestrzennymi. 
 
6. UC.6: 
          Teren, na którym wskazuje się lokalizację obiektu lub zespołu obiektów 
wielkopowierzchniowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zajmuje 
powierzchnię ok. 2 ha w centralnej części miasta i zlokalizowany jest pomiędzy 
ulicami Jagiellońską, Lisa – Kuli i Mochnackiego, w Rzeszowie. 

Na terenie wskazanym do lokalizacji obiektu lub zespołu obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, dopuszcza się jeden obiekt lub zespół 
obiektów tworzących jednorodną całość  o takiej powierzchni. Pozostałe funkcje 
programowe terenu w szczególności usługi komercyjne, parkingi wielopoziomowe 
mogą uzupełniać określone wiodące kierunki. 
         W ustaleniach planów miejscowych, sporządzanych dla tego terenu, należy 
umieścić ustalenia o kształtowaniu obszarów przestrzeni publicznej ( w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 
w obrębie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie. 
         Z uwagi na położenie w centrotwórczej strefie miasta, obszar ten musi być 
przedmiotem szczególnej uwagi przy planowaniu, projektowaniu i realizacji nowej 
zabudowy. W planie miejscowym dla tego obszaru, niezbędne jest w szczególności 
wskazanie funkcji wiodących oraz  określenie procentowego udziału usług handlu, 
aby możliwe było powstanie przestrzeni jednorodnej, a jednocześnie wielofunkcyjnej, 
charakteryzującej się wysokimi walorami przestrzennymi. W planie miejscowym 
sporządzanym dla tego obszaru należy ustalić postanowienia, gwarantujące zarówno 
wysoką jakość zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Procent zabudowy terenu nie powinien przekroczyć 60 % terenu wskazanego 
pod taką zabudowę. Należy kształtować bryłę obiektu lub zespołu obiektów poprzez 
zróżnicowanie wysokości od 3 do 20 kondygnacji, przy zachowaniu maksymalnej 
wysokości do 70 m, z płaskimi dachami.  
W planie miejscowym należy określić wymóg zachowania minimum 10 % terenów 
zieleni.   
Przy zagospodarowaniu terenów należy zabezpieczyć, poprzez ustalenia planu, 
niezbędną ilość miejsc postojowych, uwzględniając równocześnie położenie  
w centrum miasta.  
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7. UC.7: 
        Teren ten położony jest u zbiegu al. W. Witosa i ul. Wyspiańskiego i zajmuje 
obszar o powierzchni około 6,5 ha. 
        Na obszarze wskazanym do lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni 
sprzedaży powyżej 400 m², dopuszcza obiekty o takiej powierzchni.  
W ustaleniach planów miejscowych, sporządzanych dla tego terenu, należy umieścić 
ustalenia o kształtowaniu obszarów przestrzeni publicznej ( w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w obrębie 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie. 
         Ze względu na swe położenie, obszar ten musi być przedmiotem szczególnej 
uwagi przy planowaniu, projektowaniu i realizacji nowej zabudowy. W planie 
miejscowym dla tego obszaru, niezbędne jest w szczególności wskazanie funkcji 
wiodących oraz  określenie procentowego udziału usług handlu, aby możliwe było 
powstanie przestrzeni jednorodnej, a jednocześnie wielofunkcyjnej, charakteryzującej 
się wysokimi walorami przestrzennymi.  Przy zagospodarowaniu terenu należy 
programować niezbędną ilość miejsc postojowych. Wszystkie miejsca postojowe dla 
obsługi tego terenu muszą znajdować się w obrębie obszaru, na którym powstaje 
w/w zabudowa. 
         Obszar ten musi być przedmiotem szczególnej uwagi przy planowaniu, 
projektowaniu i realizacji nowej zabudowy. W planie miejscowym sporządzanym dla 
tego obszaru należy ustalić postanowienia, gwarantujące zarówno wysoką jakość 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 
W planie miejscowym należy określić wymóg zachowania nie mniej niż 10% terenów 
zieleni urządzonej . Powierzchnia zabudowy obiektu lub zespołu obiektów nie może 
przekroczyć 90 % powierzchni terenu UC.7. Należy kształtować bryłę obiektu lub 
zespołu obiektów poprzez zróżnicowanie wysokości od 3 do 25 kondygnacji, przy 
zachowaniu maksymalnej wysokości do 126 m, z płaskimi dachami. 
Przy zagospodarowaniu terenów należy zabezpieczyć, poprzez ustalenia planu 
niezbędną ilość miejsc postojowych, uwzględniając równocześnie położenie  
w centrum miasta. 
 
8. UC.8: 
            Teren, na którym wskazuje się lokalizację obiektu lub zespołu obiektów 
wielkopowierzchniowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zajmuje 
powierzchnię ok. 0,6 ha w centralnej części miasta i zlokalizowany jest w rejonie ulic 
Dymnickiego i Słowackiego w Rzeszowie, w strefie ochrony konserwatorskiej 
wpisanej do rejestru zabytków Nr wpisu A-325 z dnia 30 stycznia 1969 r.  
Powierzchnia zabudowy obiektu lub zespołu obiektów nie może przekroczyć 75% 
powierzchni terenu UC-8.  
         W ustaleniach planów miejscowych, sporządzanych dla tego terenu, należy 
umieścić ustalenia o kształtowaniu obszarów przestrzeni publicznej ( w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 
w obrębie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie. 
         Z uwagi na położenie w centrotwórczej strefie miasta, obszar ten musi być 
przedmiotem szczególnej uwagi przy planowaniu, projektowaniu i realizacji nowej 
zabudowy. W planie miejscowym dla tego obszaru, niezbędne jest w szczególności 
wskazanie funkcji wiodących oraz  określenie procentowego udziału usług handlu, 
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aby możliwe było powstanie przestrzeni jednorodnej, a jednocześnie wielofunkcyjnej, 
charakteryzującej się wysokimi walorami przestrzennymi i architektonicznymi  
z uwzględnieniem położenia w strefie konserwatorskiej w szczególności w zakresie 
dostosowania gabarytów, geometrii dachów, wysokości zabudowy oraz wystroju 
architektonicznego zabudowy do sąsiednich kwartałów zabytkowej zabudowy.  
W planie miejscowym sporządzanym dla tego obszaru należy ustalić postanowienia, 
gwarantujące zarówno wysoką jakość zabudowy i zagospodarowania terenu  
z zachowaniem historycznego charakteru.  
W planie miejscowym należy określić wymóg zachowania minimum 15 % terenów 
zieleni urządzonej.  
Przy zagospodarowaniu terenów należy zabezpieczyć, poprzez ustalenia planu, 
niezbędną ilość miejsc postojowych, uwzględniając równocześnie położenie  
w centrum miasta.   
 
 
Obszary na których dopuszcza si ę  rozmieszczenie obiektów handlowych  
o powierzchni sprzeda ży powy żej 2000 m 2  : 

1. Osiedle Przybyszówka  w części XVIIIA - Dworzysko: 
−  tereny oznaczone symbolami P-U/UCXVIII  od 1 do 4  położone  

w północno-zachodniej części miasta, pomiędzy drogą 
międzynarodową E-40, a projektowaną drogą północną KDGP-1 - 
szczegółowe ustalenia dla terenu określono w Załączniku Nr  96, 

− teren oznaczony symbolem  Up/UCXVIII
01

   położony w północno 
zachodniej części miasta, przy skrzyżowaniu dróg zbiorczych 
oznaczonych symbolem KDZ–1 i KDZ-2 - szczegółowe ustalenia dla 
terenu określono w Załączniku Nr  96, 

− teren oznaczony symbolem  U/UCXVIII
01

   położony w północno 
zachodniej części miasta, przy drodze międzynarodowej E-40 
oznaczonej symbolem KDGP-2 - szczegółowe ustalenia dla terenu 
określono w Załączniku Nr  96. 

2. Teren U/UCXV
01 – teren usług komercyjnych położony po południowej stronie 

ulicy Lwowskiej, bezpośrednio przy granicy z gminą Krasne. 
 
3. 

Teren U/UCXII
01  o pow. ok. 2,9 ha, zlokalizowany po południowej stronie 

ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty, w rejonie al. Armii Krajowej 
w Rzeszowie. 
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PROJEKTOWANA STRUKTURA 
FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA MIASTA. 

 
 Ewolucja struktury przestrzennej miasta Rzeszowa odbywać się będzie  
w sposób podporządkowany uchwalonym celom rozwoju oraz w sposób 
uwzględniający istniejące i rozpoznane uwarunkowania rozwoju przestrzennego. 
Rzeszów zgodnie z przyjętą strategią stanie się miastem wielofunkcyjnym  
o wzrastającej randze w regionie, w kraju, a nawet w Europie. Będzie również 
utrzymywać wysoką dynamikę rozwoju gospodarczego i stwarzać coraz lepsze 
warunki życia mieszkańców. 
 Cel ten, a właściwie misję rozwoju należy realizować poprzez tworzenie 
sprzyjających warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju 
szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, poprzez rozwój i poprawę funkcjonowania 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; poprawiając warunki życia 
mieszkańców i stan bezpieczeństwa publicznego, równocześnie będziemy chronić  
i zagospodarowywać walory i zasoby środowiska przyrodniczego i kulturowego,  
a teren miasta zagospodarowywać w sposób racjonalny pod względem 
przestrzennym i architektonicznym. 
 
 Wielofunkcyjność Rzeszowa wymaga zabezpieczenia terenów pod 
różnorodne funkcje pełnione obecnie i te, które Rzeszów pełnić będzie w przyszłości  
a mianowicie: centrum życia politycznego województwa, powiatu i gminy, siedziby 
władz samorządowych wszystkich szczebli w regionie, siedziby władz wojewódzkich, 
organizacji politycznych i społecznych, szeregu instytucji o różnym zasięgu 
terytorialnym.  
Funkcji związanej z zamieszkiwaniem w korzystnych warunkach fizjograficznych  
i w obiektach zgodnych z zapotrzebowaniem i aspiracjami mieszkańców. Dostępnych 
przestrzennie i w odpowiedniej ilości - miejsc pracy oraz z obszarów wypoczynku, 
wykorzystujących system przyrodniczy . 
 Ponadto Rzeszów jest i będzie centrum naukowo – badawczym i kulturalnym 
regionu. Centrum turystycznym, centrum biznesu i usług okołobiznesowych. Centrum 
mass – mediów, centrum transportowym. Ważnym miejscem lokowania kapitału  
w skali regionu, a nawet w skali kraju oraz dużym rynkiem producentów  
i konsumentów. 

Rzeszów ma również ważną funkcję ośrodka dynamizowania rozwoju  
w regionie południowo – wschodnim i pretenduje do roli jaką pełnił kiedyś Lwów. 
 
 Z analizy potencjału otoczenia, zasięgów związków funkcjonalno – 
przestrzennych, wymiany usług, wymiany siły roboczej można stwierdzić, że 
Rzeszów będzie ośrodkiem usług ponadlokalnych dla gmin sąsiednich, dla powiatu 
rzeszowskiego, dla pozostałych gmin województwa podkarpackiego.  
Przy czym różne funkcje mają różny zasięg. Jedynie funkcja ośrodka nauki ma 
niewątpliwie zasięg ponadregionalny, a nawet międzynarodowy. 
 Przewidywana ilość mieszkańców stałych Rzeszowa to około 185 tysięcy  
w roku 2010, (jak wynika z prognozy demograficznej przyjętej za podstawę analiz). 
Korzystających z potencjału usług publicznych i komercyjnych Rzeszowa jest  
i będzie o wiele więcej z uwagi na rangę i funkcję miasta. 
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 Realizacja celów rozwoju przestrzennego Rzeszowa odbywać się będzie 
głównie poprzez zmiany jakościowe w strukturze przestrzennej. Przede wszystkim 
będzie to: 
→ poszerzenie strefy miejskiej; 
▪ poprzez budowanie pierzei, ciągów ulicznych, 
▪ stworzenie systemu ciągów zielonych ze ścieżkami pieszymi i rowerowymi  

w skali całego miasta, 
▪ łączenie obu brzegów Wisłoka ciągami komunikacji kołowej i pieszej (budowa 

mostów, kładek), 
▪ wykorzystanie doliny Wisłoka dla celów wypoczynku mieszkańców (tereny 

publiczne sportu i rekreacji), 
▪ modernizację i przekształcanie monofunkcyjnych terenów zabudowy 

mieszkaniowej „blokowisk” poprzez tworzenie ciągów pieszych w zieleni, 
poprawę estetyki budynków (np. przebudowę wejść), doinwestowanie małej 
architektury i uzupełnienie nowymi budynkami tworząc w miarę możliwości 
pierzeje uliczne, 

▪ tworzenie nowych przestrzeni publicznych na obszarze całego miasta,  
w szczególności zaś w obszarze strefy Śródmieścia (nowe centrum usługowo 
– mieszkaniowe), 

▪ doinwestowanie zespołów zabudowy jednorodzinnej w przestrzenie publiczne, 
▪ prowadzenie działań „porządkujących” i doinwestowanie w infrastrukturę 

społeczną i techniczną zabudowy mieszkaniowej powstałej na historycznych 
układach wiejskich, 

▪ eksponowanie i ochronę lokalnych wartości kulturowych, tradycji miejsc, 
▪ tworzenie nowych systemów przestrzeni zieleni urządzonej wiążących 

poszczególne jednostki mieszkaniowe, 
▪ tworzenie punktów węzłowych życia publicznego na bazie ciągów 

komunikacyjnych, 
▪ przekształcanie „dzielnic magazynowo-składowych” i przemysłowych w tereny 

koncentracji usług komercyjnych produkcyjnych i nieprodukcyjnych, 
▪ wyznaczenie dużych obszarów położonych w sąsiedztwie głównych układów 

komunikacyjnych przy wylotach z miasta pod prowadzenie działalności 
gospodarczej, komercyjnej lub publicznej wymagającej dużych dobrze 
skomunikowanych przestrzeni, parkingów strategicznych wzbogaconych  
o usługi związane z komunikacją (rodzaj małych miejsc obsługi podróżnych), 

▪ wyznaczenie obszarów rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 400 m2, w celu zwiększenia możliwości inwestowania na danych 
obszarach, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi 
tego typu obiektów, oraz stworzenia przestrzeni ogólnodostępnej, służącej 
zaspakajaniu potrzeb mieszkańców i poprawy jakości ich życia, 

▪ sukcesywne dostosowywanie układu komunikacji kołowej do obecnego  
i prognozowanego ruchu a przede wszystkim rezygnacja z poprzednio 
projektowanej „trasy średnicowej” dzielącej Śródmieście i wprowadzającej 
nadmierny ruch do centrum na rzecz ulicy zbiorczej o parametrach 
dostosowanych do pojemności ekologicznej i kulturowej otoczenia (jest to 
zasadniczy sposób OCHRONY CENTRUM miasta), 
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▪ w zakresie infrastruktury technicznej podejmowanie działań na rzecz poprawy 
stanu i funkcjonowania systemów oraz wyrównania warunków życia 
mieszkańców w skali całego miasta, 

▪ sukcesywne obejmowanie ochroną walorów przyrodniczych i kulturowych (np. 
pomniki przyrody, nowe obszary wskazane do ochrony itp.) poprzez 
opracowywanie regulacji prawnych (pn. MPZP), 

▪ integracja terenów wiejskich przyłączanych do Rzeszowa po 2005 roku ze 
strukturą funkcjonalno – przestrzenną miasta: 

− XVIII A - Dworzysko część Osiedla Przybyszówka - obszar położony 
pomiędzy drogą krajową nr 4, a granicą administracyjną miasta  
z gminami Świlcza i Głogów Małopolski wskazuje się pod lokalizację 
funkcji : 

• produkcyjnych i usługowych, proponowanych do 
ustanowienia strefy aktywności gospodarczej,  

• zespołów zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą 
techniczną i społeczną,  

• usług publicznych, 
• usług sportu w rejonie ulicy Krakowskiej.  

W ramach obszaru należy wyznaczyć nowe tereny  pod drogi 
publiczne, które stanowić będą kontynuację istniejących  
i projektowanych powiązań komunikacyjnych, zapewniających 
prawidłowe funkcjonowanie systemu transportowego Rzeszowa, 

 
 

Potrzeba przekształcania struktury funkcjonalno – przestrzennej, potrzeba 
podejmowania takich działań wynika ponadto z wielu uwarunkowań rozwoju 
przestrzennego. Zwłaszcza z istniejącej struktury funkcjonalno – przestrzennej  
i istniejącego stanu zagospodarowania. 
 

Rzeszów jest niespójną przestrzenią urbanistyczną, składającą się  
z dominującego  centrum skupionego na bardzo małej powierzchni, 
monofunkcyjnych grup zabudowy mieszkaniowej, obszarów magazynowo – 
składowych i przemysłowych i przestrzeni zieleni nieurządzonej. Zespoły te nie są ze 
sobą powiązanie, nie tworzą jednorodnej „tkanki” miejskiej. Tak wytworzona 
przestrzeń niesie za sobą niekorzystne zjawiska codziennych problemów i trudnego 
dostępu do miejsc pracy, małej dostępności do usług kultury i rozrywki, wpływa na 
pogorszenie się warunków życia. Rozległe i niezurbanizowane tereny dawnych 
sołectw podmiejskich wymagają uzbrojenia w infrastrukturę techniczną  
i komunikacyjną w celu umożliwienia ich zabudowy. 

Przebudowa struktury funkcjonalno – przestrzennej zmierza do powstania 
spójnego „środowiska zbudowanego”. 
 Na bazie istniejącej substancji należy zatem dążyć do przeobrażania 
przestrzeni tak, aby mogła stać się miastem dla wszystkich mieszkańców Rzeszowa  
i okolic – bez peryferii, bez odizolowanych monofunkcyjnych osiedli (o zbyt dużej 
skali) z odpowiednią intensywnością zainwestowania i różnorodnością funkcji  
i dobrym, sprawnym systemem transportowym. 
 Proces przekształcania i kształtowania miasta opiera się o gospodarowanie 
przestrzenią, która nie jest tylko zespołem terenów przeznaczonych pod zabudowę 
lub już zabudowanych. 
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 Przestrzeń to: wartości kulturowe, krajobrazowe, tradycje związane  
z miejscem i relacjami pomiędzy sąsiednimi terenami, to tworzywo do takiego 
zainwestowania aby służyło mieszkańcom,  wzbogacając je zarówno materialnie jak  
i duchowo. Są wartości nie na sprzedaż, bez względu na cenę oferowaną w zamian. 
Te wartości to między innymi przyroda, walory kulturowe, czyste powietrze, woda, 
spokój i bezpieczeństwo mieszkańców. 
 Każdy mieszkaniec Rzeszowa powinien mieć możliwość identyfikowania się  
z miastem, z osiedlem i z domem.  

 
 
 W obszarach proponowanych do rehabilitacji powinny być podejmowane 
działania zapewniające ochronę zasobów dziedzictwa kulturowego oraz działania 
popierające najlepsze przykłady konserwacji i adaptacji (rozwiązania 
architektoniczne i urbanistyczne wybierane w szczególności w drodze konkursów). 
Działania te są i będą niezwykle istotne dla utrzymania niepowtarzalnego, 
indywidualnego charakteru najcenniejszych obszarów naszego miasta. 
W kierunkach rozwoju systemów komunikacji, transportu proponuje się zapewnienie 
możliwości wyboru i dostępności do różnych środków transportu. 
 W nowo tworzonych obszarach wielofunkcyjnych niezbędna jest rozmaitość  
i wybór funkcji, mieszkania i pracy, w odróżnieniu od strefowania, umożliwienie 
powstawania nowych środowisk miejskich wysokiej jakości z równoczesnym 
zapewnieniem regulacji dla segregacji i kontroli użytkowania terenu w przypadku 
funkcji powodujących uciążliwości, zanieczyszczenia i potencjalne zagrożenia. 
Proponowane nowe i przekształcone obszary wielofunkcyjne, zabudowane, powinny 
być powiązane terenami otwartymi, zielonymi strefami, terenami rekreacyjnymi. 
Tereny zurbanizowane winny być uzupełniane, ale z pełnym poszanowaniem 
systemu przyrodniczego. 
 Wszelkie działania związane z rozwojem przestrzennym ilościowym  
i jakościowym polegać powinny na zaspokajaniu potrzeb obecnego pokolenia bez 
zaprzepaszczenia możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb czyli 
zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. 
 Powinno być to wiodące wskazanie dla regulacji zawartych  
w opracowywanych Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
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WYJAŚNIENIA  
OZNACZEŃ W LEGENDZIE PLANSZY NR 55 
 

1. Tereny proponowane do zabudowy alternatywnej lub uzupełniającej, to takie 
na których zagospodarowanie będzie kształtowało się według aktualnych 
potrzeb: 

– z przewagą którejś z proponowanych funkcji, 
– z ich wzajemnym uzupełnianiem się, 
– z całkowitą dominacją jednej z nich. 

 
2. W oznaczeniu kolorystycznym: 
– kolor, który jest tłem symbolizuje funkcję o proponowanym dominującym 

znaczeniu, 
– nałożony szraf – funkcję uzupełniającą w ramach funkcji wiodącej. 

 
3. Oznaczenia literowe i cyfrowe: 
– oznaczenie, pisane dużą literą, określa preferowane przeznaczenie obszaru; 
– oznaczenie, pisane w indeksie górnym określa przynależność obszaru do 

danego osiedla;  
– oznaczenie, pisane w indeksie dolnym określa kolejny numer obszaru. 

 
Ad. 2. Dotyczy: 
▪ przeznaczenia terenu alternatywnie: 

- na zieleń urządzoną lub usługi ponadlokalne związane z zielenią 
urządzoną, 

- na zieleń urządzoną lub usługi komercyjne związane z zielenią 
urządzoną, 

▪ przeznaczenie terenu pod usługi komercyjne, uzupełniająco usługi 
komunikacji. 

 
 
 
 

 
ZABUDOWA MIESZKANIOWA 

 
→ USTALENIA OGÓLNE 
 

Obszary zabudowy mieszkaniowej rozmieszczone są równomiernie na terenie 
całego miasta. Są one przemieszane z innymi funkcjami, tak aby nie tworzyć 
monofunkcyjnych zespołów mieszkaniowych. Funkcjami równorzędnymi  
i uzupełniającymi są zieleń i usługi. 

Nowa zabudowa mieszkaniowa została zlokalizowana na terenach 
korzystnych fizjograficznie, które do tej pory stanowiły rezerwy rozwojowe miasta. 
Widoczna jest dążność do przemieszania zabudowy mieszkaniowej wielo-  
i jednorodzinnej. Rodzaj zabudowy wynika jednak przede wszystkim z uwarunkowań 
występujących na danym terenie np. na Staromieściu duże nakłady infrastrukturalne  
i nieurozmaicona rzeźba tereny były czynnikami decydującymi o przeznaczeniu pod 
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zabudowę wielorodzinną, natomiast na Drabiniance wysoki poziom wód gruntowych, 
występowanie strefy zalewowej, strefy przewietrzania miasta wykluczyły możliwość 
innego zagospodarowania niż tylko zabudową jednorodzinną, dodatkowo często  
o charakterze ekstensywnym. 

Zabudowa jednorodzinna jest w wielu przypadkach projektowana również na 
terenach o wysokich walorach krajobrazowych i urozmaiconej rzeźbie terenu, tak aby 
kształtująca się tam zabudowa stworzyła dzielnice rezydencjonalne, a przy ich 
zagospodarowaniu należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jakość architektury, 
która powinna harmonijnie wpisywać się w otoczenie.  

Wszystkie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, które  
w najbliższej przyszłości mają zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe wspólnoty 
samorządowej są wskazane do sporządzenia MPZP w pierwszej kolejności. Nowe 
osiedla, głównie zabudowy wielorodzinnej, powinny być kształtowana jako tkanka 
typowo miejska z wnętrzami ulic i placów, w celu podtrzymania więzi społecznych  
i stworzenia dogodnych warunków do wypoczynku i rekreacji. 

Przestrzeń zewnętrzna i wewnętrzna osiedli powinna być powiązana tak aby 
stworzyć jednolitą, ciągłą przestrzeń urbanistyczną, bez dominującej roli 
pojedynczych obiektów kubaturowych (projektowanie systemów wnętrz 
międzyblokowych z ciągami pieszymi i rowerowymi, placami zabaw, skwerami z małą 
architekturą).  

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa to: zabudowa historyczna (kamienice),  
w centrum miasta, zespoły współczesnej zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej.  

W centrum miasta przemieszane są funkcje mieszkaniowe i usługowe. 
Widoczna jest jednak zwiększająca się niekorzystna przewaga funkcji usługowej. 
Taka tendencja powoduje zamieranie centrum miasta w godzinach wieczornych. 
Należałoby więc dopuścić w szerszym zakresie możliwość rozwoju funkcji 
mieszkaniowej w ramach funkcji usługowej. Chodzi tu o działania uzupełniające  
w ramach istniejącej zabudowy np. poprzez tworzenie apartamentów 
mieszkaniowych na wyższych kondygnacjach kamienic, a usług w parterach. 
Pozytywnym zjawiskiem jest wytworzenie strefy ruchu pieszego zamkniętej dla ruch 
kołowego na ul. 3 maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej, co spowodowało ożywienie tych 
ulic i wzmocniło więź społeczną. Centrum miasta jest obszarem o znaczeniu 
strategicznym, w związku z tym należy opracować szczegółową koncepcję 
zagospodarowania tego obszaru w celu prawidłowego zorganizowania tej przestrzeni 
i wyznaczeniu powiązań z sąsiednimi obszarami. Jest to część miasta w której 
najlepiej wykształcona jest struktura świadcząca o miejskości tego miejsca. 

Jednym z celów rozwoju miasta jest utrzymanie charakteru Śródmieścia  
z funkcjami centrotwórczymi i mieszkaniowo-usługowymi, przy równoczesnym 
rozszerzeniu jego zasięgu. Należy prowadzić działania w kierunku takiego 
przekształcania tkanki, aby wnętrze obwodnicy południowej miasta wraz z osiedlem 
Tysiąclecia i Pobitnem, a także wnętrza ulic wylotowych z miasta, uzyskały miejski 
charakter, a znajdujące się wokół osiedla mieszkaniowe nie były odizolowanymi 
„wyspami blokowisk” rozdzielonymi terenami nieużytków i szerokich arterii 
komunikacyjnych. 

Łączenie poszczególnych obszarów monofunkcyjnych w jeden zintegrowany 
organizm miejski jest jednym z głównych celów rozwoju miasta o wzrastającej randze 
w regionie. Aby to osiągnąć należy zmodernizować i przekształcić obszary zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej tzw. blokowiska, poprzez zagospodarowanie 
zainwestowanych terenów w taki sposób aby wytworzyć przestrzeń publiczną, ciągi 
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uliczne, pierzeje, place, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, walorów 
kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych. 

Zabudowa jednorodzinna to główne pozostałości układów wiejskich z licznymi 
niedoborami z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej, brakiem przestrzeni 
publicznej. Wymaga ona rehabilitacji i uzupełnień oraz powiązania z sąsiednimi 
terenami o charakterze miejskim. Na tych terenach należy chronić lokalne wartości  
i tradycje (układy urbanistyczne, architektoniczne, krajobrazowe). Na osiedlach 
projektowanych od podstaw jak np. Zimowit widoczna jest dążność do zaspokojenia 
wyłącznie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, brak jest ciągłej przestrzeni 
publicznej, wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, placów zabaw, które 
stwarzałyby warunki do życia społecznego. Powoduje to izolowanie się od siebie 
mieszkańców i brak uczestnictwa w życiu osiedla, miasta. 
 
→ USTALENIA SZCZEGÓŁOWE - kierunki zagospodarowania 

przestrzennego zespołów mieszkaniowych  
 

I. Osiedle Przybyszówka - XVIII   
 

1. Dworzysko - XVIII A 
 

Zespoły mieszkaniowe oznaczone na rysunku Studium symbolami MN, MW, 
MN-U zostały wyznaczone jako tereny „brutto”, w skład których wchodzą 
odpowiednio zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowo – usługowa z infrastrukturą techniczną  
i społeczną dla obsługi mieszkańców osiedla, w szczególności: usługi publiczne, 
usługi komercyjne, zieleń ogólnodostępna, komunikacja publiczna i niepubliczna 
ogólnodostępna – samochodowa, rowerowa i piesza. 

 
Wytyczne do ustale ń planów miejscowych dla obszarów zespołów 
mieszkaniowych:  

– obszary oznaczone na załączniku graficznym nr 55 do Studium 
odrębnym symbolem (MN, MW, MN-U) należy w całości objąć 
granicami planu miejscowego; 

– linie rozgraniczające obszary nie maja przebiegu ściśle określonego  
i mogą być przesuwane, jeśli wynika to z przeprowadzonych 
szczegółowych analiz możliwości zagospodarowania terenu na 
potrzeby opracowania miejscowego planu, w tym aktualnej struktury 
własnościowej gruntu; 

– oznaczona na załączniku graficznym nr 55 Studium lokalizacja terenów 
usługowych (publicznych i komercyjnych), terenów zieleni urządzonej  
i terenów komunikacji w granicach poszczególnych obszarów 
zabudowy (oznaczone liniami przerywanymi) nie jest ścisłą lokalizacją 
oraz wielkością – rozmieszczenie poszczególnych funkcji w ramach 
jednego zespołu zabudowy nastąpi w mpzp – minimalna powierzchnia 
terenów musi spełniać wymogi podanych niżej wskaźników 
urbanistycznych i powinna być dostosowana do faktycznych potrzeb -
kolorystyczne oznaczenie terenu wg legendy do załącznika nr 55 
Studium określa funkcję terenu; 
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– w ustaleniach planów miejscowych należy uwzględnić przyjęte poniżej 
wskaźniki urbanistyczne, wymagające uszczegółowienia na etapie 
sporządzania mpzp w dostosowaniu do ustalonych rozwiązań 
funkcjonalno – przestrzennych poszczególnych terenów. 

 
 
Wskaźniki urbanistyczne w zakresie infrastruktury społecz nej : 

 

Oświata 
Optymalne proporcje ilości placówek oświatowych do ilości mieszkańców: 
- 1 przedszkole / 4-6 tys. mieszkańców 
- 1 szkoła podstawowa / 5 – 8 tys. mieszkańców 
- 1 gimnazjum / 10 – 15 tys. mieszkańców 
- 1 liceum ogólnokształcące / 20 tys. mieszkańców 
- 1 technikum i 1 szkoła zawodowa o profilu zbieżnym z dominującą branżą 

przemysłu w strefie aktywności gospodarczej ,,Dworzysko”. 
 

Zdrowie i pomoc społeczna 
Placówki podstawowej opieki zdrowotnej na terenie osiedla powinny spełniać 
następujące wskaźniki: 
- Nie mniej niż 1 lekarz rodzinny lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na 

2,0 – 2,5 tys. mieszkańców 
- Nie mniej niż1 lekarz pediatra / 2,5 tys. mieszkańców 
- Nie mniej niż1 pielęgniarka środowiskowa / 2,5 tys. mieszkańców 
- Nie mniej niż1 żłobek / 4-6 tys. mieszkańców 
- Nie mnij niż 1 obiekt podstawowej opieki zdrowotnej na 5 tys. mieszkańców 

 
Kultura  – zapewnienie możliwości korzystania z placówek upowszechniania 
kultury typu lokalne centrum kultury, kluby wg wskaźnika 10 tys. mieszkańców na 
1 placówkę. 
 
Sport i rekreacja  – należy dążyć do osiągnięcia następujących wskaźników: 
- zieleń urządzona (parki)  15 m2 / mieszkańca (minimum 20% terenu osiedla) 
- zieleń rekreacyjna   35 – 40 m2 / mieszkańca 

(minimum 10% terenu zabudowy mieszkaniowej 
brutto), 

w tym: 
- tereny sportu i rekreacji  5 – 7 m2 / mieszkańca 

(minimum 10% terenu osiedla) 
- boiska    2000 – 3000 mieszkańców /  1 obiekt 
- pływalnie kryte   10 000 mieszkańców / 1 obiekt 
 

Obowiązkowe jest zapewnienie na osiedlach zabudowy mieszkaniowej boisk 
oraz placów do gier i zabaw dla dzieci i młodzieży wg podanych niżej 
wskaźników: 
- 25% z powierzchni zieleni osiedlowej przeznaczyć na place zabaw dla dzieci 

do 12 roku życia,  
- 25% z powierzchni zieleni osiedlowej przeznaczyć na place zabaw dla 

młodzieży powyżej 12 lat. 
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Wskaźniki w zakresie ilości miejsc postojowych określone zostały  
w załączniku Nr 90 do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Miasta Rzeszowa. 
 
Ustalenia dla poszczególnych obszarów:  

 
1. MNXVIII

01,02 – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
położone w zachodniej części Osiedla Przybyszówka oznaczonej symbolem 
XVIIIA - Dworzysko. 
 
Główne funkcje i kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru: 

– Tereny zabudowane i wskazane pod zabudowę mieszkaniową  
jednorodzinną, w której dopuszcza się lokalizowanie: 
▪ zabudowy usługowej o charakterze podstawowym (usługi 

komercyjne i publiczne) z wykluczeniem: wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także 
kolidujących z zabudową mieszkaniową pod względem funkcji, 
skali i formy, w tym stacji paliw, 

▪ usług komercyjnych z dopuszczeniem usług publicznych, 
działalności gospodarczej pozarolniczej, w tym stacji paliw na 
terenie położonym w północnej części terenu MNXVIII

01 

oznaczonego na załączniku graficznym nr 55 kolorem 
pomarańczowym; 

▪ dróg publicznych klasy dojazdowej i lokalnej; 
▪ dróg wewnętrznych, parkingów, garaży, zieleni urządzonej, 

infrastruktury technicznej; 
– Budowa i rozbudowa sieci infrastruktury technicznej; 
– Budowa i rozbudowa lokalnego układu komunikacji kołowej i pieszej do 

obsługi działek budowlanych w granicach obszaru; 
– Zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych; 
– Nakazuje się realizację zabudowy o gabarytach i formie oraz układzie 

zgodnym z warunkami i tradycją lokalną – zgodnie z niżej podanymi 
parametrami i wskaźnikami dotyczącymi kształtowania zabudowy; 

– Nakazuje się kontynuację systemu zieleni urządzonej wzdłuż osi 
widokowej wschód  - zachód w pasie nie mniejszym jak 30 m (załącznik 
graficzny  nr 37 i 55, tekstowy nr 82 i 96); 

– Nakazuje się uwzględnienie wytycznych związanych ze strefą ochrony 
ekspozycji widokowej – E zgodnie z załącznikami graficznymi  nr 35  
i 37, tekstowymi nr 80 i 82; 

– Nakazuje się lokalizację systemu ścieżek rowerowych zgodnie  
z załącznikiem graficznym nr 48 i tekstowym nr 90. 

 
Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

– maksymalna intensywność zabudowy 0,5; 
– minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej (PBC) nie mniej niż 

30 % terenu działki budowlanej; 
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– przy kształtowaniu linii zabudowy należy uwzględnić przepisy odrębne 
dotyczące lokalizowania obiektów oraz ustalenie nieprzekraczalnej lub/i 
obowiązującej linii zabudowy wzdłuż dróg publicznych; 

– maksymalna wysokość zabudowy dwie kondygnacje nadziemne, nie 
wyżej jak 8,5 m dla zabudowy jednorodzinnej i nie wyżej jak 10 m dla 
zabudowy usługowej w północnej części terenu MNXVIII

01; 
– albo dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35°-45° albo 

dachy płaskie, stosowane na całym obszarze MNXVIII
01 lub zespołach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie mniejszych niż 20 
budynków mieszkaniowych; 

– parkowanie pojazdów winno być zabezpieczone na działkach własnych; 
– maksymalnie 15 miejsc postojowych na wydzielonym parkingu. 

 
2. MWXVIII

01 - obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położony  
w centralnej części Przybyszówki oznaczonej symbolem XVIII A - Dworzysko. 

 
Główne funkcje i kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru: 

– Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa wraz  
z obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz usługami 
komercyjnymi służącymi zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, tereny 
usług publicznych tworzących obszary przestrzeni publicznych; 

– Przy kształtowaniu zabudowy należy wyznaczyć: 
▪ ciągi i osie widokowe ze szczególnym uwzględnieniem kierunku 

wschód – zachód, pomiędzy Zabytkowym Zespołem dawnej 
Niższej Krajowej Szkoły Rolniczej w Miłocinie wraz z parkiem,  
a drogą zbiorczą KDZ–2 zakończonym dominantą 
architektoniczną (załącznik graficzny  nr 37 i 55, tekstowy nr 82 
i 96), 

▪ przestrzenie publiczne, które należy kształtować na obszarach 
koncentracji usług oraz głównych ciągów komunikacji osiedlowej, 

▪ teren zwartego kompleksu zieleni urządzonej nie mniejszy niż  
10 % powierzchni obszaru MWXVIII

o1; 
– Kształtowanie nowych zespołów zabudowy musi uwzględniać: 

▪ konieczność lokalizowania przestrzeni publicznych oraz 
systemów zieleni urządzonej tworzących zwarty kompleks 
zieleni dla całego obszaru MWXVIII

o1, 
▪ konieczność wytworzenia sąsiedzkich przestrzeni publicznych  

z zielenią urządzoną, które zapewniają miejsca wypoczynku dla 
osób starszych i place zabaw dla dzieci i młodzieży wg ww. 
wskaźników urbanistycznych, 

▪ główne kierunki napływu powietrza -  w szczególności wzdłuż osi 
wschód  - zachód ( załącznik graficzny nr 34 i 36, tekstowy nr 79 
i 81 ), 

▪ lokalizację dróg dojazdowych oraz komunikacji wewnętrznej,  
w niezbędnym zakresie opartych na układzie dróg lokalnych  
i zbiorczych wg załącznika graficznego nr 45 i tekstowego nr 90, 

▪ lokalizację ścieżek rowerowych i ciągów pieszych w nawiązaniu 
do systemu miejskiego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 48 
i tekstowym nr 90, 
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▪ nakaz lokalizacji co najmniej 1,2 miejsca postojowego na  
1 mieszkanie, 

▪ lokalizację miejsc postojowych naziemnych w ilości co najmniej 
50% ilości mieszkań, nie więcej jak 8 miejsc w jednej zatoce 
parkingowej, nie więcej niż 30 miejsc postojowych na jednym 
parkingu, 

▪ realizację spójnej w formie architektonicznej zabudowy na całym 
obszarze MW XVIII

01, 
▪ wysokie walory estetyczne zabudowy i przestrzeni miejskiej 

poprzez wprowadzenie odpowiednich nakazów i zakazów 
zapewniających wysokie standardy użytkowania przestrzeni 
publicznej, 

▪ dopuszczenie lokalizacji usług w parterach budynków 
mieszkalnych; 

– Dopuszczenie budowy i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej  
i drogowej; 

– Dopuszczenie uzupełnienia funkcji mieszkaniowej zabudową usługową 
komercyjną z wykluczeniem: wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, inwestycji 
powodujących zagrożenie dla jakości środowiska i warunków życia,   
w tym : stacji bazowych telefonii komórkowych, stacji paliw; 

– Uwzględnienie przepisów dotyczące ochrony środowiska 
przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu; 

– Nakaz izolacji obszarów mieszkaniowych od obszarów przemysłowych 
strefą zieleni urządzonej o szerokości nie mniejszej niż 20 m; 

– Nakaz aby uciążliwość usług nie mogła wykraczać poza granice działki 
budowlanej i powodować pogorszenia stanu środowiska. 

 
Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

– minimalny udział  powierzchni biologicznie czynnej (PBC)  30% terenu 
objętego inwestycją; 

– przy kształtowaniu linii zabudowy należy ustalić obowiązującą lub 
nieprzekraczalną linię zabudowy od dróg publicznych; 

– maksymalna wysokość zabudowy do 15 kondygnacji nadziemnych, nie 
wyżej jak 45 m dla centralnej części osiedla, do 6 kondygnacji 
nadziemnych, nie wyżej jak 18 m na obrzeżach osiedla; 

– maksymalna intensywność zabudowy: wysoka – 2,0, średnia – 1,0 
niska – 0,6; 

– dachy budynków o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych – 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45° alb o dachy płaskie; 
dachy powyżej trzech kondygnacji – płaskie z dopuszczeniem 
elementów dachów dwu lub wielospadowych o nachyleniu połaci do 
45°, na nie wi ęcej jak 40% powierzchni zabudowy budynku; 

– zakaz lokalizacji dużych zwartych parkingów naziemnych 
przekraczających 30 stanowisk, dopuszcza się lokalizację parkingów 
podziemnych; nie mniej niż 20% miejsc parkingowych naziemnych dla 
terenu objętego inwestycją. 
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3. MN-UXVIII
01  – obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

położony w centralnej części Przybyszówki oznaczonej symbolem XVIII A - 
Dworzysko. 

Główne funkcje i kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru: 
– Tereny zabudowane i wskazane pod zabudowę mieszkaniową  

jednorodzinną, w której dopuszcza się lokalizowanie: 
▪ zabudowy usługowej o charakterze podstawowym (usługi 

komercyjne i publiczne, nie zaliczone do inwestycji celu 
publicznego), z wykluczeniem obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, inwestycji mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, a także sprzecznych  
z charakterem zabudowy mieszkaniowej pod względem funkcji, 
skali i formy, np. stacji paliw; 

▪ dróg publicznych klasy dojazdowej i lokalnej; 
▪ dróg wewnętrznych, parkingów, garaży, zieleni urządzonej, 

infrastruktury technicznej; 
– Budowa i rozbudowa sieci infrastruktury technicznej; 
– Budowa i rozbudowa lokalnego układu komunikacji kołowej i pieszej do 

obsługi działek budowlanych w granicach obszaru; 
– Zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
– Nakazuje się realizacje zabudowy o gabarytach i formie oraz układzie 

zgodnym z warunkami i tradycja lokalną – zgodnie z niżej podanymi 
parametrami i wskaźnikami dotyczącymi kształtowania zabudowy; 

– Nakazuje się kontynuację systemu zieleni urządzonej wzdłuż osi 
widokowej wschód  - zachód w pasie nie mniejszym jak 30 m (załącznik 
graficzny  nr 37 i 55, tekstowy nr 82 i 96) oraz umieszczenie dominanty 
na zamknięciu w/w osi; 

– Nakazuje się uwzględnienie wytycznych związanych ze strefami 
ochrony konserwatorskiej – B i K zgodnie z załącznikami graficznymi  nr 
35 i 37, tekstowymi nr 80 i 82); 

– Nakaz izolacji obszarów mieszkaniowych od obszarów przemysłowych 
strefą zieleni urządzonej o szerokości nie mniejszej niż 20 m; 

– Nakazuje się kontynuację systemu ścieżek rowerowych zgodnie  
z załącznikiem graficznym nr 48 i tekstowym nr 90. 

 
Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

– Maksymalna intensywność zabudowy 1,0 dla terenów usługowych, 0,5 
dla terenów mieszkaniowych z zabudowa wolnostojącą i 0,7 dla 
terenów mieszkaniowych z zabudową szeregową lub/i bliźniaczą; 

– Minimalny udział  powierzchni biologicznie czynnej (PBC)  25% terenu 
objętego inwestycją; 

– Przy kształtowaniu linii zabudowy należy uwzględnić przepisy odrębne 
dotyczące lokalizowania obiektów oraz ustalenie nieprzekraczalnej  
lub/i obowiązującej linii zabudowy wzdłuż dróg publicznych 

– Maksymalna wysokość zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych - 
12 m dla terenów zabudowy usługowo – mieszkaniowej oraz do dwóch 
kondygnacji naziemnych - 8,5 m dla terenów zabudowy mieszkaniowej; 

– Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35°-45°; 
– Parkowanie pojazdów winno być zabezpieczone na działkach 

własnych; 
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– maksymalna ilość miejsc postojowych na jednym parkingu naziemnym 
20. 

 
 
USŁUGI 

 

→ [USTALENIA OGÓLNE]24 
 

Zabudowa usługowa jest jednym z najważniejszych elementów warunkujących 
żywiołowy rozwój miasta. 

Tradycje kupieckie Rzeszowa i jego historyczne położenie na głównym szlaku 
handlowym z Wiednia do Lwowa, sprzyjały i sprzyjają rozwojowi usług, handlu  
i rzemiosła. Rola jaką obecnie Rzeszów pełni w regionie wymaga szerszego rozwoju 
usług ponadlokalnych. Ponieważ Rzeszów nie jest miastem typowo przemysłowym 
rozwój usług jest podstawowym warunkiem powstawania nowych miejsc pracy. 
Usługi nauki np. uniwersytet, podnoszą rangę miasta oraz dają możliwość 
zwiększenia bazy wykształconej kadry, która będzie realizować zadania przyjęte  
w strategii rozwoju miasta. Usługi lokalne których nie powinno zabraknąć na żadnym 
osiedlu, zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkańców, związane z życiem 
codziennym, są zlokalizowane zarówno w centrum jak i na obrzeżach miasta. 
Centrum miasta skupia najważniejsze obiekty usługowe związane z administracją 
(wojewódzką, powiatową, miejską), finansami, handlem, zdrowiem, kulturą  
i sądownictwem. Wzrastająca ranga miasta spowodowała potrzebę wyznaczenia 
nowych obszarów, które zabezpieczałyby obecne i przyszłe potrzeby dla tych funkcji. 

Ponieważ możliwości uzupełniania usług w ścisłym centrum zamkniętym obecnie 
w trójkącie ulic: Piłsudskiego, Lisa-Kuli i Szopena są ograniczone, należałoby 
poszerzyć ten obszar o nowe tereny na prawym brzegu Wisłoka i zlikwidować barierę 
jaką stanowi rzeka, poprzez połączenie obu części miasta przeprawami w formie 
mostów i kładek pieszych. 

Jako szczególną formę zabudowy usługowej należy traktować obiekty handlowe  
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, które coraz częściej pojawiają się  
w przestrzeni miasta, zarówno na jego obrzeżach, jak i w centrum. Rozmieszczenie 
takich obiektów w przestrzeni miasta poddane jest szczególnym regulacjom 
prawnym, wymagającym określenia obszarów, na których można lokalizować takie 
obiekty, oraz sporządzenia odpowiednich planów miejscowych dla tych obszarów.  
 

W przestrzeni miasta swoje miejsce mają: 
 

1. Usługi centrotwórcze 
 
2. Usługi lokalne (publiczne i komercyjne) 

Są to przede wszystkim usługi podstawowe jak: 
Usługi oświaty 
- szkoły podstawowe 
- gimnazja 
- szkoły średnie 
- przedszkola 
Usługi zdrowia 
- szpitale 
- przychodnie zdrowia 
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Usługi sportu 
Usługi kultury 
Usługi wyznaniowe 

 
3. Usługi ponadlokalne (publiczne i komercyjne) 

- usługi nauki wyższej 
- usługi zdrowia dla potrzeb regionu 
- usługi kultury 

 
4. Usługi komercyjne 

- usługi handlu i rzemiosła 
 

5. Usługi komunikacji 
- parkingi 
- garaże 
- stacje paliw 
- dworce autobusowe i kolejowe 
 

 
6. Obszary rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych  

o powierzchni sprzeda ży powy żej 400 m 2  
 

Usługi, podobnie jak inne funkcje tworzą w mieście własny system, który 
jednocześnie jest z nimi ściśle powiązany. 

Sieć usług oplata ściśle główne ciągi komunikacyjne piesze i kołowe, wypełnia 
centrum miasta i stanowi uzupełnienie przestrzeni osiedli mieszkaniowych. 
 Tereny usługowe o dużych powierzchniach przeznaczone są głównie dla 
funkcji o znaczeniu ponadlokalnym i inwestorów strategicznych, np. teren na Zalesiu, 
przy ul. Lwowskiej i ul. Warszawskiej, przy Al. Armii Krajowej i projektowanej 
obwodnicy północnej. Usługi o szerszym zakresie lecz w formie uzupełnień mogą 
znaleźć miejsce na terenie projektowanych dzielnic przemysłowo – usługowych przy 
ul Przemysłowej i Okulickiego. 
 Usługi proponowane dla uzupełnienia i zaktywizowania terenów zieleni to 
propozycje wprowadzenia sportu, rekreacji i turystyki z uzupełnieniem drobną 
kubaturą tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 
przewidzianych funkcji. 
 
 System usług osiedlowych wypełnia podstawowe potrzeby mieszkańców, 
ułatwiając równocześnie codzienne życie i ożywiając kontakty społeczne. 
 Prawidłowe funkcjonowanie miasta jest możliwe jedynie przy prawidłowym 
współdziałaniu wszystkich tworzących go systemów, dlatego sieć usług również 
powinna mieć tu swoje miejsce. 
Ważne jest aby rozwój poszczególnych funkcji w mieście był rozwojem 
zrównoważonym i aby oprócz spełnienia swojej funkcji ich forma przestrzenna była 
symbolem nowoczesnej i przemyślanej wizji całości przestrzeni. 
1) UC.1 – Teren, oznaczony na rysunku Studium symbolem UC.1, o powierzchni  

ok. 3 ha, położony pomiędzy Aleją Cieplińskiego i Aleją Piłsudskiego oraz ulicami 
Towarnickiego i Czarnieckiego, w rejonie istniejącego Hotelu „Rzeszów”. 

2) UC.2 – Obszar, oznaczony symbolem UC.2, zlokalizowany jest u zbiegu 
ul. Rejtana i ul. Kopisto, w terenie wskazanym pod usługi centrotwórcze.  
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3) UC.3 – Obszar oznaczony symbolem UC.3, zlokalizowany jest przy                     
ul. Przemysłowej. 

4) UC.4 – Teren, oznaczony na rysunku Studium symbolem UC.4,  położony 
pomiędzy ulicą Lubelską, projektowaną ulicą główną ruchu przyspieszonego (tzw. 
Drogą Północną), a także projektowaną ulicą zbiorczą oraz istniejącymi ogrodami 
działkowymi im. Wł. Szafera. 

5) UC.5 – Teren, oznaczony na rysunku Studium symbolem UC.5, o powierzchni  
ok. 47,5 ha, położony jest w rejonie południowego odcinka ul. Rejtana, przy 
skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i Powstańców Warszawy w Rzeszowie 

6) UC.6  - Teren oznaczony na rysunku studium  symbolem UC.6, o powierzchni 
ok.2 ha, położony pomiędzy ulicami Jagiellońską, Lisa – Kuli i Mochnackiego  
w Rzeszowie. 

7) UC.7 – Teren, oznaczony na rysunku Studium symbolem UC.7, o powierzchni  
ok. 6,5 ha, położony jest u zbiegu al. W. Witosa i ul. Wyspiańskiego. 

8) UC.8  - Teren oznaczony na rysunku studium  symbolem UC.8, o powierzchni 
ok.0.6 ha, położony w rejonie ulic Dymnickiego i Słowackiego w Rzeszowie. 

9) P-U/UCXVIII – Obszar oznaczony na załączniku graficznym nr 55 symbolem  
P-U/UCXVIII

01, P-U/UCXVIII
02, P-U/UCXVIII

03, P-U/UCXVIII
04 o powierzchni ok.110 ha, 

położony na północy Osiedla Przybyszówka w części  XVIIIA „Dworzysko”, na 
którym dopuszcza się lokalizacje wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 

10) Up/UCXVIII
01   - Obszar oznaczony na załączniku graficznym nr 55 o powierzchni 

ok. 2 ha, położony na Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, na 
którym dopuszcza się lokalizacje wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 

11) U/UCXVIII
01   - Obszar oznaczony na załączniku graficznym nr 55 o powierzchni 

ok.10,5 ha, położony na zachodzie Osiedla Przybyszówka w części XVIIIA - 
Dworzysko, na którym dopuszcza się lokalizacje wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych. 

12) U/UCXV
01 – obszar oznaczony na załączniku graficznym nr 55 symbolem 

U/UCXV
01 o powierzchni ok. 13,7 ha, położony we wschodniej części osiedla 

Wilkowyja, na którym dopuszcza się lokalizację wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych (uzupełniająco lub alternatywnie). 

13) [U/UCXII
01 - obszar oznaczony na załączniku graficznym nr 55 o powierzchni 

ok.2,9 ha, położony po południowej stronie ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji 
Piechoty, na którym dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ]24 

 
 
 
→ USTALENIA SZCZEGÓŁOWE - kierunki zagospodarowania 

przestrzennego  
 

I. Osiedle Przybyszówka - XVIII   
 
1. Dworzysko - XVIII A 

 
Zespoły usług oznaczone na rysunku Studium symbolami U/UC, US, Up/UC,    

w skład których wchodzą odpowiednio usługi komercyjne  z dopuszczeniem 
lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, usługi sportu i rekreacji, 
usługi publiczne z infrastrukturą techniczną z dopuszczeniem lokalizacji 
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wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, w tym: zieleń ogólnodostępna, 
komunikacja publiczna i niepubliczna ogólnodostępna – samochodowa, rowerowa  
i piesza. 
Wytyczne do ustale ń planów miejscowych :  

– obszary oznaczone na załączniku graficznym nr 55 do Studium 
odrębnym symbolem (U/UC, US, Up/UC) należy w całości objąć 
granicami planu miejscowego; 

– linie rozgraniczające obszary nie mają przebiegu ściśle określonego  
i mogą być przesuwane, jeśli wynika to z przeprowadzonych 
szczegółowych analiz możliwości zagospodarowania terenu na 
potrzeby opracowania miejscowego planu, w tym aktualnej struktury 
własnościowej gruntu; 

– zasugerowana na załączniku graficznym nr 55 Studium lokalizacja 
terenów usług wielkopowierzchniowych i terenów komunikacji  
w granicach poszczególnych obszarów zabudowy (oznaczone liniami 
przerywanymi) nie określa ich ścisłego położenia oraz wielkości –
powierzchnia tych terenów powinna być dostosowana do faktycznych 
potrzeb; kolorystyczne oznaczenie terenu wg legendy do załącznika nr 
55 Studium określa funkcję terenu. 

 
Wskaźniki w zakresie ilości miejsc postojowych określone zostały  
w załączniku Nr 90 do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Miasta Rzeszowa. 

 
 

Ustalenia dla poszczególnych obszarów:  
 
1. U/UCXVIII

01  – obszar lokalizacji usług komercyjnych położony  
w południowej części Przybyszówki oznaczonej symbolem XVIIIA - Dworzysko, 
przy drodze głównej ruchu przyspieszonego KDGP–2 – ul. Krakowskiej. 
 
Główne funkcje i kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru: 

– Obszar wskazany pod lokalizację usług komercyjnych, w którym 
dopuszcza się: 
▪ usługi publiczne wraz  z obiektami i urządzeniami służącymi 

realizacji celów publicznych, 
▪ wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2,  
▪ drogi publiczne klasy dojazdowej i lokalnej; 
▪ drogi wewnętrzne, parkingi, garaże, zieleń urządzoną, 

infrastrukturę techniczną; 
– Zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 
– Zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko; 
– Nakaz  kształtowania zabudowy w gabarycie i formie oraz układzie 

spójnym dla całego obszaru U/UCXVIII
01, tak by tworzyła harmonijny 

kompleks usług; 
– Nakazuje się kształtowanie zabudowy w otoczeniu zieleni urządzonej; 
– Budowa i rozbudowa sieci infrastruktury technicznej; 
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– Budowa i rozbudowa lokalnego układu komunikacji kołowej i pieszej do 
obsługi działek budowlanych w granicach obszaru. 

 
Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

– Maksymalna intensywność zabudowy 1,2; 
– Minimalny udział  powierzchni biologicznie czynnej (PBC)  30% terenu 

objętego inwestycją; 
– Przy kształtowaniu linii zabudowy należy uwzględnić przepisy odrębne 

dotyczące lokalizowania obiektów oraz ustalenie nieprzekraczalnej lub/i 
obowiązującej linii zabudowy wzdłuż dróg publicznych; 

– Maksymalna wysokość zabudowy 15 m; 
– Dopuszczenie lokalizowania dominant architektonicznych nie wyższych 

jak 30 m stanowiących nie więcej niż 10% powierzchni zabudowy 
obszaru; 

– Sposób kształtowania połaci dachowych harmonijny dla całego  
obszaru U/UCXVIII

01; 
– Zakaz lokalizacji dużych zwartych parkingów naziemnych 

przekraczających 60 stanowisk, dopuszcza się lokalizację parkingów 
podziemnych i naziemnych, w tym wielopoziomowych. 

 
2. USXVIII

01  – obszar lokalizacji usług sportu i rekreacji położony  
w południowej części Przybyszówki oznaczonej symbolem XVIIIA - Dworzysko, 
przy drodze zbiorczej KDZ - 2. 
 
Główne funkcje i kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru: 

– Obszar wskazany pod lokalizację terenów sportu i rekreacji w zieleni 
urządzonej, w której dopuszcza się: 
▪ zabudowę usługową wraz  z obiektami i urządzeniami służącymi 

realizacji celów publicznych oraz usługami komercyjnymi,  
z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2, inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, a także sprzecznych z charakterem zabudowy 
związanej ze sportem i rekreacją pod względem funkcji i formy, np. 
stacji paliw; 

▪ drogi publiczne klasy dojazdowej i lokalnej; 
▪ drogi wewnętrzne, parkingi, garaże, zieleń urządzoną, 

infrastrukturę techniczną. 
– Zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych; 
– Nakaz  kształtowania zabudowy w gabarycie i formie oraz układzie 

spójnym dla całego obszaru USXVIII
01, tak by tworzyła harmonijny 

kompleks usług sportu i rekreacji w zieleni urządzonej; 
– Nakazuje się kontynuację systemu niskiej zieleni urządzonej wzdłuż 

otwarcia widokowego na centrum Rzeszowa na terenie przylegającym 
do drogi zbiorczej KDZ-2 w pasie nie mniejszym jak 30 m (załącznik 
graficzny  nr 37, tekstowy nr 82); 

– Nakazuje się kontynuację systemu ścieżek rowerowych zgodnie  
z załącznikiem graficznym nr 48 i tekstowym nr 90; 

– Nakazuje się kształtowanie zabudowy w systemie zieleni urządzonej,   
z uwzględnieniem ciągu widokowego wzdłuż drogi KDZ – 2 (załącznik 
graficzny  nr 37, tekstowy nr 82); 
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– Budowa i rozbudowa sieci infrastruktury technicznej; 
– Budowa i rozbudowa lokalnego układu komunikacji kołowej i pieszej do 

obsługi działek budowlanych w granicach obszaru; 
– Obszar wymagający sporządzenia mpzp. 

 
Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

– Maksymalna intensywność zabudowy 1,0; 
– Minimalny udział  powierzchni biologicznie czynnej (PBC)  40% terenu 

objętego inwestycją; 
– Przy kształtowaniu linii zabudowy należy uwzględnić przepisy odrębne 

dotyczące lokalizowania obiektów oraz ustalenie nieprzekraczalnej lub/i 
obowiązującej linii zabudowy wzdłuż dróg publicznych; 

– Maksymalna wysokość zabudowy 20 m; 
– Dopuszczenie lokalizowania dominant architektonicznych nie wyższych 

jak 50 m stanowiących nie więcej niż 20% powierzchni zabudowy 
obszaru; 

– Sposób kształtowania połaci dachowych harmonijny dla całego  
obszaru USXVIII

01; 
– Zakaz lokalizacji dużych zwartych parkingów naziemnych 

przekraczających 60 stanowisk, dopuszcza się lokalizację parkingów 
podziemnych i naziemnych, w tym wielopoziomowych. 

 
3. Up/UCXVIII

01  – obszar lokalizacji usług publicznych położony w północnej 
części Przybyszówki oznaczonej symbolem XVIIIA - Dworzysko, przy drodze 
zbiorczej KDZ - 2. 
 
Główne funkcje i kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru: 

– Obszar wskazany pod lokalizację usług publicznych, w którym 
dopuszcza się: 
▪ targowisko miejskie, 
▪ urządzenia transportu publicznego, 
▪ zabudowę usługową wraz  z obiektami i urządzeniami służącymi 

realizacji celów publicznych oraz usługami komercyjnymi,  
▪ obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,  
▪ drogi publiczne klasy dojazdowej i lokalnej, 
▪ drogi wewnętrzne, parkingi, garaże, zieleń urządzoną; 

– Zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 
– Zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko; 
– Nakaz  kształtowania zabudowy spójnej w gabarycie i formie oraz 

układzie dla całego obszaru Up/UCXVIII
01, tak by tworzyła harmonijny 

kompleks usług w zieleni urządzonej; 
– Budowa i rozbudowa sieci infrastruktury technicznej; 
– Budowa i rozbudowa lokalnego układu komunikacji kołowej i pieszej do 

obsługi działek budowlanych w granicach obszaru; 
– Realizacja zabudowy w gabarycie i formie oraz układzie zgodnym  

z ustaleniami mpzp. 
 
Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

– Maksymalna intensywność zabudowy 1,2; 
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– Minimalny udział  powierzchni biologicznie czynnej (PBC)  20% terenu 
objętego inwestycją; 

– Przy kształtowaniu linii zabudowy należy uwzględnić przepisy odrębne 
dotyczące lokalizowania obiektów oraz ustalenie nieprzekraczalnej lub/i 
obowiązującej linii zabudowy wzdłuż dróg publicznych; 

– Maksymalna wysokość zabudowy 10 m; 
– Sposób kształtowania połaci dachowych harmonijny dla całego  

obszaru UpXVIII
01; dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia połaci od 

25° do 45°; 
– Zakaz lokalizacji dużych zwartych parkingów naziemnych 

przekraczających 60 stanowisk, dopuszcza się lokalizację parkingów 
podziemnych. 
 

II. Osiedle Wilkowyja – XV 
 
1. Teren U/UC xv

01  - teren usług komercyjnych położony po 
południowej stronie ulicy Lwowskiej, bezpośrednio przy granicy 
z gminą Krasne. 

 
Główne funkcje i kierunki zagospodarowania przestrzennego terenu  
(wg zał. nr 55):  

 
� Funkcja terenu – usługi komercyjne z dopuszczeniem usług publicznych  

i działalności gospodarczej pozarolniczej z uzupełniającymi lub 
alternatywnymi funkcjami: 
- usług komunikacji, 
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- usług handlu z obiektami o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
 

Preferuje się zagospodarowanie terenu U/UCXV
01

 pod lokalizację 
zespołu usług handlu, w tym wielkopowierzchniowych  obiektów 
handlowych, centrum handlowego, centrum kongresowego, na części 
terenu – parkingu strategicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacja 
benzynowa, motel), hotele, obiekty gastronomiczne. 

Dopuszcza się  zagospodarowanie terenu pod zabudowę 
mieszkaniową  jednorodzinną lub mieszkaniowo – usługową, która może 
być lokalizowana w oparciu o istniejącą zabudowę mieszkaniową,  jako jej 
uzupełnienie (bez możliwości jej rozszerzenia o nowe tereny poza 
ograniczające je, istniejące lub wyznaczone w obowiązujących planach, 
drogi publiczne. 

Dopuszcza się lokalizacje sieci i urządzeń tranzytowych infrastruktury 
technicznej (nie związanej z obsługą terenów U/UCxv

01) wyłącznie 
w przypadku, jeżeli nie ograniczą w sposób istotny zagospodarowania  
terenu pod ustalone funkcje. 

 
� W granicach terenu należy lokalizować: 

- drogi publiczne klasy dojazdowej lub lokalnej lub komunikację 
wewnętrzną dla obsługi terenów, 

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
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- przestrzenie ogólnodostępne z towarzyszącą zielenią urządzoną 
w powiązaniu z ciągami komunikacji publicznej i wewnętrznej, 
 

� W granicach terenu zakazuje się lokalizacji: 
- działalności gospodarczej przemysłowej, produkcyjnej, składów 

i magazynów, 
- działalności związanej z obsługą serwisową samochodów nie będącej 

uzupełnieniem działalności stacji paliw lub salonu samochodowego, 
jako funkcji podstawowej. 
 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 
- wielkość terenu biologicznie czynnego (TBC) nie mniej niż 20% terenu 

objętego inwestycją, 
- wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 60%, 
- wysokość zabudowy nie większa niż 35 m – przy czym budynki 

lokalizowane w pierwszej linii zabudowy od strony ulicy Lwowskiej 
o wysokości nie większej niż 20,0 m,  

- należy ustalić linie zabudowy od strony dróg publicznych, 
- zabudowa lokalizowana w pierwszej linii od strony ulicy Lwowskiej 

o wysokich walorach architektonicznych,  
 

Uwarunkowania wymagające uwzględnienia przy zagospodarowaniu terenu: 
 

- istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia DN 400 i DN 700, od których 
obowiązują odległości podstawowe od obiektów terenowych, 

- powiązanie terenów inwestycyjnych z ul. Lwowskiej poprzez drogi niższych 
klas, 

 
Wytyczne do projektów mpzp: 
 
- dopuszcza się przeznaczenie w planie całego terenu pod jedną  funkcję 

podstawową lub wprowadzenie funkcji dopuszczonych/ alternatywnych, 
przy czym w planie miejscowym należy ustalić szczegółowe zasady 
lokalizacji poszczególnych funkcji dopuszczonych w ramach przeznaczenia 
podstawowego, w sposób zapewniający ład przestrzenny i eliminujący 
kolizje funkcjonalno – przestrzenne, 

- oznaczone na rysunku studium (zał. Nr 55) szrafem, zasięgi terenów 
o funkcji dopuszczonej/ alternatywnej nie są ściśle określone i mogą zostać 
zmniejszone lub zwiększone pod warunkiem , że nie jest to sprzeczne  
z określonymi wyżej kierunkami zagospodarowania terenu U/UCXV

01. 
 
 
 

III  Teren usług komercyjnych w rejonie Al. Armii Krajowej 
        w Rzeszowie. 

1. Teren oznaczony symbolem U/UCXII 
01 położony w rejonie Al. Armii Krajowej w 

Rzeszowie po południowej stronie ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji 
Piechoty. 
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Główne funkcje i kierunki zagospodarowania przestrzennego  terenu 
 (wg zał. Nr 55 ):  

Obszar wskazany pod lokalizację zabudowy usługowej - usług komercyjnych 
z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m². 

Preferuje się  przeznaczenie  terenu pod lokalizację zespołu obiektów usług 
komercyjnych, bądź też obiektu wielofunkcyjnego usług komercyjnych 
z dopuszczeniem lokalizacji obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej  
2000 m² . 
Równocześnie dopuszcza się lokalizację: 
- budynku zamieszkania zbiorowego, w szczególności hotel. motel, pensjonat, 
- budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby biurowe, 
konferencyjne, opieki zdrowotnej, sportu, turystyki, handlu, gastronomii 
 i podobnych funkcji. 
W zakresie lokalizacji miejsc postojowych preferuje się lokalizację większości 
miejsc postojowych w parkingach podziemnych. W zakresie kształtowania 
otoczenia zabudowy preferuje się harmonijne powiązanie projektowanych 
obiektów z zielenią urządzoną. 
 
W granicach terenu należy lokalizować: 
- komunikację wewnętrzną (w postaci dojść i dojazdów) obsługującą teren    
oraz obiekty, 
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
- ogólnodostępne przestrzenie publiczne z towarzyszącą zielenią urządzoną,  
  powiązane z komunikacją wewnętrzną oraz ciągami komunikacji publicznej. 
 
 W granicach terenu zakazuje się: 
- lokalizacji działalności gospodarczej, przemysłowej, produkcyjnej, 
- działalności związanej z obsługą serwisową samochodów, 
- lokalizacji stacji paliw. 
 
Parametry i wskaźniki urbanistyczne zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 
- wielkość terenu biologicznie czynnego  nie mniej niż 20% terenu     objętego 
zamierzeniem inwestycyjnym, 
- wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 60% terenu objętego 
zamierzeniem inwestycyjnym, 
- wysokość zabudowy nie większa niż 25 m w najwyższej części – dominancie 
wysokościowej, (która może stanowić część jednego obiektu bądź część 
zespołu obiektów); wysokość zabudowy nie większa niż 15 m dla pozostałej 
zabudowy, 

           - należy wyznaczyć linię zabudowy od strony ul. Bohaterów X Sudeckiej 
               Dywizji Piechoty. 

 
Wytyczne do projektów mpzp: 
 
Przeznaczenie terenu. 
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Preferuje się lokalizację zespołu obiektów komercyjnych bądź też wielofunkcyjnego 
obiektu komercyjnego; dopuszcza się przeznaczenie w planie całego obszaru 
pod jedną funkcję dominującą i wprowadzenie funkcji towarzyszących. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy określić 
rozmieszczenie tych usług w sposób zgodny z zasadami kształtowania  ładu 
przestrzennego.  

Analizy powiązań widokowych wykazały na przedmiotowym obszarze  
znaczną dominację dwóch budynków – Skarbca oraz 11 - kondygnacyjnego 
biurowca. Dlatego w związku z potrzebą zachowania równowagi przestrzennej 
na tym terenie, oraz celem zachowania otwartej panoramy tej części miasta - 
teren położony jest w obszarze ekspozycji stoków Pogórza Dynowskiego - 
preferuje się obiekty o stopniowanej wysokości zabudowy, z założeniem 
dominanty wysokościowej w południowo – zachodniej części terenu objętego 
zmianą.  
 

Zasady zagospodarowania terenu: 
- wielkość terenu biologicznie czynnego  nie mniej niż 20% terenu  objętego 
zamierzeniem inwestycyjnym, 
- wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 60 % terenu objętego   
zamierzeniem inwestycyjnym, 
- wysokość zabudowy nie większa niż 25 m w części najwyższej – dominancie 
wysokościowej, (która może być częścią jednego obiektu bądź  częścią 
zespołu obiektów); wysokość zabudowy nie większa niż 15 m dla pozostałej 
zabudowy. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy określić 
wymóg zachowania nie mniej niż 20% terenów zieleni urządzonej. Przy 
zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić, poprzez ustalenia planu, 
niezbędną ilość miejsc postojowych. 

 

 
 

ZABUDOWA PRODUKCYJNO – SKŁADOWA 
 

→ USTALENIA SZCZEGÓŁOWE - kierunki zagospodarowania 
przestrzennego  

 
I. Osiedle Przybyszówka - XVIII   

 
1. Dworzysko - XVIII A 

 
Tereny przemysłowo – składowe oznaczone na rysunku Studium symbolami 

P-U/UC w skład których wchodzą zabudowa przemysłowa, usługowa, w tym m. in. 
obiekty biurowe, składowe i magazynowe z infrastrukturą techniczną dla obsługi 
pracowników i klientów oraz komunikacja publiczna i niepubliczna ogólnodostępna – 
samochodowa, rowerowa i piesza. 

 
Wytyczne do ustale ń planów miejscowych dla obszarów produkcyjno -  
usługowych:  
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– obszary oznaczone na załączniku graficznym nr 55 do Studium 
odrębnym symbolem (P-U/UC) należy w całości objąć granicami planu 
miejscowego; 

– linie rozgraniczające obszary mają przebieg ściśle określony - wg 
załącznika nr 55 – rysowane linią ciągłą; 

– zasugerowany na załączniku graficznym nr 55 Studium przebieg 
terenów komunikacji w granicach poszczególnych obszarów zabudowy 
oznaczony liniami przerywanymi nie określa ich ścisłej lokalizacji, klasę 
dróg oraz docelowy przebieg należy ustalić w planie miejscowym; 
kolorystyczne oznaczenie terenu wg legendy do załącznika nr 55 
Studium określa funkcję terenu. 

 
Wskaźniki w zakresie ilości miejsc postojowych określone zostały  
w załączniku Nr 90 do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Miasta Rzeszowa. 
 
 

Ustalenia dla poszczególnych obszarów:  
 
1. P-U/UCXVIII

01,02,03,04 – obszar lokalizacji przemysłu, usług oraz obiektów 
wielkopowierzchniowych położony w północnej części Przybyszówki 
oznaczonej symbolem XVIIIA - Dworzysko, przy drodze głównej ruchu 
przyspieszonego – KDGP – 1 tzw. „ Drodze Północnej”.  
 
 
Główne funkcje i kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru: 

– zabudowa przemysłowa, składy i magazyny, zabudowa usługowa wraz 
z obiektami i urządzeniami służącymi realizacji celów publicznych oraz 
usługami komercyjnymi, 

– dopuszczenie lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 (załącznik graficzny nr 55 i 97, tekstowy 96 i 
98), 

– realizacja zabudowy w gabarycie i formie oraz układzie zgodnym  
z ustaleniami mpzp, 

– dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których zostanie wykazany brak 
przekroczenia dopuszczalnych norm środowiska, stosownie do 
przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz nie będących 
zagrożeniem dla zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
425 „ Dębica  - Stalowa Wola – Rzeszów”, określonego w dokumentacji 
hydrologicznej, zatwierdzonej decyzją MOŚZNIL Nr KDH1/013/6037/97 
z dnia 18 lipca 1997 r., zapewniając ochronę i jakość wód podziemnych 
oraz powierzchniowych, a także zabudowie mieszkaniowej znajdującej 
się na obszarach sąsiednich, 

– dopuszcza  się lokalizowanie stacji bazowych telefonii komórkowej,  
– dopuszcza się lokalizowanie stacji paliw, 
– nakaz  kształtowania otoczenia zabudowy w sposób umożliwiający 

tworzenie harmonijnego kompleksu zieleni urządzonej dla całego 
obszaru, 

– budowa i rozbudowa sieci infrastruktury technicznej, 
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– budowa i rozbudowa lokalnego układu komunikacji kołowej i pieszej do 
obsługi działek budowlanych w granicach obszaru. 

 
Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

– Maksymalna powierzchnia zabudowy 80 %; 
– Minimalny udział  powierzchni biologicznie czynnej (PBC)  20% terenu 

objętego inwestycją; 
– Przy kształtowaniu linii zabudowy należy uwzględnić przepisy odrębne 

dotyczące lokalizowania obiektów oraz ustalić nieprzekraczalną lub/i 
obowiązującą linię zabudowy wzdłuż dróg publicznych; 

– Maksymalna wysokość zabudowy dla budynków produkcyjnych  
i magazynowych do trzech kondygnacji nadziemnych, nie wyżej jak  
25 m, dla budynków biurowych i wystawienniczych do dziesięciu 
kondygnacji nadziemnych nie wyżej jak 45 m; 

– Dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia połaci do 35°; 
– Zakaz lokalizacji dużych zwartych parkingów naziemnych 

przekraczających 60 stanowisk, dopuszcza się lokalizację parkingów 
podziemnych i naziemnych, w tym wielopoziomowych; 

– Obiekty zaplecza technicznego o wspólnych cechach architektury  
z budynkami podstawowymi, tworzące z nimi jednorodny przestrzennie 
zespół. 

 
 

 
SYSTEM ZIELENI 

Formowanie ciągów zieleni urządzonej i nie urządzonej, obszarów 
przewidywanych pod ogrody działkowe ma ścisłe powiązanie z istniejącymi 
systemami ekologicznymi miasta. 
Mimo ciągłej ekspansji zabudowy mieszkaniowej i usługowej na tereny zielone  
w studium została podjęta próba wyznaczenia terenów przewidzianych pod zieleń 
publiczną urządzoną z absolutną zakazem zabudowy. 
Wyznaczony został system ścieżek rowerowych w zieleni oplatających równomiernie 
miasto i łączących osiedla mieszkaniowe między sobą i z centrum miasta. 
System ścieżek przebiega zarówno wzdłuż ciągów komunikacji kołowej jak i wzdłuż 
ciągów zielonych. Założeniem przyjętym przy projektowaniu ich przebiegu było 
jednak przede wszystkim dążenie do zespolenia ich z terenami rekreacji niż 
komunikacji. 
 Wyznaczone w Studium tereny zieleni częściowo bazują na dotychczasowych 
rezerwach pod tę funkcję w planach miejscowych. 
Widoczne są jednak zmiany wynikające głównie z dokładnej analizy uwarunkowań 
przyrodniczych, ochroniarskich i kulturowych oraz z konieczności wyrównywania 
niedoborów. 
Przeznaczenie terenów pod zieleń wynika głównie z: 

− położenia terenu w dolinie ekologicznej, 
− położenie terenu w ciągu przewietrzania miasta, 
− niekorzystnych warunków fizjograficznych dla posadowienia budynków, 
− niekorzystnych warunków glebowych dla budownictwa, 
− niekorzystnej konfiguracji terenu, np. strome zbocza, północne stoki, 
− występowanie terenów zalewowych, 
− występowanie roślin chronionych, 
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− występowanie stref ochrony konserwatorskiej, 
− ochronę dolin rzecznych, 
− brak jakiegokolwiek innego zespołu zieleni w promieniu 1 – 2 km, w celu 

zapewnienia podstawowych potrzeb mieszkańców, 
 
 

Oprócz lokalnych – osiedlowych zespołów zieleni zostały wyznaczone 
tereny o szczególnym znaczeniu dla całego miasta. 
Są to: 
 
 
♦ Dolina Wisłoka: 

Rzeszów związany jest z rzeką od czasów przedlokacyjnych, kiedy to 
wczesnośredniowieczna osada rozwinęła się w miejscu naturalnie obronnym dzięki 
wodom Wisłoka i jego dopływów. Także miasto lokacyjne, zajęło wyniesienie  
w podobny sposób zabezpieczone sąsiedztwem wód. Od tego czasu, tj. od połowy 
XIV wieku związki miasta z rzeką stawały się coraz silniejsze, jednak aż do  
XX wieku, miały one charakter obronny i  gospodarczy.  

Miasto nie zagospodarowało swoich terenów nadrzecznych, w sposób 
zgodny z europejskimi, a także polskimi tendencjami, ograniczając się zaledwie do 
działalności inżynierskiej, związanej z regulacją kapryśnej rzeki, eksploatacją jej 
zasobów oraz zapewnieniem dogodnych przepraw kolejowych, drogowych i pieszych 
– na miarę ówczesnych potrzeb.  

Skutkiem pierwszych regulacji było pojawienie się tzw. Olszynek – zalążka 
nadrzecznej zieleni parkowej. Elementem miejskich terenów rekreacyjnych był 
również park miejski im. Burmistrza R. Krogulskiego, niestety niemal w całości 
pochłonięty przez powstałą na jego miejscu fabrykę PZL. 

Szansa na rozwój terenów nadrzecznych pojawiła się – paradoksalnie – 
wraz z realizacjami, nieodwracalnie zmieniającymi krajobraz tych terenów, tj.  
z budową w latach 70-tych osiedla „Nowe Miasto” oraz stopnia wodnego – zapory  
i wytworzonego przez nią zalewu. Z towarzyszących tym budowom planów  
i projektów, zrealizowano Park Kultury i Wypoczynku oraz zagospodarowano część 
lewego brzegu zalewu.  

Były to, jak dotąd, ostatnie działania prowadzące do wykorzystania 
możliwości rekreacyjnych i reprezentacyjnych, jakie stwarza rzeka płynąca przez 
środek miasta. 

W założeniach MPO miasta Rzeszowa z 1992 roku, dolina Wisłoka wraz  
z dopływami, zapisana jako ciąg stref ekologicznych, zaplanowana została 
kompleksowo jako naturalna, zielona oś miasta. Jej tereny, przeznaczono pod liczne 
funkcje służące rekreacji, wypoczynkowi i turystyce, w optymalny sposób 
wykorzystujące wszelkie dostępne zasoby krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe. 
Realizacja ustaleń planu miała równoważyć nadmierne zgromadzenie funkcji 
przemysłowych, produkcyjnych i technicznych w bezpośredniej bliskości rzeki, 
wprowadzając w przestrzeń doliny Wisłoka zorganizowane zespoły zieleni parkowej, 
ciągów pieszych i rowerowych. Nieodłącznym elementem planu było także 
wytyczenie licznych przepraw drogowych i pieszych, których zadaniem byłoby 
ściślejsze połączenie lewobrzeżnych terenów śródmiejskich z rozległymi obszarami 
osiedli mieszkaniowych wyrosłych na prawym brzegu w ciągu poprzednich 
dwudziestu lat. Planowano przy tym umiejscowienie na prawym brzegu niektórych 
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ważniejszych funkcji śródmiejskich, a to w celu zintegrowania odseparowanych przez 
rzekę dzielnic mieszkaniowych Rzeszowa.  

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w planach miejscowych osiedli: 
Nowe Miasto i Pobitno. Wszystkie te działania wydają się być jak najbardziej celowe. 
Ogromna większość z nich nie doczekała się jednak realizacji. 

Powszechnie wiadomo jak ważną rolę może i powinna odgrywać 
przecinająca miasto rzeka. Jej znaczenie dla krajobrazu miejskiego, w kontekście 
zarówno użytkowym (rekreacja i wypoczynek) jak i dekoracyjnym (reprezentacja  
i prestiż) jest bezdyskusyjne. Kanony współczesnej urbanistyki, potrzeba 
wytworzenia tradycji miejsca oraz zdrowy rozsądek i gospodarskie podejście do 
posiadanych zasobów, nakazują traktować rzekę jako istotny, jeśli nie najważniejszy 
element kompozycji przestrzennej miasta, wpływający na jego wizerunek. 

W przypadku Rzeszowa kompozycja doliny Wisłoka musi uwzględniać 
potrzebę zrównoważenia niedoborów funkcjonalnych, czyniących z rzeki barierę  
i próg rozwoju.  

W sytuacji braku szeregu funkcji, nieukształtowanej przestrzeni, nie 
oddziałujących na siebie obiektów i zespołów towarzyszących rzece, dolina nie może 
prawidłowo pełnić funkcji miejsca rekreacji i rozrywki, a tym bardziej wpływać na 
reprezentacyjność miasta. W swym obecnym kształcie, w przeważającej części jest 
ona obca dla miasta, a  nieuporządkowana, niegościnna – mało atrakcyjna dla jego 
mieszkańców.  

Wciąż nazbyt wyraźne w przestrzeni miasta i w świadomości jego 
mieszkańców jest rozdzielenie Rzeszowa doliną Wisłoka na dwie nierówne, choć 
wielkością zbliżone do siebie części. Nierówność ta wynika z dysproporcji 
rozmieszczenia funkcji centrotwórczych oraz przestrzeni publicznych – na niekorzyść 
części prawobrzeżnej – jak również licznych ograniczeń dostępności do nich, 
wynikających z nierozwiązanych do dziś podstawowych problemów 
komunikacyjnych. 

Doświadczenie płynące z niezrealizowania ustaleń planu ogólnego i planów 
miejscowych nakazuje poszukiwanie innych podmiotów inwestycyjnych niż trapione 
kłopotami finansowymi instytucje komunalne.  

Motorem rozwoju niektórych fragmentów powinno być wskazanie na jej 
obrzeżach obszarów dogodnych dla funkcji komercyjnych oraz określenie sposobów 
ich powiązania z sąsiadującymi terenami publicznymi w celu aktywizacji i rozwoju 
tych ostatnich. Wspomniane funkcje komercyjne należy lokalizować w oparciu  
o bliskość istniejących i projektowanych przepraw mostowych oraz istniejących dróg; 
ich charakter i sposób użytkowania nie mogą kolidować z ekologiczną rolą doliny, 
powinny natomiast wydobywać i akcentować walory krajobrazowe i przestrzenne 
swych lokalizacji. Tego typu działania winny być rozwijane na jak najszerszy obszar 
doliny, ograniczając do niezbędnego minimum sumę terenów, których 
zagospodarowanie i utrzymywanie obciążałoby wyłącznie fundusze komunalne. W 
tym celu niezbędne jest przewartościowanie zagadnień dotyczących 
gospodarowania zasobami gruntów. 

W ofercie usług komercyjnych można uwzględnić niektóre obiekty i tereny 
sportowo-rekreacyjne, zarówno istniejące, jak i planowane, aby przyśpieszyć lub 
wręcz umożliwić ich powstanie lub aktywizację. Należy przy tym pamiętać  
o uzupełnianiu publicznych funkcji rekreacyjnych o elementy kompozycyjne, takie 
jak: punkty widokowe, „gniazda” biwakowe, placyki sportowe, polanki rekreacyjne itp. 
kumulujące aktywność ich użytkowników, sprzyjające wytwarzaniu między nimi więzi 
o charakterze społecznym, sąsiedzkim, integracyjnym. 
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W powiązaniu istniejących struktur miasta z terenami nadrzecznymi istotną 
rolę należy przypisać wyartykułowaniu szeregu atrakcyjnych, wygodnych  
i bezpiecznych przejść pomiędzy użytkowanymi ciągami ulicznymi a planowanymi 
bulwarami; umożliwi to przeniknięcie życia miejskiego do uregulowanej i zamkniętej 
przestrzeni nadrzecznej. Ogromną rolę w integracji doliny Wisłoka z miastem i jego 
okolicami umożliwi budowa bogatej sieci ścieżek  i dróg rowerowych, nawiązujących 
do istniejących i planowanych szlaków turystycznych dookoła Rzeszowa. 

Stan zagospodarowania doliny Wisłoka w obrębie miasta, szczególnie na 
wysokości Śródmieścia, wymaga intensywnych działań inwestycyjnych, stosownych 
do wielkości miasta, jego roli i znaczenia w regionie i w kraju. Niezbędne jest 
stworzenie wartości nie tylko użytkowych, tak dziś brakujących, lecz także 
reprezentacyjnych, świadczących o poziomie kulturowym i wojewódzkiej randze 
miasta. Poprzez wyraźne nawiązanie do systemu szlaków turystycznych w okolicach 
Rzeszowa, potencjalna oferta rekreacyjna doliny Wisłoka nabierze cech 
ponadlokalnych, łącząc struktury przestrzenne miasta z atrakcjami bliskiej strefy 
metropolitalnej.  

U progu XXI wieku Rzeszów powinien nadrobić wieloletnie zaległości  
w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, wykorzystując w tym celu 
najbardziej dostępny, najwięcej obiecujący i po prostu najpiękniejszy zasób wolnego 
terenu – swoją dolinę Wisłoka. 

 
♦ Dolina potoku Młynówka, na odcinku od Al. Armii Krajowej do wschodniej 

granicy miasta: 
Celem wskazanym w Studium jest stworzenie parku wypoczynku i rekreacji 

dla całej prawobrzeżnej części miasta, z terenami sportowymi, dydaktycznymi,  
z usługami wspomagającymi.  

Szczegółowe zasady opracowane będą w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego „Doliny potoku Młynówka” 

 
♦ Dolina potoku Przyrwa , na odcinku od ul. Krakowskiej do zachodniej granicy 

miasta. 
Teren wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego ze względu na szczególne walory krajobrazowe, strefę ochrony 
konserwatorskiej, naturalne piękno doliny i jej ważną rolę w systemie przyrodniczym 
miasta. 

Park w dolinie Przyrwy odgrywa ważną rolę dla całej lewobrzeżnej części 
Rzeszowa. oprócz funkcji spacerowej można rozwinąć funkcje rekreacyjne, np. sport. 
Ważnym aspektem jest też brak urządzonych terenów zieleni na otaczających go 
osiedlach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a ostatnie rezerwy przeznaczone 
na ten cel są stopniowo zabudowywane. 

 
♦ Zalesie – Lasy Matysowskie. 

Jest to kolejny biegun miasta predysponowany naturalnym ukształtowaniem 
terenu i występowaniem zieleni leśnej do spełnienia roli wypoczynku niedzielnego dla 
mieszkańców miasta. 

Może funkcjonować wraz z terenem gminy sąsiedniej, co byłoby również  
z korzyścią dla jego rozwoju. 

Proponowane tu m.in. trasy zjazdowe, tory saneczkowe, ogród botaniczny  
i inne atrakcje, byłyby czynnikiem aktywizującym teren i sprzyjającym aktywnemu 
wypoczynkowi mieszkańców obu gmin. 
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Ze względu na szczególne znaczenie zieleni dla warunków klimatycznych  
w mieście teren ten wskazany jest do przeprowadzenia znaczących dolesień. 

Zieleń w mieście jest nieodłącznym elementem kształtowania przestrzeni, 
pozwala na codzienny kontakt z naturą, sprzyja lepszemu samopoczuciu 
mieszkańców, mogących codziennie w swoim najbliższym otoczeniu cieszyć się jej 
obecnością. 

Odgrywa też niebagatelną rolę w kształtowaniu klimatu w mieście, głównie 
pochłaniając zanieczyszczenia powietrza i dwutlenku węgla. Dlatego jednym  
z najważniejszych celów rozwoju miasta jest zapewnienie dostępności niezwykle 
ważnej przestrzeni i jej ochrona jako najwyższego dobra. 
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OBSZARY, DLA KTÓRYCH SPORZ ĄDZANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JEST OBOWI ĄZKOWE NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH LUB ZE WZGL ĘDU NA 
ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA 
 
 Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 
terenie Rzeszowa jest obowiązkowe dla: 
 
1)  obszarów objętych i wskazanych do objęcia ochroną na postawie przepisów 
szczególnych w zakresie elementów środowiska przyrodniczego, 
 
2)  obszarów objętych i wskazanych do objęcia ochroną na postawie przepisów 
szczególnych w zakresie elementów środowiska kulturowego i krajobrazu, 
 
3) obszarów, na których przewiduje się zadania do realizacji lokalnych celów 
publicznych, 
 
4) obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, 
wynikającą z potrzeby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej, 
 
5)  obszarów przewidzianych do realizacji zadań i programów wynikających z polityki 
przestrzennej województwa (z uwzględnieniem przewidywanych zadań rządowych),  
 
6)  obszarów niezabudowanych nie objętych i nie wskazanych do objęcia ochroną na 
podstawie przepisów szczególnych, które z uwagi na rolę w systemie przyrodniczym 
miasta oraz znaczenie dla jakości życia mieszkańców powinny być przeznaczone 
pod zieleń miejską, 
 
7)  obszarów niezabudowanych, które mogą być przeznaczone pod zabudowę nie 
związaną z realizacją zadań publicznych oraz nie służącą zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty, z uwagi jednak na rolę w projektowanej strukturze 
funkcjonalno – przestrzennej miasta powinny być przeznaczone pod zorganizowaną 
działalność inwestycyjną, 
 
8) obszarów rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, oraz powyżej 2000 m2, 
 
9)    obszarów, na których dopuszcza się rozmieszczenie obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. 
 

Są to obszary o łącznej powierzchni około 4.415 ha, co stanowi około 45,3%  
ogólnej powierzchni miasta liczącej 9.756 ha.  

 
I. Obszary obj ęte i wskazane do obj ęcia ochron ą na postawie przepisów 
szczególnych w zakresie elementów środowiska przyrodniczego  przedstawiono 
na załączniku graficznym Nr 34 oraz scharakteryzowano w załączniku opisowym  
Nr 79. 
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Są to:  
1) rezerwat „Lisia Góra” w południowej części miasta, w sąsiedztwie zalewu na 

Wisłoku, w ciągu terenów ekologicznych, 
2) park im. Wł. Szafera na Słocinie, 
3) park w Zalesiu, 
4) Ogród Miejski, 
5) Stary Cmentarz przy ul. Targowej, 
6) cmentarz na Pobitnym, 
7) Cmentarz Żydowski, 
8) tereny gruntów rolnych o glebach I, III, III a i III b klasy użytków rolnych 

występujące  w dolinie Wisłoka, w południowej i południowo - wschodniej 
części miasta oraz na jego obrzeżach, 

9) teren górniczy dla złoża gazu ziemnego „Kielanówka – Rzeszów I”  
w zachodniej części Rzeszowa,  

10) teren górniczy dla złoża gazu ziemnego „Zalesie” znajdujący się w południowo 
– wschodniej części miasta,  na terenie osiedla Drabinianka, Zimowit i Zalesia, 

11) strefa ochronna wokół Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, 
12) strefy ochronne od oczyszczalni i składowiska żużli i popiołów EC „Rzeszów”,  
13) tereny przeznaczone na potrzeby obronności państwa,  

 
II. Obszary obj ęte i wskazane do obj ęcia ochron ą na postawie przepisów  
szczególnych w zakresie elementów środowiska kulturowego i krajobrazu  
przedstawiono na załączniku graficznym Nr 35 oraz scharakteryzowano w załączniku 
opisowym Nr 80. 

 
Są to: 

1) część zespołu zabytkowego z układami urbanistycznymi Starego Miasta, 
dawnego Nowego Miasta, Kłapkówki, dawnej Woli Jarosławskiej, Dzielnicy 
Zamkowej, dawnej Dzielnicy Pańskiej oraz Stary Cmentarz, 

2) zespół kościelno-klasztorny Bernardynów, 
3) zespół kościelno-klasztorny Reformatów z ogrodem przyklasztornym (obecnie 

Ogród Miejski), 
4) zespół dworsko-parkowy na Słocinie,  
5) zespół kościelny na Słocinie, 
6) zespół dworsko-parkowy na Zalesiu,  
7) kwartały zabudowy lub ich części w rejonie ulic i placów: Reformackiej, 17Pułku 

Piechoty (dawna Browarna), Unii Lubelskiej, Kraszewskiego, Śreniawitów, Lisa-
Kuli, Zygmuntowskiej, Jagiellońskiej, Moniuszki, Sokoła, Jałowego, 
Bernardyńskiej, Grunwaldzkiej, Sobieskiego, Okrzei, Piłsudskiego, Kilińskiego, 
Dworcowego, Fredry, 8 Marca, Słowackiego, Dąbrowskiego, Staszica,  
Z. Chrzanowskiej, 

8) zespół stacyjno-dworcowy Rzeszów-Staroniwa,  
9) osiedle majsterskie dawnej Filii fabryki H. Cegielski S.A., 
10) zespół pałacowo–parkowy Jędrzejowiczów w dzielnicy Staromieście,  
11) zespół kościelny na Staromieściu, 
12) zespół kościoła pocerkiewnego na Zalesiu, 
13) Stary Cmentarz , 
14) Cmentarz Żydowski, 
15) Cmentarz Komunalny Pobitno, 
16) północna część Śródmieścia, 
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17) zachodnia część Śródmieścia, 
18) wschodnia część Śródmieścia, 
19) osiedle Dąbrowskiego (dawne osiedle pracownicze PZL-WSS nr 2), 
20) osiedle Grota-Roweckiego,  
21) teren poaustriackiej jednostki wojskowej przy ul. Langiewicza wraz z terenem 

wojskowym przy ul. Hoffmanowej,  
22) teren poaustriackiej jednostki wojskowej przy ul. Dąbrowskiego wraz z gmachem 

Komendy Wojewódzkiej Policji, 
23) teren poaustriackiej jednostki wojskowej przy ul. Lwowskiej od strony północnej,  
24) teren poaustriackiej jednostki wojskowej przy ul. Rejtana,  
25) dzielnica (dawna wieś) Pobitno,  
26) zespół kościelny na Przybyszówce, 
27) dzielnica (dawna wieś) Staromieście tj.: zespół zabudowy przy ul. Prusa (teren 

dawnej wsi lokacyjnej), zespół zabudowy przy ul. Zapolskiej oraz zespół 
zabudowy przy ul. Partyzantów (dawny gród dawnej osady handlowo-
rzemieślniczej), 

28) dzielnica (dawna wieś) Staroniwa, 
29) dzielnica (dawna wieś) Słocina, 
30) część dzielnicy (dawnej wsi) Drabinianka przy ul. Kwiatkowskiego,  
31) dzielnica (dawna wieś) Biała, 
32) dzielnica (dawna wieś) Zalesie wraz z zabudową przy ulicach Robotniczej  

i Wieniawskiego,  
33) obszar ekspozycji zabytkowego centrum Rzeszowa, 
34) obszar ekspozycji willi przy ul. Z. Chrzanowskiej 10, 
35) obszar ekspozycji kościoła na Przybyszówce (strefa obejmująca dolinę Przyrwy),  
36) obszar ekspozycji wzgórza staromiejskiego z kościołem,  
37) obszar ekspozycji Kopca Konfederatów Barskich i skarpy Pobitnego,  
38) obszar ekspozycji kościoła pocerkiewnego na Zalesiu, 
39) obszar ekspozycji kaplicy św. Huberta w Miłocinie (w granicach miasta 

Rzeszowa), 
40) krajobraz dzielnicy (dawnej wsi) Przybyszówka wraz z szerokodenną doliną 

Przyrwy stanowiącą nawsie dawnej wsi, 
41) krajobraz dzielnicy (dawnej wsi) Staromieście,  
42) krajobraz dzielnicy (dawnej wsi) Pobitno wraz z Kopcem Konfederatów Barskich, 

fragmentem doliny Wisłoka w rejonie Pobitnego oraz zespołem ogrodów 
działkowych położonych na wzgórzu na wschód od Pobitnego, 

43) krajobraz dzielnicy (dawnej wsi) Staroniwa i doliny potoku Mikośka wraz  
z terenem na północ i południe od Staroniwy, 

44) krajobraz dzielnicy (dawnej wsi) Biała, 
45) krajobraz dzielnicy (dawnej wsi) Zalesie i doliny potoku Matysówka (zwanego 

również Zalesiańskim) wraz z terenem na północny-wschód od Zalesia oraz stoku 
krawędziowego Pogórza Dynowskiego od południa, 

46) krajobraz terenów po zachodniej stronie zalewu z Rezerwatem „Lisia Góra”  
(w granicach Rzeszowa), 

47) krajobraz starorzecza Wisłoka oraz wzgórza zwanego Skałka (w granicach 
Rzeszowa), 

48) obszar obejmujący relikty zespołu cegielni Holzera zwanej Holzerówką oraz teren 
dawnej karczmy,  

49) obszar obejmujący relikty zespołu folwarcznego, 
50) obszar reliktów folwarku Staszów, 
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51) układ ruralistyczny wsi Przybyszówka (w granicach Rzeszowa), 
52) cmentarz komunalny Wilkowyja, 
53) cmentarz wojenny przy ul. Lwowskiej, 
54) cmentarz komunalny na Zalesiu, 
55) cmentarz komunalny przy linii kolejowej w kierunku Jasła, 
56) cmentarz komunalny Staroniwa, 
57) cmentarz parafialny Przybyszówka, 
58) cmentarz komunalny Staromieście, 
59) cmentarz choleryczny na Drabiniance, 
60) pozostałości zespołu dworsko-parkowego przy ulicy Dworzysko na Osiedlu 
Przybyszówka w części  XVIIIA - Dworzysko. 
  
III. Obszary, na których przewiduje si ę zadania do realizacji lokalnych celów  
publicznych  przedstawiono na załącznikach graficznych Nr 55 oraz 
scharakteryzowano w załącznikach opisowych Nr 96. 
 

Są to tereny służące realizacji zadań: 
 

1) w zakresie o światy: 
 
a) w południowej części miasta, w zabudowie jednorodzinnej os. Zimowit I, rejonie : 

ul. Zimowita i Łukasiewicza (w szczególności pod szkołę podstawową lub 
gimnazjum), 

b) na os. Zimowit II, w rejonie ulicy Frezji (w szczególności pod przedszkole), 
c) w południowo - wschodniej części miasta, w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej os. Słocina, w rejonie ulic Powstańców Listopadowych, 
Wieniawskiego i Jasińskiego (w szczególności pod przedszkole i szkołę 
podstawową lub gimnazjum), 

d) we wschodniej części miasta, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej os. 
Wilkowyja Południe, w rejonie ulic Królowej Bony, Saskiej i Władysława IV  
(w szczególności pod szkołę podstawową lub gimnazjum i przedszkole), 

e) na wschód od Wisłoka, na os. Nowe Miasto, w zabudowie wielo i jednorodzinnej, 
w rejonie ulic Kustronia, Dołowej, Orląt Lwowskich, oraz ulic Południowej, 
Solskiego, Alei Armii Krajowej, Al. Niepodległości (w szczególności pod dwa 
przedszkola, szkołę podstawową oraz dwie szkoły podstawowe lub dwa gimnazja, 
a także szkołę ponadgimnazjalną), 

f) na północ od ul. Lwowskiej, na os. Pobitno Północ, w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w rejonie ul. I Armii Wojska Polskiego (w szczególności pod 
przedszkole), 

g) w północno – wschodniej części miasta, na os. Baranówka IV, w zabudowie 
mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej, w rejonie ulic Prymasa 1000 Lecia  
i Tarnowskiej (w szczególności pod przedszkole i szkołę podstawową lub 
gimnazjum), 

h) w południowej części miasta, na os. Drabinianka, w zabudowie mieszkaniowej 
wielo i jednorodzinnej, w rejonie ulic Granicznej, Nowowiejskiej, Uroczej, 
Strażackiej i Jazzowej (w szczególności pod przedszkole, dwie szkoły 
podstawowe lub gimnazja, a także szkołę ponadgimnazjalną), 

i) w północnej części miasta, na os. Staromieście Ogrody, w zabudowie 
mieszkaniowej wielorodzinnej (w szczególności pod przedszkole, szkołę 
podstawową i gimnazjum), 
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j) w północnej części miasta oraz na zachód od os. Staromieście Ogrody,  
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej (w szczególności pod przedszkole  
i szkołę podstawową oraz liceum lub inną szkołę ponadgimnazjalną), 

k) w północnej części miasta, po północnej stronie os. Staromieście Ogrody, na os. 
Staromieście Wygoda, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej  
(w szczególności pod przedszkole i szkołę podstawową lub gimnazjum), 

l) w zachodniej części miasta, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,  
w rejonie ulic Strzyżowskiej i Dukielskiej, (w szczególności pod przedszkole  
i szkołę podstawową lub gimnazjum), 

m) w zachodniej części miasta, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,  
w rejonie ul. Wyspiańskiego i Witosa, (w szczególności pod przedszkole i szkołę 
podstawową, a także szkołę ponadgimnazjalną), 

n) w zachodniej części miasta, w zabudowie mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej,  
w rejonie na południe od zabudowy przy ul. Staroniwskiej i na zachód od dzielnicy 
magazynowo – składowo – przemysłowej przy ul. Przemysłowej,  
(w szczególności pod przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum), 

o) we wschodniej części miasta, na wschód od os. Wilkowyja Południe,  
w zabudowie mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej, w rejonie ulic Lwowskiej  
i Olbrachta, (w szczególności pod przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum), 

p) na Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, przyłączonym do 
Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r. ( w szczególności pod  przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja, ewentualnie szkołę ponadgimnazjalną  
w  obszarze MWXVIII

01, MN-UXVIII
01

  - zgodnie z wskaźnikami określonymi  
w załącznika Nr 96). 

 
2) w zakresie ochrony zdrowia: 
 

a) we wschodniej części miasta, na os. Słocina, w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w rejonie ulic Powstańców Listopadowych, Wieniawskiego  
i Jasińskiego (w szczególności pod ośrodek zdrowia), 

b) na wschód od Wisłoka, na os. Nowe Miasto, w zabudowie wielo  
i jednorodzinnej, w rejonie ulic Południowej, Dołowej, Orląt Lwowskich, 
Solskiego, Alei Armii Krajowej i Niepodległości (w szczególności pod żłobki  
i przychodnie), 

c) na os. Nowe Miasto, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, w rejonie  
Al. Rejtana i ul Popiełuszki, ( w szczególności pod żłobek), 

d) w północno – wschodniej części miasta, na os. Baranówka IV, w zabudowie 
mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej, w rejonie ulic Prymasa 1000-lecia  
i Tarnowskiej (w szczególności pod przychodnię i żłobek), 

e) w północnej części miasta, na zachód od os. Staromieście Ogrody,  
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej (w szczególności pod ośrodek 
zdrowia), 

f) we wschodniej części miasta, na os. Wilkowyja Południe, w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej, w rejonie ulic Olbrachta, Władysława  
i Warneńczyka, (w szczególności pod żłobek i przychodnię zdrowia), 

g) w zachodniej części miasta, po północnej stronie potoku Mikośka  
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej os. Staroniwa Nad Potokiem oraz 
alternatywnie na południe od potoku Mikośka (w szczególności pod budowę 
przychodni), 
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h) na Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, przyłączonym do 
Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r. ( w szczególności pod żłobek  
i przychodnię zdrowia w obszarze MWXVIII

01, MN-UXVIII
01

  - zgodnie  ze 
wskaźnikami określonymi w załącznika Nr 96). 

3) w zakresie bezpiecze ństwa publicznego: 
 

a)  w południowej części miasta , na os. Zimowit I, w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w rejonie ulic Nagietkowej, Zimowita i Kaktusowej  
(w szczególności pod posterunek policji), 

b)  w północnej części miasta oraz na zachód od os. Staromieście Ogrody, na os. 
Staromieście Wełówka, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej  
(w szczególności pod dzielnicowy posterunek policji), 

c)  w zachodniej części miasta, na os. Wzgórza Staronowskie, w zabudowie 
mieszkaniowej wielorodzinnej, w rejonie ulic Wyspiańskiego, Strzelniczej i Alei 
Witosa, (w szczególności pod dzielnicowy posterunek policji), 

d)  w północno – zachodniej części miasta, na os. Kantorówka, w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Ustrzyckiej, Sanockiej  
i Krakowskiej, (w szczególności pod dzielnicowy posterunek policji), 

e)  w południowo – wschodniej części miasta, na os. Czekaj, w zabudowie 
mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej, w rejonie Alei Rejtana i Niepodległości, 
(w szczególności pod posterunek policji), 

f)  we wschodniej części miasta, w zabudowie wielorodzinnej, w rejonie ulic 
Olbrachta, Kazimierza Odnowiciela i Zygmunta Starego, (w szczególności pod 
dzielnicowy posterunek policji), 

g)  na Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, przyłączonym do 
Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r., (w szczególności pod posterunek policji  
w obszarze MWXVIII

01). 
 

4. w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego: 
 

1) w dolinie Wisłoka, (pod urządzenie terenów dla wypoczynku codziennego,  
z zachowaniem doliny jako głównego korytarza ekologicznego), 

2) w dolinach bocznych dopływów Wisłoka – Strugu, Przyrwy, Młynówki, potoku 
Zalesiańskiego, (pod zieleń urządzoną i nieurządzoną), 

3) w rejonie Lasków Matysowskich (pod zieleń urządzoną, ogród botaniczny itp.), 
4) w dolinie potoku Młynówka, w rejonie ul. Paderewskiego oraz na błoniach 

obok Katedry, w rejonie ulic Jazowej, Strażackiej i Al. Sikorskiego (pod 
ochronę stanowisk zimowita jesiennego),  

5) w rejonie ul. Ciepłowniczej, w sąsiedztwie EC Rzeszów, (pod budowę zakładu 
utylizacji odpadów),  

6) w dzielnicy Drabinianka, w rejonie ul. Kwiatkowskiego oraz na wschód od os. 
Budy, (pod budowę dwóch podoczyszczalni wód opadowych), 

 
 
5. w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz sportu: 
 

1) turystyki: 
 

a) na Staromieściu (pod rewaloryzację zespołu pałacowo-parkowego 
Jędrzejowiczów oraz zmianę dotychczasowej funkcji tego zespołu), 
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b) w Śródmieściu (pod budowę deptaków i tworzenie atrakcyjnej przestrzeni 
publicznej), 

c) w rejonie Starego Miasta, Śródmieścia oraz dworców PKP i PKS, (pod zadania 
np.: Informacji turystycznej, główny dworzec PKS, przejście podziemne itp. ), 
 
2) rekreacji i wypoczynku: 
 

a)  w rejonie os. Staromieścia Wełówki i Wygody, dz. Staromieścia po północnej 
stronie ul. Borowej, os. Baranówki – ul. Tarnowska, os. Krakowska Południe, 
osiedla przy ul. Strzyżowskiej, Politechniki Rzeszowskiej przy Al. Powstańców 
Warszawy, dz. Drabinianka przy ul. Granicznej, os. Zimowit I, Katedry, os. 
Mieszka I przy ul. Południowej, os. Wilkowyi – Kamionki, na Osiedlu 
Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, przyłączonym do Rzeszowa z dniem  
1 stycznia 2007 r., (pod parki spacerowo-rekreacyjne), 

b) nad Wisłokiem, nad Strugiem, nad Młynówką, nad Przyrwą, nad Mikośką oraz 
nad potokiem Matysówka (pod zieleń urządzoną i nieurządzoną), 

c) przy zalewie na Wisłoku, w rejonie „żwirowni” (pod aquapark), 
 
3) sportu: 
 

a) w rejonie ul. Lenartowicza i Podpromie, os. Staromieście Wełówka,  
os. Baranówka IV ul. Brydaka, os. Baranówka ul. Tarnowska, dz. Pobitno  
ul. Ciepłownicza, dz. Pobitno ul. Szkolna, os. Nowe Miasto  
ul. Podwisłocze,dz. Słocina ul. Paderewskiego, dz. Drabinianka ul. Strażacka oraz 
między ul. Miłą i Sikorskiego, os. Zimowit II ul. Krokusowa – Sasanki, na Osiedlu 
Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, w obszarze USXVIII

01, (pod realizację 
obiektów sportowych),  

b) na obrzeżu os. Zimowit lub w ramach os. Drabinianka-Zagrody (pod budowę 
obiektów sportowych dla potrzeb LKS „Zimowit-Zalesie”),  
 

6. w zakresie kultury:  
 
a) w obszarze Starego Miasta i Śródmieścia (pod zadania z dziedziny kultury, np. 

Centrum Sztuki Regionalnej w rejonie mostu Zamkowego, Centrum Kultury 
Polonijnej przy ul. Kopisto),  

 
7. w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 
 

1) w zakresie zaopatrzenia w wod ę: 
 

a) na osiedlu „Staromieście-Ogrody”, (pod budowę pompowni strefowej wody),  
b) w rejonie ul. Kotuli - Zbyszewskiego oraz ul. Morgowej (pod rozbudowę  

zespołów zbiorników wyrównawczych wody – „Pobitno” i „Baranówka”), 
c) w rejonie Al. Wyzwolenia i ul. Morgowej (pod budowę odcinka magistrali 

wodociągowej), 
d) w rejonie osiedla Mieszka I  (pod budowę odcinka magistrali wodociągowej), 
e) na Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, przyłączonym do 

Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r.,  (pod budowę sieci wodociągowej, 
zbiornika wyrównawczego oraz pompowni strefowej). 
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2) w zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych: 
 

a) na osiedlu „Staroniwa – Nad Potokiem” (pod budowę osiedlowej przepompowni 
ścieków), 

b) w rejonie ul. Wyspiańskiego (pod budowę kolektora deszczowego), 
c) na osiedlu Biała, w rejonie ul. Kwiatkowskiego (pod budowę podczyszczalni wód 

opadowych), 
d) na osiedlu Budy (pod budowę podczyszczalni wód opadowych), 
e) na Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, przyłączonym do 
Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r., (pod budowę  sieci kanalizacji deszczowej 
 i sanitarnej do obsługi terenów mieszkaniowych wielorodzinnych oraz terenów 
przemysłowych).  
 

3) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
 
a) w południowej części osiedla „Staromieście – Ogrody” (pod budowę węzła 

cieplnego), 
b) w rejonie Al. Okulickiego, (pod budowę głównej wysokoparametrowej magistrali 

ciepłowniczej), 
c) w rejonie ul. Strzyżowskiej, (pod budowę głównej wysokoparametrowej magistrali 

ciepłowniczej), 
d) w Al. Armii Krajowej (pod budowę głównej wysokoparametrowej magistrali 

ciepłowniczej), 
e)  w obrębie Parku Jedności Poloni z Macierzą, (pod budowę wysokoparametrowej 

magistrali ciepłowniczej),  
f) w rejonie Zalesia (pod budowę pilotażowego zakładu geotermalnego), 
g) na Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, przyłączonym do   

Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r., (pod budowę sieci ciepłowniczej). 
 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
 
a) na Staromieściu (pod budowę stacji redukcyjno – pomiarowej pierwszego 

stopnia), 
b) na osiedlu Biała (pod budowę stacji redukcyjno – pomiarowej pierwszego 

stopnia), 
c) na Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, przyłączonym do 

Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r.,(pod budowę sieci gazowej). 
 
5) w zakresie komunikacji kolejowej: 
 

a) w rejonie istniejących linii kolejowych w kierunku: Jasła, Tarnobrzega, Krakowa 
oraz Przemyśla (pod adaptację linii kolejowych do potrzeb lokalnego transportu 
szynowego, pod kolej miejską), 

 
6) w zakresie komunikacji drogowej: 

 
a) w północnej części miasta, (pod budowę „domknięcia” małej obwodnicy północnej 

na odcinku Pobitno-Staromieście wraz z modernizacją ul. Gen. Maczka i Al. 
Wyzwolenia oraz przedłużenie trasy w kierunku wschodnim – do projektowanej 
obwodnicy północnej miasta), 
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b) w północnej części miasta, po północnej stronie zabudowy jednorodzinnej 
Staromieścia (pod budowę ulicy równoległej do Al. Wyzwolenia i ul. Gen. Maczka, 
stanowiącej przewiązkę pomiędzy projektowanym przedłużeniem Al. Okulickiego 
do projektowanej obwodnicy północnej miasta i „przełożeniem” drogi krajowej  
Nr 19 na odcinku Stobierna – Rondo na Pobitnem), 

c) w północnej części miasta, na terenie Staromieścia (pod budowę ulic 
ogólnomiejskich i lokalnych zapewniających obsługę nowych terenów 
mieszkaniowych i usługowych), 

d) we wschodniej części miasta (pod budowę przedłużenia Al. Niepodległości do  
ul. Lwowskiej a następnie w kierunku północnym do projektowanej ulicy biegnącej 
po północnej stronie cmentarza na Wilkowyi wraz z budową odcinka łączącego 
ten ciąg z drogą powiatową biegnącą przez Słocinę), 

e) we wschodniej części miasta (pod budowę ul. prof. Krzyżanowskiego do  
Al. Niepodległości wraz z kontynuacją trasy w kierunku południowo-wschodnim do 
Słociny), 

f) we wschodniej części miasta (pod budowę przedłużenia ul. Jana Pawła II do 
Zalesia), 

g) w zachodniej części miasta (pod budowę przedłużenia ul. Fr. Kotuli do ul. 
Staroniwskiej, a następnie do projektowanej ulicy wiążącej drogę ekspresową S-
74 z ul. Podkarpacką), 

h) w zachodniej części miasta (pod budowę przedłużenia ul. Przemysłowej do 
projektowanej ulicy wiążącej drogę ekspresową S-19 z ul. Podkarpacką), 

i) w zachodniej części miasta (pod budowę „przebicia” pod ul. Krakowską dla 
połączenia ul. Ofiar Katynia i Fr. Kotuli), 

j) w zachodniej części miasta (pod budowę przełożenia ul. Dębickiej na odcinku od 
ul. Krakowskiej do potoku Przyrwa), 

k) w zachodniej części miasta (pod budowę ulicy biegnącej wzdłuż granicy miasta  
i wsi Przybyszówka – do ul. Dębickiej), 

l) w zachodniej części miasta (pod budowę przedłużenia ul. Wiktora w kierunku 
zachodnim – do granic miasta), 

m) w zachodniej części miasta, w nowych terenach mieszkaniowych i usługowych 
(pod budowę ulic lokalnych zapewniających obsługę terenów mieszkaniowych  
i usługowych), 

n) w obszarze śródmieścia (pod budowę przedłużenia ul. T. Rejtana do ul. gen. 
Maczka wraz z budową mostu na Wisłoku i modernizacją wiaduktu kolejowego 
nad ul. S. Batorego), 

o) w obszarze śródmieścia (pod budowę ul. „Średnicowej” wraz z Mostem 
Zamkowym i przełożeniem fragmentu ul. Szopena na odcinku. od ul. Słowackiego 
do projektowanej ul. „Średnicowej), 

p) w obszarze śródmieścia (pod budowę ulicy wzdłuż torów kolejowych Rzeszów – 
Jasło stanowiącej połączenie ul. L. Chmaja z ul. Podkarpacką), 

q) w obszarze śródmieścia (pod budowę połączenia ul. Reformackiej  
z ul. Mochnackiego), 

r) w obszarze śródmieścia (pod budowę przedłużenia ul. Dojazd Staroniwa do  
ul. Langiewicza), 

s) w obszarze śródmieścia (pod przebudowę kładki pieszej na przedłużeniu  
ul. Naruszewicza na ulicę dla ruchu samochodów), 

t) w obszarze śródmieścia (pod budowę przedłużenia ul. Podwisłocze wzdłuż 
Wisłoka), 
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u) w obszarze śródmieścia (pod budowę połączenia ulic Jabłońskiego  
i Bardowskiego), 

v) w obszarze śródmieścia (pod budowę systemu ścieżek rowerowych wzdłuż ulic  
i w terenach zielonych, w pierwszym etapie na kierunku największych ciążeń 
komunikacyjnych z Baranówki przez centrum na Nowe Miasto i Wilkowyję), 

w) na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, (pod budowę parkingów), 
x) w strefie ograniczonego postoju oraz w bezpośrednim sąsiedztwie tej strefy, tj.: 

przy Urzędzie Wojewódzkim, Placu Wolności, ul. Szpitanej i ul. Króla Kazimierza, 
ul. Słowackiego i ul. Dymnickiego, ul. Moniuszki, ul. Lisa Kuli i ul. Jagiellońskiej, 
ul. Grottgera (Plac Dworcowy), wzdłuż ul. Siemiradzkiego (Mikośka), ul. 8 Marca, 
ul. Szopena i ul. Szpitalnej (pod budowę parkingów podziemnych i naziemnych), 

y) na os. Staromieście Wygoda, przy ul Lubelskiej, na os. Wilkowyja Kamionka przy 
ul. Lwowskiej, na os. Zalesie przy Al. Sikorskiego, w południowo – zachodniej 
części miasta przy granicy z Boguchwałą i projektowanej ulicy zbiorczej,  
na os. Baranówka przy ul. Krakowskiej, w północnej części miasta przy granicy  
z Trzebowniskiem i ul. Warszawskiej (na przedłużeniu ul. Przemysłowej), (pod 
budowę parkingów strategicznych), 

z) w rejonie ul. Kochanowskiego (pod budowę głównego dworca autobusowego), 
ż) w rejonie ul. Podkarpackiej (pod budowę dworca autobusowego podmiejskiego),  
ź) w rejonie ul. Warszawskiej i rozwidleniu linii kolejowej na Kraków i Tarnobrzeg 

(pod budowę dworca autobusowego podmiejskiego), 
aa) na Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, przyłączonym do 

Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007r., pod budowę  ulic głównych, zbiorczych  
zapewniających obsługę nowych terenów przemysłowych, mieszkaniowych 
i usługowych – KDGP-1, KDG – 1, KDZ-1, KDZ-2, KDZ-3, KDZ-4 oraz ulice 
lokalne, wewnętrzne i dojazdowe). 

 
IV. Obszary, które mog ą być przeznaczone pod zabudow ę mieszkaniow ą, 

wynikaj ącą z potrzeby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspó lnoty  
samorzą dowej  przedstawiono na załączniku graficznym Nr 44 oraz 
scharakteryzowano w załączniku opisowym Nr 89. 

 
Są to obszary niezabudowane: 
1)  bardzo dogodne do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną,  
2)  dogodne do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną,  
3)  łatwe do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną,  
4)  trudne do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną,  
5)  bardzo trudne do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.  

 
Obszary niezabudowane bardzo dogodne do uzbrojenia w infrastrukturę 

techniczną, które mogą być przeznaczone: 
1)  pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną położone są: 

– w północnej części miasta, na Staromieściu w rejonie ulic: Borowej, Lubelskiej 
i Warszawskiej, 

– w północno – zachodniej części miasta w dzielnicy Baranówka IV, 
2)  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone są:  

– w północnej części miasta, w rejonie ulic: Żywicznej i Warszawskiej, 
– w rejonie ulicy Bieszczadzkiej i WSK (od strony południowo – wschodniej), 
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– przy południowej granicy miasta w rejonie przyległym do południowej granicy 
terenu magazynowo – składowo - przemysłowego (ul. Przemysłowa) i ulicy 
Zawiszy, 

– w rejonie ulicy Zawiszy i linii kolejowej Rzeszów – Krosno (południowa część 
wyznaczonego obszaru), 

3)  pod zabudowę mieszkaniową wielo i jednorodzinną położone są: 
– przy granicy miasta z gminą Krasne, w rejonie: na wschód od projektowanej 

drogi K 8.3 Go 1/2 i na północ od ulicy Olbrachta do granicy wierzchowiny 
Podgórza Rzeszowskiego (na południe od ul. Lwowskiej), 

– w północnej części terenów wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  
w rejonie ulicy Zawiszy, linii kolejowej Rzeszów – Krosno i terenów 
magazynowo – składowo – przemysłowych, 

 
Obszary niezabudowane dogodne do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, 

które mogą być przeznaczone: 
1) pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną położone są: 

– przy projektowanej drodze zbiorczej prowadzonej po północno – zachodniej 
stronie dzielnicy magazynowo – składowo – przemysłowej  (ul. Przemysłowa), 

– w zachodniej części miasta, w rejonie ulic: Strzelniczej, Wyspiańskiego  
i Al. Witosa, 

– na Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko,  przyłączonym do 
Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007r. 

 
2) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone są: 

– na zachód od ogrodów działkowych oraz w rejonie ulic: Wyspiańskiego  
i Strzelniczej, 

– w dzielnicy Pobitno, na południowy wschód od ogrodów działkowych i linii 
kolejowej Rzeszów – Przemyśl, w rejonie ulic: Nadbrzeżnej, Konfederatów 
Barskich, Załęskiej, 

– na Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, przyłączonym do 
Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007r. 

 
3) pod zabudowę mieszkaniową wielo i jednorodzinną położone są: 

– w południowo – zachodniej części miasta w rejonie, na południe od linii 
zabudowy zagrodowej dzielnicy Staroniwa do dzielnicy magazynowo – 
składowo – przemysłowej, 

 
Obszary niezabudowane łatwe do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, które 

mogą być przeznaczone: 
1)  pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną położone są: 

– we wschodniej części miasta, między ulicą Lwowską a Olbrachta, na wschód 
od ulicy Królowej Marysieńki do projektowanej drogi K 8.3 Go1/2  (Wilkowyja 
Południe), 

 
2)  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone są: 

– w dzielnicy Wilkowyja Południe, w rejonie ulic: Olbrachta, Kazimierza 
Odnowiciela i Zygmunta Starego, 

– w dzielnicy Drabinianka, w rejonie ulic: Sikorskiego, Strażackiej i Miłej, 
– jw., w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Strażackiej i Zielonej, 
– jw., w rejonie ulic: Kwiatkowskiego i Podmiejskiej, 
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– jw., w rejonie ulic: Miłej i Gościnnej, 
– jw., w rejonie ulicy Kwiatkowskiego do Strugu oraz od południowej granicy 

miasta (z Tyczynem) do ogrodów działkowych,  
 
3)  pod zabudowę mieszkaniową wielo i jednorodzinną położone są: 

– w rejonie ul. Warneńczyka (Wilkowyja Południe), 
– w dzielnicy Drabinianka, w rejonie ulic: Sikorskiego, Strażackiej (po północnej 

stronie) do Granicznej, 
 

Obszary niezabudowane trudne do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, 
które mogą być przeznaczone: 
1)  pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną położone są: 

– po północnej stronie ogrodów działkowych, w rejonie ulic: Strzyżowskiej, 
Sanockiej, Ustrzyckiej, 

– w północnej części miasta. Powyżej granicy zabudowy ulicy Krakowskiej,  
w rejonie ulic: Tarnowskiej i Ropczyckiej, do projektowanej rzeszowskiej 
obwodnicy północnej, 

 
2)  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone są: 

– w dzielnicy Pobitno, w rejonie ulicy Załęskiej i bocznicy kolejowej do EC 
Rzeszów – do północnej granicy miasta z Załężem, 

– po obu stronach ulicy Wieniawskiego, w rejonie ulicy Dunikowskiego  
i ogrodów działkowych, 

– w północnej części os. Zimowit II i II ( na północ od ulic: Krokusowej  
i Storczykowej), 

– na Zalesiu, w rejonie ulic: Zelwerowicza, Smosarskiej do granicy miasta  
z Matysówką, 

– na Zalesiu po południowej stronie ulicy Robotniczej oraz na zachód od potoku 
Zalesiańskiego, 

– w dzielnicy Staroniwa, po północnej stronie zabudowy ulicy Staroniwskiej (za 
potokiem Mikośka) oraz na wschód od Al. Witosa, 

– na północ od zabudowy ulicy Krakowskiej i zachód od ulicy Ropczyckiej do 
projektowanej rzeszowskiej obwodnicy północnej, 

 
3)  pod zabudowę mieszkaniową wielo i jednorodzinną położone są: 

– przy zachodniej granicy miasta, w rejonie ulic: Sanockiej i Ustrzyckiej, 
 

Obszary niezabudowane bardzo trudne do uzbrojenia w infrastrukturę 
techniczną, które mogą być przeznaczone: 
1) pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną położone są: 

– przy granicy z Matysówką (gm. Krasne), w rejonie ulic: Wieniawskiego  
i projektowanej drogi (przedłużenie ulicy Powstańców Listopadowych), 

 
2) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone są: 

– we wschodniej części miasta na Słocinie w rejonie ulic:  ul. Powstańców 
Styczniowych, Wieniawskiego, Powstańców Listopadowych i Jasińskiego (płn. 
część), 

– w dzielnicy Słocina, w rejonie ulicy Wieniawskiego, Powstańców 
Listopadowych i Jasińskiego (południowa część terenu). 
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V. Obszary, na których przewiduje si ę realizacj ę zadań i programów  
wynikaj ących z polityki przestrzennej województwa (z uwzgl ędnieniem  
przewidywanych zada ń rządowych),  przedstawiono na załączniku graficznym 
Nr 51 oraz scharakteryzowano w załączniku opisowym Nr 93. 

 
Są to tereny przewidziane pod: 
1) modernizację magistrali kolejowej E-30 Kraków – Medyka, 
2) modernizację linii kolejowej Tarnobrzeg – Rzeszów Jasło, 
3) budowę przystanków kolejowych, 
4) adaptację linii kolejowych do potrzeb lokalnego transportu szynowego (szybka 

kolej miejska), 
5) budowę połączeń autostrady A-4 z układem komunikacyjnym miasta, 
6) budowę drogi ekspresowej S-19 z układem komunikacyjnym miasta, 
b) budowę „drogi północnej”  od drogi E-40 wzdłuż magistrali kolejowej E-30 do 

drogi krajowej nr 19 oraz połączenia z Al. Okulickiego, 
7) budowę „przełożenia” drogi krajowej nr 19 ze Stobiernej do skrzyżowania dróg  

w rejonie cmentarza na Pobitnem, 
8) modernizację drogi krajowej nr 19 w części stanowiącej ul. Lubelską, 
9) budowę dróg wojewódzkich stanowiących połączenie projektowanej drogi 

ekspresowej z drogą krajową nr 9 (w części stanowiącej ul. Podkarpacką) oraz 
drogą krajową nr 878 (w części stanowiącej Al. Sikorskiego), 

10) modernizację drogi wojewódzkiej nr 878 w części stanowiącej Al. Sikorskiego, 
11) budowę „domknięcia” małej obwodnicy północnej na odcinku Pobitno – 

Staromieście wraz z modernizacją istniejącej części (ul. Maczka  
i Al. Wyzwolenia), 

12) budowę obiektów służących świadczeniu usług związanych  
z funkcjonowaniem lotniska w Jasionce o charakterze międzynarodowym,  
w tym obiektów dla potrzeb Poczty Polskiej w ramach osiedla Staromieście, 

13) budowę obiektów dla potrzeb Uniwersytetu w Rzeszowie w rejonie  
Al. Rejtana i ul. Kopisto lub w sąsiedztwie obiektów Akademii Rolniczej, 

14) budowę obiektów dla potrzeb Archiwum Państwowego w rejonie Al. Rejtana  
i Al. Niepodległości, 

15) budowę obiektów Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego  
w rejonie Al. Cieplińskiego i ul. Jagiellońskiej oraz Al. Rejtana  
i Al. Niepodległości lub innych obiektów związanych z funkcjonowaniem 
administracji publicznej ponadlokalnej, 

16) budowę obiektów dla potrzeb konsulatów Słowacji i Ukrainy, w rejonie  
ul. Kopisto, 

17) utworzenie Muzeum Techniki Centralnego Okręgu Przemysłowego w pobliżu 
zakładu WSK-PZL Rzeszów S.A.,  

18) utworzenie Ogrodu Regionalnego „Podkarpacie w Miniaturze” (makiety 
budowlane najatrakcyjniejszych zabytków Podkarpacia w skali ok. 1:20), 

19) realizację Parku Wypoczynku i Rekreacji „Laski Matysowskie” z intensywnym 
zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym na granicy Rzeszowa i gminy 
Tyczyn, 

20) realizację „Parku Staroniwskiego” z intensywnym zagospodarowaniem 
turystyczno-rekreacyjnym na granicy Rzeszowa i gminy Boguchwała, 

21) w przypadku podjęcia eksploatacji wód geotermalnych – budowę zakładu 
rekreacyjno - balneologicznego w rejonie Zalesia (tj. w proponowanym PWiR 
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„Laski Matysowskie”, ewentualnie w rejonie Staroniwy, tj. w proponowanym 
„Parku Staroniwskim” (lokalizacja w zależności od miejsca eksploatacji). 

22) budowę drugiego obiektu ośrodka regionalnego Telewizji Rzeszów, 
23) budowę amfiteatru np. przy ul. Poznańskiej w miejscu boiska ze sceną 

(mógłby odbywać się na nim m.in. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych), 

24) budowę Teatru Muzycznego, 
25) ukończenie hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem na Podpromiu, 
26) budowę krytego basenu z wieżą do skoków o standardzie olimpijskim, 
27) budowę obiektów centrum kongresowego lub centrum targowego, w rejonie  

ul. Lwowskiej, 
28) adaptację obiektów zespołu dworsko – parkowego w rejonie osiedla Słocina, 

dla potrzeb centrum kongresowego, 
29) budowę obiektów lecznictwa ogólnego i specjalistycznego o zasięgu 

ponadlokalnym i lokalnym, w rejonie obiektów Szpitala Wojewódzkiego Nr 2, 
30) budowę obiektów Komisariatu Policji, w rejonie Al. Rejtana, Al. Niepodległości 

oraz w ramach osiedla Staromieście, 
31) budowę obiektów Państwowej Straży Pożarnej, w rejonie Al. Rejtana  

i Al. Niepodległości oraz w ramach osiedla Staromieście, 
32) budowę obiektów pogotowia ratunkowego, w rejonie Al. Rejtana  

i Al. Niepodległości oraz osiedla Staromieście, 
33) budowę obiektów Sądu Okręgowego, w rejonie Al. Rejtana i Al. Niepodległości 

lub w rejonie ul. Słowackiego, 
34) zagospodarowanie doliny Wisłoka uwzględniające potrzebę ochrony zlewni 

Wisłoka, 
35) utworzenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Laski Matysowskie” oraz 

ogrodu botanicznego w ramach zagospodarowania stoku krawędziowego 
Pogórza Dynowskiego, 

36) zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wisłoka i doliny Strugu, 
37) utworzenie użytków ekologicznych, 
38) budowę obiektów stanowiących uzupełnienie zabytkowych układów 

urbanistycznych, remonty i modernizacja obiektów w ramach programu 
kompleksowej rewitalizacji „Starówki” Rzeszowa, 

39) rozbudowę zespołów zbiorników wyrównawczych „Pobitno” i „Baranówka”  
w systemie wodociągu komunalnego miasta Rzeszowa, 

40) modernizację stacji uzdatniania wody wodociągu komunalnego miasta 
Rzeszowa, 

41) rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków,  
42) modernizację EC – Rzeszów, 
43) przełożenie przebiegu tranzytowych gazociągów poza obręb miasta, 
44) budowę GPZ Zaczernie na terenie osiedla Staromieście, 
45) budowę przy wschodniej granicy miasta GPZ Pobitno i GPZ Słocina.  
 

Są to obszary o łącznej powierzchni około 167,4 ha, co stanowi około 1,7% 
ogólnej powierzchni miasta liczącej 9.756 ha.  
 Obszary te są położone w centralnej części miasta oraz w sąsiedztwie 
głównych szlaków komunikacyjnych, a także w rejonie występowania 
najcenniejszych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
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VI. Obszary niezabudowane , nie objęte i nie wskazane do objęcia ochroną na 
podstawie przepisów szczególnych, które z uwagi na rol ę w systemie 
przyrodniczym miasta oraz znaczenie dla jako ści życia mieszka ńców 
powinny by ć przeznaczone pod ziele ń miejsk ą. 

 
Są to:  
1) tereny zieleni urządzonej,  

w tym: 
a)  tereny zieleni osiedlowej,  
b)  tereny zieleni przyulicznej,  
c)  tereny zieleni związanej z obiektami sportowymi,  
d)  skwery i place zielone miejskie, 
e)  ogródki działkowe, 

 
2) tereny zieleni nieurządzonej,  

w tym: 
a) tereny doliny Wisłoka,  
b) tereny dolin dopływów Wisłoka (obszar doliny Młynówki, Przyrwy, Mikośki), 
c) tereny z ujściowym odcinkiem doliny Strugu w terasie Wisłoka, 
d) teren ostańca denudacyjnego przy ul. Załęskiej, 
e) teren Kopca Konfederatów Barskich, 
f) tereny Pogórza Dynowskiego w południowo – wschodnich krańcach 

miasta, 
g) teren skarpy Podgórza Rzeszowskiego i Pogórza Dynowskiego, 
h) tereny zielone i rolnicze, położone na obrzeżach miasta, 
i) tereny dolinne zalewane przez wody powodziowe Wisłoka, Młynówki, 

Przyrwy i Strugu, 
j) tereny zielone w strefie ochronnej oczyszczalni ścieków, 
k) tereny zielone pod liniami elektroenergetycznymi o napięciu 110 kV, 
l) tereny zielone wzdłuż gazociągu wysokoprężnego i wokół kopalni gazu, 
m) tereny zielone wzdłuż ciepłociągów, 
n) tereny zielone wzdłuż magistrali wodociągowych o średnicy powyżej 1000, 
o) tereny zielone wokół Głównych Punktów Zasilania 110 kV, 
p) tereny zielone wokół zbiorników paliw płynnych, 
q) tereny zielone wokół sztucznego lodowiska,  
r) tereny zielone wokół zakładów przetwórstwa owocowo – warzywnego  

i mięsnego. 
 
VII. Obszary niezabudowane , które mog ą być przeznaczone pod zabudow ę 

nie zwi ązaną z realizacj ą z zadań publicznych oraz nie słu żącą zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty , z uwagi na rolę w projektowanej 
strukturze funkcjonalno – przestrzennej miasta powinny być przeznaczone pod 
zorganizowan ą działalno ść inwestycyjn ą. 

 
 Obszary te rozmieszczone są głównie na obrzeżach miasta na terenach 
wolnych od zainwestowania kubaturowego. Z uwagi na to, iż obecnie  
w większości są to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej wymagane jest: 
– uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 

nierolnicze,  
- zrealizowanie infrastruktury technicznej, 
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- zbudowanie sieci dróg dojazdowych. 
 
1) Tereny , które mog ą być przeznaczone na potrzeby zwi ązane z rozwojem 
lotniska w Jasionce,  
 

zlokalizowane są: 
 
a) we wschodniej części miasta , przy ul. Lwowskiej do granicy z gm. Krasne (rejon 

os. Kamionka), 
b) w północnej części miasta, w rejonie ul. Lubelskie do granicy z gm. Trzebownisko 

(rejon os. Wełówka i Wygoda), 
c) w północno – wschodniej części miasta, przy ul. Warszawskiej, Żywicznej oraz 

wschodniej stronie linii kolejowej Rzeszów – Kraków do granicy z gm. 
Trzebownisko, 

d) w północno – zachodniej części miasta, po północnej stronie projektowanej 
rzeszowskiej obwodnicy północnej do granicy z gm. Świlcza, 

e) w południowo – zachodniej części miasta, po zachodniej stronie dzielnicy 
magazynowo – składowo – przemysłowej (ul. Przemysłowa), 
 

2) Tereny , które mog ą być przeznaczone na centra usługowo – 
administracyjne,  
 

zlokalizowane są: 
 
a) w północnej części miasta, po jej zachodniej stronie ul. Lubelskiej, w rejonie 

zabudowy os. Staromieście Wełówka, 
b) w północnej części miasta, po jej zachodniej stronie ul. Lubelskiej, w rejonie 

zabudowy os. Staromieście Wygoda, 
c) we wschodniej części miasta , przy ul. Lwowskiej os. Kamionka, 
d) w południowo – wschodniej części miasta, w rejonie Katedry (Al Sikorskiego,  

Armii Krajowej), 
e) w rejonie Al. Powstańców Warszawy na os. Nowe Miasto (teren starej cegielni), 
f) w rejonie Al. Armii Krajowej a północną granicą ogrodów działkowych, 
g) w zachodniej części miasta, w rejonie skrzyżowania ul. Wiktora, Wyspiańskiego  

i Al. Witosa, 
h) w południowej części miasta , po wschodniej stronie ul. Podkarpackiej,  

w rejonie ul. Bieszczadzkiej i Matuszczaka, 
i) w północnej części miasta, w rejonie ul. Warszawskiej, po jej wschodniej stronie 

do granicy z gm. Trzebownisko, 
j) w północnej części miasta, w rejonie ul Lubelskiej, za północną granicą terenu 

obecnej Małopolskiej Giełdy Rolno – Towarowej, 
k) w północno – zachodniej części miasta, w rejonie skrzyżowania  

ul. Krakowskiej i Al. Wyzwolenia, 
l)  w północno – zachodniej części miasta, w rejonie skrzyżowania ul. Krakowskiej  

i Ofiar Katynia, 
m) w północnej części miasta, po zachodniej stronie zabudowy os. Staromieście 

Ogrody , przy skrzyżowaniu projektowanych ulic, 
n) w północnej części miasta, po wschodniej stronie zabudowy przy ul. Lwowskiej, 
o) w północnej części miasta , w rejonie ul. Ciepłowniczej os. Pobitno, 
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p) we wschodniej części miasta, przy Al. Armii krajowej w zabudowie  
os. Orzechy, 

q) na Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, przyłączonym do 
Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r., obszar MWXVIII 

01 
 

 
3) Tereny , które mog ą być przeznaczone pod usługi lub działalno ść 
produkcyjn ą stanowi ące uzupełnienie tkanki osiedli mieszkaniowych ,  
 

zlokalizowane są: 
 
a) na os. Zimowit I i II, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,  
b) na os. Nowe Miasto, w rejonie Al. Rejtana, w zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
c) na os. Słocina, w rejonie ulic Powstańców Listopadowych, Wieniawskiego  

i Jasińskiego, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 
d) na os. Drabinianka, w rejonie ulic Kwiatkowskiego, Podmiejskiej, Granicznej, 

Jazowej i Uroczej, w zabudowie mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej, 
e) na os. Staroniwa, w rejonie Al. Witosa i ul. Złotej (k/cmentarza Staroniwa), 
f) na os. Zalesie, w rejonie ulic Kiepury, Smosarskiej i Siemaszkowej, 
g) na os. Baranówka IV, wzdłuż ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, po jej wschodniej 

stronie do skrzyżowania z ul. Starzyńskiego, 
h) na os. Staromieście Ogrody, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, 
i) na osiedlu przy ul. Strzyżowskiej, w zabudowie mieszkaniowej wielo  

i jednorodzinnej, 
j) na os. Krakowska Południe, w rejonie Al. Witosa, ulic Krakowskiej, Wiktora  

i Kotuli, w zabudowie mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej, 
 
 
4) Tereny , które mog ą być przeznaczone pod działalno ść produkcyjn ą i usługi 
nieprodukcyjne zwi ązaną z zaspokajaniem potrzeby tworzenia nowych miejsc 
pracy w Rzeszowie  
 

zlokalizowane są: 
 
a) w północnej części miasta , w rejonie ul. Lubelskiej (Wełówka), 
b) we wschodniej części miasta, w rejonie Al. Armii Krajowej oraz  

ul. Powstańców Listopadowych, na północ od ogrodów działkowych, 
c) w rejonie Katedry, przy tzw. Drodze Papieskiej, po zachodniej granicy ogrodów 

działkowych, w rejonie Al. Sikorskiego i Armii Krajowej, 
d) na prawym brzegu Wisłoka, w rejonie ulic Podwisłocze i mjra Kopisto (w rejonie 

projektowanego mostu Zamkowego),  
e) na zachód od stacji benzynowej „Statoil”, w rejonie ul. Rejtana i Karowej,  
f) w rejonie ulic Poznańskiej, E. Plater, Akademickiej i Al. Powstańców Warszawy, 
g) w rejonie Śródmieścia Rzeszowa u zbiegu ulic Zamkowej i Lisa-Kuli, przy  

pl. Kilińskiego, u zbiegu ulic Szopena i Naruszewicza oraz przy Rynku Starego 
Miasta (pod realizację hoteli poprzez adaptację obiektów zabytkowych),  

h) przy ul. Lubelskiej, u zbiegu ulic Lisa-Kuli i Jagiellońskiej, przy ul. Witosa, przy  
ul. Ofiar Getta; (pod budowę obiektów hotelarskich),  
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i) u zbiegu ulic Krakowskiej i Wyzwolenia, przy ul. Warszawskiej, przy ul. 
Lwowskiej, przy Al. Armii Krajowej, przy Al. Sikorskiego, w rejonie Pobitnego  
i Załęża (pod budowę hoteli lub moteli),  

j) przy ul. Lubelskiej, przy ul. Lwowskiej, przy Al. Armii Krajowej oraz w rejonie 
Pobitnego i Załęża (pod budowę przydrożnych obiektów gastronomicznych wraz  
z parkingiem), 

k) na południe od os. Zimowit i Zalesie, w dolnej części stoku krawędziowego 
Pogórza Dynowskiego, w prawobrzeżnej części zalewu, przy ujściu Strugu lub 
przy cofce zalewu, (pod camping), 

l) w rejonie ul. Lwowskiej, (pod budowę obiektów centrum kongresowego lub 
centrum targowego), 

m) na os. Słocina (pod adaptację obiektów zespołu dworsko-parkowego dla potrzeb 
centrum konferencyjnego), 

n) na granicy Rzeszowa i gminy Tyczyn (pod Parku Wypoczynku i Rekreacji „Laski 
Matysowskie” z intensywnym zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym), 

o) na granicy Rzeszowa i gminy Boguchwała (pod „Park Staroniwski” z intensywnym 
zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym), 

p) przy zalewie na Wisłoku, w rejonie „żwirowni” (pod aquapark), 
q) w rejonie ul. Wyspiańskiego i Al. Witosa (pod budowę obiektu sportowego, np. 

kręgielni wraz z zapleczem), 
r) przy ul. Poznańskiej (pod budowę amfiteatru), 
s) w rejonie Al. Powstańców Warszawy i ul. Pelczara (po byłej cegielni), 
t) w rejonie Al. Armii Krajowej (po południowej stronie) do ogrodów działkowych, 
u) w rejonie ul. Paderewskiego oraz Parku im. Szafera w Słocinie, 
v)  w rejonie Al. Armii Krajowej oraz ulic Witolda, Litewskiej (na południe od Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 2), 
w) po północnej stronie ul. Morgowej do strefy ochronnej obiektów wojskowych  

os. Wilkowyja Północ, 
x) w rejonie ulic Lenartowcza, Podpromie – przy Hali Widowiskowo – Sportowej, 
y) w rejonie ul. Lubelskiej, na północ od obecnej giełdy, 
z) w rejonie Al. Witosa i ulic Wyspiańskiego, Wiktora, 
aa) na Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, przyłączonym do 

Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r.-- w szczególności pod tereny strefy 
aktywności gospodarczej (obszary , P-U/UC XVIII

 od 01 do 04,). 
 
 
Najważniejszymi i najpilniejszymi są miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego dla: 
1)  usług komercyjnych i publicznych o znaczeniu strategicznym - plac przy  

ul. Słowackiego, 
2)  modernizacji komunikacji publicznej lokalnej i ponadlokalnej z usługami  

i infrastrukturą („Dworzec” w rejonie ulic Styki, Fredry, Grottgera  
i Kochanowskiego), 

3)  budowy mostu zamkowego z dojazdami, 
4)  usług nauki przy ul. Kopisto, 
5)  usług publicznych i komercyjnych o strategicznym znaczeniu dla przestrzennego 

rozwoju prawobrzeżnej części miasta wraz z zabudową mieszkaniową jedno  
i wielorodzinną przy Al. Rejtana i Al. Niepodległości („Nowe Miasto - Czekaj”), 
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6)  usług publicznych i komercyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 
o strategicznym znaczeniu dla rozwoju miasta przy ul. gen. Kustronia i Dołowej 
(„Wisielówka”), 

7)  zabudowy mieszkaniowej wraz z usługami publicznymi i komercyjnymi 
(Staromieście - Osiedle Mieszkaniowe II), 

8)  usług publicznych i komercyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym 
(Staromieście „Wygoda”), 

9)  usług publicznych i komercyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym  
(w tym lokalizacji Poczty), o strategicznym znaczeniu dla rozwoju 
gospodarczego i przestrzennego miasta (Staromieście „Wełówka”), 

10)  usług publicznych i komercyjnych o strategicznym znaczeniu dla 
gospodarczego i przestrzennego rozwoju miasta przy ul. Lwowskiej 
(„Wilkowyja – „Kamionka”), 

11)  zabudowy jednorodzinnej przy ul. Kwiatkowskiego (Drabinianka – „Kąty”), 
12)  zabudowy jednorodzinnej przy ul. Strażackiej (Drabinianka – Biała), 
13)  zabudowy jednorodzinnej przy ul. Gościnnej (Biała – „Zastruże”), 
14)  zabudowy mieszkaniowej z usługami przy Al. Witosa („Wzgórza 

Staroniwskie”), 
15)  zabudowy wielorodzinnej przy ul. kpt. W. Raginisa (Osiedle Baranówka IV),  
16)  aqua parku (według jednej z proponowanych lokalizacji ),  
17)  zabudowy mieszkaniowej z usługami (Przybyszówka „Kantorówka”), 
18)  zabudowy mieszkaniowej (Osiedle Mieszkaniowe Słocina), 
19)  usług publicznych i komercyjnych przy Al. Armii Krajowej, w rejonie Szpitala 

Wojewódzkiego, 
20)  zieleni urządzonej od ul. Hetmańskiej „Wejście do Parku ...”, 
21)  usługi publiczne i komercyjne przy ul. Podkarpackiej, 
22)  parkingu strategicznego wraz z usługami komercyjnymi przy  

Al. Powstańców Warszawy i ul. E. Plater , 
23)  zespołu usług komercyjnych z budownictwem mieszkaniowym 

jednorodzinnym przy ul. Krakowskiej („Przybyszówka”), 
24)  zespołu usług nauki, usług komercyjnych oraz zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej przy ul. Wetlińskiej, 
25)  zespołu usług publicznych, komercyjnych i zieleni urządzonej przy  

ul. Krakowskiej – Wiadukt Śląski, 
26)  zieleni urządzonej, ewentualnie usług komercyjnych w zieleni przy  

ul. Borelowskiego, 
27)  usług kultury wraz z zespołem zieleni urządzonej przy Alei Wyzwolenia, 
28)  zabudowy mieszkaniowej („Osiedle Pobitno – Północ”), 
29)  zabudowy mieszkaniowej („Osiedle Staroniwa”), 
30)  zabudowy mieszkaniowej („Osiedle Staromieście – Południe”), 
31)  usług nauki, zieleni urządzonej i parkiem leśnym („Zalesie – kampus”), 
32)  usług publicznych przy ul. Witosa i Wyspiańskiego, 
33)  usług centrotwórczych ponadlokalnych i lokalnych w rejonie ul. Karowej  

os. Nowe Miasto, 
34)  terenów produkcyjnych, usługowych i mieszkaniowych zlokalizowanych na 

Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, przyłączonym do 
Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r. 
Są to tereny, dla których sporządzenie planów zagospodarowania 

przestrzennego jest najpilniejsze ponieważ mają istotne znaczenie z punktu widzenia 
planowanej struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta. 
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VIII. Obszary rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych 
o powierzchni sprzeda ży powy żej 400m 2, oraz powyżej 2000 m2, 
przedstawione na załącznikach graficznych Nr 50, Nr 55 i Nr 97 oraz 
scharakteryzowane w załączniku opisowym Nr 98. 

 
1. UC.1 - Teren, oznaczony na rysunku Studium symbolem UC.1,  

o powierzchni     ok. 3 ha, położony pomiędzy Aleją Cieplińskiego i Aleją 
Piłsudskiego oraz ulicami Towarnickiego i Czarnieckiego, w rejonie 
istniejącego Hotelu „Rzeszów”.  
Jest to teren, dla którego sporządzenie planu miejscowego jest niezbędne ze 
względu na wymogi ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. UC.2 – Obszar, oznaczony symbolem UC.2, zlokalizowany jest u zbiegu 
ul. Rejtana i ul. Kopisto,  w terenie  wskazanym pod usługi centrotwórcze. 
W ramach ww obszaru należy przewidzieć obszar, przestrzeni publicznej,  
a jego szczegółową lokalizację i kształt określi miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 

3. UC.3— Obszar oznaczony symbolem UC.3, zlokalizowany jest przy  
ul. Przemysłowej.  

4. UC.4 – Teren, oznaczony na rysunku Studium symbolem UC.4,  
o powierzchni ok.33 ha, położony pomiędzy ulicą Lubelską, projektowaną 
ulicą główną ruchu przyspieszonego (tzw. Drogą Północną), a także 
projektowaną ulicą zbiorczą oraz istniejącymi ogrodami działkowymi im. Wł. 
Szafera. 

5. UC.5 – Teren, oznaczony na rysunku Studium symbolem UC.5,  
o powierzchni  ok.47,5 ha, położony jest w rejonie południowego odcinka  
ul. Rejtana, w Rzeszowie. 

6. UC.6  - Teren oznaczony na rysunku studium  symbolem UC.6,  
o powierzchni ok.2 ha, położony pomiędzy ulicami Jagiellońską, Lisa – Kuli  
i Mochnackiego w Rzeszowie. 

7. UC.7 – Teren, oznaczony na rysunku Studium symbolem UC.7,  
o powierzchni  ok. 6,5 ha, położony jest u zbiegu al. W. Witosa  
i ul. Wyspiańskiego. 

8. UC.8  - Teren oznaczony na rysunku studium  symbolem UC.8,  
o powierzchni ok.0.6 ha, położony w rejonie ulic Dymnickiego i Słowackiego  
w Rzeszowie. 

 
IX. Obszary, na których dopuszcza si ę rozmieszczenie obiektów 

handlowych o powierzchni sprzeda ży powy żej 2000 m 2, przedstawione na 
załącznikach graficznych Nr 50, Nr 55 i Nr 97 oraz scharakteryzowane  
w załączniku tekstowym Nr 96. 

   
1. położone na Osiedlu Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, 

przyłączonym do Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r. : 
a) P-U/UCXVIII – obszar oznaczony symbolem P-U/UCXVIII

01, P-U/UCXVIII
02, P-

U/UCXVIII
03, P-U/UCXVIII

04 o powierzchni ok.110 ha,  
b) Up/UCXVIII

01   - obszar o powierzchni ok. 2 ha,  
c) U/UCXVIII

01   - obszar o powierzchni ok.10,5 ha. 
2. U/UC  XII

01 –  Teren oznaczony na rysunku studium symbolem U/UC - XII
01 

o powierzchni ok. 2,9 ha w rejonie Al. Armii Krajowej w Rzeszowie. 
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TERENY ZABUDOWANE WYMAGAJ ĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ  
 
O przekształceniach i rozwoju tkanki miejskiej 

Miasto Rzeszów, pomimo wysokiej rangi administracyjnej, w swej historycznej 
strukturze pozostaje w postaci przedwojennego miasteczka powiatowego, 
otoczonego przez zrealizowane na bazie urbanistycznych dogmatów tzw. minionego 
okresu osiedla mieszkaniowe i dzielnice przemysłowe. Nawet obszar Śródmieścia 
poddany został daleko idącym przekształceniom urbanistycznym, obejmującym m.in. 
wyburzenia starych domów i zespołów kamienic, które musiały ustąpić miejsca 
wolnostojącym blokom. Szczególnie widoczne jest to na obrzeżach strefy 
śródmiejskiej, gdzie stosunkowo nowe dzielnice nie posiadają jeszcze drobnej 
infrastruktury handlowo-usługowej ani bujnej zieleni, które to elementy mogłyby 
nadać tym przestrzeniom odrobinę człowieczeństwa. Podobne braki pojawiają się na 
peryferiach; tam nowe budownictwo sąsiadując z pozostałościami podrzeszowskich 
wsi wydaje się – przez kontrast – jeszcze bardziej nie na miejscu. Nawet osiedla 
domków jednorodzinnych, najbliższe tradycyjnym siedliskom skalą zabudowy, na 
skutek braku wykształconych ośrodków centrotwórczych, gromadzących choćby tylko 
niezbędne usługi (komercyjne oraz publiczne), wydają się być li tylko wielkomiejskimi 
sypialniami. 

Wspomniane pojawianie się na nowych osiedlach drobnych, lecz bardzo 
istotnych funkcji usługowych, sprzyja zagospodarowywaniu wspólnej – czyli 
bezpańskiej – przestrzeni, dzieląc ją według nowej, bliższej mieszkańcom skali. 
Niestety, towarzyszy temu zjawisku wysyp aż nazbyt przeróżnych form 
architektonicznych, w znacznym stopniu prefabrykowanych; o urbanistyce szkoda 
wspominać. Niemniej samo zjawisko jest korzystne i może bardzo pozytywnie 
odmieniać wiele nieprzyjaznych fragmentów miasta – także wewnątrz Śródmieścia. 
Dobre przykłady już istnieją. 

Przekształcenia i rozwój struktur typowo miejskich powinny odbywać się tam, 
gdzie skupia się ruch, całoroczny lub sezonowy, a także tam, gdzie – zdaniem 
planistów – powinien się on skupiać. Miejsca takie rozsiane są po całym mieście; 
niektóre już obrosły ludzkimi siedzibami, inne istnieją dopiero na planach. Wszędzie 
można dojść i dojechać, w dużej części także komunikacją publiczną. Każde z tych 
miejsc jest ważne dla najbliższego otoczenia, istniejącego lub projektowanego; 
niektóre mają znaczenie ponadlokalne – ogólnomiejskie, niekiedy nawet regionalne. 
Skutkuje to znaczną rozpiętością skali i charakteru potencjalnych realizacji: od 
niewielkich kiosków na rogu ulicy osiedlowej do wielofunkcyjnych kompleksów 
handlowo-usługowych, rekreacyjnych, turystycznych i komunikacyjnych. To także 
duża rozpiętość potencjalnych inwestorów i wielkie zróżnicowanie możliwości udziału 
Miasta w poszczególnych przedsięwzięciach, stosownie do jego interesów  
i potencjału w danym fragmencie Rzeszowa. 

Niektóre obszary miasta powinny być przekształcane lub rozwijane z dużą 
ostrożnością, a to ze względu na występowanie tam wartości kulturowych lub 
krajobrazowych, nie zawsze skatalogowanych czy ujętych w strefy ochronne. Są to 
pozostałości dawnych układów przestrzennych, skupiska lub obiekty starej 
architektury, pomniki przyrody i zespoły charakterystycznej a wartościowej zieleni, 
interesujące formacje terenowe, osie i otwarcia widokowe, wreszcie tradycja miejsca, 
niekiedy trudno uchwytna i niemalże zapomniana. Część spośród wyżej 
wymienionych wartości zabezpieczona została wytycznymi konserwatorów lub 
stosownymi zapisami w planach miejscowych, które należy respektować; w stosunku 
do pozostałych trzeba liczyć na świadomość i kulturę projektantów i urzędników. 
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Najbardziej podatne na przekształcenia i rozwój nowych struktur są okolice 
szlaków komunikacyjnych, a więc drogi i ciągi piesze, szczególnie w rejonach 
skrzyżowań i rozwidleń, także okolice stacji i przystanków kolejowych, czasem też 
tereny w pobliżu przepraw – mostów i kładek – niezależnie od wielkości wody, przez 
którą prowadzą. Nie bez znaczenia są też centralne obszary jednostek 
mieszkaniowych, zresztą najczęściej i tak leżące w pobliżu jakiejś drogi czy 
skrzyżowania. Tradycyjnie w takich miejscach zwykle skupiała się ludzka aktywność 
na przestrzeni wieków, wyrażając się w budowaniu osiedli, lokowaniu targów, 
sklepów i karczm, ale też kapliczek lub kościółków, czasami tylko przydrożnych 
krzyży. Nie ma przeszkód, aby dziś powrócić do tych tradycji, zarówno komercyjnych, 
jak i publicznych, oczywiście we współczesnych formach i na skalę właściwą 
współczesnym czasom. 

Opracowanie o „zwiększeniu procentu miasta w mieście” przedstawia  
76 obszarów spełniających – zdaniem autora – powyższe kryteria i oczekiwania. Jest 
to próba wskazania tych fragmentów Rzeszowa, których zainwestowanie może 
walnie przyczynić się do wprowadzenia korzystnych zmian w krajobrazie miasta. 
Każdy z tych obszarów to kilka lub kilkanaście lokalizacji, czasem  bardzo 
zróżnicowanych powierzchniowo, mniej lub bardziej precyzyjnie opisanych pod 
kątem proponowanej funkcji, skali i rodzaju zabudowy, akcentów architektonicznych, 
wielkości udziału i roli zieleni – istniejącej lub nie. W pierwotnym zamierzeniu 
opracowanie to ma na celu odpowiedzenie na powtarzające się co jakiś czas pytania 
o lokalizacje dla: a to supermarketów, a to basenów, a to wielopoziomowych 
parkingów – i tak dalej. Odpowiedzi te nie zawsze są wprost, nie są też ostateczne 
ani nieomylne. Ale są. 

W podobnym celu powstało opracowanie p.t. „O upiększaniu miasta” (autorzy:  
arch. kraj. Magdalena Pelc, arch. Grzegorz Róg), w którym podjęto próbę wskazania 
metody przekształcenia przestrzeni Śródmieścia. Skala tego opracowania pozwoliła 
na operowanie dość szczegółowymi rozwiązaniami, których przedmiotem były 
fragmenty Śródmieścia podatne na doraźne działania „upiększające”, kształtujące  
w znaczącym stopniu wizerunek miasta, oddziałujące wprost na wrażenia 
mieszkańców i przyjezdnych. Owe rozwiązania częstokroć uwzględnione zostały  
w opracowaniu o „zwiększeniu procentu miasta w mieście”, zwłaszcza jeżeli 
dotyczyły większych obszarów lub ważniejszych ciągów pieszych i ich skrzyżowań  
z barierami komunikacyjnymi. 

[Tereny włączone do Rzeszowa po 2005 roku wymagające przekształceń  
z uwagi na konieczność integracji funkcjonalno - przestrzennnej z miastem oraz ze 
względu na konieczność uporządkowania terenu, działania wyrównawcze i potrzebę 
uzupełnienia infrastruktury technicznej i drogowej to: 

• część Osiedla Przybyszówka oznaczona symbolem XVIIIA – Dworzysko. 
 

Statystycznie rzecz biorąc: suma powierzchni obszarów wymagających 
przekształceń wynosi ok. [1450,2 ha]24 w tym: obszary dotknięte dysharmonią 
 i nieładem przestrzennym, wymagające poprawy wartości krajobrazowo-
przestrzennych – ok. 581.7 ha; obszary wymagające uporządkowania oraz 
uzupełnienia infrastruktury – [ 584,6 ha]24;  obszar Centrum, wymagający złożonych 
działań wyrównawczych i uzupełniających w zakresie komunikacji i infrastruktury, 
nasycenia zielenią i nowoczesną tkanką miejską, przezwyciężenia bariery 
strukturalnej (Wisłok) ograniczającej rozwój strefy prawobrzeżnej – ok. 322.6 ha. 
Suma tych obszarów stanowi ponad [12,4 %]24 ogólnej powierzchni miasta liczącej 
[11.629 ha]24 



 

4 
 

Urbanistyka zawsze w swych kanonach określała jasne i konkretne normy 
kształtowania oraz wyposażania przestrzeni miejskich i podmiejskich. Problemy  
z funkcjonowaniem struktury Rzeszowa związane są z jej ubytkami i brakami, 
powstałymi na skutek niezrealizowania do końca tych właśnie kanonów 
urbanistycznych przy budowaniu lub przebudowywaniu kolejnych połaci miasta. Są to 
przyczyny ustrojowe o ogólnopolskim zasięgu występowania, choć w Rzeszowie 
może bardziej uzewnętrznione na skutek ogromnego awansu miasta na fali 
powojennych przemian administracyjnych kraju, ze zmianą granic na czele. 
Neutralizacja negatywnych skutków przyśpieszonego rozwoju potrwa  
z pewnością wiele lat. Tworzenie nowych struktur, stosownych do dzisiejszych 
wymagań miasta i jego mieszkańców, właściwych współczesnym tendencjom 
urbanistycznym w Polsce i w Europie, ale też nawiązujących do dobrych tradycji, nie 
musi opierać się tylko na wielkich inwestycjach i dużych pieniądzach, lecz może 
rozpoczynać się na poziomie drobnych, a licznych inwestorów oraz lokalnych 
społeczności. Opracowanie niniejsze to próba wskazania takich właśnie lokalnych 
problemów i równie lokalnych sposobów ich rozwiązania. 
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UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PRAWA WŁASNO ŚCI   
 
DANE  OGÓLNE  
 
1. Łączna powierzchnia obszarów  - 57,15 km2   

Ilość  wyszczególnionych obszarów   -  59   
2. Opis granic - struktura własności gruntów na terenie miasta Rzeszowa w ujęciu 

obszarowym wg danych z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa.  
3. Kryteria  podziału - granice obszarów  wynikają z własności gruntów.  
 
DANE SZCZEGÓŁOWE  
I. Obszary własno ści prywatnej /pozycja 1 do 9, 53, 54,55,56 ,[60]24 

 
Oznaczone są w legendzie kolorem żółtym.  

 
obszar 1 -          1 336 000 m2 
obszar 2 -             123 100 m2 
obszar 3 -          1 165 000 m2 
obszar 4. -               87 210 m2 
obszar 5 -          1 492 000 m2 
obszar 6 -          1 886 000 m2 
obszar 7 -          1 864 000 m2 
obszar 8 -          2 578 000 m2 

obszar 9 -             248 400 m2 
obszar 54 -                              6000 m2 

obszar 53 -                  20 000 m2 

obszar 55 -                115 900 m2 

obszar 56 –                                                                                             57 900 m2 
[obszar 60 -                                                                                           29 000 m2 
                   
 

     

             razem   =  11 008 510 m2     
  
Tereny te stanowią własność osób fizycznych i prawnych, w tym mienie kościelne. 
Przeznaczone są w większości na uprawy polowe, ogrodnicze, użytki zielone. 
Występują tu nieliczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, kościoły, 
cmentarze, a także usługi handlu, rzemiosła i inne. 
 Łączna powierzchnia obszarów wynosi [11 km2]24  .Obszary te stanowią około 
[9,46 %]24 całości powierzchni miasta,  liczącej [11.629 ha] 24  ha   i występują 
 na obrzeżach miejskich we wschodniej, południowej i zachodniej części miasta. 
 
II. Obszary wi ększych zwartych kompleksów gruntów komunalnych  

/poz. 10 do 18/ 
Oznaczone są w legendzie kolorem niebieskim. 

 
obszar 10 -             890 900 m2 
obszar 11 -             309 300 m2 
obszar 12 -             225 500 m2 
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obszar 13 -          1 095 907 m2 
obszar 14 -             385 900 m2 
obszar 15 -             216 000 m2 
obszar 16 -          1 306 000 m2 
obszar 17 -             125 500 m2 

obszar 18 -             778 900 m2 

razem       =  5 980 000 m2 

 

 
Obszary te stanowią mienie komunalne gminy - Miasto - Rzeszów. Głównymi 

użytkownikami gruntów komunalnych w Rzeszowie są: spółdzielnie mieszkaniowe,  
spółdzielnie pracy, zakłady budżetowe i  inne jednostki organizacyjne. W skład tych 
terenów wchodzą: ulice miejskie osiedlowe i zakładowe oraz obiekty sportowe, parki, 
zieleńce, targowiska, cmentarz komunalny. 
 Łączna powierzchnia obszarów wynosi 5,98 km 2. Obszary te stanowią około 
11,5 % całości powierzchni miasta i w większości przylegają do obwodnicy miejskiej.  
 
III. Obszary wi ększych zwartych kompleksów gruntów Skarbu Pa ństwa  

/pozycji 19 do 28, 57, 58/ 
Oznaczone w legendzie kolorem różowym. 

 
obszar 19 -          2 454 000 m2 
obszar 20 -          1 809 000 m2 
obszar 21 -             739 500 m2 
obszar 22 -             299 500 m2 
obszar 23 -             280 700 m2 
obszar 24 -             182 400 m2 
obszar 25 -             481 900 m2 

obszar 25 -            418  197 m2 
obszar 26 -          1 196 000 m2 

obszar  27 -             272 500 m2 

obszar  28  -                      240 100 m2     

obszar  57  -                          391 900 m2  
obszar  58  -             320 400 m2 

razem       =  9 086 097 m2]18   
Obszary te stanowią własność Skarbu Państwa. Głównymi ich użytkownikami 

są: kolej PKP wraz z zabudową osiedlową mieszkaniową dla pracowników PKP, 
[Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa]18, składy i bazy przemysłowe, 
przedsiębiorstwa produkcyjne po restrukturyzacji do warunków gospodarki rynkowej, 
Wojsko, Policja, szpitale, obiekty usług publicznych, itp. 

W skład tych terenów wchodzą ulice wojewódzkie, przelotowe i wewnątrz 
miejskie oraz rzeka i obszary doliny rzeki Wisłok. Obszary te są rozproszone  
i występują na terenie całego miasta.  

Łączna powierzchnia obszarów wynosi 9,08 km2. Stanowią około 7,81 %  
ogólnej powierzchni miasta liczącej 11.629 ha.  
 
IV. Obszary du żego przemieszania własno ści gruntów z przewag ą własno ści  

publicznej /poz. 29 do 40/ 
Oznaczone są w legendzie kolorem czerwonym. 
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obszar 29 -             100 600 m2 
obszar 30 -             472 100 m2 
obszar 31 -          2 857 000 m2 

obszar 32 -             829 900 m2 
obszar 33 -             678 500 m2 
obszar 34 -   157 500 m2 
obszar 35 i 36 -                             2 667 000 m2 
obszar 37  -             618 600 m2 

obszar 38  -             357 100 m2 

obszar 39 -                    4 557 000 m2 

obszar 40 -          4 544 000 m2 

 
                   razem      =    17 840 300 m2 

 

Obszary te stanowią duże przemieszanie własności Skarbu Państwa mienia 
komunalnego gminy - Miasto - Rzeszów, własności prywatnej z przewagą własności 
publicznej. Tereny należące do podmiotów państwowych, komunalnych i innych osób 
prawnych, tj. miejskie przedsiębiorstwa komunalne (np. MPEC, MPWiK, MPK itp.), 
miejskie jednostki wykonawcze - szkoły, domy kultury, zakłady opieki zdrowotnej,  
miejskie jednostki zarządzające - zarządy budynków mieszkalnych, zarządy dróg,  
Wojsko, Policję, PKP, usługi handlu i inne podmioty gospodarki rynkowej.  

Obszary te są rozmieszczone na terenie całego miasta, zarówno w centrum 
jak i na obrzeżach miasta.  

Łączna powierzchnia obszarów wynosi  17,84 km 2 co stanowi około 19,5%  
ogólnej powierzchni miasta. 
 
 
V. Obszary du żego przemieszania własno ści gruntów z przewag ą własno ści  

prywatnej /pozycji 40 do 52, 59/ 
Oznaczone są w legendzie kolorem zielonym. 

 
obszar 40 -          1 121 000 m2 
obszar 41 -             258 700 m2 
obszar 42 -          2 975 000 m2 

obszar 43 -             568 500 m2 
obszar 44 -          3 306 000 m2 
obszar 45 -          3 951 000 m2 
obszar 46 -          1 404 000 m2 
obszar 47  -             280 800 m2 

obszar 48 -          1 477 000 m2 

obszar 49 -             510 300 m2 

obszar 50 -               75 000 m2 

obszar 51 -             370 000 m2 

obszar 52 -                        65 000 m2  
obszar 59 -                  2 563 900 m2  
 
                                  razem  =     18 926 200 m2   
                                   

 
Obszary te stanowią duże przemieszanie własności z przewagą prywatnej. 
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Nieruchomości te pozostają przeważnie we władaniu osób fizycznych i prawnych,  
w tym mienie Kościelne.  
 
Są to tereny przeznaczone na: 
− uprawy polowe,  
− ogrodnicze,  
− użytki zielone wraz z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i obiektami  

gospodarczymi,  
− kościoły, 
− cmentarze, 
− usługi handlu, rzemiosła i inne obiekty podmiotów gospodarki rynkowej.  

Obszary te występują w większości na terenach położonych poza obwodnicą  
miejską oraz na obszarach peryferyjnych miasta Rzeszowa.  

Łączna powierzchnia obszarów wynosi  18,92 km2 , co stanowi około   
 16,27 %  ogólnej powierzchni miasta [liczącej [11.629 ha] 24. 
 
 
 
WNIOSKI  
 
1. W wyniku rozpoznania uwarunkowań z prawa własności, na gospodarkę 

przestrzenną mają wpływ: 
a) położenie gruntów, 
b) wyposażenie terenów w urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) przeznaczenie terenów w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 
d) klasy bonitacyjne gleb.  

 
2. Aktywna gospodarka nieruchomościami komunalnymi powinna być 

podporządkowana następującym celom: 
a) komunalno - publicznym (utrzymaniu rezerw terenów komunalnych i wskazaniu 

ich do realizacji zadań własnych gminy), 
b) gospodarczo – fiskalnym (uzyskaniu dochodów budżetowych, aktywizacji 

gospodarki w mieście, osiąganiu wiarygodności kredytowej), 
c) przestrzennym (wspieraniu wszystkich inwestycji kreujących rozwój miasta, 

tworzących nowe miejsca pracy, pozyskiwaniu inwestorów). 
 
3. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty powinno się wskazywać 

grunty o niższych klasach bonitacyjnych gleb (ze względu na skutki ekonomiczne, 
tj. koszty wykupu, odszkodowań, zamiany oraz opłaty z tyt. wyłączenia gruntów  
z produkcji rolnej). 

 
4. Z uwagi ma dominację własności prywatnej na obrzeżach miasta, przy 

równoczesnym jej rozdrobnieniu tereny te powinny być przeznaczone przede 
wszystkim na realizację przedsięwzięć służących celom rozwojowym miasta 
przez inwestorów niepublicznych. 
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UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
Dane ogólne: 
 
1. Łączna powierzchnia obszarów – 5.715 ha. 
2. Ilość wyszczególnionych obszarów – 129]24 
3. Granice obszarów zostały określone według: ulic (praw, lewa strona), linii 

kolejowych, rzeki, granic terenów zainwestowanych, granic miasta. 
4. Kryteria określenia obszarów: 

− intensywność zabudowy, 
− stany techniczne zabudowy, 
− charakter zabudowy, 
− stopień zagospodarowania terenu, 
− charakter układu przestrzennego istniejącego zagospodarowania terenów, 
− istniejący sposób zagospodarowania, 
− rola w strukturze funkcjonalno – przestrzennej. 
 

5) Zasady kwalifikacji obszarów pod kątem kierunków działań zmierzających 
 do wykorzystania tych obszarów dla realizacji nowej zabudowy wynikającej 
 z potrzeb rozwoju miasta. 

 
 
 

a) obszary, które wymagaj ą działań wyrównawczych i modernizacji; 
− ilość wyszczególnionych obszarów   - 21 
− łączna powierzchnia obszarów   - 938,50 ha 
Są to tereny: 
− o niepełnym zainwestowaniu i wyposażeniu w infrastrukturę techniczną  

i społeczną wymagające działań uzupełniających, 
− tereny położone: 
� w centrum miasta oraz peryferyjnie w stosunku do niego, 
� wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, 
� w rejonach koncentracji zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, 
− zainwestowane: 
� zwartą zabudową w kwartałach ulic centrum miasta, 
� osiedlami mieszkaniowymi wielo i jednorodzinnymi, 
� usługami publicznymi i komercyjnymi, 
− bez możliwości realizacji zorganizowanej działalności inwestycyjnej  

w znacznym zakresie. 
WNIOSKI: 

Generalnie (tereny zainwestowane) wymagające uzupełnień (wyrównań)  
w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej. 
 
WNIOSKI: 

 Generalnie (tereny zainwestowane) wymagające uzupełnień (wyrównań)  
w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej. 
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b) obszary, które wymagaj ą przekształce ń, (zmiany funkcji, zmiany sposobu 
zagospodarowania, zmiany struktury); 

      -   ilość wyszczególnionych obszarów   -  33]24 
− łączna powierzchnia obszarów   -  773,60 ha]24 

 
Są to tereny: 
− zainwestowane z możliwością istotnego uzupełnienia lub zmiany 

zainwestowania, 
− tereny te są położone: 

� peryferyjnie w odniesieniu do centrum miasta, 
� położone na ogół korzystnie do układu komunikacyjnego miasta, 
� o różnym sposobie zainwestowania, 

− o zainwestowaniu niezgodnym z miejskim układem funkcjonalno – 
przestrzennym. 

WNIOSKI: 
 Możliwość zmiany funkcji, zmiany sposobu zagospodarowania w stosunku 
 do układu miejskiego, możliwość całkowitego zainwestowania. 
 
c) obszary do celów rozwojowych (z preferencj ą kierunku – pod 

zorganizowan ą działalno ść inwestycyjn ą, potrzeby mieszkaniowe);  
− ilość wyszczególnionych obszarów   - 21 
− łączna powierzchnia obszarów   - 1.173.71,1 ha]24 
Są to tereny: 
− zróżnicowane pod względem powierzchni, 
− położone peryferyjnie w stosunku do centrum miasta, przy głównych ciągach 

komunikacyjnych lub w sąsiedztwie zespołów zabudowy mieszkaniowej, 
− użytkowane jako tereny rolne lub jako zieleń nieurządzona, o zróżnicowanych 

warunkach naturalnych z przewagą własności prywatnej. 
WNIOSKI: 
 Obszary położone peryferyjnie przy głównych ciągach komunikacyjnych winny 
być wykorzystane pod zorganizowaną działalność inwestycyjną. 
 Obszary położone w sąsiedztwie zespołów zabudowy mieszkaniowej mogą 
być przeznaczone pod mieszkalnictwo, z uwagi na konieczność zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych ludności miasta. 
 Obszary położone w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego centrum miasta 
winny być zainwestowane na potrzeby ponadlokalnych usług publicznych. 
 
d) obszary, których zagospodarowanie wymaga zachowania walorów 

przyrodniczych i kulturowych; 
− ilość wyszczególnionych obszarów   - 25 
− łączna powierzchnia obszarów   - 1.026,29 ha 
Są to tereny: 
− objęte ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz „tereny 

szczególnych lokalnych walorów kulturowych i krajobrazowych”, 
− położone wzdłuż rzeki Wisłok (tereny prawo i lewobrzeżne), 
− położone wzdłuż cieków wodnych, 
− skarp lub dolin związanych z ukształtowaniem powierzchni terenu, 
− położone w obszarach ciągów ekologicznych, 
− zieleni nieurządzonej, 
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− cmentarzy, 
− o zróżnicowanych warunkach fizjograficznych (niewskazane dla zabudowy 

kubaturowej). 
 
 
 
WNOSKI: 
 Z uwagi na położenie i warunki fizjograficzne obszary te nie powinny być 
przeznaczone pod zabudowę kubaturową (przy ciekach wodnych możliwa funkcja 
rekreacyjna). 
 

e) obszary zagospodarowane nie wymagaj ące istotnych zmian (brak 
potrzeby przekształce ń, modernizacji, wyrównania, ochrony, brak 
terenów rozwojowych); 
− ilość wyszczególnionych obszarów   -  29 
− łączna powierzchnia obszarów   -  1.327,66 ha 
Są to tereny: 
– położone w centrum miasta i jego sąsiedztwie, wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych oraz peryferyjnie położonych w stosunku do centrum 
miasta  rejonach koncentracji zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, 

– zainwestowane: 
� zwartą zabudową w kwartałach ulic centrum miasta, 

− osiedlami i zespołami mieszkaniowymi wielo i jednorodzinnymi, 
− zielenią urządzoną i ogrodami działkowymi (parki, zieleńce, skwery itp.), 
− usługami publicznymi i komercyjnymi,  
− terenami przemysłu. 

WNIOSKI: 
 Są to obszary (tereny), które nie wymagają żadnego doinwestowania, poza 
doraźną kosmetyką w tym zakresie. 
 Na terenach centrum miasta możliwe korekty doinwestowania w odniesieniu 
do historycznie ukształtowanych układów urbanistycznych. 
 Na terenach osiedli i zespołów mieszkaniowych wielo i jednorodzinnych 
możliwe drobne korekty doinwestowania w ramach realizacji usług publicznych  
i komercyjnych. 
 Na terenach przemysłowych możliwa rehabilitacja technologii. 
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WNIOSKI DO KIERUNKÓW 
 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa 
wynikające z 
DOTYCHCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
DANE OGÓLNE: 
Całkowita powierzchnia obszarów  -  5.715 ha, 
Ilość wyszczególnionych obszarów  - 129]24 w pięciu grupach tematycznych: 
 
a) ilość wyszczególnionych obszarów 21 

o łącznej powierzchni 938,50 ha, co stanowi 9,62% ogólnej powierzchni 
miasta liczącej 9.756 ha, 

- są to obszary wymagaj ące działa ń wyrównawczych i modernizacji. 
 
b) ilość wyszczególnionych obszarów  33] 24 

o łącznej powierzchni 773,60 ha, co stanowi 6,6% ogólnej powierzchni 
miasta liczącej 11.629 ha,] 

- są to obszary wymagaj ące przekształce ń. 
 
c) ilość wyszczególnionych obszarów 21 

− o łącznej powierzchni 1.173.71,1 ha]24, co stanowi 10,0 % ogólnej powierzchni 
miasta liczącej 11,629 ha] 24, 
- są to obszary rozwojowe pod zorganizowan ą działalno ść 

inwestycyjn ą i potrzeby mieszkaniowe. 
 
d) ilość wyszczególnionych obszarów 25 

o łącznej powierzchni 1.026,29 ha, co stanowi 10,52%  ogólnej 
powierzchni miasta liczącej 9.756 ha, 

- są to obszary wymagaj ące zachowania walorów przyrodniczych  
i kulturowych (ochrony). 

 
e) ilość wyszczególnionych obszarów  29 

o łącznej powierzchni  1.327,66 ha, co stanowi 13,61%  ogólnej 
powierzchni miasta liczącej 9.756 h , 

- są to obszary zagospodarowane, nie wymagaj ące zmian. 
 
 
 
WNIOSKI: 
 Obszary położone w sąsiedztwie historycznego centrum miasta winny być 
zagospodarowane pod potrzeby ponadlokalnych usług publicznych. 
 
 Obszary położone w sąsiedztwie zespołów zabudowy mieszkaniowej winny 
być przeznaczone pod mieszkalnictwo (zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 
ludności miasta). 
 Obszary peryferyjne przy głównych ciągach komunikacyjnych winny być 
przeznaczone pod zorganizowaną działalność inwestycyjną. 
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UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA 
TERENU 
 
Dane ogólne: 
 
1. Łączna powierzchnia obszarów – 5.715 ha    

A. Terenów zagospodarowanych zgodnie z przeznaczeniem w planach –  
3.553,2 ha, co stanowi 30,5%   ogólnej powierzchni miasta,  liczącej 11.629 
ha, 

B. Terenów zagospodarowanych w inny sposób niż przeznaczenie wskazane  
w planach –1.022,8 ha, co stanowi 8,8% ogólnej powierzchni miasta,  liczącej  
11.629 ha , 

C. Terenów zagospodarowanych kolizyjnie w stosunku do przewidywanej funkcji 
terenów – 39,8 ha, co stanowi 0,4 % ogólnej powierzchni miasta,  
liczącej 9.756 ha. 

D. Tereny, które nie posiadają obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2. Granice obszarów zostały określone według: ulic istniejących i projektowanych, 
terenów o określonym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania, granic miasta, 
rzeki oraz potoków. 

3. Kryteria określania obszarów: 
– przeznaczenie w obecnie obowiązujących planach, 
– obecny stan i rodzaj zagospodarowania terenów, 
– stopień realizacji ustaleń z obowiązujących planów. 

4. Zasady kwalifikacji obszarów pod kątem potrzeby opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

 
a) obszary zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem w planach.  

Są to tereny: 
– wymagające częściowo zmiany obecnie obowiązujących planów miejscowych 

zagospodarowania przestrzennego ze względu na istniejące uwarunkowania, 
potrzeby mieszkańców oraz realizację lokalnych i ponadlokalnych celów 
publicznych (tereny niezainwestowane kubaturowo lub zmieniające funkcję, 
którą dotychczas spełniały w mieście), 

– zainwestowane w całości lub części zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem  
w obecnie obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. 

 
b) obszary zagospodarowane w inny sposób ni ż przeznaczenie wskazane  

w planach. 
Są to tereny: 
– wymagające działań związanych z realizacją ustaleń planów, 
– stanowiące rezerwy rozwojowe miasta, 
– w dużej części będące rezerwami pod lokalizację celów publicznych. 
 

c) obszary zagospodarowanych kolizyjnie w stosunku do przewidywanej 
funkcji terenów. 
Są to tereny: 
– zagospodarowane niezgodnie z funkcją przewidywaną w obecnie 

obowiązujących planach, 
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– na których zaistniała zmiana przeznaczenia, wpływająca na charakter 
zainwestowanego obszaru, 

– zagospodarowanie niezgodne z istniejącymi uwarunkowaniami wynikającymi  
z analizy systemów przyrodniczych, kształtowania krajobrazu miasta  
i potrzeby wypełnienia terenów określonymi funkcjami. 

 
MU – 1  Strefa Hetma ńska – Dąbrowskiego 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

Strefa istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagospodarowana jako: 
- tereny budownictwa wielorodzinnego z usługami, 
- tereny usług nauki, 
- tereny usług oświaty, 
- tereny w użytkowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej, 
- tereny urządzonej zieleni dzielnicowej, 
- usługi sportu. 
Na terenie tej strefy brak jest rezerw terenowych. Plan dopuszcza tylko 
przekształcenia i uzupełnienia istniejącej zabudowy i urządzeń. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
Teren jest zagospodarowany zgodnie z ustaleniami planu. Następuje tylko 

niewielka rozbudowa i modernizacja usług i zabudowy mieszkaniowej. Na 
terenach będących w użytkowaniu MON zrealizowany został nowy budynek 
wielorodzinny. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

Dotychczasowa funkcja wiodąca mieszkaniowo-usługowa winna być 
zachowana ze względu na istniejące zagospodarowanie i uzupełnienie terenu. Na 
tym obszarze, ze względu na brak rezerw terenowych możliwe są tylko: 
uzupełnienia, przekształcenia i modernizacje istniejącej zabudowy i urządzeń. Nie 
należy dogęszczać osiedli mieszkaniowych dodatkową zabudową, wskazane 
byłoby rozgęszczenie tych terenów poprzez wprowadzenie usług w parterach, 
zamianę lokali mieszkalnych na biurowe oraz podniesienie standardu życia 
poprzez łączenie mieszkań. Należy stworzyć możliwości do ożywienia 
działalności kulturalno-rozrywkowej w poszczególnych zespołach zabudowy 
mieszkaniowej. 

 
4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 

Zagęszczenie zabudowy na terenach mieszkaniowych i brak wolnych terenów 
uniemożliwiają zorganizowanie odpowiedniej ilości miejsc parkingowo-
garażowych oraz zieleni urządzonej towarzyszących istniejącej zabudowie 
wielorodzinnej. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 
- wprowadzenie nowego zagospodarowania (cele publiczne) - tereny  6 I, 11 I, 

10 I, 
- zmiana przebiegu drogi K 294. 
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MU – 2  Strefa Staroniwa 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa, 

MPSZP „Staroniwa – Nad Potokiem”. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie terenów: 

- zabudowa jednorodzinna z usługami 
- uprawy rolne 
- zieleń nieurządzona 
Tereny upraw rolnych stanowią rezerwy rozwojowe miasta. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
Na części terenu obowiązuje miejscowy plan szczegółowy, zgodnie z którym 

realizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Realizacja ustaleń 
powyższego planu jest  jednak utrudniona, ze względu na brak wyprzedzająco 
realizowanych dróg dojazdowych i uzbrojenia terenu. Nie zagospodarowano 
rezerw rozwojowych miasta ze względu na brak zgody Ministra Rolnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej na zmianę użytkowania gruntów oraz możliwość 
realizacji zabudowy na innych terenach. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

Dotychczasowa funkcja mieszkaniowa winna być zachowana  
z dopuszczeniem funkcji usługowej i zieleni, ze względu na: 
- warunki przyrodnicze, 
- istniejące zagospodarowanie, 
- potrzeby mieszkańców. 

Na terenie zabudowy jednorodzinnej należy rozważyć możliwość lokalizacji  
usług komercyjnych przy projektowanej  ulicy K11 5Zo. W większym stopniu niż 
dopuszczał plan szczegółowy. Teren rezerw rozwojowych miasta można 
przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną z 
usługami publicznymi i komercyjnymi oraz zielenią towarzyszącą 
ogólnodostępną. Z uwagi na sąsiedztwo gminy Boguchwała obszary 
przygraniczne należy zagospodarować w porozumieniu z tą gminą. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe terenów niezabudowanych 

(zróżnicowana rzeźba terenu) przemawiają za wprowadzeniem zabudowy 
ekstensywnej. Warunki fizjograficzne utrudniają wprowadzenie zabudowy 
wielorodzinnej. 

- część terenu znajduje się w strefie obszarów górniczych, 
- rezerwy rozwojowe miasta znajdują się na glebach wysokich klas. 

 
5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 

- konieczność przeznaczenia terenu na potrzeby mieszkaniowe wspólnoty 
mieszkańców (na obszarze oznaczonym symbolem 6.RP(M)), 

- konieczność sporządzenia szczegółowych koncepcji zagospodarowania. 
 
 

MU – 3  Strefa Staroniwa – Kmitów 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa, 

MPSZP  „Staroniwa  - Nad Potokiem” 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 
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Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, przeznaczone pod: 
- zabudowa jednorodzinna z usługami, 
- zabudowa wielorodzinna z towarzyszącą funkcją usług dzielnicowych, 
- usługi handlu i rzemiosła, 

Wschodnia część tej strefy jest zabudowana, wyczerpane są rezerwy 
terenowe. Na pozostałym terenie istnieją duże rezerwy pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. Zagospodarowanie terenów 
wymagałoby szczegółowych opracowań. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
Na części terenu obowiązuje miejscowy plan szczegółowy, zgodnie z którym 

jest realizowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Realizacja ustaleń 
planu jest jednak utrudniona ze względu na brak wyprzedzająco zrealizowanych 
dróg dojazdowych i uzbrojenia terenu. Pozostałe tereny nie zostały 
zagospodarowane ze względu na wymóg opracowania planów miejscowych 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

Dotychczasowa funkcja mieszkaniowa może być zachowana. Proponuje się 
dopuszczenie funkcji usługowej i zieleni, ze względu na: 
- warunki przyrodniczo-krajobrazowe, 
- istniejące zagospodarowanie, 
- możliwość uzbrojenia technicznego, 
- potrzeby mieszkańców. 

Na terenie zabudowy jednorodzinnej można rozważyć wprowadzenie usług 
komercyjnych w większym stopniu niż dopuszczał obowiązujący plan 
szczegółowy. 
Przewiduje się obniżenie intensywności zabudowy  wielorodzinnej na niską 
intensywność i usługi publiczne – wymaga to analizy zagospodarowania terenów 
pod zabudowę wielorodzinną. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- wnioski właścicieli działek dotyczące realizacji zabudowy jednorodzinnej na 

terenach stanowiących rezerwę pod zabudowę wielorodzinną i zieleń 
urządzoną, 

- teren położony jest w strefie obszarów górniczych. 
5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 

- wprowadzeniu nowego zagospodarowania na terenach 3.MW  (strefa E-12:  
5 MW,  7.ZP),  

 
 

MU – 4  Strefa Baranówka – Krakowska Południe. 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie terenów: 

- zabudowa wielorodzinna, 
- zabudowa jednorodzinna, 
- tereny przemysłu, 
- tereny zieleni urządzonej, 
- tereny usług administracji dzielnicowej i ogólnomiejskiej, 
- szpitale, 
- zespół szkół ponadpodstawowych, 
- tereny w użytkowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej, 
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- uprawy rolne, 
- zieleń nieurządzona, 
- zespół zbiorników wyrównawczych, 

Na terenach zabudowanych w zespole osiedli mieszkaniowych nie przewiduje 
się zmian publiczno-społecznych funkcji tych terenów. Na terenach wolnych 
niezbędne jest opracowanie planów szczegółowych. 

 
 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
- tereny przewidywane pod zabudowę wielorodzinną zostały w większości 

zagospodarowane, zgodnie z ustaleniami planu, 
- częściowo nieurządzone zostały tereny pod parkingi, garaże i zieleń, 

towarzyszące zabudowie wielorodzinnej, 
- na terenie przeznaczonym w planie pod usługi oświaty i zdrowia powstała 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 
- rezerwy terenu pod zabudowę jednorodzinną wraz z niezbędnymi usługami 

nie zostały zagospodarowane ze względu na wymóg opracowania planów 
miejscowych. Realizacja zabudowy jednorodzinnej odbywa się na zasadzie 
uzupełnień na terenach dostępnych komunikacyjnie. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 
Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami winno być 
zachowane ze względu na; 
- istniejące zagospodarowanie, 
- uzbrojenie terenu, 
- warunki przyrodnicze. 

Teren rezerw rozwojowych miasta musi być wykorzystany – zgodnie  
z intencją planu pod zabudowę mieszkaniową niskiej i średniej intensywności, 
usługi publiczne i komercyjne. 

Osiedla zabudowy wielorodzinnej nie powinny być dogęszczane zabudową 
mieszkaniową. Na istniejących osiedlach brakuje miejsc parkingowo-
garażowych i zieleni urządzonej. Można dopuścić przekształcenia  
w zabudowie mieszkaniowej i zagospodarowaniu terenu związane  
z powstawaniem funkcji usługowej. Tereny wyznaczone pod zabudowę 
jednorodzinną wymagają uporządkowania ze względu na istniejące 
rozproszenie zabudowy i brak normatywnych dojazdów do działek, niedobory 
usług i terenów zieleni ogólnodostępnej. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- deficyt miejsc do parkowania i garażowania w osiedlach zabudowy 

wielorodzinnej, 
- prywatna własność gruntów stanowiąca rezerwy miejscowe miasta, 
- wniosek Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odnośnie poszerzenia bazy 

lokalowej i rozbudowy uczelni jest zasadny, ale koliduje z dotychczasowym 
przeznaczeniem terenu pod zieleń użytkową (fragment Parku Sybiraków). 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 
- wprowadzenie nowego zagospodarowania, 
- uporządkowanie istniejącego zagospodarowania, 
- konieczność opracowania szczegółowej koncepcji zagospodarowania  

(18 RP(M),  19 MN,  1MN). 
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MU – 5  Strefa Baranówka 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa, 

MPSZP  „Baranówka IV”. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

Tereny zabudowy mieszkaniowej, zagospodarowane jako: 
- tereny zabudowy wielorodzinnej 
- tereny zabudowy jednorodzinnej 
- tereny usług komunikacji 
- cmentarza 
W obszarze istniejącej zabudowy dopuszcza się możliwość jej uzupełnienia. 
Równocześnie z zabudową mieszkaniową przewiduje się realizacje usług 
towarzyszących i parkingowych. Realizacja zabudowy na terenach nowych winna 
odbywać się po opracowaniu planów szczegółowych. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
- część terenu objęta jest planem szczegółowym „Baranówka”, zgodnie  

z którym następuje realizacja zagospodarowania na osiedlu zabudowy 
wielorodzinnej. 
Na terenach pozostałych przewidywano realizację zabudowy, dopiero po 

opracowaniu miejscowych planów szczegółowych. Powyższy wymóg 
wstrzymywał realizację zagospodarowania na terenach wyznaczonych przez plan 
ogólny.  Pozwalał tylko na ograniczone możliwości uzupełniania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

Dotychczasowe przeznaczenie tej strefy pod zabudowę mieszkaniową winno 
być utrzymane ze względu na; 
- istniejące zainwestowanie i uzbrojenie terenu, 
- położenie, 
- warunki przyrodnicze, 

Na terenach zabudowy mieszkaniowej i przy głównych ciągach 
komunikacyjnych należy, w większym stopniu, dopuścić usługi publiczne  
i komercyjne. 

W osiedlach zabudowy wielorodzinnej, na wyznaczonych terenach trzeba 
urządzić parkingi i garaże oraz tereny zieleni przyblokowej. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcję terenu: 
- wnioski ludności dotyczące zabudowy jednorodzinnej kolidują  

z zapotrzebowaniem terenu pod zabudowę wielorodzinną. 
 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 
- uporządkowanie zagospodarowania (3.MU, 4MN), 
- konieczności opracowania szczegółowej koncepcji dla osiedla zabudowy  

wielorodzinnej na terenach niezainwestowanych, a przewidywanych pod 
zabudowę. 
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MU - 6  Strefa Staromie ście – Północ (Ogrody) 
 
0. Obowiązujące plany:  MPOZP m. Rzeszowa. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

Teren zabudowy mieszkaniowej, usług o zasięgu dzielnicowym i ogólnomiejskim, 
obsługi komunikacyjnej i użytków rolnych. 
Przeznaczone pod; 
- zabudowa wielorodzinna wraz z ośrodkami dzielnicowym, 
- zabudowa jednorodzinna, 
- tereny upraw rolnych, 
- ogrody działkowe, 
- rezerwy dla potrzeb komunikacji, 
- rezerwy dla potrzeb składów hurtowych, przemysłu, składów, baz bazy MPK, 

moteli itp. funkcji. 
Tereny upraw rolnych stanowią rezerwy rozwojowe miasta. 

Zagospodarowanie ww. strefy ma się odbywać w oparciu o szczegółowe 
opracowania urbanistyczno-architektoniczne. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
- na część terenu (ok.25% tego obszaru) jest opracowywany plan miejscowy 

„Staromieście-Ogrody” pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dla około 
8 tysięcy mieszkańców wraz z usługami publicznymi i komercyjnymi, zielenią 
towarzyszącą i obsługą komunikacyjną. 

- pozostały nie zainwestowany teren nie został wykorzystany pod zabudowę ze 
względu na wymóg opracowania planu miejscowego i możliwość realizacji 
zabudowy na innych terenach. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

Dotychczasowe przeznaczenie tej strefy pod zabudowę mieszkaniową, usługi 
publiczne i obsługę komunikacyjną, może pozostać ze względu na; 
- możliwości terenowe, 
- istniejące uzbrojenie techniczne, 
- warunki przyrodnicze, 

Teren tej strefy posiada duże możliwości rozwojowe. Infrastruktura techniczna, 
wykonana z wyprzedzeniem, pozwala na dalszą kontynuację zamierzeń 
przewidywanych w planie i zachowaniu wysokiej intensywności zabudowy w tej 
strefie. 
Tereny budownictwa jednorodzinnego przy ul. Żywicznej mogą być uzupełniane 
bez konieczności posiadania planu miejscowego. 
Rezerwy terenowe można przeznaczyć pod zabudowę intensywną ze względu na 
możliwość uzbrojenia. Zagospodarowanie tej strefy wymaga uwzględnienia 
sąsiednich terenów gminy Trzebownisko. 
Zespół ogrodów działkowych należy na razie zachować w celu podtrzymywania 
tradycji rolniczej regionu oraz zachowania aktywności ruchowej mieszkańców 
(zwłaszcza mieszkańców budynków wielorodzinnych). 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- magistralne układy uzbrojenia inżynierskiego posiadają za duże możliwości  

w stosunku do potrzeb, 
- przebiegi tego uzbrojenia wykonane z dużym wyprzedzeniem – warunkują  

i ograniczają sposób zagospodarowania terenu, 
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- ograniczenia dla zabudowy są gleby wysokich klas na terenach rezerw 
rozwojowych miasta. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 
- wprowadzenie nowego zagospodarowania, 
- potrzebę zabezpieczenia terenu pod zieleń publiczną (5 ZP).  
 

MU – 7  Strefa Staromie ście 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa, 

MPSZP „Staromieście”. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

Strefa zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności do zagospodarowania 
jako; 

- teren zabudowy jednorodzinnej, z układem zabytkowym, 
- teren zabudowy jednorodzinnej, w otoczeniu układu zabytkowego, 
- teren usług, 
- tereny o funkcji produkcyjno-usługowej, 
- tereny zieleni publicznej, 

Na terenie tej jednostki obowiązuje MPSZP „Staromieście”, który określa 
sposób zagospodarowania praktycznie całej strefy. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
Nie zrealizowano żadnych zadań publicznych. Realizacja nowej zabudowy 

mieszkaniowej i remonty istniejących budynków mieszkalnych odbywają się na 
podstawie ustaleń obowiązującego planu miejscowego. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

Dotychczasowa funkcja i sposób zagospodarowania terenu winny być ogólnie 
utrzymane, ze względu na; 
- istniejące zainwestowanie, 
- elementy krajobrazu naturalnego, 
- tradycję miejscową i kulturową. 

Należy dążyć do wprowadzenia w zabudowie mieszkaniowej, większej ilości 
usług o charakterze komercyjnym oraz stworzyć warunki do rozwoju usług przy 
terenach komunikacyjnych otaczających osiedle. 
Ze względu na istniejące zainwestowanie nie przewiduje się zmiany funkcji na 
terenach usług komercyjnych pod warunkiem zachowania strefy uciążliwości  
w granicach własności poszczególnych użytkowników. Teren ten można również 
przekształcić i zmodernizować dla celów usług produkcyjnych, z warunkiem jak 
wyżej. 

4.Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
Obszar tej jednostki jest w  większości objęty ochroną konserwatorską, co 

warunkuje określony sposób zagospodarowania. 
5.Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych, ze względu na: 

- uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego (1.MU). 
 
MU – 8  Strefa Osiedla Tysi ąclecia 
 
0. Obowiązujące plany:   MPOZP m. Rzeszowa. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 
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Strefa istniejącej zabudowy wielorodzinnej. Poszczególne tereny przewidziane do 
zagospodarowania jako: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi osiedlowymi  

i ogólnomiejskimi, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- teren Technikum Mleczarskiego, zakładu przetwórczego i usług, 
- tereny w użytkowaniu Szpitala Miejskiego i Przeciwgruźliczego oraz usług 

administracji. 
Dopuszcza się przekształcenia i uzasadnione potrzebami mieszkańców 
uzupełnienia zabudowy i urządzeń. 
Nie przewiduje się zmiany funkcji użytkowych terenów pod usługi.  

2. Stopień realizacji ustaleń: 
Teren ten jest zabudowany zgodnie z ustaleniami planu. 

Brakuje rezerw terenowych pod nowe inwestycje. Nastąpiła tylko doraźna 
realizacja drobnych usług w obrębie zabudowy mieszkaniowej. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

Dotychczasowe przeznaczenie tej strefy pod zabudowę mieszkaniową 
powinno być wstrzymane z warunkiem wprowadzenia funkcji usługowej ze 
względu na: 
- istniejące zainwestowanie, 
- urządzenia infrastruktury technicznej, 
- poprawę warunków życia mieszkańców, 

Ze względu na brak rezerw terenowych dopuszcza się tylko przekształcenia  
i modernizację istniejącej zabudowy i urządzeń. Nie należy dogęszczać osiedli 
zabudową mieszkaniową. Na istniejących terenach brakuje rezerw na parkingi, 
garaże, zieleń urządzoną przyblokową oraz zieleń izolacyjną od komunikacji  
i kolei. 
W związku z powyższymi niedogodnościami należałoby stopniowo zmieniać 
funkcję mieszkaniową na rzecz usług publicznych, komercyjnych i działalności 
gospodarczej 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- deficyt miejsca pod parkingi i garaże, 
- niedobór terenów pod zieleń ogólnomiejską. 

Na tym terenie istnieją źródła wód mineralnych, które powinny być 
wykorzystane, co – ze względu na kolizyjność funkcji – byłoby związane  
z ewentualnymi warunkami użytkowania istniejących obiektów usługowych. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 
- nie ma potrzeby sporządzania planów miejscowych. 

 
MU – 9  Strefa Pobitno – Wilkowyja 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa, 

MPSZP – „Pobitno-Północ”, 
MPSZP  - „Wilkowyja Północ”, 
MPSZP – „Wilkowyja Południe”, 
MPSZP – „Nowe Miasto”, 
MPZP – ul. Lwowska 
Zmiana Nr 1/53/4/02 MPZP Nr17/3/99 – w rejonie Al. Armii 
Krajowej 
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1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną,  
z fragmentami zabudowy wielorodzinnej i usług publicznych oraz na rezerwy 
rozwojowe miasta. Poszczególne tereny przewidywano do zagospodarowania 
jako: 
- tereny budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego z usługami 

podstawowymi, 
- istniejąca budowa zagrodowa i jednorodzinna z możliwością uzupełnienia  

i przebudowy, 
- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
- Wojewódzki Szpital Zespolony, Przychodnie Specjalistyczne i obiekty 

towarzyszące, 
- Cmentarz Komunalny zamknięty, 
- tereny budownictwa wielorodzinnego z usługami publicznymi, 
- tereny zbiorników wyrównawczych, 
- tereny zieleni i upraw rolnych. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
- na część terenów obowiązują ustalenia planów szczegółowych, zgodnie  

z którymi następuje realizacja zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej  
i usług, 

- zagospodarowanie terenów według powyższych planów jest w dużej części 
uniemożliwione ze względu na brak wyprzedzającej realizacji infrastruktury 
technicznej i dróg dojazdowych, 

- rezerwy rozwojowe miasta, oznaczone symbolem 7.RP(U) wskazano dla 
celów lokalizacji usług, 

- realizacji osiedla zabudowy wielorodzinnej przy ul. Armii Krajowej zgodnie  
z istniejącym planem. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

W omawianej strefie przewiduje się podstawową funkcję mieszkaniową  
z towarzyszącą i wypełniającą funkcją usługową z możliwością ich łączenia ze 
względu na; 
- istniejące zagospodarowanie, 
- możliwość uzbrojenia technicznego (przebieg sieci magistralnej), 
- warunki przyrodnicze, 
- potrzeby mieszkańców. 
Uzasadnione jest utrzymanie terenów stanowiących rezerwy pod usługi 
publiczne, zwłaszcza zdrowia i oświaty podstawowej. 
Na terenie strefy, o której mowa dopuszcza się lokalizację: 
- zabudowy jednorodzinnej we wszystkich jej formach, 
- obiektów usług publicznych, 
- usług komercyjnych, 
- obiektów produkcyjnych nie uciążliwych dla środowiska, 
- zabudowy wielorodzinnej z możliwością łączenia jej z usługami, 
- małych domów mieszkalnych, 
- uzgodnień infrastruktury technicznej i komunikacji oraz obiektów niezbędnych 

do ich obsługi. 
Należy kontynuować realizację usług w przyulicznych ciągach handlowych; 
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- tereny położone przy ul. Lwowskiej i granicy miasta oznaczone symbolem 
20RP(M) i 21RP(M) stanowią rezerwy rozwojowe miasta. Po spełnieniu 
uwarunkowań związanych z ich udostępnieniem mogą być zagospodarowane, 
zgodnie z dominującą funkcją, 

- z uwagi na sąsiedztwo gminy Krasne i podobny charakter terenów, obszary 
przygraniczne powinny być zagospodarowane łącznie z terenami 
przygranicznymi gminy Krasne. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- prywatna własność terenów pod rozwój funkcji podstawowej i funkcji 

uzupełniającej, 
- brak infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej, dojazdowej na 

terenach objętych dotychczasowymi planami miejscowymi, 
- gleby wysokich klas na terenach rozwojowych miasta, 
- wnioski ludności dot. realizacji zabudowy jednorodzinnej na terenach rezerw 

pod usługi publiczne i komunikację o znaczeniu ogólnomiejskim oraz zmiana 
terenów zabudowy szeregowej na wolnostojącą. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 
- wprowadzenie nowego zagospodarowania (20RP(M), 21RP(M), 
- potrzebę ochrony przed zainwestowaniem innym niż usługi związane ze 

zdrowiem (6UZ), 
- uporządkowanie zagospodarowania (osiedla Pobitno-Północ, Wilkowyja 

Południe). 
 
 
MU – 10  Strefa Nowe Miasto – Słocina 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa, 

MPOZP „Słocina”, 
MPOZP „Nowe Miasto”. 

1. Dotychczasowe przeznaczenie: 
Tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług publicznych – przewidziane do 
zagospodarowania jako: 
- tereny budownictwa wielorodzinnego z usługami podstawowymi  

i dzielnicowymi, 
- tereny budownictwa jednorodzinnego z usługami podstawowymi, 
- tereny zespołu szkół, 
- tereny w użytkowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej, 
- tereny usług komercyjnych, 
- tereny i obiekty „Polmozbytu”, 
- Cmentarz Żydowski objęty ochroną konserwatorską, 
- tereny usług administracji, 
- przemysłu, 

Przewidywana kontynuacja zabudowy według miejscowych planów 
szczegółowych i planów realizacyjnych. 

Pożądane jest urządzenie programu usługowego oraz stworzenie miejsc 
parkingowo-garażowych jednopoziomowych i wielopoziomowych. 

2. Stopień realizacji ustaleń. 
- tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną zostały w większości 

zrealizowane, zgodnie z planami. Nie zrealizowano w całości programem 
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dotyczącym urządzenia: miejsc parkingowo-garażowych, zieleni 
ogólnomiejskiej i usług oświaty, zdrowia itp., 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna odbywa się na podstawie ustaleń 
miejscowych planów szczegółowych. Jednak całkowite zagospodarowanie 
tych terenów utrudnia brak zrealizowanych wyprzedzająco dróg dojazdowych  
i wewnętrznej infrastruktury technicznej, 

- realizację zabudowy jednorodzinnej, na obszarze oznaczonym symbolem  
14 MN utrudnia brak planu miejscowego. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

Strefa zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącą i uzupełniającą funkcją 
usługową i produkcyjną z możliwością ich łączenia, może zostać utrzymania, ze 
względu na: 
- istniejące zagospodarowanie, 
- możliwość uzbrojenia terenu, 
- potrzeby mieszkańców, 
Na terenie tej strefy przewiduje się lokalizację: 
- zabudowy jednorodzinnej we wszystkich jej formach, 
- małych domów mieszkalnych, 
- obiektów usług publicznych: oświaty, zdrowia i kultury, 
- usług komercyjnych, 
- zieleni urządzonej, 
- obiektów usługowych i produkcyjnych nie uciążliwych dla otoczenia  

i środowiska, 
- urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 
- wszelkie rezerwy terenu zwłaszcza przy głównych szlakach komunikacyjnych  

i przy rondzie powinny być przeznaczone dla realizacji usług publicznych  
i komunikacyjnych, 

- ze względu na sąsiedztwo gminy Krasne teren ten powinien być 
zagospodarowany w porozumieniu z gminą Krasne. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- deficyt miejsc parkingowo-garażowych w osiedlach zabudowy wielorodzinnej, 
- niedostateczna ilość terenów zieleni urządzonej dla potrzeb mieszkańców 

zabudowy wielorodzinnej, 
- liczne wnioski mieszkańców z terenu objętego MPSZP „Słocina” dotyczące 

innego sposobu zagospodarowania swoich działek niż  przewidywał to plan, 
- brak zrealizowanej wyprzedzająco infrastruktury technicznej i komunikacji 

osiedlowej na terenach objętych MPSZP „Słocina” utrudnia realizację ustaleń. 
5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych, ze względu na: 

- uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego i udostępnienie nowych 
terenów (14.MN, 15 RP(M)-MPSZP „Słocina”). 

 
 

MU – 11  Strefa Drabinianka – Zalesie 
 
0. Obowiązujące plany:    MPSZP – „Zimowit I”, 

MPSZP – „Zimowit II”, 
MPSZP – „Zalesie – Kiepury”, 
MPSZP – „Drabinianka – Zagrody”. 
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1. Dotychczasowe przeznaczenie: 
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z fragmentem 
zabudowy wielorodzinnej w narożu ulic: Kwiatkowskiego i Powstańców 
Warszawy: 
- tereny zabudowy jednorodzinnej objęte są czterema planami szczegółowymi, 

według których realizowana jest zabudowa mieszkaniowa, 
- tereny zabudowy wielorodzinnej oraz domy akademickie posiadają rezerwy 

terenu na zaplecze socjalne i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne, 
- usługi komercyjne, 
- usługi publiczne, 
- zieleń parkowa. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
Na terenach objętych miejscowymi planami szczegółowymi następuje 

realizacja zabudowy, zgodnie z ustaleniami tych planów. Tereny, na których brak 
wyprzedzająco wykonanych dróg i uzbrojenia technicznego są niedostępne dla 
realizacji zabudowy indywidualnej. 

Nie urządzono terenów zielonych na osiedlach zabudowy jednorodzinnej.  
W związku z tym obserwuje się tendencję ludności do powiększenia swoich 
działań kosztem tych terenów i do ich zabudowywania. 

Przystąpiono do opracowania planu miejscowego pod usługi publiczne  
i uzupełniającą zabudowę mieszkaniową na osiedlu Zimowit. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

W terenie tej strefy przewiduje się utrzymanie dotychczasowej funkcji 
mieszkaniowej z towarzyszącą i uzupełniającą funkcją usługową i produkcyjną,  
z możliwością ich łączenia; 
- na osiedlu objętym MPSZP Zimowit I i Zimowit II obszar w znacznym stopniu 

jest zagospodarowany. Możliwe są tylko przekształcenia i uzupełnienia 
istniejącej zabudowy i urządzeń. Niezbędne jest urządzenie terenów zieleni 
ogólnodostępnej, realizacja usług publicznych, 

- zwłaszcza z zakresu oświaty i zagospodarowanie miejsc parkingowych, 
- teren objęty MPSZP „Zalesie-Kiepury” przeznaczony jest pod zabudowę 

mieszkaniową,  jednorodzinną. Realizacja zabudowy według ustaleń tego 
planu jest utrudniona ze względu na brak wyprzedzającego wykonania dróg 
dojazdowych , infrastruktury technicznej, scaleń i wtórnych podziałów terenu. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- na osiedlu objętym planem „Drabinianka-Zagrody” przewidywana 

powierzchnia rezerw terenowych pod zabudowę zmniejszy się znacznie ze 
względu na niekorzystne warunki fizjograficzne terenu położonego w strefie 
zalewowej oraz wysoki poziom wód gruntowych mający wpływ na warunki 
posadowienia. Część tego terenu należy zakwalifikować jako tereny 
ekologiczne i użytki rolne, 

- niekorzystne warunki fizjograficzne pod zabudowę na części terenu objętego 
MPSZP „Drabinianka-Zagrody”, 

- położenie części terenu w strefie zalewowej rzeki Strug, 
- tendencje ludności do realizacji zabudowy na terenach niekorzystnych 

fizjograficznie i w strefie zalewowej, 
- istnienie strefy od odwiertów górniczych. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 
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- potrzebę ochrony przed zainwestowaniem (tereny zalewowe w rejonie rzeki 
Strug), 

- uporządkowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowania z wprowadzeniem 
funkcji uzupełniających (tereny: Zalesie-Kiepury, Drabinianka), 

- obniżenie intensywności zabudowy na terenach zalewowych i ścisłe 
określenie ustaleń co do możliwości zabudowy na tym terenie. 

 
 

E – 1  Strefa doliny Wisłoka 
 
0. Obowiązujące plany:     MPO ZP miasta Rzeszowa. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

Fragment głównego ciągu powiązań ekologicznych do zagospodarowania jako; 
- zbiornik wodny z ujęciem wody pitnej dla miasta (poza granicami miasta  

w Zwięczycy), 
- tereny wypoczynkowo - turystyczne w otoczeniu zbiornika wodnego, 
- ośrodek wypoczynku świątecznego, 
- tereny powierzchniowego ujęcia wody przemysłowej, 
- las komunalny „Lisia Góra” objęty ochroną prawną. 

Plan wykluczał zagospodarowanie uniemożliwiające lub ograniczające 
spełnienie podstawowej funkcji tej strefy. Przewidywał utrzymanie i dalsze 
powiększenie terenów rekreacyjno - sportowych związanych z ośrodkiem 
wypoczynku świątecznego oraz rezerwatem przyrody „Lisia Góra ”. 
Szczególnie ważne dla przyszłego wizerunku miasta było zachowanie 
pozostałości krajobrazu naturalnego związanego z doliną Wisłoka i jego 
dopływów. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
Rezerwat przyrody „Lisia Góra” objęto ochroną prawną. Nie zrealizowano 

innych zamierzeń dla potrzeb funkcji wiodącej. 
Tereny prywatne niezabudowane , pozostały w dotychczasowym użytkowaniu. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego  
przeznaczenia: 

Utrzymanie głównej funkcji ekologicznej i dążenie do większego udostępnienia 
tego terenu dla potrzeb publicznych. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- tereny zalewowe, 
- tendencje mieszkańców do powiększenia istniejącej rozproszonej zabudowy 

mieszkaniowej, jednorodzinnej, 
- uciążliwość z racji bliskości terenów przemysłowych WSK. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 
— 1.ZP, W.U; 

- potrzebę ochrony przed zainwestowaniem kubaturowym, 
- wprowadzenie nowego zagospodarowania, 
- konieczność przeznaczenia na cele publiczne (zieleń, rekreację, sport), 
- regulację i odmulenie rzeki Wisłok, 
- objęcie ochroną siedliska ptaków, 
- szczegółowe opracowanie programu zagospodarowania doliny Wisłoka,  
- konieczność wykupu terenu od prywatnych właścicieli na cele publiczne. 
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E - 2  Strefa doliny Wisłoka 
 
0. Obowiązujące plany:    MPO ZP m. Rzeszowa,  

MPS ZP „Nowe Miasto”. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

Fragment głównego ciągu powiązań ekologicznych , do zagospodarowania 
jako; 

- usługi oświaty, 
- usługi komunikacji, 
- bulwary nadrzeczne, 
- tereny parkowo - wypoczynkowe z ciągami spacerowymi, ścieżkami 

rowerowymi i rezerwą terenu na imprezy okresowe (cyrk, wesołe 
miasteczko itp.), 

Nie przewidywano powiększenia zabudowy mieszkaniowej nowej, 
 ani utrzymywania starej zabudowy zagrodowo - mieszkaniowej. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
Teren ten jest w części zagospodarowany, zgodnie z ustaleniami planu. 

3. Możliwość zmian w zagospodarowaniu w aspekcie dotychczasowego  
przeznaczenia: 
Utrzymanie funkcji ciągu powiązań ekologicznych ze względu na; 
- warunki przyrodniczo - krajobrazowe, 
- istniejące zagospodarowanie. 
Niezbędne są tylko uzupełnienia w zakresie: 
- stworzenia urządzeń parkowych służących aktywności ruchowej dla 

mieszkańców w różnym wieku, 
- ożywienia małej działalności usługowej związanej z rekreacją i wypoczynkiem, 
- urządzenia ścieżki historycznej im. prof. Szafera, 
- urządzenie prawego brzegu Wisłoka (zieleń parkowa, Park Jordanowski, aleje 

spacerowe, ścieżka rowerowa, elementy małej architektury), 
- urządzenie głównego wejścia do Parku Nad Wisłokiem i terenów zielonych od 

strony ulicy Hetmańskiej. 
4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 

- tendencje do zbliżania zabudowy mieszkaniowej w stronę rzeki, 
- wniosek na realizację kolejnej stacji benzynowej na terenie przeznaczonym na 

parking (ul. Hetmańska), 
- konieczność szczegółowego opracowania sposobu zagospodarowania terenu. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 
- potrzebę ochrony przed zainwestowaniem kubaturowym (1.ZP.W), 
- konieczność wykupu terenów od prywatnych właścicieli na cele publiczne. 

 
 
E - 3  Strefa doliny Wisłoka 
 
0. Obowiązujące plany:    MPO ZP m. Rzeszowa,  

MPS ZP „Pobitno - Północ” (prawobrzeżne tereny rzeki 
Wisłok). 

1. Dotychczasowe przeznaczenie: 
Fragment głównego ciągu powiązań ekologicznych w północnej części miasta, 

przewidywany do zagospodarowania jako; 
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- ogólnodostępne bulwary parkowe z możliwością lokalizacji urządzeń 
rekreacyjno - sportowych. 

Plan zakładał, że istniejący zakład produkcji elementów budowlanych będzie 
ograniczony w rozbudowie, z przeznaczeniem części terenu przyległego do rzeki 
Wisłok dla celów ogólnodostępnej zieleni rekreacyjno - wypoczynkowej. Nie 
przewidywano powiększenia terenów pod zabudowę mieszkaniową. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
- zmieniono funkcję zakładu produkcji elementów budowlanych, która nie 

obniżyła uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, 
- przystąpiono do opracowania planu miejscowego MPZP „Budy” celem 

uporządkowania (doinwestowania istniejącej) zabudowy mieszkaniowej, 
- nie zrealizowano drogi łączącej ul. Rejtana z ul. Żółkiewskiego, 
- nie zrealizowano bulwarów parkowych. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego  
przeznaczenia: 

Bezwzględne utrzymanie dotychczasowej funkcji głównego ciągu powiązań 
ekologicznych ze względu na; 
- walory środowiska przyrodniczego, 
- duże znaczenie dla przewietrzania miasta i warunków zdrowotno - 

klimatycznych mieszkańców. 
Należy dążyć do zagospodarowania i udostępnienia terenów jako zieleni 
parkowo - wypoczynkowej, ogólnodostępnej. Jest to atrakcyjny teren na ten cel  
w pobliżu centrum miasta.  
Strefa wymaga korekty granic. 

4. Kolizja z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- uciążliwość funkcji produkcyjnej dla zabudowy w otoczeniu byłego zakładu 

produkcji elementów budowlanych, 
- przeważająca własność prywatna terenów, pod rozwój funkcji wiodącej, 

wymaga ich wykupu. 
5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 

- potrzebę ochrony przed zainwestowaniem kubaturowym (1. ZP.W,  5. ZN.W), 
- wprowadzenie nowego zagospodarowania  (2B), 
- konieczność opracowania szczegółowego programu zagospodarowania, 
- konieczność wykupu terenów na cele publiczne od prywatnych właścicieli. 

 
 
E - 4  Strefa doliny Wisłoka 
 
0. Obowiązujące plany:    MPO ZP m. Rzeszowa, 

MPS ZP „Staromieście” - w niewielkim fragmencie od 
strony zachodniej. 

1. Dotychczasowe przeznaczenie: 
Fragment głównego ciągu powiązań ekologicznych przewidywany do 
zagospodarowania jako; 
- tereny zieleni nieurządzonej i upraw polowych, 
- istniejące bazy magazynowo – składowe, 
- usługi. 
Nie przewiduje się uzupełnień i nowej zabudowy mieszkaniowej. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
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- przystąpiono do opracowania planu MPZP „Centrum Handlowo - Usługowe” 
przy ul. Lubelskiej na rozbudowę Giełdy Rolno - Towarowej na terenie rezerwy 
pod usługi. 

- zrealizowano osiedle zabudowy wielorodzinnej, kosztem terenów zieleni 
nieurządzonej - niezgodnie z intencją planu. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego  
przeznaczenia: 

Utrzymanie funkcji głównego ciągu powiązań ekologicznych ze względu na; 
- warunki przyrodnicze, 
- zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania ciągu przewietrzania miasta  

i warunków zdrowotno - klimatycznych mieszkańców. 
Przy utrzymaniu głównej funkcji ekologicznej terenu należy dążyć do większego 
udostępnienia tego terenu dla potrzeb publicznych. 

4. Kolizja z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- niezgodnie z podstawową funkcją strefy zrealizowano osiedle zabudowy 

wielorodzinnej przy ul. Kolorowej. 
- zbyt dużą ilość terenu przeznaczono dla potrzeb Giełdy Rolno - Towarowej. 
- prywatna własność terenów przeznaczonych pod funkcję wiodącą - wymaga 

wykupu terenów. 
5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 

- potrzebę ochrony przed zainwestowaniem (1 ZN.W,  4 ZN.W,  7 ZN), 
- zmianę sposobu zagospodarowania – tereny zieleni nieurządzonej na zieleń 

urządzoną, tereny składów – baz; na usługi ponadlokalne (Małopolska Giełda 
Rolno – Towarowa), 

- konieczność opracowania szczegółowej koncepcji zagospodarowania. 
 
 
E - 5  Strefa starorzeczy Wisłoka 
 
0. Obowiązujące plany:     MPO ZP m. Rzeszowa. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

Tereny o podstawowym znaczeniu dla kształtowania warunków klimatycznych 
w północnej części miasta. Większość obszaru użytkowana jako; 
- zabudowa mieszana ekstensywna, 
- ogrody działkowe stałe, 
- uprawy rolne i łąki, 
- baza zieleni miejskiej. 
Niezbędna jest ochrona starorzeczy Wisłoka i innych elementów krajobrazowych. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
Tereny zagospodarowane zgodne z planem. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego  
przeznaczenia: 

Utrzymanie funkcji ciągu powiązań ekologicznych ze względu na; 
- ukształtowanie terenu, 
- warunki przyrodniczo – krajobrazowe, 
Zespół ogrodów działkowych należy zachować w celu podtrzymania tradycji 
ogrodniczej regionu oraz dla zachowania aktywności ruchowej mieszkańców. 

Z uwagi na sąsiedztwo gminy Krasne tereny winny być zagospodarowane  
w porozumieniu z gminą Krasne. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 



19 
 

- wnioski mieszkańców o powiększenie terenów zabudowy jednorodzinnej 
ekstensywnej. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 
- potrzebę ochrony przed zainwestowaniem kubaturowym (10 ZN), 

 
 
 

E – 6  Strefa dolin i wzniesie ń dzielnicy Wilkowyja 
 
O. Obowiązujące plany:   MPO ZP m. Rzeszowa,  

MPS ZP „Pobitno – Północ” (w niewielkim fragmencie od 
strony wschodniej). 

1. Dotychczasowe przeznaczenie: 
Tereny o podstawowym znaczeniu dla kształtowania warunków klimatycznych 

połączone w lokalny system powiązań ekologicznych miasta. 

Tereny użytkowane rolniczo z ogrodami działkowymi, cmentarzem komunalnym  
i terenami wojskowymi oraz zabudowa mieszkaniowa ekstensywna. 
Nie przewiduje się zmiany przeznaczenia i użytkowania terenów. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
Na części terenu obowiązują ustalenia planu szczegółowego „Pobitno – 

Północ”, zgodnie z którymi realizowana jest zabudowa jednorodzinna. 
3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 

przeznaczenia: 
Teren ten winien zachować dotychczasową funkcję ciągu powiązań 

ekologicznych ze względu na; 
- ukształtowanie terenu, 
- warunki przyrodniczo – krajobrazowe. 

Ze względu na sąsiedztwo gminy Krasne teren winien być zagospodarowany 
 w porozumieniu z gminą Krasne. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- brak kolizji. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych: 
- nie ma potrzeby sporządzania planów. 

 
 

E – 7  Strefa doliny rzeki Młynówki 
 
O. Obowiązujące plany:   MPO ZP m. Rzeszowa, 

MPS ZP „Nowe Miasto”, na niewielkiej części terenu. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie. 

Teren obniżenia dolinnego Młynówki o podstawowym znaczeniu dla 
kształtowania warunków klimatycznych w części wschodniej miasta. 
- teren użytkowany rolniczo jako: łąki , uprawy polowe i ogrody działkowe, 
- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej dopuszczone do 

uzupełnień bez powiększania ich zasięgu, 
- jednym z cenniejszych elementów krajobrazu jest chroniony park  

im. Władysława Szafera z obiektami dworskimi, 
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- usługi komunikacji, 
- ogrody działkowe, 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Znaczna część terenu objęta ochroną konserwatorską warunkująca sposób 
zagospodarowania. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
Uzupełnienia zabudowy w obrębie istniejących siedlisk i nieliczne realizacje 

zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej na nowych parcelach. 
Część terenu objęta opracowaniem planu miejscowego „Doliny rzeki 

Młynówki,” który uszczegółowi sposób zagospodarowania z wydzieleniem 
terenów parkowo – wypoczynkowych. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

Utrzymanie strefy ekologicznej o dużym znaczeniu dla kształtowania 
warunków klimatycznych w części wschodniej miasta ze względu na; 
- atrakcyjność środowiska przyrodniczego, 
- położenie nad Młynówką , stanowiącą dopływ Wisłoka. 

Ze względu na sąsiedztwo gminy Krasne teren winien być zagospodarowany  
w porozumieniu z gminą Krasne. 

Atrakcyjność krajobrazowa tych terenów na terenie miasta i sąsiadującej 
gminy Krasne, powinna być wykorzystana dla celów wypoczynkowo – 
krajobrazowych. 

Ogrody działkowe należy zachować dla stworzenia możliwości zachowania 
aktywności ruchowej mieszkańców i więzi z przyrodą lub przeznaczyć na zieleń 
parkową. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- tendencja do zabudowy terenów łąk i obniżeń przyrzecznych , które powinny 

pozostać w naturalnym użytkowaniu, 
- zainwestowanie terenu rozproszoną zabudową jednorodzinną i zagrodową 

utrudnia drożność spływu mas powietrza, 
- propozycje zabudowy kubaturowej przewidywane w opracowywanym planie 

są w sprzeczności z podstawową funkcją nawietrzania miasta, 
- własność prywatna terenów pod rozwój funkcji wiodącej, wymaga wykupu 

terenów. 
5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych: 

- nie ma potrzeby sporządzania planów. 
 

E – 8  Strefa dolin i zboczy: Słocina - Zalesie 
 
O. Obowiązujące plany:   MPO ZP m. Rzeszowa, 

MPS ZP „Nowe Miasto” w części północno – zachodniej. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

Teren głównego ciągu powiązań ekologicznych łączący miasto z terenami 
strefy podmiejskiej. Zagospodarowanie; 
- kompleksy ogrodów działkowych stałych,  
- uprawy rolne i użytki zielone, 
- obiekty Katedry wraz z rezerwą terenu pod rozbudowę funkcji 

towarzyszących, 
- usługi handlu i rzemiosła uciążliwego, 
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- rezerwa terenu pod usługi komunikacji. 
Zagospodarowanie terenów wymaga opracowania koncepcji urbanistyczno – 
architektonicznych. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
- zrealizowano zabudowę usługową przy Armii Krajowej zgodnie z ustaleniami 

planu, 
- przystąpiono, na fragmencie terenu przy Al. Powstańców Warszawy, do 

opracowania planu MPZP „Zespół Usług Publicznych i Komercyjnych na  
os. Nowe Miasto” zmieniające dotychczasowe ustalenia – na usługi publiczne 
i komercyjne, 

- nie zrealizowano dróg o znaczeniu ogólnomiejskim ze względów 
ekonomicznych, 

- wprowadzono zabudowę jednorodzinną w strefie ciągu ekologicznego 
niezgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem (zmiana MPZP przy  
ul. Dunikowskiego i Wieniawskiego). 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

Utrzymanie funkcji ciągu powiązań ekologicznych na terenach 
dotychczasowych upraw rolnych ze względu na; 
- atrakcyjność środowiska przyrodniczego, 

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może spowodować ograniczenia 
drożności spływu mas powietrza. Należy zakwalifikować dodatkowe obszary pod 
zieleń (w strefie ciągu ekologicznego 12 RP oraz w części na 3 AW). Zasięg 
strefy ekologicznej i możliwość lokalizacji zabudowy oraz sposób użytkowania 
poszczególnych terenów wymaga szczegółowych analiz. Z uwagi na sąsiedztwo 
gminy Krasne i podobny charakter terenu , obszar ten winien być 
zagospodarowany łącznie z terenami przygranicznymi gminy Krasne. 

Ogrody działkowe należy zachować w celu podtrzymania tradycji rolniczej 
regionu i stworzenia możliwości kontaktów z przyrodą, zwłaszcza dla 
mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej w teren strefy ekologicznej, może 

utrudniać drożność spływu mas powietrza, 
- zrealizowana zabudowa usługowa przy ul. Armii Krajowej jest w kolizji  

z funkcją wiodącą strefy, 
- dostępność komunikacyjna projektowanej drogi w odniesieniu do odcinka 

między ulicą Tulipanową a ulicą Wieniawskiego winna być ograniczona, aby 
nie wprowadzać ruchu w teren strefy ekologicznej. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 
- wprowadzenie nowego zagospodarowania (12 RP,  3 AU,  2 ZN), 

 
 

E – 9  Strefa wzgórz i doliny potoku Zalesia ńskiego 
 
O. Obowiązujące plany:   MPO ZP m. Rzeszowa, 

MPS ZP „Zalesie – J. Kiepury”, 
MPS ZP „Drabinianka - Zagrody”. 

1. Dotychczasowe przeznaczenie: 
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Fragment głównego ciągu powiązań ekologicznych łączący tereny 
zurbanizowane z obszarami strefy podmiejskiej, przeznaczony pod; 
- tereny usług nauki wraz z rezerwą pod dalszy rozwój, 
- tereny przewidywane pod Ogród Botaniczny 
- rezerwa dla lokalizacji cmentarza komunalnego, 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i ekstensywna, 
- tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej, 
- usługi sportu i zieleń parkowa, 
- tereny ogrodów działkowych. 
Przewidywano ograniczone możliwości uzupełnień zabudowy istniejącej oraz 
nową zabudowę po uprzednim opracowaniu koncepcji i miejscowych planów 
szczegółowych. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
- opracowano dwa plany szczegółowe pod zabudowę mieszkaniową, 

jednorodzinną, według których następuje realizacja zabudowy w rejonie  
ul. Kiepury i na Drabiniance – Zagrodach, 

- nie zagospodarowano rezerwy terenu pod usługi nauki i ogród botaniczny, 
- wykupiono część terenów od prywatnych właścicieli na terenie rezerwy pod 

cmentarz komunalny, 
- następuje realizacja zabudowy jednorodzinnej na terenach pod budownictwo 

ekstensywne, 
- nie zrealizowano osiedla zabudowy wielorodzinnej na Drabiniance. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego  
przeznaczenia: 

Tereny te powinny zostać zagospodarowane zgodnie z dotychczasowym 
przeznaczeniem głównego ciągu powiązań ekologicznych ze względu na; 
- walory przyrodnicze i krajobrazowe, 
- potrzeby mieszkańców, 
- istniejące zainwestowanie. 

Zabudowa terenów rolno osadniczych po wschodniej stronie  
ul. Kwiatkowskiego powinna być kształtowana w „ażurowe” zespoły 
mieszkaniowe, nie utrudniające spływu chłodnych mas powietrza. 

Zabudowa mieszkaniowa wzdłuż Al. Sikorskiego powinna być wzbogacona  
o funkcję usług komercyjnych. 

Osiedle objęte planem miejscowym „Drabinianka” powinno być objęte analizą 
zasięgu terenów zalewowych w celu ograniczenia terenów pod zabudowę 
mieszkaniową na osiedlu Drabinianka i Biała. 
Dolina Strugu wymaga objęcia ochroną prawną i wykorzystania jej dla potrzeb 
wypoczynku i rekreacji ogólnodostępnej. 

Z uwagi na sąsiedztwo gminy Tyczyn i Boguchwała obszary przygraniczne 
należy zagospodarować w porozumieniu z gminą Tyczyn i Boguchwała. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 

- dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Zelwerowicza ogranicza 
możliwość utworzenia ogrodu botanicznego przewidywanego dla potrzeb 
usług nauki i funkcji wypoczynku, 

- liczne wnioski ludności dotyczące zabudowy na swoich działkach kolidują  
z rezerwą terenu pod usługi nauki, ogród botaniczny i cmentarz komunalny, 

- dotychczasowe ustalenia na zagospodarowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe na osiedlu Drabinianka są w sprzeczności z możliwością ich 
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zrealizowania ze względu na zalewanie tych obszarów przez wody rzeki 
Strug, 

- istnienie stref od odwiertów górniczych i istniejącej kopalni gazu (23.UT.P). 
5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 

- potrzebę ochrony przed zainwestowaniem kubaturowym terenów zalewowych 
(14 UN,  7 RP/M/,  8 ME,  9 ME,  10 UN,  11 ZC,  12. RP.ZN), 

- możliwość zainwestowania zabudową ekstensywną terenów rolnych (bez 
zgody na odrolnienie), 

- zabezpieczenie terenu na cele rekreacji i wypoczynku dla potrzeb 
społeczności miejskiej. 

 

E – 10  Strefa doliny potoku Rudka 
 
O. Obowiązujące plany:    MPO ZP m. Rzeszowa. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

Tereny lokalnego ciągu powiązań ekologicznych nad potokiem Rudka i tereny 
Politechniki Rzeszowskiej, rezerwa pod; 
- zieleń parkową, 
- uprawy rolne, 
- usługi nauki, 
- usługi oświaty, 
- usługi komunikacji. 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ekstensywna. 

Na obszarze tej strefy niedopuszczalne jest zagospodarowanie 
uniemożliwiające lub ograniczające swobodny przepływ mas powietrza z kierunku 
południowo – zachodniego. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
- na części terenu Politechniki Rzeszowskiej zrealizowano obiekty dla potrzeb 

nauki, zgodnie z przeznaczeniem w planie, 
- na terenie zarezerwowanym pod węzeł komunikacyjny przy ul. Podkarpackiej 

zrealizowano urządzenia i obiekty pod usługi handlu, gastronomii, sportu itp., 
niezgodnie z ustaleniami. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 
Teren powinien zachować funkcję powiązań ekologicznych ze względu na; 
- środowisko przyrodnicze. 

Funkcję ekologiczną tej strefy należy wyraźniej uwypuklić. Jak najwięcej 
terenów należy przeznaczyć pod zieleń urządzoną, z ograniczeniem zabudowy 
kubaturowej. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- z ustaleniami planu kolidują liczne wnioski właścicieli terenów na obszarze 

rezerwowanym pod węzeł komunikacyjny przy ul. Podkarpackiej, 
- bliskość strefy przemysłowej ( WSK ) – strefa od terenów przemysłowych 

powinna mieścić się w granicach własności tych terenów. 
5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 

- wykup terenów z przeznaczeniem pod zieleń i ochronę. 
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E – 11 Strefa doliny potoku Miko śka 
 
O. Obowiązujące plany:    MPO ZP m. Rzeszowa, 

MPS ZP „Staroniwa - Nad Potokiem”. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

Fragment lokalnego systemu powiązań ekologicznych zagospodarowany jako; 

- zieleń nieurządzona i parkowa. 
Zabudowa mieszkaniowa znajdująca się w strefie ekologicznej podlega 

adaptacji z możliwością remontów lub wymiany na nowe obiekty. 
2. Stopień realizacji ustaleń: 

Zagospodarowanie terenu zielenią parkową nie zostało zrealizowane. 

Intensywnie przebiega zabudowa terenów mieszkaniówki zagrodowej oraz 
modernizacja stanu istniejącego. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego  
przeznaczenia: 
Teren nadaje się pod funkcję wypoczynkowo – rekreacyjną ze względu na; 

- walory środowiska przyrodniczego. 
Rozwój powyższej funkcji jest w kolizji ze stanem istniejącym zabudowy  

i wnioskami ludności o dalszą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną tego 
rejonu. 

Dolina tego potoku łączy się z terenami położonymi poza granicą miasta  
i zagospodarowanie powinno być realizowane łącznie z terenami przygranicznymi 
gminy Świlcza. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- istnieje tendencja do zabudowy działek indywidualnych w pasie terenów 

ekologicznych, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, 
- udostępnienie brzegów potoku Mikośka i zagospodarowanie ich dla potrzeb 

funkcji wypoczynkowej, ogólnodostępnej jest utrudnione ze względu na 
prywatną własność przyległych gruntów i istniejące zainwestowanie. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 
- potrzebę opracowania szczegółowej koncepcji zagospodarowania (1 ZN,  ME,  

2 ZP,  droga; K11.5 Zo ½). 
 
 
E – 12  Strefa wzniesie ń między dzielnic ą Staroniwa , Kmitów i Baranówka –  

  Krakowska 
 
O. Obowiązujące plany:    MPO ZP m. Rzeszowa. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

Fragment lokalnego systemu powiązań ekologicznych obejmujący górne 
odcinki dolin, mające istotne znaczenie dla nawietrzania centralnej części miasta  
i Śródmieścia. Zagospodarowany jako; 

- tereny wojskowe (plac ćwiczeń wraz ze strzelnicą), 
- tereny upraw polowych, 
- ogrody działkowe, 
- zabudowa mieszkaniowa: jednorodzinna, zagrodowa, wielorodzinna –  

z usługami podstawowymi, dzielnicowymi i zielenią parkowa, 
- park dzielnicowy, 
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- środek sportowy ze stadionem i parkingami, 
- komunikacja, 
- usługi komercyjne. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
W większości zrealizowano ustalenia planu (oprócz zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, usług, zieleni parkowej). 

Wnioski ludności dotyczące realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
nie zostały uwzględnione, ze względu na brak opracowań szczegółowych. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

Utrzymanie dotychczasowej funkcji terenu – lokalnego ciągu powiązań 
ekologicznych z uwagi na: 
- środowisko przyrodnicze, 
- istniejące użytkowanie, 
- duże znaczenie dla przewietrzania miasta. 

Ze względu na położenie terenu w strefie ekologicznej i wnioski właścicieli 
nieruchomości wskazane jest zmniejszenie terenów pod zabudowę 
wielorodzinną, na rzecz zabudowy o niższej intensywności. 
Rozważenia wymaga rodzaj zabudowy mieszkaniowej i usług na terenach  
o funkcji ekologicznej. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie mogą 
spowodować ograniczenia drożności spływu mas powietrza. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- strefa bezpieczeństwa od terenów wojskowych koliduje z istniejącą zabudową  

i przeznaczeniem terenu, 
- tendencje do zabudowy terenów przeznaczonych pod zieleń parkowa. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 
- wprowadzenia nowego zagospodarowania (5 MW), 
- konieczność opracowania szczegółowej koncepcji dla terenów (7 ZP,  8 U,   

9 M). 
 
 

E – 13  Strefa doliny rzeki Przyrwy 
 
O. Obowiązujące plany:    MPO ZP m. Rzeszowa, 

MPS ZP „Baranówka”. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

Tereny lokalnego systemu powiązań ekologicznych obejmujące dolinę 
Przyrwy wraz z jej dolinkami bocznymi, do zagospodarowania jako; 

- tereny zieleni parkowej z lokalizacją urządzeń sportu i wypoczynku,  
z dopuszczeniem ekologicznej zabudowy mieszkaniowej, 

- tereny użytków rolnych, 
- tereny obiektów publiczno – społecznych, 
- tereny usług komercyjnych. 

Wykluczone jest zagospodarowanie uniemożliwiające lub ograniczające 
spełnienie tej funkcji. 
Przewiduje się utrzymanie w dotychczasowym użytkowaniu i objęcie ochroną 
prawną obiektu przyrodniczego „Dolina Przyrwy”. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
- na część tego terenu opracowano plan szczegółowy „Baranówka”, zgodnie  

z którym następuje realizacja zagospodarowania, 
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- zagospodarowanie terenów zieleni urządzeniami rekreacyjno – sportowymi, 
nie zostało zrealizowane, 

- zbyt intensywnie przebiega zabudowa mieszkaniowa na terenach zieleni 
nieurządzonej, dopuszczających zabudowę ekologiczną. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

Teren nadaje się pod funkcję wypoczynkowo – sportową ze względu na; 
- walory środowiska przyrodniczego, 
- poprawę warunków życia mieszkańców. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- tendencje właścicieli terenów do realizacji zabudowy mieszkaniowej na 

terenach zieleni nieurządzonej, 
- prywatna własność gruntów przeznaczonych pod urządzenia zieleni 

ogólnodostępnej. 
5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 

- potrzebę ochrony przed zainwestowaniem kubaturowym (1 ZP,  9 RZ,  8 ZN,   
6 ZN,  2 ZP,  3 ZP,  4 ZP), 

- potrzebę szczegółowego opracowania koncepcji zagospodarowania. 
 
 
E – 14  Strefa północna 
 
O. Obowiązujące plany    MPO ZP m. Rzeszowa, 

MPS ZP „Staromieście” (na części terenu od strony  
wschodniej . 

1. Dotychczasowe przeznaczenie: 
Tereny systemu powiązań ekologicznych łączące dolinę Wisłoka z otwartymi 

obszarami strefy podmiejskiej i parku w Miłocinie przewidywane do 
zagospodarowania jako; 
- tereny upraw rolnych i łąk, 
- ogrody działkowe, 
- usługi komunikacji samochodowej i kolejowej, 
- tereny zieleni urządzonej, 
- tereny przemysłowo – składowe, 
- usługi sportu. 
Na terenach przeznaczonych pod zieleń urządzoną dopuszcza się niezbędną 
zabudowę usługową i parkingi związane z terenami sportowymi i rekreacyjnymi. 
2. Stopień realizacji ustaleń: 
Nie zrealizowano zieleni parkowej oraz usług komunikacji samochodowej. 
3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

Przewiduje się, że funkcja ekologiczna tego terenu może ulec ograniczeniu  
w związku z wprowadzeniem funkcji komunikacyjnej, ze względu na; 
- położenie przy granicy miasta, 
- potrzeby terenowe na cele komunikacji ogólnomiejskiej. 

Strefa ekologiczna będzie wymagała korekty wynikającej z przeznaczenia 
terenu pod rozwój komunikacji. 
Z uwagi na sąsiedztwo gminy Świlcza i Trzebownisko obszary przygraniczne 
należy zagospodarować w porozumieniu z tymi gminami. 
4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
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- ograniczeniem dla inwestowania są gazociągi i linie energetyczne WN, 
- wnioski mieszkańców na zabudowę mieszkaniową , jednorodzinną na terenie 

rezerwowym pod komunikację. 
5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych ze względu na: 
- potrzebę ochrony przed zainwestowaniem kubaturowym (1. ZP). 

Zachodni teren tej strefy jest ważny dla wizerunku miasta, ponieważ położony jest 
przy trasie wylotowej na Kraków i jest korzystny dla lokalizacji usług o znaczeniu 
ponadlokalnym. 

 
 
P – 1  Strefa WSK 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, 
- Elektrociepłownia, 
- przyzakładowa szkoła zawodowa, 
- bazy budowlane, 
- tereny mieszkaniowo-usługowe, 
- tereny pod zakłady rzemieślniczo – usługowo – produkcyjne, 
- tereny upraw polowych i łąk, 
- tereny przemysłowo składowe. 

Tereny upraw polowych i łąk stanowiące ciąg spływu mas powietrza, na 
którym dopuszcza się zainwestowanie przemysłowo - składowe powinny być 
zagospodarowane pod warunkiem zapewnienia właściwej intensywności 
przewietrzania. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
Teren w większości zagospodarowany. Istnieją rezerwy pod zakłady 

rzemieślniczo – usługowe - produkcyjne i zainwestowanie przemysłowo-
składowe. 

3. Możliwości nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 
- teren 3URP można w większym stopniu przeznaczyć pod usługi. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- istniejąca rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na terenach 

przemysłowo składowych i rzemieślniczo produkcyjnych, 
- wnioski mieszkańców o zabudowę jednorodzinną na terenach przemysłowych, 
- uciążliwość zakładów produkcyjnych dla istniejącej zabudowy jednorodzinnej, 
- uciążliwość linii kolejowej dla istniejącej zabudowy jednorodzinnej. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych za względu na: 
- zmiana przeznaczenia terenów (URP, 6 PS.ZN, 3 URP, 4 PS). 

 
 
P-2   „Staroniwa – Zelmer” 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

- tereny przemysłowe zakładów przemysłowych, 
- tereny składów i baz. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
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Teren w dużej mierze zainwestowany. 
Małe rezerwy terenu w części północno-zachodniej. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 
- Utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- istnienie techników i szkoły zawodowej w strefie przemysłowej, 
- powstające obiekty usługowo-handlowe. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych: 
Obszary wymagające zmiany ustaleń ze względu na przekształcanie się tej 

strefy w usługową. 
 
 
 
 

P – 3   „Rejon ulic Reja i Baczy ńskiego” 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

- przemysł, składy, bazy, 
- tereny mieszkaniowo usługowe, 
- tereny użytkowane przez MON. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
Teren w całości zagospodarowany. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 
- przekształcenia terenów 2UR w tereny usługowe. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- dla terenów mieszkaniowych uciążliwe jest sąsiedztwo kolei, przemysłu, 

składów, 
- powstające obiekty usługowo-handlowe. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych: 
Obszary wymagające zmiany ustaleń ze względu na względu na 

przekształcenia się tej strefy w usługową. 
 
 

P – 4   „Nad rzek ą Przyrw ą” 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

- przemysł, składy, bazy, 
- tereny usług rzemiosła istniejące z dopuszczeniem innego zainwestowania. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
W większości zainwestowany zgodnie z ustaleniami planu 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 
- teren 2URP można przekształcić w strefę usługowo-handlową. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- istniejąca zabudowa mieszkaniowa przy ul. Warszawskiej utrudnia 

zainwestowanie usługowo handlowe na większą skalę. 
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5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych: 
Obszary wymagające zmiany ustaleń ze względu na przekształcenie się tej 

strefy w usługową. 
 
 

P – 5   „W rejonie ulic Trembeckiego i Siemie ńskiego” 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

- strefa przemysłowo składowa. 
2. Stopień realizacji ustaleń: 

Teren w całości zainwestowany. 
3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 

przeznaczenia: 
Nie przewiduje się zmiany zagospodarowania. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- strefa ochronna od zbiorników amoniaku. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych: 
Nie wymaga sporządzenia planów. 
 
 

P – 6   „Strefa urzą dzeń komunalnych i baz budowlano-monta żowych” 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 
- Elektrociepłownia „Rzeszów” wraz z rezerwą pod zakład utylizacji śmieci  

i rozbudowy oczyszczalni ścieków, 
- bazy budowlano przemysłowe. 
2. Stopień realizacji ustaleń: 

Teren w większości zainwestowany, zgodnie z planami. 
3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 

przeznaczenia: 
Utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
Teren leży w ciągu ekologicznym. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych: 
Rozszerzenie ustaleń o inne funkcje  publiczne uciążliwe np. schronisko dla 

psów. 
 
 

C – 1   Strefa  Śródmiejska 
 
0. Obowiązujące plany:    MPOZP m. Rzeszowa, 

MPZP „Nowe Miasto”. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: 

- usługi administracji ( obiekty będą publiczno-społeczne), 
- usługi centrotwórcze, 
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i ekstensywna, 
- usługi sportu i rekreacji, 
- zdrowia - szpital, 
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- parki, zieleń urządzona, 
- usługi komercyjne, handel, 
- kościoły, 
- tereny w użytkowaniu MON, 
- usługi nauki i oświaty, 
- usługi komunikacji, 
- obiekty użyteczności publicznej, 
- usługi kultury, 
Duża część terenu Śródmieścia objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej. 

2. Stopień realizacji ustaleń: 
Ustalenia planu są w większości zrealizowane. 

3. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 
Dotychczasowa wiodąca funkcja centrum miasta winna być zachowana. 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- teren przeznaczony jest pod zieleń urządzoną  i parking przy ulicach, obecnie 

zagospodarowany jako bazar handlowy i centrum ogrodnictwa, 
- stacja benzynowa na skrzyżowaniu  ul. Rejtana i Kopisto nie jest zgodna  

z ustaleniami planu przewidującą ten teren pod usługi ogólnomiejskie, 
centrotwórcze o funkcjach publiczno - społecznych, brak wskazanego w planie 
do opracowania koncepcji architektoniczno - urbanistycznej 
zagospodarowania całego zespołu. 

- nowopowstała zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Cegielnianej 
powstała niezgodnie z ustaleniami planu, teren przeznaczony był na zieleń 
parkową, usługi dzielnicowe i ogólnomiejskie o luźnych formach zabudowy, 
oraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 

5. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych: 
Obszar centrum wymaga sporządzenia planów w całości ze względu na; 
- zmianę przeznaczenia niektórych terenów, 
- konieczność zmiany ustaleń które są zbyt ogólne i niejednoznaczne, 
- konieczność uporządkowania i podniesienia rangi reprezentacyjnej tkanki 

miejskiej, 
- potrzeby użyteczności historycznej założeń urbanistycznych. 
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ZMIANA NR 1/1/2004 STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA W REJONIE 
HOTELU „RZESZÓW” 
 
0. Obowiązujące plany:   brak. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi 

oraz kierunkami zawartymi w Studium. 
2. Plan obowiązujący do 31 grudnia 2003 r. MPO ZP m. Rzeszowa, 
3. Stopień realizacji ustaleń planów. 

- teren częściowo zagospodarowany zgodnie z uprzednio obowiązującym 
planem; nie zrealizowano w całości programu dotyczącego układu 
komunikacji lokalnej oraz terenów komunikacji samochodowej , 

4. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 
- należy kontynuować dotychczasowe projektowane funkcje terenu, 

w szczególności w zakresie lokalnego układu komunikacji, 
- wskazane jest uzupełnienie terenów usługowych oraz zastąpienie części 

terenów pod komunikację samochodową terenem usług komercyjnych  
z możliwością realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 , 

- wskazana jest korekta fragmentu lokalnego układu komunikacyjnego ze 
względu na możliwość realizacji obiektów, o których mowa wyżej, 

5. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: brak 
6. Obszar wymagające sporządzenia planów miejscowych, ze względu na: 

- wprowadzenia nowych form zabudowy i zagospodarowania terenów, 
- dopuszczenie możliwości realizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2, 
- uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego, 
- potrzebę ochrony przed zainwestowaniem terenów przewidywanych pod 

komunikację publiczną i zieleń. 
 
ZMIANA NR 3/3/2004 STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA W REJONIE 
UL. KAROWEJ I KOPISTO   
 
0. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  brak. 
1.Dotychczasowe przeznaczenie: zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi 

oraz kierunkami zawartymi w Studium. 
2. Plany obowiązujące do 31 grudnia 2003 r.:  MPOZP m. Rzeszowa, 

 MPOZP „Nowe Miasto”. 
3. Stopień realizacji ustaleń planów: 

- teren częściowo zagospodarowany, zgodnie z dotychczas obowiązującymi 
planami; nie zrealizowano w całości programu dotyczącego komunikacji 
lokalnej oraz terenów koncentracji funkcji publiczno – społecznych 
ogólnomiejskich. 

4. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

- należy kontynuować dotychczasowe projektowane funkcje terenu 
w szczególności w zakresie terenów zieleni oraz lokalnego układu 
komunikacji, 
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- wskazane jest uzupełnienie terenów koncentracji funkcji publiczno – 
społecznych ogólnomiejskich o usługi komercyjne z możliwością realizacji 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 , 

- wskazana jest korekta fragmentu lokalnego układu komunikacyjnego ze 
względu na możliwość realizacji obiektów, o których mowa wyżej. 

5. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: brak. 
6. Obszar wymagający sporządzenia planów miejscowych, ze względu na: 

- wprowadzenia nowego zagospodarowania, na obszarze niezainwestowanym, 
- dopuszczenie możliwości realizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2, 
- uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego, 

 -  potrzebę ochrony przed zainwestowaniem terenów przewidywanych pod 
komunikację publiczną i zieleń.  

 
ZMIANA NR 5/5/2004 STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA  
PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 

 
0. Teren nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: brak. 
2. Stopień realizacji ustaleń:  

- teren w większości zagospodarowany na podstawie ustaleń Miejscowego Planu 
Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, który stracił moc 
w dniu 31 grudnia 2003r. 

3. Możliwość zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego przeznaczenia: 
- utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania – teren usług z dopuszczeniem 
nowej funkcji handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m². 

4. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: 
- brak kolizji; dodatkowa funkcja uzupełni program funkcjonalny terenu. 

5. Obszar wymagający sporządzenia planów miejscowych: 
- teren wymagający sporządzenia planu ze względu na dopuszczenie lokalizacji 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m². 
 

 
ZMIANA NR 10/5/2005 STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA W REJONIE 
POŁUDNIOWEGO ODCINKA UL. REJTANA . 

 
 
0. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

1) MPZP nr 10/7/96 zespołu usług publicznych i komercyjnych na osiedlu 
„Nowe Miasto” w Rzeszowie 

1. Dotychczasowe przeznaczenie: zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi 
oraz kierunkami zawartymi w Studium. 

2. Plany obowiązujące do 31 grudnia 2003 r.: 
1) MPOZP m. Rzeszowa: 

3. Stopień realizacji ustaleń planów: 
4. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 

przeznaczenia: 
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1) należy kontynuować dotychczasowe projektowane funkcje terenu 
w szczególności w zakresie terenów zieleni oraz lokalnego układu 
komunikacji, 

2) wskazane jest uzupełnienie terenów koncentracji funkcji publiczno – 
społecznych ogólnomiejskich o usługi komercyjne z możliwością realizacji 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 , 

3) wskazana jest korekta fragmentu lokalnego układu komunikacyjnego ze 
względu na możliwość realizacji obiektów, o których mowa wyżej. 

5. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: brak. 
6. Obszar wymagający sporządzenia planów miejscowych, ze względu na: 

1) wprowadzenia nowego zagospodarowania, na obszarze nie 
zainwestowanym, 

2) dopuszczenie możliwości realizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 400 m2, 

3) uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego, 
potrzebę ochrony przed zainwestowaniem terenów przewidywanych pod 
komunikację publiczną i zieleń . 
 
 
ZMIANA NR 13/1/2006 STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA 
PRZY UL. LUBELSKIEJ W RZESZOWIE 
 
0. Obowiązujące plany: MPZP STAROMIEŚCIE-WYGODA 
MPZP SRAROMIEŚCIE-WEŁÓWKA 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi 
oraz kierunkami zawartymi w Studium. 
2. Na fragmencie obszaru plan obowiązujący do 31 grudnia 2003 r. MPO ZP m. 
Rzeszowa, 
3.Stopień realizacji ustaleń planów. 
- teren nie został zagospodarowany zgodnie obowiązującymi planami. 
4. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 
- należy kontynuować dotychczasowe projektowane funkcje terenu, 
- wskazane jest uzupełnienie terenu o teren usług komercyjnych 
z możliwością realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2

 , 
- wskazana jest korekta fragmentu lokalnego układu komunikacyjnego ze 
względu na możliwość realizacji obiektów, o których mowa wyżej, 
5. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: kolizja z terenami wskazanymi 
pod zieleń w aktualnie obowiązujących MPZP. 
6. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych, ze względu na: 
- dopuszczenie możliwości realizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
- potrzebę ochrony przed zabudowaniem terenów, które nie powinny być 
zabudowane, 
- wprowadzenia nowych form zabudowy i zagospodarowania terenów. 
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ZMIANA NR 14/2/2006 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA W REJONIE 
AL.W.WITOSA I UL: WYSPIA ŃSKIEGO 
 
7. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:   brak. 
8. Dotychczasowe przeznaczenie: zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi 

oraz kierunkami zawartymi w Studium.  
9. Stopień realizacji ustaleń planów: 

1) teren częściowo zagospodarowany;  
2) zagospodarowanie terenu zgodne z dotychczas obowiązującym 

planem;  
10. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 

przeznaczenia: 
1) kontynuacja dotychczasowych funkcji terenu, w szczególności w 

zakresie usług sportu, ogólnodostępnej zieleni towarzyszącej, oraz 
funkcji publiczno-społecznych; 

2) uzupełnienie ww funkcji o usługi komercyjne, z możliwością realizacji 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 ,oraz 
powyżej 2000 m2; 

11. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: brak. 
12. Obszar wymagający sporządzenia planów miejscowych, ze względu na: 
− wprowadzenie nowego zagospodarowania, na obszarze niezainwestowanym, 
− dopuszczenie możliwości realizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 400 m2, oraz powyżej 2000 m2; 
− uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego, 
− potrzebę ochrony przed zainwestowaniem terenów przewidywanych pod 

komunikację, publiczne tereny rekreacyjno-sportowe i zieleń . 
 
 

ZMIANA NR 15/1/2007 STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA POMIEDZY 
ULICAMI JAGIELLO ŃSKĄ, LISA – KULI I MOCHNACKIEGO W RZESZOWIE . 

 
0. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:   

brak. 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi oraz kierunkami zawartymi w Studium. 
2. Plany obowiązujące do 31 grudnia 2003 r.:  MPOZP m. Rzeszowa: 
3. Stopień realizacji ustaleń planów: 

• teren został zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi 
planami 

4. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

• utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania – teren 
usług z dopuszczeniem nowej funkcji handlu o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000m². 

• należy kontynuować dotychczasowe projektowane funkcje 
terenu  
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• wskazana jest korekta fragmentu lokalnego układu 
komunikacyjnego ze względu na możliwość realizacji 
obiektów, o których mowa wyżej. 

5. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: brak. 
6. Obszar wymagający sporządzenia planów miejscowych, ze względu 

na: 
• wprowadzenia nowych form zabudowy i zagospodarowania 

terenu, 
• dopuszczenie możliwości realizacji obiektów handlowych o 

powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
• uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego, 
• potrzebę ochrony przed zainwestowaniem terenów 

przewidywanych pod komunikację publiczną i zieleń . 
 
 
ZMIANA NR.18/4/2007 STUDIUM UWARUNKOWA Ń KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA DLA 
OSIEDLA PRZYBYSZÓWKA W CZ ĘŚCI XVIIIA -DWORZYSKO, WŁĄCZONEGO 
DO MIASTA RZESZOWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 2007 ROKU. 
 

0. Obowiązujące plany: brak 
1. Dotychczasowe przeznaczenie: zgodnie ze strukturą funkcjonalno-

przestrzenną zawartą w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Świlcza – uchwaloną 30 grudnia 
2002, obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej – wyłączone z zabudowy  
i rolno – osadnicze. 

2. Plany obowiązujące do 31 grudnia 2002 r.- Miejscowy Plan Ogólny 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza. 

3. Stopień realizacji ustaleń  planów: brak 
4. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 

przeznaczenia : 
• należy kontynuować dotychczasowe projektowane funkcje terenu jedyni  

w zakresie zabudowy jednorodzinnej w rejonie od ulicy Krakowskiej  
w kierunku północnym do nowoprojektowanych terenów przemysłowo-
usługowych i terenami zabudowy wielorodzinnej odgrodzonych od w/w 
zabudowy jednorodzinnej terenami zieleni izolacyjnej oraz terenami 
przewidzianymi pod komunikację drogową; 

5. Obszar wymagający sporządzenia planów miejscowych, ze względu na:   
• konieczność integracji funkcjonalno-przestrzennej z miastem poprzez  

zaprojektowanie nowych funkcji miastotwórczych na terenach 
wiejskich, 

• potrzebę zabezpieczenia terenów dla realizacji lokalnych celów 
publicznych; 

• potrzebę objęcia ochroną obszarów ze względu na przepisy 
szczególne, istniejące uwarunkowania środowiska przyrodniczego, 
zagrożenia środowiskowe i potrzebą ochrony przed zainwestowaniem 
kubaturowym oraz potrzebę ochrony miejsc o szczególnych 
wartościach krajobrazowych, 
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• potrzebę wyznaczenia obszarów pod zabudowę mieszkaniową 
wynikającą z potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
wspólnoty samorządowej, 

• potrzebę wyznaczenia obszarów przewidzianych do zorganizowanej 
działalności inwestycyjnej, 

• potrzebę wskazania obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych  
o  powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

 
 
ZMIANA NR 19/5/2007 STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA W REJONIE 
ULIC DYMNICKIEGO I SŁOWACKIEGO  

 
7. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  

� brak. 
8. Dotychczasowe przeznaczenie: zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi oraz kierunkami zawartymi w Studium. 
9. Plany obowiązujące do 31 grudnia 2003 r.: MPOZP m. Rzeszowa: 
10. Stopień realizacji ustaleń planów: 

• teren został zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi 
planami 

11. Możliwość nowego zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

• utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania – teren 
usług z dopuszczeniem nowej funkcji handlu o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000m². 

• należy kontynuować dotychczasowe projektowane funkcje 
terenu  

12. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: brak. 
13. Obszar wymagający sporządzenia planów miejscowych, ze względu 

na: 
• wprowadzenia nowych form zabudowy i zagospodarowania 

terenu, 
• dopuszczenie możliwości realizacji obiektów handlowych 

 o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
• uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego, 
• potrzebę ochrony przed zainwestowaniem terenów 

przewidywanych pod komunikację publiczną i zieleń . 
 

 
[ZMIANA NR 23/4/2008 STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA PRZY 
UL.LWOWSKIEJ W RZESZOWIE. 
 

0. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:   
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 19/1/2000 
Wilkowyja - Kamionka Przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie uchwalony 
uchwałą Nr XLII / 215 /2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 
2005 r. 
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1. Dotychczasowe przeznaczenie: zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi oraz kierunkami zawartymi w Studium. 

2. Plany obowiązujące do 31 grudnia 2003 r.:  MPOZP m. Rzeszowa. 
3. Stopień realizacji ustaleń planów: 

• Nie nastąpiło zagospodarowanie na terenie objętym planem. 
4. Możliwość zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 

przeznaczenia: 
• Należy kontynuować dotychczasowe projektowane funkcje 

terenu – teren usług komercyjnych z dopuszczeniem nowej 
funkcji handlu o  powierzchni sprzedaży powyżej 2000m². 

5. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: brak. 
6. Obszar wymagający sporządzenia planów miejscowych, ze względu 

na: 
• dopuszczenie możliwości realizacji obiektów handlowych  

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
• uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego  

w związku z wprowadzeniem nowych form zabudowy  
i zagospodarowania terenu , 

• potrzebę ochrony przed zainwestowaniem terenów 
przewidywanych pod komunikację publiczną.]23 

 
[ZMIANA NR 24/1/2009 STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA 
W REJONIE AL. ARMII KRAJOWEJ W RZESZOWIE. 
 

0. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:   Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 17/3/99 zespołu usług 
nieuciążliwych w rejonie al. Armii Krajowej w Rzeszowie, uchwalony 
uchwałą Nr XLI/175/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7  listopada 
2000 r., objętego zmianą Nr 1/53/4/02 uchwaloną uchwałą 
XXIV/79/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
1 czerwca 2004 r. 

1.  Dotychczasowe przeznaczenie: zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi oraz kierunkami zawartymi w Studium. 

2. Plany obowiązujące do 31 grudnia 2003 r.: MPOZP m. Rzeszowa. 
3. Stopień realizacji ustaleń planów: część terenu została 

zagospodarowana zgodnie z obowiązującą zmianą Nr 1/53/4/02 MPZP 
Nr 17/3/99: został wybudowany obiekt handlowy ”Makro”. 

4. Możliwość zagospodarowania w aspekcie dotychczasowego 
przeznaczenia: 

• Należy kontynuować dotychczasowe projektowane funkcje 
terenu w zakresie usług komercyjnych, w tym usług 
komercyjnych  z możliwością realizacji obiektów handlowych 
 o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m². 

5. Kolizje z istniejącą i przewidywaną funkcją terenu: brak. 
6. Obszar wymagający sporządzenia planów miejscowych, ze względu 

na: 
• dopuszczenie możliwości realizacji obiektów handlowych  

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
• uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego 
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• ustalenie zasad obsługi  w infrastrukturę techniczną i komunikację 
 
WNIOSKI DO KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYNIKAJ ĄCE  
Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA TERENÓW 
 
Na terenie miasta Rzeszowa istnieje duża grupa obszarów wymagających 
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  ze 
względu na: 
– potrzebę zabezpieczenia terenów dla realizacji lokalnych celów publicznych; 
▪ tereny przy Alei Rejtana i Alei Niepodległości, 
▪ teren Dworca PKP, 
▪ tereny w centrum miasta, 
▪ tereny przy ul Lubelskiej i ul. Warszawskiej, 
▪ tereny Drabinianki i Zalesia, 
▪ tereny przeznaczone na te cele na nowo powstałych i projektowanych 

osiedlach mieszkaniowych, 
 
− potrzebę objęcia ochroną obszarów; ze względu na przepisy szczególne, 

istniejące uwarunkowania środowiska przyrodniczego, zagrożenia środowiskowe  
i potrzebą ochrony przed zainwestowaniem kubaturowym oraz potrzebę ochrony 
miejsc o szczególnych wartościach krajobrazowych. 
▪ tereny doliny rzeki Wisłok, 
▪ tereny doliny potoku Przyrwa, 
▪ tereny doliny potoku Strug, 
▪ tereny doliny Młynówka, 
▪ tradycyjne układy osiedli wiejskich jak Słocina, Przybyszówka, 
▪ główne ciągi przewietrzania miasta, 

 
− potrzebę wyznaczenia obszarów pod zabudowę mieszkaniową wynikającą  

z potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej; 
▪ tereny na południe od ul. Ustrzyckiej, 
▪ tereny Staromieścia, 
▪ tereny Drabinianki, 
▪ tereny przy ul. Olbrachta, 
▪ tereny przy ul. Podkarpackiej, 
▪ tereny na południe od ul. Staroniwskiej, 

 
− potrzebę wyznaczenia obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalności 

inwestycyjnej; 
▪ tereny przy ul. Lwowskiej, 
▪ tereny przy ul. Lubelskiej, 
▪ tereny przy projektowanej północnej obwodnicy miasta, 
▪ tereny przy ul. Krakowskiej, 
▪ tereny przy Alei Armii Krajowej, 
 

− potrzebę zabezpieczenia terenów dla realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych; 
▪ tereny przy ul. Kopisto, 
▪ tereny Zalesia, 
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▪ tereny przy Alei Powstańców Warszawy, 
▪ tereny w centrum miasta, 

 
− potrzebę przekształceń i rehabilitacji terenów; 
▪ tereny Przybyszówki, 
▪ tereny Pobitna, 
▪ tereny Słociny, 
▪ tereny Drabinianki, 
▪ tereny Zalesia, 
▪ tereny Staroniwy. 

 
− potrzebę wskazania obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2: 
� teren przy Al. Piłsudskiego (ozn. UC.1); 
� teren przy Al. Kopisto (ozn. UC.2); 
� teren przy ul. Przemysłowej (ozn. UC.3); 
� teren przy ul. Lubelskiej (ozn.UC.4). 
� teren przy ul. Rejtana (ozn. UC .5). 
� teren pomiędzy ulicami Jagiellońską, Lisa – Kuli i Mochnackiego ( ozn. UC. 6), 
� teren w rejonie al. W.Witosa i ul:Wyspiańskiego (UC.7). 
� teren w rejonie ulic Dymnickiego i Słowackiego  ( ozn. UC. 8) 
� teren w rejonie ul. Lwowskiej ( ozn. U/UCXV 

01) 
� teren Osiedla Przybyszówka. 
� teren w rejonie Al. Armii Krajowej w Rzeszowie (ozn. U/UCXII

01) 
 
 

 

− potrzebę integracji funkcjonalno - przestrzennej z miastem obszarów 
przyłączonych po 2005 r.; 

� Osiedle Przybyszówka w części XVIIIA - Dworzysko, włączone  do miasta 
Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 roku.  




