








 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr XXXV/697/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 221/7/2011 - część 1,  
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004  
„Przybyszówka – Kantorówka” – 1 przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie 

 
 Uchwała Nr XI/238/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 221/7/2011 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 „Przybyszówka – Kantorówka” -1 przy 
ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie, została podjęta przez Radę Miasta Rzeszowa w dniu 31 maja 2011 r. 
 Teren objęty zmianą planu połoŜony jest w zachodniej części miasta Rzeszowa i przylega do  
ul. bł. Karoliny Kózki. Obejmuje obszar o powierzchni około 0,76 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
3U, przeznaczony pod usługi komercyjne. 
 Z wnioskiem do Prezydenta Miasta Rzeszowa o zmianę miejscowego planu wystąpił inwestor, który 
prosi o zmianę ustaleń planu w odniesieniu do terenu 3U i dopuszczenia funkcji mieszkaniowej związanej  
z usługą. 
 
 Przedmiotem opracowania zmiany planu, jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu  
w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami występującymi na terenie objętym zmianą, wynikłymi po 
uchwaleniu miejscowego planu.  
 
 Przeprowadzona analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności 
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „Studium” wykazała, Ŝe istnieje moŜliwość przeznaczenia 
zagospodarowania terenów w sposób określony we wniosku. 
 
 Projekt zmiany planu Nr 221/7/2011 - część 1, wraz z niezbędnymi dokumentami planistycznymi,  
w tym prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych został opracowany zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). 
 
 W trakcie sporządzania projektu zmiany miejscowego planu przeprowadzono strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko z zapewnieniem udziału społeczeństwa, stosownie do wymogów ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 
 
 Zmiana projektu planu została sporządzona z dochowaniem obowiązujących procedur wynikających  
z ww. ustaw. 
 
 Po przeprowadzonej analizie urbanistycznej, mając na uwadze wniosek inwestora, teren przedmiotowy 
oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 4U/MN, przeznacza się pod zabudowę usługową  
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. 
 
 Projekt zmiany Nr 221/7/2011 miejscowego planu wraz z nieuwzględnionymi uwagami przedkłada się 
Radzie Miasta Rzeszowa do uchwalenia.  
 
 Szczegółowy opis rozpatrzenia uwag, wraz z uzasadnieniem zawiera załącznik nr 3 do uchwały.  
 

 

 

 

 

 

 


