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UCHWALA NR XLl/175/2000 
RADY MIASTA RZESZOWA 
z dnia 7 listopada 2000 roku 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowanla Przestnennego 
Nr 171 31 99 zespolu uslug nieuci<tzliwych w rejonie alei Armii Krajowej w Rzeszowie 

Dzialajqc na podslawie art. 18 us\. 2 plct . 15 i art. 40 us\. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Iekst jednolrty Oz. U. z 1996 r. Nr 13, poz, 74, z pazn . zm.) oraz 
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przeslrzennym (Ieksl jednolrty 
Oz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pMn. zm .) 

RADA MIASTA RZESZOWA 
uchwala co nas~puje : 

I. PRZEPISY OG6LNE 

§ 1 

1. 	 Uchwala si~ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przeslrzennego Nr 171 31 99 zespolu 
uslug nieuciqzliwych w rejonie alei Armii Krajowej w Rzeszowie, zwany dalej planem . 

2. 	 Integralnq cz~Sciq planu jest rysunek planu w skali 1 : 1 000, sianowiqcy zalqcznik 
do uchwaly, obowiqzujqcy w zakresie okreslonym legendq. 

§2 

Plan obejmuje obszar 0 pow. okolo 10,19 ha p%zony we wschodniej cz~sci miasla, 
w rejonie Alei Annii Krajowej w Rzeszowie, od slrony p6lnocnej - przy projelctowanej drodze 
o funkcji g!6wnej. 

§3 

1. Ustala si~: 

1) przeznaczenie teren6w, oznaczonych na rysunku planu symboiem UH. 0 powierzchni 
okolo 9, 11ha, pod us/ugi komercyjne nieuciqzliwe, 

2) przeznaczenie leren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolem UH/ZN, 0 powierzchni 
okolo 1,08ha, pod us/ugi komercyjne nieuciqZliwe, parkingi i zielen urzqdzonq. 

2. Zasady i warunki zagospodarowania teren6w zoslaly okreslone w .Przepisach 
szczeg6lowych" uchwaly . 

§4 

Linie rozgraniczajqce orienlacyjne zostanq uScislone w decyzjach adminislracyjnych, 
ich przebieg moze bye skorygowany, pod warunkiem, ze nie wykluczy to mozliwosci 
zagospodarowania leren6w zgodnie z uslaleniami planu. 



§5 

lIekroe w uchwale jest mowa 0 : 

1) dominancie - naleZy przez to rozumiec charakterystycznie ukszta1towane elewacje 
obiekt6w lub ich fragmenty, obiekty, zespoly obiekt6w lub zespoly przestrzenne 
o cechach indywidualnych , wyrotniajqce si~ w danym srodowisku, przyczyniaj~ si~ 
do identyfikacji, pozwalajqce na latwq orientacj~ w terenie, 

2) infrastnJkturze technicznej - nalety przez to rozumiec obiekty i urza.dzenia 
techniczne sluza.ce zaspokajan iu potrzeb by10wych i gospodarczych w danym 
ukladzie osadniczym, na kt6re skladajq si~ : system komunikacji i transportu ( drog i, 
ulice, itp. ) oraz uzbrojenia (wodocia.gi kanalizacja, sieci energetyczne 
i te lekomunikacyjne itp.), 

3) linii rozgran iczaj'l.cej scisle okreSlonej - naleZy przez to rozumiec lini~ 

wyznaczajqca. granice teren6w 0 rMnych funkcjach lub r6inych zasadach 
zagospodarowania, kt6rej przebieg jest obowia.zuja.cy i nie podlega korygowaniu 
w procedurze wydawania decyzji administracyjnych, 

4) linii rozgraniczaj'l.cej orientacyjnej - naleiy przez to rozumiee linic< wyznaczajqc<l, 
granice teren6w 0 rMnym sposobie przeznaczenia i uty1kowania, kt6rej przebieg 
zgodnie z ustaleniami planu , moze bye korygowany w ramach procedury wydawania 
decyzji administracyjnych , jednakie bez naruszenia istotnych ustalen planu, 
w szczeg61noSci przeznaczenia terenow, 

5) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalety przez to rozumiee grani~, kt6rej nie 
naleZy przekraczac przy lokalizowaniu zabudowy, 

6) miejscach postojowych - nalezy przez to rozumiee wydzie lone parkingi 
wie/ostanowiskowe, a takie garaie naziemne, galate podziemne oraz grupy miejsc 
parkingowych wzdlut ulic, 

7) przeznaczeniu teren6w - naleZy przez to rozumiec funkcjt;) terenu, czyli spos6b 
uiy1kowania terenu, ustalony w planie zagospodarowania przestrzennego, 

8) uslugach komercyjnych  nalety przez to rozumiec uslugi 0 charakterze rynkowym, 
nastawione na osia.gnit;lde zysku, 

9) uslugach nieuci<\.i.liwych - naleZy przez to rozumiee uslugi zwia.zane z obiektami nie 
zaliczanymi do szczeg61nie pogarszajqcych stan srodowiska i zdrowia ludzi lub 
mog<:tCych pogorszyc stan srodowiska, nie emitujqce nieprzyjemnych zapach6w, 
widocznych dym6w i opar6w, nie wymagajqce skladowania odpad6w na otwartej 
przestrzeni, a takie nie generujqce halasu 0 dutym natt;lieniu w porze nocnej (np. 
lokale gastronomiczne z dzialalnosciq nocna.) oraz nie powodujqce innych 
uciqiliwosci poza granicami nieruchomosci, 

10) wysokosci zabudowy - nalety przez to rozumiec wysokosc obiektu mierzona. 
w kondygnacjach uiy1kowych, 

11) strefie zalewowej - naleZy przez to rozumiec grani~ wyznaczajqca. obszar 
naraiony na zalewanie wodami powodziowymi Q 1i Q 5, 

12) otwarciu widokowym - naleiy przez to rozumiec zagospodarowanie obszaru 
znajduja.cego sit;) pomit;ldzy miejscem otwarcia, a obiektem lub obszarem, na kt6re 
jest otwarcie , w spos6b nie zakl6cajqcy wartosci widokowych oraz krajobrazowych . 



II. PRZEPISY SZCZEG6WWE 


PRZEZNACZENIE, ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OBSt.UGI KOMUNIKACYJNEJ 

TEREN6w 


§6 

1. 	 Teren 0 powierzchni okolo 8,33ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UH, 
przeznacza si~ pod nieuciqi:liwe uslugi komercyjne, realizowane w formie 
zorganizowanej dzialalnosci inwestycyjnej, a taki:e pod komunikacj~ oraz niezb~dne 
urzqdzenia inzynieryjne i stacje transfornnatorowe, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych 

zasad: 

1) linie rozgraniczajqce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczajqce wewn~trzne: orientacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 
3) linia zabudowy nieprzekracza\na - 25m od kra~dzi jezdni, projek1owanej ulicy gl6wnej, 

znajdujqcej si~ poza obszarem obj~tym granicami p\anu, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KB .2.Go1/2, 

4) wysokosc zabudowy - do 12m , 
5) przy zagospodarowaniu terenu naleZy uwzg\~dnit: 

a) uwarunkowania i wytyczne konserwatorskie wynikajqce z wyst~powania stanowisk 
archeologicznych, k16rych Iokalizacj~ okreslono orientacyjnie na rysunku planu, 

b) uwarunkowania wynikajqce z zasi~u oddzialywania w6d stuletnich, okreslonego na 
rysunku p\anu, 

c) naturalne uksztaltowanie terenu, 
dl koniecznose zapewnienia kontynuacji ciqg6w pieszo-rowerowych wyznaczonych na 

terenach sqsiednich - zgodnie z rysunkiem planu, 
e) otwarcie widokowe na zabytkowy kosci6! w Slocinie oraz na panoram~ pag6rza -

zgodnie z rysunkiem planu, 
6) elewacje obiek1u bqdi: zespolu obiek16w - ksztaltowane ze szczeg61nq dbaloSciq 

o rozwiqzania plastyczne i archrtek1oniczne, z zastosowaniem w szczeg61noSci 
nast~pujqcych element6w elewacyjnych: 
a) podstawowych : cegly klinkierowej. okladziny kamiennej. szklanych scian 

oslonowych, 
b) uzupelniajqcych: element6w drewnianych, stalowych, tynk6w elewacyjnych, 

roslinnoSci pnqcej - jako ;z.ywego ma\erialu" ksztaltujqcego elewacj~ obiek16w, 
7) wszystkie obiek1y powinny odznaczac si~ jednorodnq stylistykq i charak1erem zabudowy 

oraz !worzye harmonijnq caIosc, 
8) 	 obszar, oznaczony na rysunku planu symbolem ZI - wydzielony liniq wewn~trznego 

podzialu - przeznacza si~ pod zieleri izolacyjnq, chroniqCG, istniejqCG, zabudow~ 
mieszkaniowq przed uciqzliwosciami zabudowy uslugowej oraz zespolu parking6w, 

9) 	 obszar, oznaczony na rysunku planu symbolem UH/ZP, 0 szerokosci ok. 50m 
wydzielony liniq wewn~trznego podzialu - przeznacza si~ pod nieuciqzliwe uslugi 
komercyjne powiqzane przestrzennie i funkcjonalnie z zespolem zieleni parkowej, 
z pozostawieniem min.50% powierzchni obszaru czynnej biologicznie, 

10) dopuszcza si~ podzial terenu na dzialki budowfane, kt6rych wielkosc, kszta/t, dost~p do 
dragi publicznej i wyposaZenie w urzqdzenia infrastruktury technicznej spelniajq warunki 
zagospodarowania \erenu wynikajqce z ustaw i akt6w prawa miejscowego, 
a w szczeg61nosci zasady zagospodarowania terenu okreslone w niniejszej uchwale, 

11) dopuszcza si~ lokalizacj~ na dachu (lub na dachach) urzqdzeri technicznych 
niezb~dnych dla funkcjonowania obiektu (Iub obiek16w), k16rych wysokosc tqcznie 
z zabudowq moze wynosic do 18,Om, nie dotyczy to reklam i znak6w handlowych. 

2. 	 Zasady obslugi komunikacyjnej terenu : 



1) dost~pnosc komunikacyjna kolowa 
a) podstawowa - od projektowanej ulicy gl6wnej, znajdujetcej si~ poza obszarem 

obj~tym granicami planu, oznaczonej na rysunku planu symbolem KB.G01/2, 
b) 	 uzupelniajetca - ad al. Armii Krajowej, przez teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDIZU, wydzielony liniami wewn~trznego padziaiu, w ramach 
znajdujetcego si~ poza obszarem obj~tym granicami planu - terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2UH, 

2) miejsca postojowe w zieleni urzetdzonej, w iloSci • 
a) min.1 miejsce na 30 m2 powierzchni ui:ytkowej uSlugowej - na powierzchni terenu 

lub pod powierzchniet terenu, 
3) 	 otoczenie plac6w parkingowych i manewrowych naleZy obsadzic zieleniet (drzewa 

w szpalerach nie rzadziej nit co 10m), pomi~dzy miejscami postojowymi naleiy 
r6wnomiemie rozmieScic stanowiska 0 wymiarach 2,4m x 4,Bm dla drzew: w ilosei ok. 
1 stanowisko zieleni na 40 miejsc postojowych, nie dotyczy to plac6w manewrowych dla 
samochod6w dostawczych. 

§7 

1. 	 Teren 0 powierzchni 01<.010 1,OBha oznaczony na rysunku planu symbolem 2UHIZU, 
przeznacza si~ pod nieuei<tZliwe uslugi komercyjne, realizowane w formie 
zorganizowanej dzialalnosa inwestycyjnej, a taki:e pod parkingi, zielen urzetdzonCl., 
z dopuszczeniem lokalizacji niez~dnych urzetdzen inZynieryjnych stacji 
transfonnatorowych, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad: 

1) linie rozgraniczajltce seisle okres/one - zgodnie z rysunkiem p/anu, 

2) linie rozgraniczajetce wewn~trzne: onentacyjne - zgodnie z rysunkiem planu, 

3) linia zabudowy nieprzekraczalna - 25m ad I<.raw~dzi jezdni, projektowanej ulicy gl6wnej , 


znajdujqcej si~ poza obszarem obj~tym granicami planu, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KB .2 .G01/2, 

4) wysokosc zabudowy - do 12m, 
5) min .30% terenu powinno pozostac biologicznie czynne, 
6) przy zagospodarowaniu terenu nalety uwzgl~dnic: 

a) koniecznosc zapewnienia splywu powietrza na osi p6lnoc - poIudnie, 
b) uwarunkowania wynikajetce z zasi~gu oddzialywania w6d dwudziestoletnich, 

ol<.reslonego na rysunl<.u planu, 
7) elewacje obiektu betdZ zespolu obiekt6w - ksztaltowane ze szczeg61net dbaloSciet 

o rozwietzania plastyczne i archrtektoniczne, z zastosowaniem w szczeg6/nosci 
nast~pujetcych element6w elewacyjnych: 
a} podstawowych : cegly l<.Iinkierowej, okladziny kamiennej, szklanych wan 

oslonowych, 
b) uzupe/niajqcych: e/ement6w drewnianych, stalowych, lynk6w e/ewacyjnych, 

roslinnosei pnetcei - jako .zywego materialu" ksztaltujetcego elewacj~ obiekt6w, 
8) obszar, oznaczony na rysunl<.u planu symbolem ZU 0 szerokoSci ok. 15m - wydzielony 

liniet wewn~trznego podziaiu - przeznacza si~ pod zieleri urzetdzOnet, 
9) 	 wszystkie obiekty powinny odznaczac si~ jednorodnet stylistyket i charakterem zabudowy 

oraz tworzyc hamnonijnet calost z zespolem zabudowy, oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1 UH, 

10) dopuszcza si~ podzial terenu na dzialki budowlane, kt6rych wielkosc, ksztalt, dost~p do 
drogi publicznej i wyposai:enie w urzetdzenia infrastruktury technicznej spelniajet warunki 
zagospodarowania terenu wynikajqce z ustaw i akt6w prawa miejscowego, 
a w szczeg61nosci zasady zagospodarowania terenu okreslone w niniejszej uchwale, 

11) dopuszcza 	 s i~ lokalizacj~ na dachu (Iub na dachach) urzetdzeri technicznych 
niezb~dnych dla funkcjonowania obiektu Club obiekt6w), kt6rych wysokosc tqcznie 
z zabudowq moze wynosic do 18,Om, nie dotyczy to reklam i znak6w handlowych . 



2. 	 Zasady obslugi komunikaeyjnej terenu : 
1) 	 dost~pnosc komunikacyjna kolowa - od projelctowanej uliey gl6wnej, znajdujqcej si~ 

poza obszarem obj~tym granicami planu, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
K8.Go112, 

2) miejsca postojowe realizowane w granicaeh terenu w ilosci : 
a) min .1 miejsce na 30 m' powierzehni uZytkowej uslugowej - na powierzchni terenu 

lub powierzehniq terenu, 
3) 	 otoczenie plac6w par1<ingowych i manewrowych naleZy obsadzic zieleniq (drzewa 

w szpaleraeh nie rzadziej nit co 10m), pomi~dzy miejscami postojowymi nalezy 
r6wnomiernie rozmiescic stanowiska 0 wymiarach 2,4m x 4,8m dla drzew: w ilosci ok. 
1 stanowisko zieleni na 40 miejsc postojowyeh, nie dotyczy to plac6w manewrowych dla 
samochod6w dostawczyeh. 

§8 

1.Teren 0 powierzchni okolo O,3ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3UH, 
przeznacza si~ pod nieuciqi.Jiwe uslugi komereyjne, realizowane w fomnie zorganizowanej 
dzialalnosei inwestyeyjnej, z dopuszczeniem lokalizacji niezb~dnych urzqdzer\ inZynieryjnych 
i staeji transfomnatorowych, z uwzgl~dnieniem nast~pujqcych zasad : 

1) 	 linie rozgraniczajqce Sdsle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie zabudowy nieprzekraczalna: 

a) 25m od kraw~zj jezdni, projelctowanej uliey gl6wnej, znajdujqcej si~ poza obszarem 
obj~tym granicami planu, oznaczonej na rysunku planu symbolem KB.2 .Go112, 

b) 12m od kraw~dzi jezdni, ulicy Wrtolda, 
3) wysokosc zabudowy - do 12m, 
4) elewaeje obiektu bqdi. zespolu obiekt6w - ksztaltowane ze szczeg61nq dbalosciq 

o rozwiqzania plastyczne i architektoniczne, z zastosowaniem w szczeg61noSd 
nast~pujqCYch element6w elewacyjnych: 
a) podstawowyeh: cegly klinkierowej, okladziny kamiennej, szklanych $cian 

oslonowyeh, 
b) 	 uzupelniajqcych: element6w drewnianych, stalowych, tynk6w elewaeyjnych, 

roslinnosei pnqcej - jako .Z)'wego materialu" ksztaltujqcego elewacj~ obielctow, 
5) 	 dopuszcza si~ podzia! terenu na dzialki budowiane, kt6rych wielkosc, ksztalt, dost~p do 

drogi publicznej i wyposai.enie w urzqdzenia infrastruktury technicznej spe/niajq warunki 
zagospodarowania terenu wynikajqce z ustaw i akt6w prawa miejscowego, 
a w szczegolnosci zasady zagospodarowania terenu okreslone w niniejszej uCnwale, 

6) 	 wszystkie obiekty powinny odznaczac si~ jednorodnq stylistykq i charakterem zabudowy 
oraz tworzyc harmonijnq ca!osc. 

2. Zasady obslugi komunikacyjnej terenu : 
1) dost~pnosc komunikaeyjna kolowa - od uliey Wllolda, 
2) miejsca postojowe w zieleni urzqdzonej, realizowane w granicaeh terenu w ilosci : 

a) 	 min.1 miejsce na 30 m2 powierzchni uZytkowej uslugowej - na powierzchni terenu 
lub pod powierzchniq terenu . 

§9 

1.Teren 0 powierzchni okolo 0,48ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 4UH, 
przeznacza si~ pod nieuciqzliwe uslugi komercyjne, realizowane w formie zorganizowanej 
dzialalnosci inwestycyjnej, z dopuszczeniem lokalizacji n iezb~dnych urzqdzeri inzynieryjnych 
i stacji transfomnatorowych, z uwzgl~dnieniem nast~pujqeych zasad : 

1) 	 linie rozgraniczajqce scisle okreslone - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) 	 linie zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu, 



" 


3) 	 wysokosc zabudowy - do 12m, 
4) 	 elewacje obiektu betdZ zesporu obiekt6w - ksztaltowane ze szczeg61net dbaloSciet 

a rozwietzania plastyczne i archrtektoniczne, z zastosowaniem w szczeg61noSci 
nast~pujetcych element6w elewacyjnych 
a) podstawowych: cegIy klinkierowej, okladziny kamiennej, szklanych Scian 

oslonowych , 
b) uzupelniajetcych: element6w drewnianych, stalowych, tynk6w elewacyjnych, 

roslinnosci pnetcej - jako _rrwego materialu- ksztaltujetoego elewacj~ obiekt6w, 
5) wszystkie obiekty powinny adznaczac si~ jednorodnet stylistyket i charakterem zabudowy 

oraz tworzyc harmonijnet calosc, 
6) 	 dopuszcza si~ podzial terenu na dzialki budowiane, kt6rych wielkosc, ksztalt , dost~p do 

drogi publicznej i wyposatenie w urzqdzenia infrastruktury technicznej spelniajet warunki 
zagospodarowania terenu wynikajetoe z ustaw i akt6w prawa miejsoowego, 
a w szczegolnosci zasady zagospodarowania terenu okreslone w niniejszej uchwale, 

7) 	 przy zagospodarowaniu terenu nalezy uwzgl~dnic uwarunkowania wynikajetce z zasi~gu 
oddzialywania w6d dwudziestoletnich, okreslonego na rysunku planu, 

2. 	Zasady obslugi komunikacyjnej terenu : 
1) dost~pnosc komunikacyjna kolowa - ad ulicy Wrtolda, 
2) miejsca postojowe w zieleni urzqdzonej, realizowane w granicach terenu w iloSci min . 

1 miejsoe na 30 m2 powierzchni uzytkowej uslugowej. 

ZASADY OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 10 

1. 	 Zaopatrzenie w wod~ - z miejskiej sieci wodociqgowej za posrednictwem odgal~zienia 
w obr~b obszaru obj~tego granicami planu, wyprowadzonego z magistrali wodociqgowej 
drugiej strefy cisnienia, przebiegajetoej ad pompowni strefowej po wschadniej stronie 
al. Armii Krajowej . 

2. 	 Odprowadzenie sciek6w - do miejskiej sieci kanalizacji sanrtarnej poprzez zbiorczy 
kolektor sannarny, przebiegajetcy wzd!uz poludniowej granicy obszaru planu. 

3 . 	 Odprowadzenie w6d opadowych - poprzez kanalizacj~ deszczowet znajdujetC<t si~ 
w obr~bie obszaru obj~tego granicami planu do potoku Mlynowka oraz do 
przewidywanego kanalu deszczowego w ul. Wrtolda, stanowietcego odg~zienie 
zbiorczego miejskiego kolektora deszczowego w ul. Leszka Czarnego. Tereny parking6w 
nalezy wyposazyc w urzetdzenia do oczyszczania w6d opadowych 

4 . 	 Zaopatrzenie w gaz - z miejskiej magistrali gazowej sredniopr~znej znajdujetcej si~ po 
wschodniej stronie al. Armii Krajowej, poprzez odg~zienie w obr~b obszaru obj~tego 
granicarni planu. 

5. 	 Zaopatrzenie w cieplo - z miejskiej wysokoparametrowej magistrali cieplowniczej, 
przebiegajetcej wzdluz ul. Lnewskiej poprzez odg~zienie w obr~b obszaru obj~tego 
granicami planu . 

§ 11 

Gromadzenie, segregacja oraz usuwanie odpadow komunalnych - na zasadach ustalonych 
przez organy miasta 



§ 12 


1. 	 Zaopatrzenie w energl~ elektrycznq - z elektroenergetycznej sieci miejskiej, po jej 
rozbudowie 0 stacje transfonnatorowe i siee rozdzielcz.q kablowq. Dopuszcza si~ 

rozwiqzania indywidualne pod warunkiem, ze nie pogorszq stanu srodowiska. 
Szczegoowe warunki przyfqczenia podmiotow do sied okreslajq odr~bne przepisy. 

2. 	 Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych sieciq przewodowq - w wykonaniu podziemnym. 

3 . 	 Usytuowanie urzqdzeri elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych ustal<\. projekty 
zagospodarowania obszar6w obj~tych granicami zorganizowanej dziafalnosci 
inwestycyjnej. 

§ 13 

Wyposai:enie obszaru planu w infrastruktu~ techn icznq - na warunkach uzgodnionych 
z dysponentami poszczegolnych rodzaj6w sieci. 

III PRZEPISY KOrilCOWE 

§ 14 

Ustala si~ 30% stawk~, slui:qcq naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci 
w zwiqzku z uchwaleniem planu. 

§ 15 

Tracq moc ustalenia Miejscowego Planu Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Rzeszowa zatwierdzonego uchwalq Nr XXXo//33/92 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
23 czerwca 1992 r, ogloszonq w Dzienniku Urz~owym WojewOdztwa Rzeszowskiego 
Nr 9/92 poz. 109 z dnia 13.10.1992 r., w granicach obj~tych niniejszym planem. 

§ 16 

wykonanie Uchwaly zleca si~ Zarzqdowi Miasta Rzeszowa . 

§ 17 

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz!i!dowym 
Wojewodztwa Podkarpackiego . 

Zalqcznik; 

Rysunek planu w skali 1:1000 


Przewodniczqcy 

Rady Mi~zeszowa 
~. 

Dr inz. A ' ej Rylskl 
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