
UCHW ALA N R LX IX./ 1273/2014 

RAOY MIASTA RZESZOWA 


z dnia 25 lutego 2014 r. 


w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 242/10/2012 w rejonie ut. Herbowej w Rzeszowie 

Dzia1aj,!c na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Oz. U. z 2013 r., poz. 594, z p6i.n. zm.) oraz art. 20 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2012 r. , poz. 647, z poin. zm.), po 
stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalen Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa uchwalonego uchwa1,! Nr XXXVIIIl13 /2000 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r., z p6i.n. zm ., 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastypuje : 


Rozdzia1 I 

PRZEPISY OGOLNE 


§ I 

I . 	Uchwala siy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2421I0/20 12 

w rejonie ut. Herbowej w Rzeszowie, zwany dalej planem. 
2. 	 Za1,!cznikami do niniejszej uchwary s'!: 

J) rysunek planu miejscowego w skali J: 1000, byd,!cy integraln,! cZysci,! uchwary, obowi,!zuj,!cy 
w zakresie okreslonym legend,!, stanowi'!cy za1,!cznik Nr 1; 

2) 	 rozstrzygniycie 0 sposobie realizacji, zapisanych w plan ie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, ktore naJe4 do zadan w1asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania , 
stanowi,!ce za1,!cznik Nr 2 do uchwary. 

§ 2 
Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okafo 0,32 ha, p010zony w Rzeszowie na osiedlu Budziwoj, 
w rejonie ul. Herbowej, okreslony granicami oznaczonymi na za1,!czniku Nr 1 do niniejszej uchwary . 

§ 3 
Ustala siy przeznaczenie: 

1) terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN, 0 powierzchni ok010 0,30 ha, pod 
zabudowy m ieszkan iow'! jed norodzinn,!; 

2) terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KO/KX, 0 powierzchni ok010 0,02 ha, pod 
ci,!g pieszo-jezdny ogolnodostypny. 

§ 4 
Tlekroc w uchwale jest mowa 0: 

1) obowi¥uj,!cej linii zabudowy - naleZy przez to rozllmiec lini y, w ktorej zlokalizowane jest 
lico g10wnej bryry budynkll, linia ta nie dotyczy cZysci obiektow budowlanych znajdllj'!cych 
siy w ca10sci pod poziomem terenll , balkonow. loggii , tarasow, wykuszy, gzymsow, okapow. 
zadas7ell nad wejsciami do blldynk6w, element6 ' odwodnienia budynkll , element6w 
wystrojll elewacji , schodow zewl1trtrznych, pochylni i ramp oraz innych podobnych 
elementow, ktorych zasiyg moze przekraczac ty liniy 0 nie wiycej niz 3 m; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec liniy, ktorej nie nalezy 
przekraczac przy lokalizowanill zabudowy; 

3) przestrzeni ogolnodostypnej - naleZy przez to rozumiec dostyp bez zadnych ograniczen, W tym 
podmiotowych, organizacyjnych, finansowych i czasowych; 



: 

4) 	 drodze wewnytrznej KOW - naleZy przez to rozumiec drogy wewnytrznil oznaczonil 
symbolem KOW na rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu 
w Budziwoju przy ul. Oworskiej (Oz. Urz. Wojewodztwa Podkarpackiego Nr 75 , z dnia 
19 maja 2005 r., poz. 1263), od dnia 1 stycznia 2010 r., w granicach administracyjnych miasta 
Rzeszowa. 

§ 5 
I. 	 Zakazuje siy lokalizacji nosnikow reklamowych, z wyjiltkiem nosnikow zintegrowanych 

z miejskim systemem informacji wizualnej, w szczegolnosci: tablic z nazwami ulic, slupow 
i tablic ogloszeniowych. 

2. 	 Dopuszczalny poziom halasu jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3. 	 Przy zagospodarowaniu obszaru objytego planem nalezy uwzglydnic uwarunkowania wynikajilce 

z przebiegu istniej,!-cych sieci infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie wymaganych 
przepisami odleglosci lokalizowanych obiektow od tych sieci; w przypadku wystilpienia kolizji 
projektowanych obiektow z istniejilcymi sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza siy ich 
przebudowy, zmiany trasy lub lokalizacji, stosownie do planowanego zagospodarowania terenu. 

4. 	 Dopuszcza siy lokalizowanie sieci i urZ<j.dzen infrastruktury technicznej nie zwi¥anych 
z przeznaczeniem oraz obslugil terenow objytych planem, pod warunkiem, ze nie wykluczy to 
mozliwosci zagospodarowania terenow zgodnie z ich przeznaczel1lem zasadami 
zagospodarowania okreslonymi w planie. 

§ 6 
I. 	 Zaopatrzenie w energiy eJektrycznil - z miejskiej sieci elektroenergetycznej; dopuszcza siy 

mozliwosc korzystania z indywidualnych :irodd energii elektrycznej nie pogarszajilcych stanu 
srodowiska naturalnego. 

2. 	 Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne przewodowe naleZy budowac jako podziemne. 
3. 	 Zaopatrzenie w wody - z miejskiej sieci wodoci'l-gowej, a w szczegolnosci: 

1) z istniejilcego wodociilgu usytuowanego w drodze wewnytrznej KDW, 0 ktorej mowa 
w § 4 pkt 4; 


2) poprzez budowy przylilczy wodociilgOwych. 

4. 	 Odprowadzenie sciekow komunalnych - do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej 

zakonczonego oczyszczalniil sciekow, a w szczegolnosci: 
1) do istniejilcego kanalu sanitarnego zlokalizowanego w drodze wewnytrznej KOW, 0 ktorej 

mowa w § 4 pkt 4; 

2) poprzez budowy przylilczy kanalizacyjnych. 


5. 	 Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z ulic i placow oraz terenow zabudowy - do 
miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, a w szczegolnosci: 
1) do projektowanego kanalu deszczowego 0 srednicy nie mniejszej niz 0 400 mm, 

usytuowanego w drodze wewnytrznej KOW, 0 ktorej mowa w § 4 pkt 4, poza obszarem planu; 
2) dopuszcza siy odprowadzenie wod opadowych na wlasny teren nieutwardzony, do zbiomikow 

retencyjnych usytuowanych na wlasnej dzialce. 
6. 	 Zaopatrzenie w gaz ziemny - z istniejilcej miejskiej sieci gazowej, a w szczegolnosci: 

I) z istniejilcego gazoci<j.gu sredniego cisnienia usytuowanego na obszarze planu; 
2) poprzez budowy przylilczy gazowych. 

7. 	 Zaopatrzenie w energiy cieplnil i ciep1il wody uzytkowil - z indywidualnych :irodel ciepla opartych 
na paliwach ekologicznych nie pogars~ilcych stanu srodowiska naturalnego. 

8. 	 Gromadzenie odpadow komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie z obszanr objytego planem na 
zasadach obowiilzllj~cych w gmi nie. 

9. 	 Gromadzenie i usuwanie odpad6w, powstalych w wyniku prowadzenia dzja~alnosci lIs1ugo'v\ej, 
w sposob nie zagraZajilcy srodowisku i terenom silsiednim, wedlug zasad okreslonych 
w obowi<j.Zujilcych w tym zakresie przepisach odrybnych, w dostosowaniu do rodzaju 
prowadzonej dzialalnosci. 
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Rozdzial2 

PRZEPISY SZCZEGOLOWE 


§ 7 
I. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN, przeznacza siy pod zabudowy mieszkaniow(! 

jednorodzinn(! oraz niezbydne urzqdzenia infTastruktury technicznej , z uwzglydnieniem 
nastypuj<tcych zasad: 

dopuszcza siy nie wiycej niz 50% powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego pod uslugi 

oswiaty takie jak: punkty przedszkolne, zespoly wychowania przedszkolnego, 

ustugi opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 w szczeg61nosci kluby dzieciyce. 


2. 	 Zasady ksztahowania zabudowy i wskainiki zagospodarowania terenu: 
I) obowi¥uj<tca linia zabudowy - 7 m od p6tnocno-zachodniej granicy planu, zgodnie 

z rysunkiem planu; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - od poludniowo-wschodniej i p6tnocno-wschodniej granicy 

terenu, zgodnie z rysunkiem planu; 
3) powierzchnia zabudowy - nie wiyksza niz 40% powierzchni dzialki budowlanej; 
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie mniejsza niz 40% powierzchni dzialki 

budowlanej; 
5) wskainik intensywnosci zabudowy nie mniejszy niz 0,2 , nie wiykszy niz 0,8; 
6) na wydzielonej dziatce budowlanej lokalizuje siy maksymalnie jeden budynek mieszkalny 

wolnostoj<tcy oraz jeden budynek garazowy lub gospodarczo-garazowy stanowi<tce pod 
wzglydem architektonicznym jeden kompleks zabudowy; 

7) dopuszcza siy lokalizowanie czysci garazowej w budynku mieszkalnym; 
8) ""'Ysokosc zabudowy mieszkaniowej - nie wiyksza niz 10 m licz<tc od pozlOmu gl6wnego 

wejscia do gt6wnej kalenicy dachu; 
9) wysokosc zabudowy garazowej i gospodarczo-garazowej - nle wiyksza niz 6 m licz"lc od 

poziomu gl6wnego wejscia do gl6wnej kalenicy dachu; 
10) wysokosc budynk6w mieszkalnych - nie wiyksza niz 2 kondygnacje naziemne (w tym 

poddasze uZytkowe) z mozliwosci<t podpiwniczenia; 
I I) wysokosc budynku garazowego lub gospodarczo-garaiowego Ole wiyksza niz 

I kondygnacja naziemna bez mozliwosci podpiwniczenia; 
12) szerokosc elewacji frontowej budynku mieszkalnego (od drogi wewnytrznej KDW, 0 kt6rej 

mowa w § 4 pkt 4) nie wiyksza niz 16 m i nie mniejsza niz 9 m; 
13) szerokosc elewacji frontowej budynku garazowego lub gospodarczo-garazowego nie wiyksza 

niz 6,5 m i nie mniejsza niz 3,5 m; 
14) gl6wne wejscia do budynk6w - od drogi wewnytrznej KDW, 0 kt6rej mowa w § 4 pkt 4; 
15) dachy budynk6w mieszkalnych - dwuspadowe lub wielospadowe, 0 symetrycznym 

nachyleniu polaci dachowych, wzbogacone lukarnami, facjatami , oknami polaciowymi, itp; 
16) dachy budynk6w garazowych i gospodarczo-garazowych - dwuspadowe i wielospadowe, 

o symetrycznym nachylenill polaci dachowych, nawi¥uj<tce do dach6w budynk6w 
mieszkalnych; 

17) gl6wne kalenice budynk6w prostopadle do drogi wewnytrznej KDW, 0 kt6rej mowa 
w § 4 pkt 4; 

18) pokrycie dach6w dach6wk<t ceramiczn(! Illb cementow"l w kolorze ciemnobr<tzowym ; 
J 9) k"lt nacbyJenia polaci dachowych wszystkich budynk6w - od 35° do 45°; 
20) wykonczenie elewacji - tynkiem, ceghh ceramik<t lub materialami naturalnymi, tj.: kamiell , 

drewno, albo imituj"lcymi materialy naturalne, itp .; 
:2 J) kolorystyka: 

a) powierzchnia eJewacji pokryta ty nkiem w odcieniach kremu , bezu lub 
ciemnopiaskowym, 

b) 	 powierzchnia elewacji pokryta materialami naturalnymi - zachowanie kolor6w materia16w 
wystypuj"lce w naturze Jub w odcieniacb szarosci, bl1gu lub bezu, w przypadku uZycia 
materia16w imituj"lcych, 

c) powierzchnia elewacji pokryta cegl"l, ceramik<t - w odcieniach brllZU Illb szarosci, 
d) system odwodnienia dachu - ciemnobr<tzowy Jub grafitowy, 
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e) 	 stolarka okienna i drzwiowa - ciemny br~z lub grafit; 
22) miejsca do parkowania dla samochodow osobowych na dzialce budowlanej w poziomie terenu 

lub w garazu: 
a) co najmniej 2 miejsca na budynek mieszkalny, 
b) w tym nie mniej niz 1 miejsee do parkowania na zewn~trz budynkow. 

2. 	 Zasady kszta-ltowania dzialek budowlanych: 
1) teren zagospodarowae jako trzy dzialki budowlane; 
2) powierzchnia dzialki budowlanej nie mniejsza niz 8 arow; 
3) szerokosc frontu dzialek - nie mniejsza niz 20 m; 
4) k~t polozenia granie dzialek w stosunku do linii rozgraniezaj~cej drogy wewnytrzn~ KDW, 

o ktorej mowa w § 4 pkt 4, pod k~tem 90° , z tolerancj~ +/- 30. 
3. 	 Zasady obsrugi komunikaeyjnej : 

I) dostypnose komunikaeyjna kolowa z drogi publicznej (ul. Herbowa) poprzez drogy 
wewnytrzn'l KDW, 0 ktorej mowa w § 4 pkt 4, dochodz'lcej do ul. Herbowej; 

2) dostypnose komunikacyjna piesza: 
a) z drogi publieznej (ul. Herbowa) poprzez drogy wewnytrzn~ KDW, 0 ktorej mowa 

w § 4 pkt 4, 
b) 	 z ci~gu pieszo-jezdnego ogolnodostypnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 

KDIKX. 

§ 8 
1. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDfKX, przeznacza s iy pod ci'lg pieszo-jezdny 

ogolnodostypny. 
2. 	 Zasady zagospodarowania terenu: 

1) szerokose w liniach rozgraniczaj~eych - nie mniejsza niz 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) teren nalety zagospodarowae jako przestrzen ogolnodostypn'l, zorganizowan~ w interesie 

publieznym; 
3) dopuszeza siy lokalizowanie sciezki pieszej lub pieszo-rowerowej lub ei~gu pieszo-jezdnego; 
4) dopuszeza siy lokalizowanie s ieci infrastruktury teehnicznej. 

3. 	 Zasady powi¥an komunikacyjnyeh - dostypnose komunikaeyjna kolowa i piesza z drogi 
wewnytrznej KDW, 0 ktorej mowa w § 4 pkt 4, oraz ulicy Karmelickiej. 

Rozdzial3 

PRZEPlSY PRZEJSCIOWE r KONCOWE 


§9 
Tereny znajduj~ee siy w granicach obszaru objytego planem mogq bye wykorzystywane w sposob 
dotyehezasowy do ezasu jeh zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 

§10 
Ustala siy stawky proeentow,!, na podstawie ktorej okreSla siy jednorazowq o platy 
z tytulu wzrostu wartosei nieruchomosci w zwi,!zku z L1chwaleniem planu - w wysokosci 30%. 

§ II 
Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

9 12 
Uchwala wehodzi w Zyeie po uplywie 14 dni od dnia og1oszenia w Dzienniku Urzydov.·y m 
Wojewodztwa Podkarpackiego. 

Przewodniez<!ey 
Rad iasta Rzeszowa 

(\....-~~·>~c 
Andrz . Dec 
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UZASADNIENIE 


do uchwaty Nr LXIXJ1273/2014 Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 2S lutego 2014 r. 


w sprawie uchwalellia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 242/10/2012 w rejonie ul. Herbowej w Rzeszowie 


PrzysU!pienie do sporz,!dzenia projektu planu Nr 24211 0/2012 w reJonle ul. Herbowej 
w Rzeszowie nast,!pito w oparciu 0 uchwaty Nr XXXVI1726/2012 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

Uchwat,! 0 przyst'lpieniu do sporz'ldzenia planu zostat objyty obszar 0 powierzchni okoto 
0,32 ha, potozony przy ul. Herbowej na osiedlu Budziw6j . 

Na terenie obowi'lzuje obecnie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu 
w Budziwoju przy ul. Oworskiej, uchwaJony przez Rady Miejsk'l w Tyczynie uchwat'! 
Nr XXVIII219/2005 z dnia 31 marca 2005 r. (Oz. U. Wojew6dztwa Podkarpackiego Nr 75, z dnia 
19 maja 2005 r., poz. 1263), czysciowo zrealizowany. 

Plan Nr 2421l 0/2012 w rejonie ul. Herbowej w Rzeszowie zostat podjyty w celu ustalenia 
przeznaczenia terenu oraz zasad zabudowy i zagospodarowania, w zwi'lzku z nowymi potrzebami 
wtasciciela nieruchomosci i uwarunkowaniami wystypuj'lcymi na terenie, kt6rego dotyczy plan. 

Obszar objyty planem, w obecnie obowi'lzuj,!cym Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, znajduje siy w strefie koncentracji osadnictwa. 

Projekt planu wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi , w tym prognoZ<! 
oddziatywania na srodowisko oraz prognoz,! skutk6w finansowych zostat opracowany zgodnie 
z obowi¥uj'lcymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. 2012 r., poz. 647, z p6Zn. zm.) oraz rozporZ<!dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. Nr 164, poz. 1587). 

W trakcie sporz,!dzania projektu planu miejscowego przeprowadzono strategiczn'l oceny 
oddziatywania na srodowisko z zapewnieniem udziaru spoteczenstwa, stosownie do wymog6w ustawy 
z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 udostypnieniu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199, 
poz. 1227). 
Plan zostat sporZ<!dzony z dochowaniem obowi,!zuj,!cych procedur wynikaj'lcych z WW. ustaw . 

Sposob przeprowadzenia procedury i strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko. 
Informacje dotycz~ce udzialu spoleczenstwa w procedurLe sporz~dzenia planu 
Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 23 pazdziemika 2012 r., ogtosit 0 przyst,!pieniu do sporZ<!dzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 242/10/2012 w rejonie ul . Herbowej 
w Rzeszowie - poprzez ogtoszenie w prasie miejscowej - gazecie codziennej "Nowiny", 
obwieszczenie na tablicach ogtoszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Infonnacji 
Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urzydu. W obwieszczeniu i ogtoszeniu podano termin 
i zasady sktadania wniosk6w do projektu planu, (telmin sktadania wniosk6w wyznaczono do dnia 
23 Iistopada 20 J2 r.). 

Po ogtoszeniu 0 przyst,!pieniu do sporZ<!dzenia planu, nikt z zainteresowanych nie ztoZy1 
wniosk6w do planu . 

Zostata sporzqdzona prognoza oddziatywania ustalen projektu planu na srodowisko 
przyrodnicze . Przy opracowy \'an iu Prr gn0.l}' tl\\.zgl~d n ion (l m.in. info nn acje Z<I\ arte W opracO\ aniu 
ekotizjograficznym, przygotmvanym na potrzeby niniej szego projektu planu, a takZe przekazane przez 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie i Regionalnego Oyrektora Ochrony 
Srodowiska w Rzeszowie zalecenia w sprawie uzgodnienia zakresu j stopnia szczeg6towosci 
informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko dJa projektu planu. W prognozie 
sformutowano wnioski dotycz'lce przyjytych rozwi¥an w projekcie planu w aspekcie ich wptywu 
na srodowisko przyrodnicze oraz zalecenia odnosnie sposob6w zminimalizowania negatywnych 
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skutk6w real izacj i planu. Ustalenia projektu planu w pemi uwzglydniaj<j. zalecenia zawarte 
w Prognozie. 

W trakcie sporZ<j.dzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 24211 0/20 12 w rejonie ul. Herbowej w Rzeszowie, w wyniku przeprowadzonej analizy powi<j.zan 
komunikacyjnych w otoczeniu i s<j.siedztwie przedmiotowego terenu zdecydowano siy na wydzielenie 
z nieruchomosci wlasciciela pasa 0 szerokosci ok. 6 m i przeznaczenie go pod ci<j.g pieszy l<j.cz<j.cy 
przedluzenie ul. Karmelickiej z drog<j. wewnytrzn<j. uchwalon<j. w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego terenu w Budziwoju przy ul. Dworskiej i oznaczon<j. symbolem 
KDW. W wyniku przeprowadzonych przez MKUA obrad nad przyjytymi rozwi<j.zaniami w projekcie 
planu, kt6re odbyly siy 25 kwietnia 2013 r. oraz 11 czerwca 2013 r., wprowadzono ci<j.g pieszo-jezdny 
KD/KX zamiast ci<j.gu pieszego KX. 

W lipcu 2013 r. Prezydent Miasta Rzeszowa wyst<j.pil do wlasciwych instytucji i organ6w 
o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu wraz z prognoZ<j. oddzialywania na srodowisko. 

Projekt planu wraz z prognoZ<j. oddzialywania na srodowisko zostal wylozony do publicznego 
wgl<j.du, w dniach od 3 do 31 paidziemika 2013 r. Ogloszenie i obwieszczenie 0 terminie wylozenia 
do pubJicznego wgl<j.du projektu planu i Prognozy oraz 0 terminie dyskusji publicznej ukazalo siy 
w dniu 25 wrzesnia 2013 r. w"Nowinach", na tablicy ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BlP) na stronie intemetowej Urzydu . OkreSlono zasady skladania 
uwag. Termin skladania uwag wyznaczono do dnia 14 Jistopada 2013 r. W trakcie wylozenia, w dniu 
8 pazdziemika 2013 r., odbyla siy dyskusja publiczna nad rozwi<j.zaniami przyjytymi w projekcie 
pJanu. 

Do projektu planu w wyznaczonym terminie wplynyla 1 uwaga, kt6r<j. Zarz<j.dzeniem 
Nr VIII 188A/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Prezydent Miasta Rzeszowa uwzglydnil. 
W wyniku wprowadzonych zmian projekt planu zostal ponownie przekazany do uzgodnienia do 
Miejskiego ZarZ<j.du Dr6g w Rzeszowie. 

Nastypnie projekt planu wraz z prognoz<j. oddzialywania na srodowisko zostal 'vylozony do 
publicznego wgl<j.du, w dniach od 18 grudnia 2013 r. do 22 stycznia 2014 r. Ogloszenie 
i obwieszczenie 0 terminie wylozenia do publicznego wgl<j.du projektu planu i Prognozy oraz 
o terminie dyskusji publicznej ukazalo siy dnia 10 grudnia 2013 r. w "Nowinach", na tablicy ogloszen 
w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie lnformacji PlIblicznej (BlP) na stronie intemetowej 
Urzydu. Okreslono zasady skladania uwag. Termin skladania uwag wyznaczono do dnia 5 lutego 
2014 r. W trakcie wylozenia, w dniu 8 stycznia 20]4 r., odbyla siy dyskusja publiczna nad 
rozwi<j.Zaniami przyjytymi w projekcie planll. 

Do wylozonego do publicznego wgl<j.du projekhl planu, w "vyznaczonym terminie nie zlozono 
uwag. 
W procedurze sporzadzenia planu, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaiywania na 
srodowisko, zostal zapewniony udzial spoleczenstwa w zakresie wymaganym obowiazuj,!cymi 
przepisami ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziaiywania na srodowisko. 

Po "vyczerpaniu procedury formalno-prawnej opracowania planu miejscowego zasadnym jest 
przedstawienie projektu planu do uchwalenia Radzie Miasta Rzeszowa. 
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Zal~cznik Nr 2 
do uchwaty Nr LXlXl1273/2014 

Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 25 lutego 2014 r. 

ROZSTRZYGNII<;CIE 
o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 242/10/2012 
w rejonie ul. Herbowej w Rzeszowie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re nalei:~ do zadan wlasnych gminy 
oraz 0 zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 0 finansach publicznych. 

1. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nalezifcych do zadan wlasnych gminy bydzie odbywac siy ze srodk6w wlasnych gminy. 

2. Zrodlami finansowania inwestycji i zadan, 0 ktorych mowa w ust. 1 bydif rowniez 


w zaleznosci od potrzeb: 

a) srodki Unii Europejskiej 

b) kredyt bankowy, 

c) emisja obligacji komunalnych, 

d) srodki prywatne. . ... . 

3. Naklady ponoszone na realizacjy ww. mwestycJI ~ydif.odpowledlllo za~w~rantowane 

w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budzeCle mlasta, z uwzglydlllelllem 


wvkorzystania ewentualnych srodkow pozabudzetowych. 


K~szty rea\izacji inwestycji pono zone byd~ etapowo. 
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Zal~cznik Nr 2 
do uchwaly Nr LXIXJ1273/2014 

Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 25 lutego 2014 r. 

ROZSTRZYGNIF;CIE 
o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 242/10/2012 
w rejonie ul. Herbowej w Rzeszowie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalez~ do zadan wlasnych gminy 
oraz 0 zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 0 finansach publicznych. 

1. Finansowanie zapisanych w pJanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nalezqcych do zadaiJ wlasnych gminy bydzie odbywac siy ze srodk6w wlasnych gminy. 

2. Zr6dlami finansowania inwestycji i zadaiJ, 0 kt6rych mowa w ust. 1 bt(dq r6wniez 

w zaleznosci od potrzeb: 

a) srodki Unii Europejskiej 

b) kredyt bankowy, 

c) emisja obligacji komunalnych, 

d) srodki prywatne. 

3. Naklady ponoszone na realizacjy ww. inwestycji bydq odpowiednio zagwarantowane 

w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budzecie miasta, z uwzglydnieniem 

wykorzystania ewentualnych srodk6w pozabudzeto\\'Ych. 

Koszty realizacji inwestycji ponoszone bydq etapowo. 


II 


