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ZAŁĄCZNIK A 
DO UCHWAŁY NR III/44/2014 

RADY MIASTA RZESZOWA  
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. 

 
 
 

UZASADNIENIE 
ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ 
projektu zmiany Nr 36/1/2013 Studium Uwarunkowa ń i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla obszarów: I, II,  III, IV, IX 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania jest uchwała Nr LXI/1118/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
22 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 36/1/2013 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 
zmieniona uchwałą Nr LXXXII/1509/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 listopada 2014 r.  
 
GRANICE OPRACOWANIA 
Przystąpienie obejmuje dziesięć obszarów o łącznej powierzchni 106,0 ha, zlokalizowanych 
w różnych częściach miasta. Opracowanie przedmiotowej Zmiany obejmuje pięć obszarów, 
o łącznej powierzchni około 45,6 ha: 
1) obszar I – o pow. ok 1,3 ha, na osiedlu gen. Grota-Roweckiego, ograniczony od 

północy - ciągiem pieszo – rowerowym prowadzącym na bulwary (Park Kultury  
i Wypoczynku), od wschodu – bulwarami, od południa – terenem Stadionu 
Miejskiego, od zachodu – ul. Hetmańską, 

2) obszar II – o pow. ok 12,5 ha, na osiedlu im. F. Kotuli, ograniczony od północy  
ul. J. Wiktora, od wschodu – al. W. Witosa, od południa – ul. Panoramiczną, od 
zachodu: terenami zabudowy mieszkaniowej i zielenią, 

3) obszar III – o pow. ok 16,1 ha, na osiedlu Drabinianka, ograniczony od północy –  
al. Powstańców Warszawy, od wschodu – al. gen. W. Sikorskiego, od południa –  
ul. Nowowiejską i terenami zabudowy mieszkaniowej, od zachodu – ul. Graniczną, 

4) obszar IV – o pow. ok 8,7 ha, na osiedlu Staromieście, ograniczony od północy  
i wschodu terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od południa –  
al. Wyzwolenia, od zachodu – ul. Warszawską, 

5) obszar IX – o pow. ok 7,0 ha, na osiedlu Mieszka I, ograniczony od północy –  
ul. gen. J. Kustronia, od wschodu – zabudową mieszkaniową wielorodzinną, od 
południa – cmentarzem żydowskim i terenami zabudowy mieszkaniowej, od zachodu 
– al. T. Rejtana. 

 
ZAKRES PRZESTRZENNY ZMIAN 
Zakres przestrzenny zmian obejmuje: 

• zmianę funkcji wskazanych dotychczas w kierunkach Studium – przekształcenie 
terenów: zieleni urządzonej (obszar I i II), ogrodów działkowych (obszar III), usług 
komercyjnych (obszar II, III i IV), usług publicznych lokalnych i ponadlokalnych 
(obszar IX) w tereny: usług centrotwórczych (obszar I, III, IV i IX), usług komercyjnych 
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(obszar II), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (obszar II), parkingów (obszar III 
i IV) oraz zieleni urządzonej (obszar II i III),  

• wyznaczenie lokalizacji parkingu strategicznego (obszar IV), 
• uzupełnienie i wprowadzenie nowych dróg lokalnych lub dojazdowych (obszar II, III  

i IX), 
• wskazanie obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2 (obszar II, III i IV), 
• wskazanie obszarów przestrzeni publicznej (obszar III i IX) 
• korekty przebiegu ścieżek pieszo – rowerowych w zieleni (obszar II i III). 
 

OBJAŚNIENIA PRZYJETYCH ROZWIĄZAŃ ZMIANY STUDIUM 
 
Zakres zmian wyszczególniono czcionk ą niebiesk ą w załącznikach tekstowych do 
uchwały. 
 
OBSZAR I (osiedle gen. Grota-Roweckiego):  

Obszar objęty opracowaniem, o powierzchni około 1,3 ha, jest obecnie terenem w części 
zainwestowanym i uzbrojonym, położonym bezpośrednio przy ul. Hetmańskiej. 

Na obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 50/1/2002 terenu przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie (Dz. U. Woj. Podk. Nr 65, poz. 1344 
z dnia 18 października 2002 r.), który ze względu na nowe regulacje prawne jest niezgodny  
z kierunkami zawartymi w Studium tj. z funkcją terenu przeznaczonego pod zieleń 
urządzoną, a także trudny w realizacji ze względu na istniejącą strukturę własnościową na 
tym terenie. W obecnie obowiązującym planie tereny przeznaczone są pod usługi 
komercyjne z udziałem zieleni urządzonej. Funkcja ta narusza ustalenia obowiązującego 
Studium. W związku z nowymi potrzebami rozwoju społeczno–gospodarczego miasta 
zaistniała konieczność zmiany ustaleń prawa miejscowego oraz odpowiedniego 
dostosowania ustaleń Studium na tym obszarze. 

Położenie obszaru I w strefie śródmiejskiej przy jednej z ważniejszych ulic miasta  
(ul. Hetmańska), w bezpośrednim sąsiedztwie rekreacyjnych terenów nadbrzeżnych Wisłoka 
oraz przy Stadionie Miejskim wskazuje na przeznaczenie tego obszaru pod funkcje 
centrotwórcze oraz na zagospodarowanie tego terenu w bardziej intensywny sposób, 
poprzez zwiększenie intensywności zabudowy.  

Uwarunkowania te przesądziły o głównym kierunku jego zagospodarowania. 
Ograniczenia w zagospodarowaniu w południowej części obszaru stwarza położenie krytego 
potoku Rudka. Ustalone parametry zagospodarowania terenu obszaru I oraz jego zabudowy 
pozwalają na intensywne wykorzystanie całego obszaru, uwzględniając gabaryty otaczającej 
zabudowy śródmiejskiej i umożliwiają lokalizację wysokich obiektów w dostosowaniu do 
kształtującej się zabudowy współczesnej rejonu skrzyżowania ul. Hetmańskiej  
z al. Powstańców Warszawy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, został wydzielony teren, oznaczony symbolem: 
• CIV

01 – usług centrotwórczych (usług publicznych lokalnych i ponadlokalnych, usług 
komercyjnych, zabudowy mieszkaniowej). 

Obowiązujące ustalenia Studium dla terenu opracowania zostały uzupełnione o nowe 
ustalenia dotyczące : 
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• zmiany funkcji terenu na usługi centrotwórcze, 
• zasady zagospodarowania i zabudowy terenów, w tym parametry urbanistyczne oraz 

o wytyczne do planów miejscowych. 
 

OBSZAR II (osiedle F. Kotuli):  
 
Obszar objęty opracowaniem, o powierzchni około 12,5 ha, jest obecnie terenem w części 
zainwestowanym i uzbrojonym, położonym bezpośrednio przy głównych ulicach miasta  
al. W. Witosa i ul. J. Wiktora. 
 
Na obszarze obowiązuje Nr 32/14/2000 „Wzgórza Staroniwskie” przy al. W. Witosa  
w Rzeszowie (Dz. U. Woj. Podk. Nr 102, poz. 1706 z dnia 9 sierpnia 2005 r.) oraz Zmiana  
Nr 162/1/2008 uchwalonego w części oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35 
MPZP Nr 32/14/2000 „Wzgórza Staroniwskie” przy al. W. Witosa  
w Rzeszowie (Dz. U. Woj. Podk. Nr 64, poz. 1548 z dnia 25 sierpnia 2009 r.).  
W związku z nowymi potrzebami rozwoju społeczno – gospodarczego miasta zaistniała 
konieczność zmiany ustaleń prawa miejscowego na obszarze II. Zmiany wynikają również z 
wniosków o umożliwienie lokalizacji nowych obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 
2 000 m2. Teren objęty opracowaniem położony jest przy głównej arterii komunikacyjnej 
miasta, al. Witosa. W północnej części obszaru znajduje się obiekt handlowy o pow. 
sprzedaży powyżej 2 000 m2. Uwarunkowania te przesądziły o głównym kierunku 
zagospodarowania terenów, tj. pod usługi komercyjne z dopuszczeniem rozmieszczenia 
obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2 000 m2.  

Ograniczenia w zagospodarowaniu w środkowej części terenu stwarzają 
przebiegające przez obszar napowietrzne linie energetyczne wysokiego napięcia. Istnieje 
możliwość ich okablowania i przebudowy w nowej technologii, co znacznie zmniejszy strefy 
kontrolowane. Innym ograniczeniem jest przebieg przez teren korytarza przewietrzającego  
miasto. Zostaje on pomniejszony lecz dalej spełnia swoją funkcję, jako ważny element 
systemu przyrodniczego miasta. Przez pas zieleni przebiega kanalizacja sanitarna  
i deszczowa. 

Ustalone parametry zagospodarowania terenu obszaru II oraz jego zabudowy 
pozwalają na intensywne wykorzystanie całego obszaru, uwzględniając gabaryty otaczającej 
zabudowy i umożliwiają lokalizację nowych obiektów, przy jednoczesnym zachowaniu 
korytarza przewietrzającego miasto.  

W granicach obszaru II poprowadzona została droga publiczna dojazdowa łącząca  
al. Witosa z projektowaną w planie miejscowym drogą lokalną znajdującą się poza granicami 
obszaru. 
Biorąc pod uwagę istniejący sposób zagospodarowania oraz ograniczenia występujące na 
obszarze, zostały wydzielone następujące tereny, oznaczone symbolami: 

• ZPXXIV
01 – zieleni urządzonej (ciągi pieszo- rowerowe, parki dzielnicowe), 

• UXXIV
02 – usług komercyjnych, 

• U/UCXXIV
01, U/UCXXIV

02 – usług komercyjnych, dopuszczenie usług publicznych, 
działalność gospodarcza pozarolnicza, na których wyznacza się obszary 
rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży pow. 2 000 m2, 

• U/MNXXIV
01- zabudowy alternatywna lub uzupełniająca: usługowej – mieszkaniowej 

(zabudowy jednorodzinnej), 
•  
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• MN XXIV
01, MN XXIV

02- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Obowiązujące ustalenia Studium dla obszaru opracowania zostały zmienione i uzupełnione  
o nowe ustalenia dotyczące : 

• poszerzenia terenów usług komercyjnych z jednoczesnym pomniejszeniem terenów 
zieleni urządzonej, 

• zmiany funkcji terenów dotychczas przeznaczonych w Studium pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną na: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 
usługową, zieleń urządzoną oraz zabudowę usługową alternatywnie lub 
uzupełniająco mieszkaniową jednorodzinną, 

• wskazania obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży powżej 
2 000 m2, 

• zasad zagospodarowania i zabudowy terenów, w tym parametry urbanistyczne oraz  
o wytyczne do planów miejscowych. 
 

Obszar III (osiedle Drabinianka)  

 
Obszar objęty opracowaniem, o powierzchni około 16,1 ha, jest terenem niezainwestowanym 
w części użytkowanym jako Rodzinne Ogrody Działkowe, położonym bezpośrednio przy  
al. Powstańców Warszawy i al. Sikorskiego ograniczony  od zachodu ul. Graniczną. 

Na obszarze nie obowiązuje żaden plan miejscowy. W dotychczas obowiązujących 
kierunkach zawartych w Studium większa część obszaru przeznaczona jest pod funkcję 
ogrodów działkowych istniejących – docelowo zieleń parkową. Niewielka część obszaru 
położona - przy ul. Granicznej i al. Powstańców Warszawy przeznaczona pod usługi 
komercyjne oraz parkingi.  
Teren objęty opracowaniem położony jest przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta, 
al. Powstańców Warszawy stanowiącej fragment obwodnicy śródmiejskiej miasta oraz  
al. Sikorskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie strefy śródmiejskiej miasta. Od zachodu obszar 
sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej wysokiej, od południa z zabudową 
mieszkaniową niską, od północy, poprzez al. Powstańców Warszawy, z terenami usług 
komercyjnych z obiektami handlowymi o pow. sprzedaży pow. 2 000 m2, od wschodu 
poprzez al. Sikorskiego, z terenami zieleni urządzonej – Parkiem Papieskim.  

W związku z nowymi potrzebami rozwoju społeczno – gospodarczego miasta, zmiany 
sposobu istniejącego zagospodarowania (polegająca na częściowej likwidacji ROD-ów) oraz 
zmiany struktury własności na tym obszarze, zaistniała konieczność zmiany oraz aktualizacji 
struktury funkcjonalno – przestrzennej zawartej dotychczas w kierunkach obowiązującego 
Studium na obszarze III. Zmiany wynikają również z wniosków o umożliwienie realizacji 
inwestycji o charakterze centrotwórczym, rozmieszczenia nowych obiektów handlowych  
o pow. sprzedaży powyżej 2 000 m2 oraz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej  
i wysokiej intensywności.  

Ograniczenia w zagospodarowaniu obszaru stanowią przebiegające wzdłuż  
al. Powstańców Warszawy i al. Sikorskiego napowietrzne linie energetyczne wysokiego 
napięcia. Kolejnym ograniczeniem jest wysoki poziom wód gruntowych. 

Powyższe uwarunkowania oraz położenie obszaru III w bezpośrednim sąsiedztwie 
strefy śródmiejskiej miasta jednoznacznie wskazują na kierunek zagospodarowania  
i przeznaczenia terenów pod usługi centrotwórcze. We wschodniej części obszaru teren 
pozostawia się pod ogródki działkowe istniejące, docelowo zieleń parkową. Środkową oraz 
zachodnią część przeznacza się pod usługi centrotwórcze, tj. usługi komercyjne, usługi 
publiczne lub zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Na terenach tych                           
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dopuszcza się rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej  
2 000 m2. Pomiędzy terenami usług centrotwórczych, w formie klina, wprowadza się tereny 
zieleni urządzonej wysokiej powiązane systemem pasów zieleni izolacyjnej z terenem 
ogrodów działkowych, z ul. Graniczną i al. Powst. Warszawy. W zieleni prowadzi się system 
ścieżek pieszo-rowerowych. Przez obszar projektuje się układ komunikacyjny dróg 
publicznych lokalnych i dojazdowych obsługujących poszczególne tereny i powiązanych  
z al. Powstańców Warszawy i ul. Graniczną. Przewiduje się także rozbudowę i poszerzenie 
połączenia ul. Granicznej Z al. Powstańców Warszawy. Ponadto wzdłuż ul. Granicznej oraz 
al. Powstańców Warszawy, pod istniejącą napowietrzną linią energetyczną wysokiego 
napięcia, wydziela się teren pod komunikację samochodową, parking.  
 
Biorąc pod uwagę istniejący sposób zagospodarowania, położenia obszaru w skali miasta 
oraz przebieg istniejącej infrastruktury technicznej (napowietrzna linia energetyczna 
wysokiego napięcia), zostały wydzielone następujące tereny, oznaczone symbolami: 

• ZP-ZDXXII
01 – ogrodów działkowych istniejących, docelowo zieleni parkowej, 

• ZPXXII
01, ZPXXII

02 – zieleni urządzonej (ciągów pieszo-rowerowych, parków 
dzielnicowych), 

• KS XXII
01 – parkingów, komunikacji samochodowej, 

• C/UCXXII
01, C/UCXXII

02, C/UCXXII
03– usług centrotwórczych z dopuszczeniem 

rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2 000 m2, 
• CXXII

01 – usług centrotwórczych. 
 

Obowiązujące ustalenia Studium dla terenu opracowania zostały zmienione i uzupełnione  
o nowe ustalenia dotyczące : 

• wprowadzenia funkcji usług centrotwórczych – poszerzenie strefy śródmiejskiej 
miasta, 

• wprowadzenia terenów zieleni urządzonej, 
• wprowadzenia obszaru przestrzeni publicznej, 
• wprowadzenia układu komunikacyjnego dróg publicznych lokalnych i dojazdowych, 
• wprowadzeniu obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży 

powyżej 2 000 m2, 
• korekty przebiegu ścieżek pieszo-rowerowych w zieleni, 
• zasad zagospodarowania i zabudowy terenów, w tym parametry urbanistyczne oraz  

o wytyczne do planów miejscowych. 
 

Obszar IV (osiedle Staromie ście)  

 

Obszar objęty opracowaniem, o powierzchni około 8,7 ha, jest terenem zainwestowanym 
i uzbrojonym, położonym bezpośrednio przy al. Wyzwolenia u zbiegu ulic wlotowych do 
miasta: ul. Warszawskiej i ul. Lubelskiej.  

Na obszarze nie obowiązuje żaden plan miejscowy. W  dotychczas obowiązujących 
kierunkach zawartych w Studium cały obszar przeznaczony jest pod funkcję usług 
komercyjnych, dopuszczenie usług publicznych, działalność gospodarcza pozarolnicza.  
W związku z nowymi potrzebami rozwoju społeczno–gospodarczego miasta zaistniała 
konieczność zmiany oraz aktualizacji struktury funkcjonalno–przestrzennej zawartej 
dotychczas w kierunkach obowiązującego Studium na obszarze IV. Zmiany wynikają również 
z wniosków o umożliwienie realizacji inwestycji o charakterze centrotwórczym oraz 
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dopuszczenia rozmieszczenia nowych obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 
2 000 m2. 

Teren objęty opracowaniem położony jest przy głównych arteriach komunikacyjnych 
miasta, tj. al. Wyzwolenia stanowiącej część obwodnicy północnej śródmiejskiej miasta oraz 
drogach wlotowych do miasta – ul. Warszawskiej i ul. Lubelskiej; położony bezpośrednio 
przy strefie śródmiejskiej miasta. Od wschodu i północy obszar sąsiaduje z terenami 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdującej się w strefie krajobrazu kulturowego, 
wskazanej do objęcia ochroną konserwatorską. Granicą obszaru od zachodu i południa są 
drogi główne miasta. Na całym obszarze w przeważającej części występuje zabudowa 
usługowo - magazynowa.  Istniejące zagospodarowanie wymaga rehabilitacji, przekształceń  
i uporządkowania.  

Powyższe uwarunkowania oraz położenie obszaru IV w bezpośrednim sąsiedztwie 
strefy śródmiejskiej miasta jednoznacznie wskazują na kierunek zagospodarowania  
i przeznaczenia terenów pod usługi centrotwórcze z dopuszczeniem rozmieszczenia  
obiektów handlowych o pow. sprzedaży pow. 2 000 m2. W związku z położeniem obszaru IV 
przy głównych arteriach komunikacyjnych, u zbiegu dróg wlotowych do miasta oraz przy 
północnej obwodnicy śródmiejskiej a także w bezpośrednim sąsiedztwie strefy śródmiejskiej 
miasta na obszarze wyznacza się lokalizację parkingu strategicznego oraz dopuszcza się 
dominantę wysokościową.  
 
Biorąc powyższe pod uwagę zostały wydzielone następujące tereny oznaczone symbolami: 

• KSXXII
01 – parkingu publicznego, 

• KSXXII
02 – parkingu strategicznego, 

• C/UCX
01– usług centrotwórczych z dopuszczeniem rozmieszczenia obiektów 

handlowych o pow. sprzedaży pow. 2 000 m2. 
 

Obowiązujące ustalenia Studium dla terenu opracowania zostały zmienione i uzupełnione  
o nowe ustalenia dotyczące : 

• wprowadzenia funkcji usług centrotwórczych, 
• wprowadzenia obszaru rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży 

powyżej 2 000 m2, 
• wyznaczenia lokalizacji parkingu strategicznego, 
• zasad zagospodarowania i zabudowy terenów, w tym parametry urbanistyczne oraz  

o wytyczne do planów miejscowych. 
 

Obszar IX (osiedle Mieszka I)  

 

Obszar objęty opracowaniem, o powierzchni około 7,0 ha, jest terenem w części 
zainwestowanym i uzbrojonym, położonym bezpośrednio przy al. Rejtana.  

Na obszarze obowiązuje MPZP Nr 24/7/2001 „Temida” w rejonie ul. Rejtana  
i gen. Kustronia w Rzeszowie (Dz. U. Woj. Podk. Nr 37, poz. 738 z dnia 8 lipca 2002 r.),  
w którym obszar wskazany jest pod lokalizację usług publicznych ponadlokalnych, co jest 
zgodne z dotychczas obowiązującymi kierunkami zawartymi w Studium. Plan w części został 
zrealizowany, ale w związku z nowymi potrzebami rozwoju społeczno – gospodarczego 
miasta oraz wnioskami o umożliwienie realizacji usług komercyjnych, zaistniała konieczność 
zmiany ustaleń prawa miejscowego na obszarze IX i dopuszczenia możliwości lokalizacji na 
tym obszarze usług centrotwórczych.  
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Zmiana planu miejscowego wymaga zmiany ustaleń obowiązującego Studium w zakresie 
funkcji terenu. Przez obszar prowadzi się drogę publiczną lokalną łączącą ul. Kustronia  
z al. Rejtana która została zaprojektowana w obowiązującym planie miejscowym.  
 
Biorąc powyższe pod uwagę został wydzielony teren oznaczony symbolem: 

• CXII
01– usług centrotwórczych. 

 
Obowiązujące ustalenia Studium dla terenu opracowania zostały zmienione i uzupełnione  
o nowe ustalenia dotyczące : 

• wprowadzenia funkcji usług centrotwórczych, 
• układu komunikacyjnego drogi publicznej lokalnej, 
• zasad zagospodarowania i zabudowy terenów, w tym parametry urbanistyczne oraz  

o wytyczne do planów miejscowych. 
Niewielka część obszaru IX objętego granicą przystąpienia do sporządzenia Zmiany 

Studium, przeznaczona obecnie w Studium pod usługi publiczne lokalne (zgodnie  
z załącznikiem Nr 55), stanowi jednocześnie fragment terenu przeznaczonego  
w obowiązującym miejscowym planie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Ze 
względu na tę fragmentaryczność brak jest możliwości sformułowania odpowiednich, 
właściwych zapisów ustaleń w Studium dla tego terenu. W związku z tym postanawia się 
wyłączyć ten teren z opracowania. 
 
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 terenów w obszarach 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: 
 
CZĘŚĆ I –  UWARUNKOWANIA 
 
1) Dotychczasowe przeznaczenie terenu – problematyka ta zawarta jest w załącznikach: 

Nr 1, Nr 2, i Nr 58 pn. „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO 
PRZEZNACZENIA TERENU” oraz w załącznikach Nr 3 i Nr 59 pn. „ 
UWARUNKAOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA 
TERENU W ZAKRESIE KOMUNIKACJI” do uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r.  
 

Na obszarze I obowiązuje plan Nr 50/1/2002 terenu przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie, 
uchwalony przez Radę Miasta Rzeszowa uchwałą Nr LXXVII/198/2002 z dnia 8 października 
2002 obejmujący cały obszar.  



 
 

8

Na obszarze II obowiązuje plan Nr 32/14/2000 „Wzgórza Staroniwskie” przy al. W. Witosa  
w Rzeszowie uchwalony przez Radę Miasta Rzeszowa uchwałą Nr XLI/189/05 z dnia  
12 lipca 2005 r. oraz Zmiana Nr 162/1/2008 uchwalonego w części oznaczonej na rysunku 
planu konturem od 1 do 35 MPZP Nr 32/14/2000 „Wzgórza Staroniwskie” przy al. W. Witosa 
w Rzeszowie, uchwaloną przez Radę Miasta Rzeszowa uchwałą Nr LVIII/967/2009 z dnia  
7 lipca 2009 r.  
Na obszarze III nie obowiązuje plan miejscowy, do 31.12.2003 r.:  obowiązywał MPOZP  
m. Rzeszowa. 
Na obszarze IV nie obowiązuje plan miejscowy, do 31.12.2003 r.:  obowiązywał: MPOZP  
m. Rzeszowa, MPS ZP „Staromieście”. 
Na obszarze IX obowiązuje MPZP Nr 24/7/2001 „Temida” w rejonie ul. Rejtana  
i gen. Kustronia w Rzeszowie, uchwalony przez Radę Miasta Rzeszowa uchwałą Nr LXX/ 72 
/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r.  
 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 1. Zmiana, wyróżniona odpowiednio w załączniku 
graficznym Nr 1.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze I: 

o wprowadzeniu (dodaniu) terenu zagospodarowanego zgodnie z przeznaczeniem  
w planie (kolor czerwony); 

o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) terenu zagospodarowanego w inny 
sposób niż przeznaczenie wskazane w planie (kolor pomarańczowy); 

• na obszarze II: 
o wprowadzeniu (dodaniu) w północnej części obszaru terenu, który nie posiada 

obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (kolor szary), 
o wprowadzeniu (powiększeniu) terenu zagospodarowanego zgodnie  

z przeznaczeniem w planie (kolor czerwony), 
o przy jednoczesnym pomniejszeniu terenów zagospodarowanych w innych sposób niż 

przeznaczenie wskazane w planie (kolor pomarańczowy); 
• na obszarze III: 

o wprowadzeniu (powiększeniu) terenu, który nie posiada obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego (kolor szary),  

o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) terenu zagospodarowanego zgodnie  
z przeznaczeniem w planie (kolor czerwony); 

• na obszarze IV: 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu, który nie posiada obowiązującego planu 

zagospodarowania przestrzennego (kolor szary),  
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) terenu zagospodarowanego zgodnie  

z przeznaczeniem w planie (kolor czerwony); 
• na obszarze IX: 

o powiększeniu terenu zagospodarowanego zgodnie z przeznaczeniem w planie (kolor 
czerwony), 

o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) terenu zagospodarowanego w inny 
sposób niż przeznaczenie wskazane w planie (kolor pomarańczowy). 
 

Zmienia się załącznik graficzny Nr 2 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym Nr 2.36 
do niniejszej uchwały, polega na: 
• w legendzie: 
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o wprowadzeniu (dodaniu) nowego oznaczenia: „tereny, które posiadają obowiązujący 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” (oznaczenie kolorem 
pomarańczowym); 

• na obszarze I: 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu, który posiada obowiązujący miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego (kolor pomarańczowy); 
• na obszarze II: 

o wprowadzeniu (dodaniu) w północnej części obszaru terenu, który nie posiada 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (kolor szary), przy 
jednoczesnym pomniejszeniu strefy ochrony ekologicznej E-12 (kolor zielony),  

o wprowadzeniu na pozostałej części obszaru terenu, który posiada obowiązujący 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (kolor pomarańczowy), przy 
jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) strefy ochrony ekologicznej E-8 (kolor 
zielony); 

• na obszarze III: 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu, który nie posiada obowiązującego planu 

zagospodarowania przestrzennego (kolor szary); 
• na obszarze IV: 

o wprowadzeniu (dodaniu) terenu, który nie posiada obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego (kolor szary), przy jednoczesnej likwidacji 
(pomniejszeniu) strefy mieszkaniowo – usługowej M-U.7 (kolor brązowy); 

• na obszarze IX: 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu, który posiada obowiązujący miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego (kolor pomarańczowy). 
 

Zmienia się załącznik tekstowy Nr 58 . Zmiana, wyróżniona w załączniku tekstowym  
Nr 58.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• dodaniu akapitu wraz z charakterystyką obszarów objętych Zmianą Studium, 
• we wnioskach do kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających  

z dotychczasowego przeznaczenia terenów, wskazaniu obszarów wymagających 
sporządzenia MPZP ze względu na: 
o potrzebę wyznaczenia obszarów pod zabudowę mieszkaniową wynikającą z potrzeby 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej (obszar III), 
o potrzebę wyznaczenia obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalności 

inwestycyjnej (obszar III, IV, IX), 
o potrzebę wyznaczenia obszarów wymagających przekształceń i rehabilitacji (obszar 

IV), 
o potrzebę wyznaczenia obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2 000 m2 (obszar II, III, IV). 
 

Zmienia się załącznik graficzny Nr 3 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym Nr 3.36 
do niniejszej uchwały, polega na: 
• w legendzie: 

o wprowadzeniu (dodaniu) nowego oznaczenia „tereny obowiązujących planów 
miejscowych” (kolor pomarańczowy), 

o dodaniu do wyrażenia „tereny planów szczegółowych”, słowa „miejscowych” oraz 
frazy: „obowiązujących do 31.12.2003 r.”; 
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• na obszarze I: 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu obowiązujących planów miejscowych (kolor 

pomarańczowy); 
• na obszarze II: 

o wprowadzeniu ulicy dojazdowej –  do realizacji (linia ciągła żółta), 
o wprowadzeniu istniejącej ulicy – ulice wszystkich klas (linia ciągła niebieska),  
o wprowadzeniu (dodaniu) na części obszaru terenów obowiązujących planów 

miejscowych (kolor pomarańczowy); 
• na obszarze IX: 

o wprowadzeniu odcinka ulicy istniejącej – ulice wszystkich klas (linia ciągła niebieska),  
o wprowadzenia odcinka ulicy do realizacji – rezerwa terenu – ulica lokalna (linia ciągła 

zielona), 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu obowiązujących planów miejscowych (kolor 

pomarańczowy). 
 

2) Uwarunkowania wynikaj ące z dotychczasowego zagospodarowania terenu  – 
problematyka ta zawarta jest w załącznikach: Nr 4, Nr 5, i Nr 60 pn. „UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO ZAGOSPODAROWNIA TERENU”, w załącznikach 
Nr 6 i Nr 61 pn.: „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO UKŁADU 
KOMUNIKACJI” oraz w załącznikach Nr 7 i Nr 62 pn. „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE 
Z INTENSYWNOŚCI ZAINWESTOWANIA TERENU” do uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r.  
 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 4 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym Nr 4.36 
do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze (I, II, IV, IX): 

o pomniejszeniu obszarów niezabudowanych (kolor żółty). 
 

Zmienia się załącznik graficzny Nr 5 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym Nr 5.36 
do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze I: 

o wprowadzeniu (dodaniu) nowego obszaru (Nr 131) wymagającego przekształceń 
(kolor niebieski),  

o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru (Nr 8) zagospodarowanego nie 
wymagającego istotnych zmian (kolor szary); 

• na obszarze II: 
o powiększeniu obszaru (Nr 21) zagospodarowanego nie wymagającego istotnych 

zmian (kolor szary), 
o przy jednoczesnym pomniejszeniu obszaru (Nr 31) do celów rozwojowych (kolor 
żółty); 

• na obszarze IV: 
o wprowadzeniu (dodaniu) nowego obszaru (Nr 132) do celów rozwojowych (kolor 
żółty), 

o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru (Nr 50) zagospodarowanego nie 
wymagającego istotnych zmian (kolor szary); 

• na obszarze IX: 
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o powiększeniu obszaru (Nr 93) zagospodarowanego nie wymagającego istotnych 
zmian (kolor szary), 

o przy jednoczesnym pomniejszeniu obszaru (Nr 96) do celów rozwojowych (kolor 
żółty). 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 6 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym Nr 6.36 
do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze II: 

o powiększeniu obszaru (Nr 53) o pełnej obsłudze komunikacyjnej (kolor żółty) oraz 
wprowadzeniu (dodaniu) nowego obszaru (Nr 103), który wymaga uzupełnień  
i modernizacji (kolor różowy), 

o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru (Nr 94), który wymaga 
uzupełnień i modernizacji (kolor różowy) oraz pomniejszeniu obszaru (Nr 45) nie 
posiadającego obsługi komunikacyjnej (kolor zielony); 

• na obszarze IX: 
o powiększeniu obszaru (Nr 60), o pełnej obsłudze komunikacyjnej (kolor żółty),  
o przy jednoczesnym pomniejszeniu obszaru (Nr 78) który wymaga uzupełnień  

i modernizacji (kolor różowy). 
 
Zmienia się załącznik tekstowy Nr 60 . Zmiana, wyróżniona w załączniku tekstowym  
Nr 60.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• zwiększeniu ilości oraz powierzchni obszarów, które wymagają przekształceń, 
• zwiększeniu ilości oraz powierzchni obszarów do celów rozwojowych, 
• zmniejszeniu powierzchni obszarów zagospodarowanych nie wymagających istotnych 

zmian. 
 

Zmienia się załącznik tekstowy Nr 61 . Zmiana, wyróżniona w załączniku tekstowym  
Nr 61.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• dodaniu nowego obszaru (Nr 103), na którym niezbędne są działania wyrównujące oraz 

modernizacyjne), 
• powiększeniu łącznej powierzchni obszarów o pełnej obsłudze komunikacyjnej, 
• pomniejszeniu łącznej powierzchni obszarów które wymagają uzupełnień i modernizacji, 
• pomniejszeniu obszarów nie posiadających obsługi komunikacyjnej. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 7 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym Nr 7.36 
do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze I: 

o wprowadzeniu (dodaniu) nowego obszaru (Nr 113) niezainwestowanego  
z możliwością zabudowy kubaturowej (kolor żółty), 

o powiększeniu obszaru zainwestowanego bez możliwości istotnego doinwestowania 
kubaturowego (kolor czerwony), 

o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru niezainwestowanego bez 
możliwości zabudowy kubaturowej (kolor zielony); 

• na obszarze II: 
o powiększeniu obszaru zainwestowanego bez możliwości istotnego doinwestowania 

kubaturowego (kolor czerwony), 
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o wprowadzeniu (dodaniu) nowego obszaru (Nr 114) niezainwestowanego  
z możliwością zabudowy kubaturowej (kolor żółty), 

o przy jednoczesnym pomniejszeniu obszaru niezainwestowanego bez możliwości 
zabudowy kubaturowej (kolor zielony), 

o pomniejszeniu obszaru zainwestowanego z możliwością istotnego uzupełnienia 
zabudowy kubaturowej (kolor brązowy); 

• na obszarze III: 
o wprowadzeniu (dodaniu) nowego obszaru (Nr 115) niezainwestowanego możliwością 

zabudowy kubaturowej (kolor żółty), 
o powiększeniu obszaru (Nr 28) zainwestowanego z możliwością istotnego 

uzupełnienia zabudowy kubaturowej (kolor brązowy), 
o przy jednoczesnym pomniejszeniu obszaru zainwestowanego bez możliwości 

istotnego doinwestowania kubaturowego (kolor czerwony); 
• na obszarze IV: 

o powiększeniu obszaru (Nr 9) zainwestowanego z możliwością istotnego uzupełnienia 
zabudowy kubaturowej (kolor brązowy), 

o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru zainwestowanego bez 
możliwości istotnego doinwestowania kubaturowego (kolor czerwony); 

• na obszarze IX: 
o wprowadzeniu (dodaniu) nowego obszaru (Nr 116) zainwestowanego z możliwością 

istotnego uzupełnienia zabudowy kubaturowej (kolor brązowy), 
o pomniejszeniu obszaru zainwestowanego bez możliwości istotnego doinwestowania 

kubaturowego (kolor czerwony), 
o pomniejszeniu obszaru (Nr 52) niezainwestowanego możliwością zabudowy 

kubaturowej (kolor żółty). 
 
Zmienia się załącznik tekstowy Nr 62 . Zmiana, wyróżniona w załączniku tekstowym  
Nr 62.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• zmianie ilości wyszczególnionych obszarów (dodano 4 obszary), 
• pomniejszeniu łącznej powierzchni obszarów zainwestowanych bez możliwości 

istotnego doinwestowania kubaturowego, 
• powiększeniu łącznej powierzchni obszarów zainwestowanych z możliwością istotnego 

uzupełnienia zabudowy kubaturowej, 
• powiększeniu łącznej powierzchni obszarów niezainwestowanych z możliwością 

zainwestowania zabudową kubaturową oraz powiększeniu ilości tych obszarów, 
• pomniejszeniu łącznej powierzchni obszarów niezainwestowanych bez możliwości 

zainwestowania zabudową kubaturową. 
 
3) Uwarunkowania wynikaj ące z dotychczasowego uzbrojenia terenu – problematyka 

ta zawarta jest w załącznikach Nr 8 i Nr 63 pn. „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE  
Z DOTYCHCZASOWEGO UZBROJENIA TERENU – INŻYNIERIA SANITARNA”,  
w załącznikach Nr 9 i Nr 64 pn. „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCEZ  
DOTYCHCZASOWEGO UZBROJENIA TERENU – ELEKTROENERGETYKA” oraz  
w załącznikach Nr 10 i Nr 65 pn. „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE  
Z DOTYCHCZASOWEGO UZBROJENIA TERENU - TELEKOMUNIKACJA”, do uchwały 
Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. 
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Zmienia się załącznik graficzny Nr 8 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym Nr 8.36 
do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze I: 

o powiększeniu obszaru o pełnym uzbrojeniu w granicach miasta – oznaczonego literą 
A,  

o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru o niepełnym uzbrojeniu – 
oznaczonego literą B (kolor żółty); 

• na obszarze II: 
o wprowadzeniu (powiększeniu) obszaru o pełnym uzbrojeniu w granicach miasta – 

oznaczonego literą A, 
o wprowadzeniu (powiększeniu) obszaru o niepełnym uzbrojeniu – oznaczonego literą 

B (kolor żółty), 
o przy jednoczesnym pomniejszeniu obszaru wymagającego działań wyrównawczych 

oznaczonego literami B, E , stanowiących potencjał rozwojowy (szraf zielono–żółty) 
oraz likwidacji (pomniejszeniu) ogrodów działkowych (kolor niebieski); 

• na obszarze III: 
o wprowadzeniu (dodaniu) obszaru możliwego do uzbrojenia pod budownictwo  

w granicach miasta oznaczonego literą E (kolor zielony), 
o przy jednoczesnym pomniejszeniu obszaru ogrodów działkowych (kolor niebieski) 

oraz obszarów o niepełnym uzbrojeniu oznaczonego literą B (kolor żółty); 
• na obszarze IX: 

o powiększeniu obszaru o pełnym uzbrojeniu w granicach miasta – oznaczonego literą 
A, 

o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru o niepełnym uzbrojeniu 
oznaczonego literą B (kolor żółty). 

 
Zmienia się załącznik tekstowy Nr 63 . Zmiana, wyróżniona w załączniku tekstowym  
Nr 63.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• dodaniu w tekście frazy:”… Na osiedlu F. Kotuli przy al. Witosa istnieje obszar 

rozwojowy możliwy do rozbudowy pod kątem w media inżynieryjne. Na osiedlu 
Drabinianka przy al. Powstańców Warszawy istnieje obszar rozwojowy możliwy do 
zabudowy pod kątem zasilania  w media inżynieryjne (16,1 km2 pod zabudowę jedno-  
i wielorodzinną oraz usługi)…” 

 
4) Wyst ępowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie  przepisów 

szczególnych – problematyka ta zawarta jest w załącznikach Nr 11 i Nr 66  
pn. „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I TERENÓW 
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH – W ZAKRESIE 
ELEMENETÓW SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO” oraz w załącznikach Nr 12  
i Nr 67 pn. „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW  
I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH  
W ZAKRESIE ELEMENTÓW ŚRODOWISKA KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU” do 
uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 11 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 11.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• na obszarze II: 
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o powiększeniu terenów zainwestowanych (kolor szary)  
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszarów gruntów rolnych 

podlegających ochronie (kolor żółty); 
• na obszarze III: 

o pomniejszeniu obszarów gruntów rolnych podlegających ochronie (kolor żółty); 
• na obszarze IV: 

o likwidacji (pomniejszeniu) strefy ochronnej GZWP- Nr 425 (kolor niebieski); 
• na obszarze IX: 

o powiększeniu terenów zainwestowanych (kolor szary), 
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru gruntów rolnych podlegających 

ochronie (kolor żółty). 
 

5) Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego – problematyka ta zawarta jest  
w załącznikach Nr 13 i Nr 68 pn. „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU  
I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO – RZEŹBA TERENU”,  
w załączniku Nr 14, Nr 15  i Nr 70 pn.: „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU  
I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO” oraz w załącznikach Nr 69 
pn: „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU I FUNKCJONOWANIA 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO – SYSTEM PRZYRODNICZY MIASTA” do 
uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 14 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 14.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• na obszarze I: 

o likwidacji węzła o znaczeniu lokalnym wspomagającego układ miejski (kolor żółty), 
o likwidacji (pomniejszeniu) korytarza Wisłoka o znaczeniu ponadregionalnym (kolor 

zielony); 
• na obszarze III: 

o pomniejszeniu obszaru węzłowego o znaczeniu lokalnym (kolor zielony). 
 

Zmienia się załącznik graficzny Nr 15 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 15.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• na obszarze I: 

o powiększeniu obszaru (Nr 12) wymagającego porządkowania i działań 
wyrównawczych (kolor niebieski),  

o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru niezbędnego do pełnienia 
funkcji przyrodniczej (kolor zielony); 

• na obszarze III: 
o wprowadzeniu (powiększeniu) obszaru (Nr 25) wymagającego porządkowania  

i działań wyrównawczych (kolor niebieski), 
o przy jednoczesnym pomniejszeniu obszaru niezbędnego do pełnienia funkcji 

przyrodniczej (kolor zielony). 
 

Zmienia się załącznik tekstowy Nr 70 . Zmiana, wyróżniona w załączniku tekstowym  
Nr 70.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• powiększeniu łącznej powierzchni obszarów wymagających przekształceń  

i porządkowania. 
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6) Stan i funkcjonowanie środowiska kulturowego – problematyka ta zawarta jest  
w załącznikach Nr 16 i Nr 71 pn. „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU  
I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO – UKŁADY 
URBANISTYCZNE”, w załączniku Nr 17 pn.: „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE 
STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO – HISTORYCZNE 
SZLAKI KOMUNIKACYJNE” oraz w załącznikach Nr 18 i Nr 72 pn: „UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJĄCE ZE STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO – 
WALORY KRAJOBRAZU” do uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 4 lipca 2000 r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 18 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 18.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
•••• na obszarze I: 

o wprowadzeniu (dodaniu) nowego obszaru (Nr 146) „szczególnej uwagi” przy 
tworzeniu nowej zabudowy z uwagi na znaczenie walorów krajobrazowych w skali 
miasta (kolor żółty),  

o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru (Nr 3) zawierającego istotne 
walory krajobrazu wymagające zachowania (kolor zielony); 

•••• na obszarze III: 
o powiększeniu obszaru (Nr 88) „szczególnej uwagi” przy tworzeniu nowej zabudowy  

z uwagi na znaczenie walorów krajobrazowych w skali miasta (kolor żółty),  
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru (Nr 28) zawierającego istotne 

walory krajobrazu wymagające zachowania (kolor zielony); 
•••• na obszarze IV: 

o wprowadzeniu (dodaniu) nowego obszaru (Nr 148) „szczególnej uwagi” przy 
tworzeniu nowej zabudowy z uwagi na znaczenie walorów krajobrazowych w skali 
miasta (kolor żółty); 

•••• na obszarze IX: 
o wprowadzeniu (dodaniu) nowego obszaru (Nr 147) „szczególnej uwagi” przy 

tworzeniu nowej zabudowy z uwagi na znaczenie walorów krajobrazowych w skali 
miasta (kolor żółty),  

o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru (Nr 134) pozbawionego 
istotnych walorów krajobrazu (kolor czerwony). 

 
Zmienia się załącznik tekstowy Nr 72 . Zmiana, wyróżniona w załączniku tekstowym  
Nr 72.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• pomniejszeniu ilości i łącznej powierzchni obszarów zawierających istotne walory 

krajobrazu wymagające zachowania, 
• powiększeniu ilości i łącznej powierzchni obszarów szczególnej uwagi przy tworzeniu 

nowej zabudowy z uwagi na znaczenie walorów krajobrazowych w skali miasta, 
• likwidacji opisu dla terenu Nr 28. 

 
7) Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej – problematyka ta zawarta jest w załączniku: 

Nr 19, pn” UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ROLNICZEJ PRZESTRZENI 
PRODUKCYJNEJ – ZAGOSPODAROWANIE GRUNTÓW” oraz w załącznikach Nr 20, 
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21 i Nr 73 pn” UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ROLNICZEJ 
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ” do uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 19 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 19.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze II: 

o powiększeniu terenów trwale zainwestowanych (kolor szary) i zieleni nieurządzonej 
niskiej (kolor jasny zielony), 

o wprowadzeniu (dodaniu) zieleni nieurządzonej wysokiej (kolor ciemny zielony), 
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) ogródków działkowych czasowych (kolor 

fioletowy) i zwartych obszarów rolnych (obwódka zielona) oraz pomniejszeniu 
obszarów sadów i zadrzewienia (kolor pomarańczowy); 

• na obszarze III: 
o likwidacji ogródków działkowych stałych (kolor różowy); 

• na obszarze IX: 
o powiększeniu terenów trwale zainwestowanych (kolor szary), 
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru zieleni nieurządzonej niskiej 

(kolor jasny zielony). 
 

Zmienia się załącznik graficzny Nr 20 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 20.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze (I, III, IV, IX) 

o wprowadzeniu (dodaniu) granic terenów objętych MPZP w opracowaniu (obwódka 
czerwona); 

• na obszarze II: 
o wprowadzeniu (dodaniu) granic terenów objętych MPZP w opracowaniu (obwódka 

czerwona),  
o likwidacji (pomniejszeniu) terenów rolnych posiadających zgodę na zmianę 

przeznaczenia na cele nierolnicze (kolor czerwony) oraz zwartych obszarów rolnych 
(obwódka zielona). 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 21 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 21.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze II: 

o wprowadzeniu (powiększeniu) terenów zainwestowanych (kolor szary), 
o pomniejszeniu terenów zieleni nieurządzonej (kolor zielony), 
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) ogrodów działkowych czasowych (kolor 

fioletowy) oraz obszarów rolnych bez istotnego znaczenia dla produkcji rolnej 
(kreskowanie zielone); 

• na obszarze III: 
o likwidacji (pomniejszeniu) w części środkowej obszaru ogrodów działkowych stałych 

(Nr 17) (kolor czerwony), przy jednoczesnym wprowadzeniu nowego oznaczenia 
obszaru (Nr 17a); 

• na obszarze IV: 
o powiększeniu terenów zainwestowanych (kolor szary), 
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o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) terenów zieleni nieurządzonej (kolor 
zielony); 

• na obszarze IX: 
o powiększeniu terenów zainwestowanych (kolor szary), 
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) terenów zieleni nieurządzonej (kolor 

zielony). 
 

8) Prawa własno ści gruntów – problematyka ta zawarta jest w załącznikach: Nr 22 i Nr 74 
pn. ”UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW”. do 
uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. 
 

Zmienia się załącznik graficzny Nr 22 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 22.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• na obszarze I: 

o wprowadzeniu (dodaniu) nowego obszaru (Nr 65) własności prywatnej (kolor żółty), 
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru (Nr 16) większych zwartych 

kompleksów gruntów komunalnych (kolor niebieski); 
• na obszarze II: 

o powiększeniu obszaru (Nr 8) własności prywatnej (kolor żółty), 
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru (Nr 29) dużego przemieszania 

gruntów z przewagą własności publicznej (kolor czerwony); 
• na obszarze III: 

o wprowadzeniu (powiększeniu) obszaru (Nr 45) dużego przemieszania gruntów  
z przewagą własności prywatnej (kolor zielony), 

o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru (Nr 38) dużego przemieszania 
gruntów z przewagą własności publicznej (kolor czerwony) oraz obszaru (Nr 25) 
większych zwartych kompleksów gruntów Skarbu Państwa (kolor różowy), 

• na obszarze IV: 
o wprowadzeniu (powiększeniu) obszaru (Nr 32) dużego przemieszania gruntów  

z przewagą własności publicznej (kolor czerwony), 
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru (Nr 42) dużego przemieszania 

gruntów z przewagą własności prywatnej (kolor zielony). 
 

Zmienia się załącznik tekstowy Nr 74 . Zmiana, wyróżniona w załączniku tekstowym  
Nr 74.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• powiększeniu powierzchni obszarów własności prywatnej oraz dodaniu nowego obszaru 

Nr 65, 
• pomniejszeniu powierzchni obszarów większych zwartych kompleksów gruntów 

komunalnych, 
• pomniejszeniu powierzchni obszarów większych zwartych kompleksów gruntów Skarbu 

Państwa,  
• powiększeniu powierzchni obszarów dużego przemieszania własności gruntów  

z przewagą własności publicznej, 
• powiększeniu powierzchni obszarów dużego przemieszania własności gruntów  

z przewagą własności prywatnej. 
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9) Jakość życia mieszka ńców  – problematyka ta zawarta jest w załącznikach: Nr 23 pn. 
”UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – GĘSTOŚĆ 
ZALUDNIENIA”, Nr 24 pn. ”UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z JAKOŚCI ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW – DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC PRACY”, Nr 25 pn. ”UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJĄCE Z JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – DOSTĘPNOŚĆ LOKALNYCH 
USŁUG PUBLICZNYCH”, Nr 26 i Nr 27 pn. ”UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE  
Z JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – DOSTĘPNOŚĆ TERENÓW REKREACYJNYCH”, 
Nr 28 pn. ”UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z JAKOŚCI ZYCIA MIESZKAŃCÓW – 
DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ”, Nr 29 pn. 
”UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – WARUNKI 
FIZJOGRAFICZNE” i Nr 75 pn. ”UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z JAKOŚCI ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW”. do uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
4 lipca 2000 r. 
 

Zmienia się załącznik graficzny Nr 24 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 24.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• na obszarze I: 

o wprowadzeniu (powiększeniu) w północnej części obszaru terenów usług 
nieprodukcyjnych (kolor czerwony), 

o likwidacji (pomniejszeniu) w części południowej obszaru terenów usług 
nieprodukcyjnych (kolor czerwony); 

• na obszarze II: 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu usług nieprodukcyjnych (kolor czerwony) oraz 

terenów mieszkaniowych – zabudowy jednorodzinnej (kolor jasny brązowy), 
o przy jednoczesnej likwidacji terenu transportu, łączności i komunikacji (kolor szary) 

oraz terenów usług produkcyjnych (kolor pomarańczowy); 
• na obszarze IV: 

o powiększeniu terenów transportu, łączności i komunikacji (kolor szary), 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu usług nieprodukcyjnych (kolor czerwony) oraz 

terenów mieszkaniowych – zabudowy jednorodzinnej (kolor jasny brąz), 
o przy jednoczesnej likwidacji terenu usług produkcyjnych (kolor pomarańczowy); 

• na obszarze IX: 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu administracji państwowej, samorządowej, wymiaru 

sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego (kolor różowy), 
o powiększeniu terenów usług nieprodukcyjnych (kolor czerwony), 
o przy jednoczesnej likwidacji terenu usług produkcyjnych (kolor pomarańczowy). 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 25 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 25.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• na obszarze I 

o powiększeniu terenu zainwestowania ogólnomiejskiego (kolor szary), 
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) parku (kolor zielony); 

• na obszarze II: 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenów zainwestowania ogólnomiejskiego (kolor szary); 

• na obszarze IX: 
o powiększeniu terenu zainwestowania ogólnomiejskiego (kolor szary). 
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Zmienia się załącznik graficzny Nr 26 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 26.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• na obszarze I: 

o likwidacji (pomniejszenia) parku (kolor zielony). 
 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 27 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 27.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• na obszarze I: 

o likwidacji (pomniejszeniu) parku rozrywki - wesołego miasteczka (kolor zielony); 
• na obszarze II: 

o wprowadzeniu (dodaniu) terenów zieleni nieurządzonej z przewagą zieleni niskiej 
(kolor jasny zielony), 

o wprowadzeniu (dodaniu) terenów zieleni nieurządzonej z przewagą zieleni wysokiej 
(kolor ciemny zielony), 

o powiększeniu terenów zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej (kolor jasny brązowy), 

o likwidacji (pomniejszeniu) ogrodów działkowych - czasowych (kolor zielony); 
• na obszarze III: 

o pomniejszeniu terenu ogrodów działkowych - stałych (kolor żółty); 
• na obszarze IV: 

o pomniejszeniu terenów zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej (kolor jasny brązowy); 

• na obszarze IX: 
o pomniejszeniu terenu zieleni nieurządzonej z przewagą zieleni niskiej (kolor jasny 

zielony). 
 
10) Wyst ępowanie obiektów i terenów zwi ązanych z turystyk ą, rekreacja i sportem – 

problematyka ta zawarta jest w załączniku: Nr 30 i Nr 76 pn. „UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW ZWIĄZANYCH  
Z TURYSTYKĄ, REKREACJA I SPORTEM” do uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. 
 

Zmienia się załącznik graficzny Nr 30 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym Nr 
30.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze I: 

o likwidacji (pomniejszeniu) parków i zieleńców (kolor zielony); 
• na obszarze IX: 

o wprowadzeniu (dodaniu) parków i zieleńców (kolor zielony). 
 

11) Istniej ąca struktura funkcjonalno-przestrzenna  –  problematyka ta zawarta jest  
w załączniku Nr 31, Nr 32 i Nr 77 pn.: „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE  
Z ISTNIEJĄCEJ STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ” do uchwały  
Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. 
 

Zmienia się załącznik graficzny Nr 31 . Zmiana wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 31.36 do niniejszej uchwały polega na: 
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• na obszarze I: 
o w północnej części obszaru wprowadzeniu (powiększeniu) terenu usług 

nieprodukcyjnych (kolor czerwony), przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) 
terenu parków i skwerów (kolor zielony), 

o w południowej części obszaru wprowadzeniu (powiększeniu) terenu parków  
i skwerów (kolor zielony), przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) terenu usług 
nieprodukcyjnych (kolor czerwony); 

• na obszarze II: 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenów usług nieprodukcyjnych (kolor czerwony), 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu parków i skwerów (kolor zielony), 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenów zieleni nieurządzonej z przewagą zieleni wysokiej 

(kolor ciemny zielony), 
o powiększeniu terenów zieleni nieurządzonej z przewagą zieleni niskiej (kolor jasny 

zielony), 
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) terenów ogrodów działkowych (kolor 
żółty), likwidacji terenu upraw rolnych (kolor jasny żółty) oraz pomniejszeniu terenów 
sadów (kolor pomarańczowy); 

• na obszarze III: 
o pomniejszeniu terenu ogrodów działkowych (kolor żółty); 

• na obszarze IV: 
o powiększeniu terenów transportu, łączności i komunikacji (kolor szary), 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu usług nieprodukcyjnych (kolor czerwony), 
o przy jednoczesnym pomniejszeniu terenów zespołów mieszkaniowych o zwartej 

zabudowie mieszkaniowej (kolor jasny brązowy), likwidacji (pomniejszeniu) terenu 
zieleni nieurządzonej z przewagą zieleni niskiej (kolor jasny zielony) oraz likwidacji 
terenu usług produkcyjnych (kolor pomarańczowy); 

• na obszarze IX: 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu administracji państwowej, samorządowej, wymiaru 

sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego (kolor różowy), 
o powiększeniu terenu usług nieprodukcyjnych (kolor czerwony), 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu parków i skwerów (kolor zielony), 
o powiększeniu terenu zieleni nieurządzonej z przewagą zieleni niskiej (kolor jasny 

zielony), 
o przy jednoczesnej likwidacji terenu usług produkcyjnych (kolor pomarańczowy). 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 32 . Zmiana wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 32.36 do niniejszej uchwały polega na: 
• na obszarze I: 

o wprowadzeniu (dodaniu) obszaru strefy miejskiej (kolor czerwony); 
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru kształtującej się strefy miejskiej 

(kolor pomarańczowy); 
• na obszarze II: 

o wprowadzeniu (dodaniu) obszaru kształtującej się strefy miejskiej (kolor 
pomarańczowy); 

• na obszarze IV: 
o wprowadzeniu (dodaniu) obszaru kształtującej się strefy miejskiej (kolor 

pomarańczowy),  
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o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszarów osiedli mieszkaniowych  
i osadnictwa o charakterze ruralistycznym (kolor szary); 

• na obszarze IX: 
o wprowadzeniu (dodaniu) obszaru kształtującej się strefy miejskiej (kolor 

pomarańczowy), 
o wprowadzeniu (dodaniu) obszaru strefy miejskiej (kolor czerwony) 
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszarów osiedli mieszkaniowych  

i osadnictwa o charakterze ruralistycznym (kolor szary). 
 
12) Pozostałe uwarunkowania pozostają bez zmian. 

 
CZĘŚĆ II – KIERUNKI 
 
1) Obszary obj ęte i wskazane do obj ęcia ochron ą na podstawie przepisów 

szczególnych.  Problematyka ta zawarta jest w załącznikach: Nr 34 i Nr 79 pn. 
„OBSZARY OBJĘTE I WSKAZANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH – W ZAKRESIE ELEMENTÓW ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO” oraz w załącznikach Nr 35 i Nr 80 pn. „OBSZARY OBJĘTE  
I WSKAZANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
SZCZEGÓLNYCH – W ZAKRESIE ELEMENTÓW ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
I KRAJOBRAZU” do uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 
2000 r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 34 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 34.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze I: 

o likwidacji (pomniejszeniu) terenu pokrytego drzewostanem o charakterze parkowym, 
w formie parku (kolor zielony z obwódka pomarańczową); 

• na obszarze II: 
o pomniejszeniu miejskiego systemu przyrodniczego (kolor jasny zielony), 
o pomniejszeniu terenu pozostałej zieleni urządzonej i nieurządzonej w formie zieleni 

miejskiej (kolor ciemny zielony); 
• na obszarze III: 

o pomniejszeniu miejskiego systemu przyrodniczego (kolor jasny zielony), 
o pomniejszeniu terenu pozostałej zieleni urządzonej i nieurządzonej w formie zieleni 

miejskiej (kolor ciemny zielony); 
• na obszarze IV: 

o likwidacji (pomniejszeniu) strefy ochronnej GZWP- Nr 425 (kolor niebieski). 
2) Lokalne warto ści zasobów środowiska przyrodniczego i zagro żenia 

środowiskowe. Problematyka ta zawarta jest w załącznikach: Nr 36 i Nr 81, „LOKALNE 
WARTOŚCI ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I ZAGROŻENIA 
ŚRODOWISKOWE”  do uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
4 lipca 2000 r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 36 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 36.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• w legendzie: 
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o wprowadzeniu (dodaniu) nowego oznaczenia: zasięgu terenów szczególnego 
zagrożenia powodziowego (kreskowanie skośne granatowe); 

• na obszarze I: 
o likwidacji (pomniejszeniu) terenu zieleni urządzonej i nieurządzonej (kolor ciemny 

zielony), 
o likwidacji (pomniejszeniu) miejskiego systemu przyrodniczego (kolor jasny zielony), 
o likwidacji (pomniejszeniu) terenu zalewanych wodami Q1, 
o wprowadzeniu (dodaniu) zasięgu terenów szczególnego zagrożenia powodziowego 

(kreskowanie skośne granatowe); 
• na obszarze II: 

o pomniejszeniu miejskiego systemu przyrodniczego (kolor jasny zielony), 
o pomniejszeniu terenu zieleni urządzonej i nieurządzonej (kolor ciemny zielony); 

• na obszarze III: 
o pomniejszeniu  miejskiego systemu przyrodniczego (kolor jasny zielony), 
o pomniejszeniu terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej (kolor ciemny zielony); 

• na obszarze IV: 
o likwidacji strefy ochronnej GZWP- Nr 425 (kolor niebieski). 

 
3) Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Problematyka ta zawarta jest  

w załącznikach: Nr 39 i Nr 84, pn. „OBSZARY ROLNICZEJ PRZESTRZENI 
PRODUKCYJNEJ”  do uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
4 lipca 2000 r. 
 

Zmienia się załącznik graficzny Nr 39 . Zmiana , wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 39.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze III: 

o pomniejszeniu obszaru rolnego wykorzystywanego jako rolnicza przestrzeń, 
stanowiącego rezerwę rozwojową (kolor zielony)  

 
4) Obszary zabudowane. Problematyka ta zawarta jest w załącznikach: Nr 40 i Nr 85, pn. 

„OBSZARY ZABUDOWANE”  do uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 4 lipca 2000 r. 
 

Zmienia się załącznik graficzny Nr 40 . Zmiana , wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 40.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze (I, II, III, IV, IX) 

o powiększeniu obszarów zabudowanych (kolor brązowy). 
 
5) Tereny zabudowane wymagaj ące przekształce ń. Problematyka ta zawarta jest  

w załącznikach: Nr 42 i Nr 87, „OBSZARY ZABUDOWANE WYMAGAJĄCE 
PRZEKSZTAŁCEN”  do uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
4 lipca 2000 r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 42 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 42.36 do niniejszej uchwały, polega na:  
• na obszarze IV: 
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o  wprowadzeniu (dodaniu) obszaru wymagającego przekształceń ze względu na: 
dysharmonię architektoniczną, nieład przestrzenny, konieczność poprawy wartości 
krajobrazowo przestrzennych (granica fioletowa).  
 

Zmienia się załącznik tekstowy Nr 87 . Zmiana, wyróżniona w załączniku tekstowym  
Nr 87.36 do niniejszej uchwały, polega na:  
• na powiększeniu łącznej powierzchni obszarów wymagających przekształceń, w tym 

obszarów dotkniętych dysharmonią i nieładem przestrzennym, wymagające poprawy 
wartości krajobrazowo – przestrzennych. 

 
6) Obszary które mog ą być przeznaczone pod zabudow ę, w tym w formie 

zorganizowanej działalno ści inwestycyjnej. Problematyka ta zawarta jest  
w załącznikach: Nr 43 i Nr 88, „OBSZARY KTÓRE MOGĄ B YĆ PRZEZNACZONE POD 
ZABUDOWĘ, W TYMW  FORMIE ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ”  do uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
4 lipca 2000 r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 43 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 43.36 do niniejszej uchwały, polega na:  
• na obszarze II: 

o pomniejszeniu obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę (kolor 
różowy) oraz obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej 
(kolor żółty); 

• na obszarze III (w środkowej i zachodniej części): 
o powiększeniu obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę (kolor różowy) 

oraz obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej (kolor 
żółty), 

o wprowadzeniu obszarów, które w mpzp mogą być objęte granicami zorganizowanej 
działalności inwestycyjnej (linia granatowa); 

• na obszarze IX:  
o pomniejszeniu obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę (kolor różowy) 

oraz obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej (kolor 
żółty). 

 
Zmienia się załącznik tekstowy Nr 88 . Zmiana, wyróżniona w załączniku Nr 88.36 do 
niniejszej uchwały, polega na:  
• na powiększeniu łącznej powierzchni obszarów, które mogą być przeznaczone pod 

zabudowę oraz obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 
7) Obszary które mog ą być przeznaczone pod zabudow ę mieszkaniow ą, wynikaj ącą z 

potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludno ści Rzeszowa. Problematyka 
ta zawarta jest w załącznikach: Nr 44 i Nr 89, „OBSZARY KTÓRE MOGĄ BYĆ 
PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ, WYNIKAJĄCĄ Z POTRZEBY 
ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH LUDNOŚCI RZESZOWA”  do uchwały 
Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 44 . Zmiana, wyróżniona w załączniku Nr 44.36 do 
niniejszej uchwały, polega na:  
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• na obszarze II: 
o pomniejszeniu obszarów (Nr 35) dogodnych do uzbrojenia (kolor niebieski) oraz 

obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wynikającą  
z potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności Rzeszowa (linia brązowa); 

• na obszarze III: 
o wprowadzeniu (dodaniu) nowych obszarów (Nr 44) dogodnych do uzbrojenia (kolor 

niebieski) oraz obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową wynikającą z potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności 
Rzeszowa (linia brązowa). 
 

Zmienia się załącznik tekstowy Nr 89 . Zmiana, wyróżniona w załączniku tekstowym  
Nr 89.36 do niniejszej uchwały, polega na:  
• zwiększeniu łącznej powierzchni obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową, 
• dodaniu w rozdziale: II. Obszary dogodne do uzbrojenia inżynieryjnego, w tabeli: Tereny 

niezabudowane, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową nowego 
terenu Nr 44 oraz jego charakterystyki oraz zwiększenia łącznej powierzchni terenów  
i ilości mieszkań, 

• dodaniu w podrozdziale z możliwością obsługi inżynieryjnej, akapitu z opisem  
i charakterystyką obszarów Nr 44. 

 
8) Kierunki rozwoju komunikacji, w tym tereny niezb ędne do wytyczenia ścieżek 

rowerowych. Problematyka ta zawarta jest w załącznikach: Nr 45, Nr 46, Nr 47, Nr 48  
i Nr 90 pn. „ KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI” do uchwały Nr XXX/VII/113/2000 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny: Nr 45 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 45.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze II: 

o wprowadzeniu (dodaniu) projektowanej ulicy dojazdowej (linia przerywana czarna), 
o wprowadzeniu (dodaniu) istniejącej ważniejszej ulicy lokalnej (linia ciągła niebieska), 

po śladzie ul. Panoramicznej  
o zmianie przebiegu proponowanej ścieżki pieszo–rowerowej w zieleni (linia 

przerywana fioletowa); 
• na obszarze III: 

o wprowadzeniu (dodaniu) projektowanych ważniejszych ulic lokalnych (linia 
przerywana niebieska) oraz projektowanych ulic dojazdowych (linia przerywana 
czarna), 

o zmianie przebiegu proponowanych ścieżek pieszo–rowerowych w zieleni (linia 
przerywana fioletowa), 

o likwidacji (skrócenia) odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż tras komunikacyjnych (kolor 
różowy), 

o wprowadzeniu (dodaniu) projektowanego parkingu (linia brązowa); 
• na obszarze IV: 

o wprowadzeniu (dodaniu) projektowanego parkingu strategicznego (linia brązowa  
z literą P), z jednoczesną likwidacją parkingu istniejącego (kolor brązowy); 

• na obszarze IX: 
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o wprowadzeniu odcinka istniejącej ulicy lokalnej (linia ciągła czarna), 
o wprowadzeniu odcinka projektowanej ulicy lokalnej (linia przerywana czarna). 
 

Zmienia się załącznik graficzny: Nr 46 i Nr 47 . Zmiana, wyróżniona w załącznikach 
graficznych: Nr 46.36 i 47.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze I: 

o likwidacji (pomniejszeniu) terenów zieleni o ważnych funkcjach przyrodniczych (kolor 
ciemny zielony), 

o wprowadzeniu w południowej części obszaru terenów możliwych do zainwestowania 
(kolor różowy), a w północnej części obszaru terenów zainwestowanych (kolor szary); 

• na obszarze II: 
o wprowadzeniu projektowanej ulicy dojazdowej (linia przerywana czarna), 
o wprowadzeniu istniejącej ważniejszej ulicy lokalnej po śladzie ul. Panoramicznej (linia 

ciągła niebieska), 
o zmianie przebiegu proponowanej ścieżki pieszo–rowerowej w zieleni (linia 

przerywana fioletowa), 
o wprowadzeniu w północnej i południowej części obszaru terenów zainwestowanych 

(kolor szary) przy jednoczesnej likwidacji terenów możliwych do zainwestowania 
(kolor różowy), 

o pomniejszeniu miejskiego systemu przyrodniczego (kolor jasny zielony) przy 
jednoczesnym poszerzeniu terenów możliwych do zainwestowania (kolor różowy); 

• na obszarze III: 
o wprowadzeniu projektowanych ważniejszych ulic lokalnych (linia przerywana 

niebieska) oraz projektowanych ulic dojazdowych (linia przerywana czarna), 
o zmianie przebiegu proponowanych ścieżek pieszo–rowerowych w zieleni (linia 

przerywana fioletowa), 
o likwidacji odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż tras komunikacyjnych (kolor różowy). 
o wprowadzeniu projektowanego parkingu (linia brązowa), 
o pomniejszeniu terenu miejskiego systemu przyrodniczego (kolor jasny zielony), 
o powiększeniu terenów możliwych do zainwestowania (kolor różowy); 

• na obszarze IV: 
o wprowadzeniu projektowanego parkingu strategicznego (linia brązowa z literą P),  

z jednoczesną likwidacją parkingu istniejącego (kolor brązowy), 
o likwidacji (pomniejszeniu) strefy ochronnej GZWP (kolor niebieski); 

• na obszarze IX: 
o wprowadzeniu odcinka istniejącej ulicy lokalnej (linia ciągła czarna), 
o wprowadzeniu odcinka projektowanej ulicy lokalnej (linia przerywana czarna). 
o poszerzeniu terenów zainwestowanych (kolor szary) przy jednoczesnym 

pomniejszeniu terenów możliwych do zainwestowania (kolor różowy). 
 

Zmienia się załącznik graficzny: Nr 48 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym 
 Nr 48.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze II: 

o przesunięciu proponowanej ścieżki pieszo – rowerowej w zieleni (linia przerywana 
fioletowa); 

• na obszarze III: 
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o zmianie przebiegu proponowanych ścieżek pieszo – rowerowych w zieleni (linia 
przerywana fioletowa), 

o likwidacji odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż tras komunikacyjnych (kolor różowy). 
 

9) Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej Problematyka ta zawarta jest  
w załącznikach: Nr 49 i Nr 91 pn. „KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ” do Uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
4 lipca 2000r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 49 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 49.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze II: 

o pomniejszeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę wymagających budowy 
infrastruktury technicznej (kolor brązowy), 

o wprowadzeniu (powiększeniu) obszarów o pełnym uzbrojeniu wymagających działań 
konserwacyjnych i modernizacyjnych (kolor niebieski), 

o wprowadzeniu oznaczenia układu komunikacji drogowej (linia szara); 
• na obszarze III: 

o powiększeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę wymagających budowy 
infrastruktury technicznej (kolor brązowy) 

o przy jednoczesnym pomniejszeniu ogródków działkowych (kolor żółty), 
o wprowadzeniu oznaczenia układu komunikacji drogowej (linia szara); 

• na obszarze IX: 
o pomniejszeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę wymagających budowy 

infrastruktury technicznej (kolor brązowy) 
o wprowadzeniu oznaczenia układu komunikacji drogowej (linia szara). 

 
10) Obszary, dla których sporz ądzanie 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” do Uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
4 lipca 2000r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 50 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 50.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• w legendzie: 

o wprowadzeniu (dodaniu) nowego oznaczenia: obszaru przestrzeni publicznej 
(kreskowanie różowe); 

• na obszarze I: 
o likwidacji (pomniejszeniu) obszaru objętego i wskazanego do objęcia ochroną, na 

podstawie przepisów szczególnych, w zakresie elementów środowiska kulturowego  
i krajobrazu (kolor jasny różowy), 

o likwidacji (pomniejszeniu) obszaru, dla którego sporządzanie mpzp konieczne jest ze 
względu na istniejące uwarunkowania (kolor ciemny zielony), 
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o wprowadzeniu (dodaniu) obszaru, dla którego sporządzono lub przystąpiono do 
sporządzenia mpzp po dniu 1 stycznia 1995 r. (linia czerwona); 

• na obszarze II: 
o likwidacji (pomniejszeniu) obszaru objętego i wskazanego do objęcia ochroną na 

podstawie przepisów szczególnych, w zakresie elementów środowiska 
przyrodniczego (kolor jasny zielony), 

o likwidacji (pomniejszeniu) obszaru, dla którego sporządzanie mpzp konieczne jest ze 
względu na istniejące uwarunkowania (kolor ciemny zielony), 

o likwidacji (pomniejszeniu) obszaru, który może być przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową wynikającą z potrzeby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
wspólnoty samorządowej (kolor granatowy), 

o wprowadzeniu (dodaniu) obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, 

o wprowadzeniu (dodaniu) obszaru, dla którego sporządzono lub przystąpiono do 
sporządzenia mpzp po dniu 1 stycznia 1995 r. (linia czerwona); 

• na obszarze III: 
o likwidacji obszarów, dla których sporządzanie mpzp konieczne jest ze względu na 

istniejące uwarunkowania (kolor ciemny zielony), 
o likwidacji (pomniejszeniu) obszaru objętego i wskazanego do objęcia ochroną na 

podstawie przepisów szczególnych, w zakresie elementów środowiska 
przyrodniczego (kolor jasny zielony), 

o wprowadzeniu (dodaniu) obszaru przestrzeni publicznej (kreskowanie różowe), 
o wprowadzeniu (dodaniu) obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych  

o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, 
o wprowadzeniu (dodaniu) obszaru, dla którego sporządzono lub przystąpiono do 

sporządzenia mpzp po dniu 1 stycznia 1995 r. (linia czerwona); 
• na obszarze IV: 

o likwidacji (pomniejszeniu) obszarów objętych i wskazanych do objęcia ochroną na 
podstawie przepisów szczególnych, w zakresie elementów środowiska 
przyrodniczego (kolor jasny zielony), 

o wprowadzeniu (dodaniu) obszaru rozmieszczenia obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, 

o wprowadzeniu (dodaniu) obszaru, dla którego sporządzono lub przystąpiono do 
sporządzenia mpzp po dniu 1 stycznia 1995 r. (linia czerwona); 

• na obszarze IX: 
o likwidacji obszaru, dla którego sporządzanie mpzp konieczne jest ze względu na 

istniejące uwarunkowania (kolor ciemny zielony), 
o likwidacji obszaru, na którym przewiduje się zadania do realizacji lokalnych celów 

publicznych (kolor ciemny różowy), 
o wprowadzeniu (dodaniu) obszaru przestrzeni publicznej (kreskowanie różowe), 
o wprowadzeniu (dodaniu) obszaru, dla którego sporządzono lub przystąpiono do 

sporządzenia mpzp po dniu 1 stycznia 1995 r. (linia czerwona). 
 

Zmienia się załącznik tekstowy Nr 92 . Zmiana, wyróżniona w załączniku tekstowym  
Nr 92.36 do niniejszej uchwały polega na:  
• dodaniu w rozdziale: Obszary dla których sporządzanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe na podstawie przepisów 
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szczególnych lub ze względu na istniejące uwarunkowania pkt. 10 Obszary przestrzeni 
publicznej, 

• dodaniu w rozdziale IX. „Obszary, na których dopuszcza się rozmieszczenie obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2 000 m2” punktów 5-8 terenów wraz z ich 
charakterystyką, 

• wprowadzeniu (dodaniu) nowego rozdziału X. pt. „Obszary przestrzeni publicznej” oraz 
punktów 1 i 2 terenów wraz z ich charakterystyką. 

 
11) Obszary przewidziane do realizacji zadań i programów wynikających z polityki 

przestrzennej województwa”, Problematyka ta zawarta jest w załącznikach: Nr 51 i Nr 93 
pn. „OBSZARY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI ZADAŃ I PROGRAMÓW 
WYNIKAJĄCYCH Z POLITYKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA” do Uchwały  
Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 51 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 51.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze I: 

o likwidacji (pomniejszeniu) korytarza ekologicznego „Dolina Wisłoka”, 
o likwidacji terenów zalewanych wodami Q1, Q5. 

 
12) Obszary strategiczne dla realizacji głównych celów polityki społeczno -gospodarczej  

i przestrzennej miasta”, Problematyka ta zawarta jest w załącznikach: Nr 52 i Nr 94 pn. 
„OBSZARY STRATEGICZNE DLA REALIZACJI GŁÓWNYCH CELÓW POLITYKI 
SPOŁECZNO -GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ MIASTA” do Uchwały  
Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 52 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 52.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze (III, IV): 

o wprowadzeniu (dodaniu) nowego obszaru o znaczeniu strategicznym (linia 
czerwona). 
 

Zmienia się załącznik tekstowy Nr 94 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 94.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• powiększeniu ilości oraz łącznej powierzchni obszarów strategicznych, 
• dodaniu nowych obszarów (Nr 13 ,Nr 14) oraz ich charakterystyki. 

 
13) Kierunki rozwoju turystyki, rekreacji i sportu zawarte są w załącznikach: Nr 53, Nr 54 

i Nr 95 pn. „KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU” do Uchwały 
Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 53 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 53.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze I: 

o likwidacji (pomniejszeniu) terenu istotnego dla rozwoju turystyki przyjazdowej – 
walory turystyczne (kolor czerwony), 
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o likwidacji (pomniejszeniu) terenu istotnego dla rekreacji mieszkańców lub 
zagospodarowania ich czasu wolnego (bez ogrodów działkowych) (kolor zielony). 
 

Zmienia się załącznik graficzny Nr 54 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 54.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze I: 

o likwidacji (pomniejszeniu) obszaru (Nr 70) terenu jako propozycji rekreacyjnego 
zagospodarowania terenów nadrzecznych i przy zalewie (kolor zielony). 

 
14) Projektowana struktura funkcjonalno – przestrze nna miasta zawarta jest  

w załącznikach: Nr 55, Nr 56, Nr 57  i Nr 96 pn. „PROJEKTOWANA STRUKTURA 
FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA” do Uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 55 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 55.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• w legendzie: 

o wprowadzeniu nowego oznaczenia – obszary przestrzeni publicznej (kreskowanie 
poziome różowe); 

• na obszarze I: 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu usług centrotwórczych (kolor ciemny różowy)  
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) terenu zieleni urządzonej, 
o wprowadzeniu terenu oznaczonego symbolem: CIV

01; 
• na obszarze II: 

o powiększeniu terenów usług komercyjnych, dopuszczenie usług publicznych 
działalność gospodarcza pozarolnicza (kolor pomarańczowy), 

o pomniejszeniu terenu zieleni urządzonej (kolor ciemny zielony), 
o likwidacji (pomniejszeniu) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (kolor ciemny 

brązowy), 
o wprowadzeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (kolor jasny brązowy), 
o wprowadzeniu zabudowy usługowej alternatywnie lub uzupełniająco: zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 
o zmianie przebiegu proponowanej ścieżki pieszo – rowerowej w zieleni, 
o wprowadzeniu projektowanej ulicy dojazdowej (linia przerywana czarna),  
o wprowadzeniu istniejącej ważniejszej ulicy lokalnej – po śladzie ul. Panoramicznej 

(linia ciągła niebieska), 
o wprowadzeniu na terenach U/UCXXIV

01, U/UCXXIV
02 obszarów rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2(kolor niebieski), 
o wprowadzeniu terenów oznaczonych symbolami: U/UCXXIV

01, U/UCXXIV
02, U

XXIV
02 (usług 

komercyjnych), MNXXIV
01, MNXXIV

02, (zabudowy jednorodzinnej) U/MNXXIV
01 (zabudowy 

usługowo-mieszkaniowej jednorodzinnej), ZPXXIV
01 (zieleni urządzonej); 

• na obszarze III: 
o pomniejszeniu terenu ogrodów działkowych istniejących – docelowo zieleni parkowej 

(kolor żółty z zielonym kreskowaniem), 
o likwidacji terenu usług komercyjnych (kolor pomarańczowy), 
o powiększeniu terenu parkingu (kolor szary), 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu usług centrotwórczych (kolor ciemny różowy)  
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o wprowadzeniu przebiegu projektowanych dróg lokalnych (linia przerywana niebieska) 
i dojazdowych (linia przerywana czarna), 

o zmianie przebiegu proponowanych ścieżek pieszo – rowerowych w zieleni (linia 
fioletowa), 

o likwidacji odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż tras komunikacyjnych (kolor różowy), 
o wprowadzeniu na terenach C/UCXXII

01, C/UCXXII
02, C/UCXXII

03, obszarów rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2(kolor niebieski), 

o wprowadzeniu na terenach ZPXXII
01, ZPXXII

02 obszaru przestrzeni publicznej 
(kreskowanie poziome różowe), 

o wprowadzeniu terenów oznaczonych symbolami: C/UCXXII
01, C/UCXXII

02, C/UCXXII
03, 

CXXII
01, (usług centrotwórczych), ZPXXII

01, ZPXXII
02, (zieleni urządzone, parku 

dzielnicowego) ZP- ZDXXII
01 (ogrodów działkowych, docelowo zieleni parkowej), 

KSXXII
01 (parkingów, komunikacji samochodowej); 

• na obszarze IV: 
o likwidacji terenu usług komercyjnych (kolor pomarańczowy), 
o wprowadzeniu (dodaniu) terenu usług centrotwórczych (kolor ciemny różowy), 
o wprowadzeniu na terenie C/UCX

01 obszaru rozmieszczenia obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2(kolor niebieski), 

o wprowadzeniu terenów oznaczonych symbolami: C/UCX
01, (usług centrotwórczych), 

KSX
01, KSX

02 (parkingów, komunikacji samochodowej) 
• na obszarze IX: 

o likwidacji (pomniejszeniu) terenu usług ponadlokalnych (kolor czerwony), 
o likwidacji terenu usług publicznych lokalnych (kolor jasny różowy), 
o wprowadzeniu na terenie CXII

01 obszaru przestrzeni publicznej (kreskowanie poziome 
różowe), 

o wprowadzeniu przebiegu istniejącej i projektowanej drogi lokalnej (kolor niebieski), 
o wprowadzeniu terenu oznaczonego symbolem: CXII

01, 
 

Zmienia się załącznik graficzny Nr 57 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 57.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• na obszarze (II, III, IV): 

o powiększeniu obszaru strefy miejskiej (kolor czerwony), 
o przy jednoczesnej likwidacji (pomniejszeniu) obszaru kształtującej się strefy miejskiej 

(kolor pomarańczowy). 
 
Zmienia się załącznik tekstowy Nr 96 . Zmiana, wyróżniona w załączniku tekstowym  
Nr 96.36 do niniejszej uchwały, polega na: 
• dodaniu w pkt 4. Zabudowa mieszkaniowa, w pkt 4.2 Ustalenia szczegółowe: nowego pkt 

4.2.3 Osiedle Kotuli (XXIV) oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
MNXXIV

01, MNXXIV
02 wraz z wytycznymi do planu, 

• dodaniu w pkt 5. Usługi, w pkt 5.1 Ustalenia ogólne, w pkt 5.1.6 korekty powierzchni 
sprzedaży oraz dodaniu punktów 19-22 zawierających tereny wraz z ich charakterystyką, 

• dodaniu w pkt 5. Usługi w pkt 5.2 Ustalenia szczegółowe: 
o w pkt 5.2.3 Osiedle Mieszka I (XII): terenu usług centrotwórczych – CXXII

01 wraz  
z wytycznymi do planu dla tego terenu, 

o w pkt 5.2.5 Osiedle Kotuli (XXIV): terenu usług komercyjnych – UXXIV
02, terenów usług 

komercyjnych z dopuszczeniem rozmieszczenia obiektów handlowych o  powierzchni 
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sprzedaży pow. 2 000 m2
 – U/UCXXIV

01, U/UCXXIV
02, terenu zabudowy usługowej 

alternatywnie lub uzupełniająco mieszkaniowej (zabudowy jednorodzinnej) – 
U/MNXXIV

01, wraz z wytycznymi do planu dla tych terenów 
o nowego pkt 5.2.7 Osiedle Grota Roweckiego (IV) oraz terenu usług centrotwórczych 

– CIV
01, wraz z wytycznymi do planu dla tego terenu, 

o nowego pkt 5.2.8 Osiedle Staromieście (X) oraz terenu usług centrotwórczych  
z dopuszczeniem rozmieszczenia obiektów handlowych o  powierzchni sprzedaży 
pow. 2 000 m2 – C/UCX

01, wraz z wytycznymi do planu dla tego terenu 
o nowego pkt 5.2.9 Osiedle Drabinianka (XXII) oraz terenów usług centrotwórczych  

z dopuszczeniem rozmieszczenia obiektów handlowych o  powierzchni sprzedaży 
pow. 2 000 m2 – C/UCXXII

01, C/UCXXII
02, C/UCXXII

03, terenu usług centrotwórczych – 
CXXII

01, wraz z wytycznymi do planu dla tych terenów, 
• dodaniu w pkt 7. System zieleni, w pkt 7.2 Ustalenia szczegółowe: 

o nowego pkt 7.2.2 Osiedle Kotuli (XXIV) oraz terenu zieleni urządzonej – ZPXXIV
01, wraz 

z wytycznymi do planu dla tego terenu, 
o nowego pkt 7.2.3 Osiedle Drabinianka (XXII) oraz terenów zieleni urządzonej – 

ZPXXII
01, ZPXXII

02, terenu istniejących ogrodów działkowych, docelowo zieleni parkowej 
– ZP - ZDXXII

01, wraz z wytycznymi do planu dla tych terenów, 
• dodaniu w pkt 10. Tereny infrastruktury technicznej: 

o nowego pkt 10.1 Staromieście (X) oraz terenu parkingu publicznego – KSX
01, terenu 

parkingu strategicznego – KSX
02, wraz z wytycznymi do planu dla tych terenów, 

o nowego pkt 10.2 Drabinianka (XXII) oraz terenu komunikacji samochodowej – 
parkingu KSXX

01 wraz z wytycznymi do planu dla tego terenu. 
 
15) Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o po wierzchni sprzeda ży powy żej 

2000 m². Problematyka ta zawarta jest w załącznikach: Nr 97 i Nr 98 pn. „OBSZARY 
ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY 
POWYŻEJ 2000 m²” do uchwały Nr XXX/VII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
4 lipca 2000 r. 

 
Zmienia się załącznik graficzny Nr 97 . Zmiana, wyróżniona w załączniku graficznym  
Nr 97.36 do niniejszej uchwały, polega: 
• na obszarze (II, III i IV):  

o wprowadzeniu (dodaniu) obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 (kreskowanie niebieskie pionowe). 

 
Zmienia się załącznik tekstowy Nr 98 . Zmiana, wyróżniona w załączniku tekstowym  
Nr 98.36 do niniejszej uchwały , polega na: 
• dodaniu punktów 6, 7 i 8 z krótką charakterystyką nowych terenów, na których wyznacza 

się obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2 000m2. 

 
 
 


