
UCHWALA NR XLIV/937/2017 

RADY MIASTA RZESZOWA 


z dnia 30 maja 2017r. 


w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 275112/2015 w rejonie ul. Wyspianskiego i ul. Ziai w Rzeszowie. 


Dzialaj,!c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz'!dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z pMn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaruu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2016 r., poz. 778, 
z pozn. zm.), po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium Uwarunkowall i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwal,! Nr XXXVIV113 /2000 
z dnia 4 11pca 2000 r, z poin. Zill., 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co nastypuje: 


Rozdzial 1 

Przepisy ogolne 


§ I 
1. 	 Uchwala si y MiejscO\vy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275 /1212015 w rejonie 

ul. Wyspianskjego i ul. Ziai w Rzeszowie, zwany dalej "planem". 
2 . 	Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 2,1t ha, polozony w reJoDle ul. S. Wyspianskiego 

i ul. S. Ziai w Rzeszowie, okrdlony granic,! planu. 

§2 
Zal'!cznikami do niniejszej ucbwaly s'!: 

1) rysunek planu w skali 1: 1000, bydqcy integraln'! czysciq uchwaty, obowiqzuj,!cy w zakresie 
okreslonym legendq, stanowiqcy zalqcznik ill 1 do uchwaty; 

2) 	rozstrzygniycie 0 sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, ktore nalez'! do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowi'!ce 
zal'!czruk ill 2 do uchwaly. 

§ 3 
I. 	 W granicach planu wyznacza siy tereny 0 roznym przeznaczeniu lub r6Znych zasadach 

zagospodarowanla , oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1) U - teren zabudowy uslugowej, 0 powierzchni okolo 2, 106 ha; 

2) 	KDW - teren fragmentu drogi wewnytrznej, 0 powierzchni okolo 0,004 ha. 

2. 	 Linie rozgraniczajqce tereny 0 roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania s,! 

scisle okreslone i obowlqzuj,! zgodnie z przebieglem oznaczonym na rysunku planu. 


§4 

1. 	Ilekroc w uchwale przyworuje siy symbole, 0 ktorych mowa w § 3 ust. 1, naleZy przez to rozumlec 

symbole zastosowane w zal,!czruku ill 1 do uchwaly (rysunek planu), odpowiadaj,!ce terenom 
o okrdlonym w uchwale przeznaczeniu lub ustalonych zasadach zagospodarowania . 

2. 	 Ilekroc w planie jest illowa 0: 

1) 	 MPZP Nr /76/3/2009 - naleiy przez to rozumiec Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 176/3/2009 terenu przy ul. Wysplanskiego w Rzeszowie uchwalony uchwal,! 
nr XXVII499/20 12 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r., ogloszony w Dzienniku 
Urzydowyro Wojewodztwa Podkarpackiego, poz. 406, z dnia 221utego 2012 r.; 

2) linii podzIalu ll"ewn?lrznego - naleZy przez to rozumiec !iniy wyznaczaj'!cq w ramach glownego 
przeznaczenia terenu rozne zasady zagospodarowania; 



3) 	 nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale:iy przez to rozumiec liniy, ktora wyznacza minimalnq 
odleglosc lokalizacji budynku, wiaty lub altany od drogi, przy czym nie dotyczy ona takich 
cZysci budynku jak: schody zewnytrzne, niepodparte okapy dacb6w, pochylnie; 

4) 	zespole zabudowy - nale:iy przez to rozumiec zagospodarowanie w fonnie: 
a) jednego budynku wraz z calosciowym urzqdzeniem terenu, 
b) zespolu budynkow powi"zanych funkcjonalnie i przestrzennie wraz ze wspolnym urz"dzeniem 

terenu. 

§ 5 
1. 	 Na terenie objytym planem: 

1) 	dopuszcza siy wydzielenie dzialek pod urz"dzenia infrastruktury technicznej, w szczegolnosci 
pod stacj e transformatorowe, 0 wielkosci dostosowanej do rozwiqzan technicznych 
lokalizowanych tam urzqdzen i obiektow, przy czym do dzialek tych nie stosuje siy ustalen 
zawartych w przepisach szczeg610wych niniejszej uchwaly; 

2) ustalen 	 dotyczqcych wysokosci zabudowy nie stosuje siy do inwestycji celu publicznego 
z zakresu lqcznosci publicznej; 

3) ustalen dotyczqcych linii zabudowy nie stosuje siy do urz"dzen infrastruktury technicznej. 
2. 	 Przy zagospodarowaniu terenow objytych planem nalezy uwzglydnic - przebiegi istniejqcych sieci 

i urzqdzeil infrastruktury technicznej , w tyrn linii elektroenergetycznych, poprzez zachowanie 
wymaganych przepisami odleglosci od tych sieci i urzqdzen, ich przebudowy, zmiany trasy Jub 
lokalizacji, stosownie do planowanego zagospodarowania. 

3. 	 Ustalone w przepisach szczeg610wych niniejszej uchwaly zasady ksztaltowania dzialek 
budowlanych majq zastosowanie rowniez w przypadku dokonywania scalen i podzial6w 
nieruchomosci na terenie objytym planem. 

§6 
1. 	 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej: 

I) 	zaopatrzenie w wody - z miejskiej sieci wodoci"gowej, w tym: 
a) z istniejqcego wodoci"gu zlokalizowanego w ulicy S. Ziai, poza granicami planu, 
b) z istniej"cego wodociqgu zlokalizowanego w rejonie ulicy S. Wyspianskiego, poza 

granicami planu, 
c) poprzez rozbudowy sieci wodociqgowej 0 srednicach nie mniejszych niz <D 80 mm lub 

budowy przylqczy 0 srednicach nie mniejszych niz cD 32 mm; 
2) odprowadzenie sciekow komunalnych - do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej 

zakonczonego oczyszczalni" sciekow komunalnych, w tym: 
a) do istniejqcego kolektora sanitamego zlokalizowanego w ulicy S. Wyspianskiego, poza 

granicami planu, 
b) poprzez rozbudowy sieci 0 kanaly sanitame grawitacyjne 0 srednicach nie mniejszych niz 

cD 200 mm lub poprzez budowy przylqczy 0 srednicach nie mniejszych niz cD 160 mm; 
3) odprowadzenie sciekow przemyslowych pochodzqcych z prowadzonej dzialalnosci rozwiqzac 

w sposob nie powodujqcy zanieczyszczenia wod powierzchniowych, podziemnych oraz gruntu, 
poprzez odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej lub poprzez zbiomiki wybieralne 
z zapewnieniem \\rywozu do oczyszczalni sciekow; 

4) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, 
wtym: 
a) do istniejqcego kolektora deszczowego zlokalizowanego wzilluz poludniowo - zachodniej 

granicy planu i w rejonie ulicy S. Wyspiatlskiego, polozonego poza granicami planu, 
b) poprzez rozbudowy sieci 0 kanaly deszczowe 0 srednicach nie mniejszych niz 

cD 250mm; 
5) zaopatrzenie w energiy cieplnq: 

a) z miejskiej sieci ciepfowniczej, w tyrn: 
- z istniej"cego kanalu cieplowniczego zlokaJizowanego wzdluz p61nocno - wschodniej 

granicy planu, 
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- po rozbudowie sieci cieplowniczej rozdzielczej lub budowie przyl,!czy 0 srednicach nie 
rnniejszych niz DN 20 mm, 

b) 	z indywidualnych iradel dystrybucji ciepla z wykorzystaniem gazu ziemnego, lekkiego oleju 
opalowego, niskoemisyjnych urz¥izen grzewczych na paliwa stale, odnawiaJnych iradel 
energii oraz energii elektrycznej, 

c) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniej,!cej sieci gazowej, w tym: 
- z istniej,!cego gazoci,!gu zlokalizowanego w ulicy rejonie ulicy S. Wyspianskiego, 

polozonego poza granicami planu, 
- poprzez rozbudowy sieci 0 gazoci,!gi 0 srednicach nie mniejszycb niz DN 32 mm lub 

poprzez budowy przyl,!czy 0 srednicacb nie rnniejszych niz DN 20 mm; 
d) zaopatrzenie w energiy elektryczn,! - z istniej ,!cej sieci elektroenergetycznej, przy czym 

dopuszcza siy rozbudowy 0 nowe stacje transformatorowe SN/nN oraz podziernne linie 
sredniego i niskiego napiycia. 

2. Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektaw i urZ<jdzen: 
1) sieci infrastruktury technicznej naleZy lokalizowac wzdluz drag i granic dzialek budowalnych; 
2) dopuszcza siy lokalizowanie sieci i urz'!dzen infrastruktury technicznej nie zwi¥anycb 

z obslug,! terenaw objytych plan em, w sposab nie wykluczaj,!cy mozliwosci 
zagospodarowania terenaw zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania 
okreslonymi w planie; 

3) dla zapewnienia telekomunikacji - naleZy wykorzystac telekomunikacyjne sieci przewodowe 
podziemne lub bezprzewodowe. 

§7 
1. 	 Gromadzenie odpadow komunalnych, segregacJa oraz ich usuwame - na zasadach 

obowi¥Uj,!cych w miescie Rzeszowie; 
2. 	Gromadzenie i usuwanie odpadaw powstalych w wyniku prowadzonej dzialaJnosci usrugowej 

- zgodnie z obowi¥uj,!cymi przepisami odrybnymi, w dostosowaniu do rodzaju prowadzonej 
dzialalnosci . 

§ 8 
Ustala siy stawky procentowq stanowi,!c,! podstawy do okreslania jednorazowej oplaty z tyturu 
wzrostu wartosci nieruchomosci w zwi¥ku z uchwaleniem planu w wysokosci 30%. 

Rozdzial2 

Przepisy szczegolowe 


§ 9 
Ustalenia dla terenu U 

1. Przeznaczenie: 
1) teren oznaczony na rysunku planu symbol em U, okrdlony liniami rozgraniczajqc)rmi oraz 

granicq planu, przeznacza si y pod zabudowy usrugow,! - usrugi oswiaty; 
2) dopuszcza si y funkcjy adrninistracji 0 l'!cznej powierzchni uZytkowej nie wiykszej niz 30% 

powierzchni uzytkowej zabudowy. 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza siy obiekty sportu i rekreacji: boiska, bale i inne obiekty sportowe wraz z obiektami 
zaplecza socjalnego; 

2) dopuszcza siy budynki zamieszkania zbiorowego zwi¥ane z oswiat'! takie jak: bursy lub 
intematy; 

3) ustala siy teren urz'!dzell infrastruktury elektroenergetycznej - stacji transformatorowej SN/Nn; 
wydzielony liniami podzialn wewnytrznego i oznaczony symbolem [E); 

4) powierzchnia zabudowy - nie wiyksza nit 40% powierzclmi dzialki budowlanej ; 
5) wskainik intensywnosci zabudowy dzialki budowlanej - od 0,2 do 1,2; 
6) powjerzchnia terenu biologicznie czynnego - nie rnniejsza niz 30% powierzchni dzialki 

budowlanej; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
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8) dopuszcza sit( wsp61ne zagospodarowanie z terenem 2U ustalonym w MPZP Nr 1761312009, 
w ramach jednego zespolu zabudowy; 

9) wysokosc zabudowy - od 2 do 4 kondygnacji oraz nie wit(ksza niz 18 m, z zastrzezeniem 
pkt 10; 

10) wysokosc zabudowy, 0 kt6rej mowa w pkt 1, do 2 kondygnacji oraz nie wit(ksza niz 
12 m; 

11) dopuszcza sit( lokalne zwit(kszenie wysokosci zabudowy, 0 kt6rej mowa w pkt 9, wynikaj,!ce 
z technologii obiektu, jednak rue wiycej niz 0 2,0 m; 

12) przekrycie budynku dachem plaskim lub pogr,!zonym 0 spadku nie wiykszym niZ 10°; 
13) dla zabudowy, 0 kt6rej mowa w pkt I, dopuszcza siy ksztaltowanie dachu w oparciu 

o przekroje krzywoliniowe (np. lukowe tub paraboticzne). 
3. 	Zasady ksztaltowania dzialek budowlanych: 

1) Powierzchnia dzialki budowalnej - rue mniejsza niz 0,7 ha; 
2) szerokosc frontu dzialki budowalnej - rue mniejsza niz 30 m; 
3) k,!t polozerua granic dzialki budowalnej w stosunku do drogi wewnt(trznej ul. Ziai, polozonej 

poza granicami planu - 900 z tolerancj,! ± 5°. 
4. Zasady obslugi komunikacyjnej: 

I) dostt(pnosc komunikacyjna kolowa i piesza - z drogi publicznej (ul. S. Wyspianskiego) poprzez 
drogt( wewnt(trzn,! (ul. S. Ziai), znajduj,!Ci! siy poza granicami planu lub z drogi publicznej 
dojazdowej lKDD, ustalonej w MPZP Nr 1761312009, polozonej poza granicami planu; 

2) dostt(pnosc komunikacyjna piesza: 
a) z ci,!gu pieszego og6lnodostt(pnego KX, ustalonego w MPZP Nr 1761312009,polozonego 

poza granicami planu; 
b) z terenu przeznaczonego pod drogy publiczn,! zbiorcz'! z dopuszczeniem miejsc postojowych 

[KDZlKS], ustalonego w MPZP Nr 1761312009,polozonego poza granicami planu; 
3) miejsca do parkowania dla samochod6w osobowych, w tym miejsca przeznaczone do 

parkowania pojazd6w zaopatrzonych w karty parkingowi!, stosownie do przepis6w ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych, nale:zy realizowac w poziomie terenu lub 
w garazu podziemnym w liczbie nie mniejszej niz 1 na 130 m2 powierzchni uZytkowej uslug; 

4) 	 dopuszcza sit( realizacjt( miejsc do parkowania na terenie drogi publicznej zbiorczej 
z dopuszczeniem miejsc postojowych [KDZ/KS], ustalonej w MPZP Nr 1761312009, polozonej 
poza granicami planu. 

§ 10 

Ustalenia dla terenu KDW 


1. 	 Przeznaczenie: 
teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDW, okreslony liniarni rozgraniczaj,!cymi, 
przeznacza sit( pod fragment istniej,!cej drogi wewnt(trznej (ul. S. Ziai). 

2. 	 Zasady zagospodarowania terenu: 
teren nale:zy zagospodarowac wsp61nie z drog,! wewnt(trzn,! (ul. S. Ziai), polozon'! poza 
granicami planu. 

3. 	 Zasady obslugi komunikacyjnej: 
dostypnosc komunikacyjna kolowa i piesza - z drogi pubticznej (ul. S. Wyspiauskiego), poprzez 
drogt( wewnytrzn,! (ul. S. Ziai), polozonych poza granicami planu. 

Rozdzial3 

Przepisy zmieniaj,!ce 


§ 11 
W uchwale or XXVIJ499/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r w sprawie 
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 176/3/2009 terenu przy 
ul. WyspiaiJ.skiego w Rzeszowie wprowadza sit( nastt(puj,!ce zmiany: 

I) 	 §2 otrzymuje brzmienie: 
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"Plan obejrnuje obszar 0 powierzchni okol:o 4,29 ha, pol:ozony na osiedlu Kr61a Augusta, po 
wschodniej stronie stadionu Resovia, przy ul. Wyspianskiego w Rzeszowie, okreSlony granic~ 
planu."; 

2) §3 pkt 2 otrzymuje brzrnienie: 
"przeznaczenie teren6w oznaczooych na rysunku planu symbolami: 2U 3U, 0 l~cznej 

powierzchni okol:o 1,01 ha, pod zabudowy u slugow~;" ; 

3) w §3 uchyla siy pkt 10; 
4) uchyla siy §8; 
5) uchyla siy §21 . 

Rozdzial4 
Przepisy koticowe 

§ 12 
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 176/3/2009 tereou przy 
u1. Wyspianskiego w Rzeszowie uchwalony uchwal~ ill XXVIJ499/20 12 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 26 stycznia 2012 r., ogloszony w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Podkarpackiego 
poz. 406 z dnia 22 lutego 2012 r., w cZysci objytej niniejszym planem. 

§ 13 
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

Przewodnicz~cy 

Ra y iasta Rzeszowa 
~.~ 
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do uchwaly Nr Rady Miasta Rzeszowa 
2017 r. 

w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
~ r 275/1212015 w i ul. Ziai w K:z:es:w\'V1 

Przystilpienie do w oparciu 0 uchwaf~ Nr 5 
Miasta Rzeszowa z dnia 27 

Uchwalil 0 przys4pieniu do planu zostal objt;ty obszar 0 nr.'"ft,,·r7f'nn 

2,11 ha, polozony przy ul. na osiedlu Kr61a Augusta. Jest to teren 
Og61noksztalcilcych nr 3 w wraz z towarzysz'!cil zieleniil oraz 
i rekreacji, w ktorym m.in. przedszkole nr 29, gimnazjum nr 3, VIII 
muzycznych oraz Urzild Rzeszowa. 

W Studium Uwarunkowall i Rzeszowa 

w Rzeszowie, teren pod zabudowy uslugow,! uslugi oswiaty. 
W planie tym zagospodarowania terenu, w tym lima 
zabudowy. 

Plan sporz~dza Szkola "tvlistrzostwa ......"rtf'" 
ktory jest jednym z objytego granic,! planu. 
dzialalnosc, tj. 
Stowarzyszenie wyrazifo 
wraz z zadaszeniem 0 do 12 m oraz budow~ "CllHv""G 

liniil zabudowy ustalon,! w MPZP Nr 176/3/2009. 
Projekt planu wraz z niezbt;dnymi dokumentami 

oddzialywania na prognoz,! skutk6w finansowych, 
z obowiilzujilcymi w przepisami ustawy z dnia 27 marca r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu U. z 2016 r., poz. oraz rozporz'!dzenia 
Ministra Infrastruktury z sierpnia 2003 r. w wymaganego projektu 
miejscowego planu przestr.lennego (Dz. U. Nr 164 z r., poz. 1587). 

sporZf!dzenia planu oraz przyjytych rozwilfZall zawlera 
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Uzasadnienie do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiariskiego i ul. Ziai w Rzeszowie 
sporzqdzane na padstawie art. J5 ust.J ustawy z dnia 27 marca 2003 r. a planawaniu 
i zagaspadarawaniu przestrzenrrym (Dz. U z 2016 r., paz. 778 z pain. zm.) 

Informacja dotyczaca procedury planistycznej, w tyro sposobu realizacji wymog6w 
wynikajacych art. 1 ust. 2 pkt ] 1 i 12 oraz art. 1 ust. 3 ustawy 

Zagadnienia, 0 kt6rych mowa wart. 1 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy, dotycz~ce udzialu 
spoleczenstwa i zachowanie jawnosci procedur, uwzgl¢niono przy sporz~dzaniu projektu planu 
w zakresie wynikajllcym z przepis6w art. 17 ustawy, okreslajllcych procedury planistycznll oraz 
w zakresie wynikaj~cym z przepi.s6w ustawy z dnia 3 paidziemi.ka 2008 r. 0 udostypniani.u informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko, dotyczllcych sposobu przeprowadzania strategicznej oceny 
oddzialywania na srodowisko. Zapewniono udzial spoleczenstwa w pracach nad projektem planu, 
w tym przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej, z zachowaniem jawnosci i przejrzystosci 
procedur planistycznych. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 17 grudnia 2015 r., oglosil 0 przystllPieniu do 
sporz~dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275112120 IS w rejonie ul. 
Wyspianskiego i ul. Ziai w Rzeszowie - poprzez ogloszenie w prasie miejscowej - gazecie codziennej 
"Nowiny", obwieszczenie na tablicach ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BlP) na stronie internetowej Urzydu. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano 
tennin i zasady skladania wniosk6w do projektu planu, (terrnin skladania wniosk6w wyznaczono do 
dnia 29 stycznia 2016 r.). 

Po ogloszeniu 0 przyst(fpieniu do sporz~dzenia planu, w wyznaczonym terminie, do 
29 stycznia 2016 r. do projektu planu wplyn¥ jeden wniosek zlozony przez Stowarzyszenie Szkola 
Mistrzostwa Sportowego "Resovia". Wniosek ten zostal uwzgJydniony. 

W dniu 27 paidziernika 2016 r. odbylo siy posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno
Architektonicznej w sprawie om6wienia i zaopiniowania projektu planu. 

Projekt planu utrzymuje dotychczasow~ funkcjy i spos6b zagospodarowania terenu. Wprowadzone 
zmiany w zagospodarowaniu terenu polegaj(f przede wszystkim na: 

• 	 przesuniyciu nieprzekraczalnej Iinii zabudowy w celu umozliwienia zadaszenie istniej(fcych 
we wschodniej czysci terenu boisk sportowych oraz realizacjy nowych obiekt6w sportowych 
oraz zabudowy uslugowej z zakresu uslug oswiaty, 

• 	 zmiany zasad ksztahowania fonny a.rchitek1:onicznej w zakresie ksztaltowania geometrii 
dach6w zabudowy, 

• 	 wprowadzeniu mozliwosci obslugi komunikacyjnej terenu U z d.rogi publicznej IKDD, 
• 	 dopuszczeniu wydzielenia dzialki budowlanej pod obiekty sportu i rekreacji, 
• 	 dopuszczeniu mozliwosci realizacji miejsc do parkowania na terenie KDZ/KS. 

Zgodnie z zaleceniami MKUA, dopuszczono w planie realizacje parkingu podziemnego. 
W dniu 29.11.2016 r. odbylo siy ponowne posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno

Architektonicznej, na kt6rym projekt planu zostal pozytyvmie zaopiniowany. 
Zostala sporz~dzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu na srodowisko 

przyrodnicze. Przy opracowywaniu Prognozy uwzglydniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu, a takZe przekazane przez 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Rzeszowie zalecenia w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczeg61owosci 
informacji wymaganych w prognozie oddzialyw'ania na srodowisko dla projektu planu. W prognozie 
sformulowano wnioski dotycz(fce przyjytych rozwi~an w projekcie planu w aspekcie ich wplywu 
na srodowisko przyrodnicze oraz zalecenia odnosnie sposob6w zminimalizowania negatywnych 
skutk6w realizacji planu. Ustalenia projektu planu w peh1i uwzglydniaj(f zalecenia zawarte 
w Prognozie. 
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W grudniu 2016 r. Prezydent Miasta Rzeszowa wysU!pll do wlasciwych instytucji i organ6w 
o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu wraz z prognozl! oddzialywania na srodowisko. 

Projekt planu wraz z prognozl! oddzialywania na Srodowisko zostal wylozony do publicznego 
wgll!du w dniach: od 11 stycznia do 9 lutego 2017 r. Ogloszenie i obwieszczenie 0 terrninie wylozenia 
do publicznego wgll!du projektu planu i Prognozy oraz 0 terminie dyskusji publicznej ukazalo si~ 
w dniu 3 stycznia 2017 r. w "Nowinach", na tablicy ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz 
w Biuletynie lnfonnacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzydu. Okreslono zasady skladania 
uwag. Tennin skladania uwag wyznaczono do dnia 23 lutego 2017 r. W trakcie wylozenia, w dniu 
17 stycznia 2017 r., odbyla siy dyskusja publiczna nad rozwil!Zaniami przyjytymi w projekcie planu. 

Do projektu planu w wyznaczonym terrninie wplynyla 1 uwaga. Uwaga ta dotyczy1a 
wprowadzenia zapisu planu umozl iwiaj l!cego reaiizacj y na terenie zabudowy usrugowej - uslug 
oswiaty, oznaczonym na rysunku planu symbol em U, realizacjy internat6w i burs. 

Uwaga zostala uwzglydniona przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Zarzl!dzeniem 
NrVW107312017 z dnia 16 marca 2017 r. 

W wyniku uwzglydnienia uwagi do §9 w ust. 2, wprowadzono pkt 2 w brzmieniu: "dopuszcza 
si~ budynki zamieszkania zbiorowego zwiqzane z oswiatq takie jak: internaty lub bursy". 

Wprowadzony zapis nie zmienia planu w zakresie rnerytorycznym z punktu widzenia 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, gdyz bursy i internaty wpisujl! siy w spos6b 
zagospodarowania i przeznaczenie terenujako zabudowa uzupelniajl!ca wiodl!cej funkcji terenu. 

W obec powyzszego nie bylo konieczne ponawianie procedury planistycznej w zakresie 
uzgodnien i opiniowania. 

W dniach: od 31 rnarca do 2 rnaja 2017 r. projekt planu zosta1 ponownie wylozony do 
publicznego wgll!du wraz z prognozl! oddzialywania na srodowisko. Dyskusja publiczna na przyjytymi 
w projekcie planu rozwil!Zaniami odbyla si y 11 kwietnia 2017 r. Tennin skladania uwag wyznaczono 
do dnia 16 maja 2017 r. Do projekru planu nie zlozono uwag. 

Po wyczerpaniu procedury formalno-prawnej opracowania planu miejscowego zasadnym jest 
przedstawienie projektu planu do uchwalenia Radzie Miasta Rzeszowa. 

art. 1 us/. 3 

W trakcie procedowania projektu planu zostaly zwazone interesy publiczne i prywatne, 
o kt6rych mowa w art.l ust. 3 ustawy. 

W obecnym stanie obszar objyty opracowaniem projektu planu zagospodarowany jest pod 
zabudowy uslugowa - oswiaty, znajduje sil( tu Zesp61 Szk61 Og61noksztalcl!cych nr 3 w Rzeszowie 
wraz z istniejl!cymi boiskami sportowymi we wschodniej cZysci terenu .. 

Projekt planu utrzymuje dotychczasowe funkcje, a poprzez przesuniycie nieprzekraczalnej 
linii zabudowy umozliwia zadaszenie istniejl!cych we wschodniej cZysci terenu boisk sportowych oraz 
realizacjl( nowych obiekt6w sportowych oraz zabudowy uslugowei z zakresu uslug oswiaty. Plan 
sporzlldza sil( na wniosek Stowarzyszenia Szkola Mistrzostwa Sportowego Resovia, kt6ry jest jednym 
z uzytkownik6w terenu objytego granica projektll planu. Nowe ustalenia planu nie naruszajl! interes6w 
pozostalych utytkownik6w terenu. 

Realizacja nowych ustaleit planu nie pogorszy jakosci tycia mieszkanc6w Miasta oraz 
uzytkownik6w s4siednich teren6w 

Planowana rozbudowa i realizacja obiekt6w sportowych oraz realizacja nowej zabudowy 
z zakresu uslug oswiaty rna znaczenie og61nomiejskie . W trakcie projektowania nie wystl!pily 
konflikty interes6w publicznych i prywatnych. 

lnformacja dotyczaca rozwiazan funkcjonalno-przestrzennych projektu planu, w tym sposobu 
realizacii wvmogow wynikajacych z art. 1 ust.2 pkt 1-10 i 13, ust. 3 i ust. 4 ustawy. 

art. 1 us/. 2 pkt 1-13 
Zagadnienia, 0 kt6rych mowa wart. 1 Ust. 2 pkt 1-10 i 13 ustawy, uwzglydniono w projekcie 

planu, w zakresie wyrnaganym dla ustalen rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
stosownie do przepis6w: art. 15 ust. 2 ustawy, kt6ry okresla obowi4Zkowy zakres ustalen planu 
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miejscowego oraz art. 15 llSt. 3 llStaWY, kt6ry okresla dopllszczalny zakres llstalen planu, w zaleznosci 
od potrzeb . 
Zagadnienia te uwzglydniono stosownie do wystypuj,!cych uwarunkowan maj,!cych wptyw na 
zagospodarowanie teren6w objytych projektem planu, w zakresie niezbydnym dJa zapewnienia ladu 
przestrzennego oraz z uwzglydnieniem wymagan urbanistyki i architektury, co uzasadniono ponizej . 

Obszar objyty opracowaniem obejmuje powierzchniy okolo 2,11 ha. Polozony jest 
w zachodniej cZysci strefy sr6dmiejskiej miasta na osiedlu Kr61a Augusta. Granice przyst,!-pienia do 
planu obejmuj,! teren Zespolu Szk61 Og61noksztalc,!cych nr 3 w Rzeszowie. Jest to budynek wraz 
z towarzysz'!c'! zieleni,! oraz terenami sportu i rekreacji, w kt6ryrn mieszcz'! siy rn.in. przedszkole 
nr 29, gimoazjwn nr 3, VIII LO, zesp61 szk61 muzycznych oraz Urz'!d Miasta Rzeszowa. Teren ten 
prawie w calosci nalety do Gminy Miasta Rzeszowa, w trwalym zarz'!dzie Przedszkola Publicznego 
nr 29 oraz Zespolu Szk61 Muzycznych ill 2 i Zespolu Szk61 Og6lnoksztalc'!cych nr 3. Niewielka tylko 
dzialka przeznaczona jest pod infrastruktury techniczn'! (stacja trafo) i stanowi wlasnosc Skarbu 
Pans twa w uZytkowaniu wieczystym PGE Dystrybucja Rzesz6w. 

Obecnie na terenie obowi,!zuje MPZP Nr 176/3/2009 terenu w rejonie ul. Wyspianskiego 
w Rzeszowie, kt6ry przeznacza przedmiotowy teren pod zabudowy uslugow,! oswiaty. 
W bezposrednim s4Siedztwie terenu U zostal ustalony teren zabudowy uslugowej - oswiaty, nauki 
z dopuszczeniem uslug sportu i rekreacji (krytej plywalni) W planie tym zostaly ustalone zasady 
zagospodarowania terenu, w tym nieprzekraczalna linia zabudowy. 

W zwi¥ku z nowymi potrzebami utytkownik6w terenu, kt6rzy chc,! wybudowac na tym 
terenie haly sportow,! namiotow'! - zadaszenie boiska, przyst,!piono do opracowania na tym terenie 
nowego planu, kt6rego ustalenia umozliwilyby realizacjy inwestycji . Nowe ustalenia planu polegaj,! 
w szczeg61nosci na przeSUlllyClU nieprzekraczalnej linii zabudowy zblizenia jej do 
ul. Wyspiaitskiego. 

W projekcie planu uwzgh;dniono: 
1. Wymagania wynikaj~ce z zachowania ladu przestrzennego, w tym urbanistyki 

i arcbitektury oraz walory arcbitektoniczne i krajobrazowe poprzez: 
1) 	 utrzyrnanie dotychczasowego przeznaczenia terenu pod zabudowy uslugow,! - oswiaty, 

z dopuszczeniem funkcji administracji oraz towarzysz'!cej funkcji sportu i rekreacji 
(przeznaczenie terenu wpisuje siy w otoczenie w zakresie funkcjonalno-przestrzennym, 
znajduje siy na terenie zabudowy wielorodzinnej osiedla Kr6la Augusta, na p61noc od terenu 
znajduje siy kompleks sportowy Resovia, a w bezposrednim s,!siedztwie po zachodniej stronie 
w uchwalonym MPZP Nr 176/3/2009 zostal dopuszczony obiekt sportowy - kryta plywalnia); 

2) 	 utrzyrnanie dopuszczenia wsp6lnego zagospodarowania z terenem 2U jako jednego zespolu 
zabudowy; 

3) 	 ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy dla tereou, poprzez m.in. wyznaczenie 
nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz wysokosci zabudowy od ul. Wyspianskiego oraz 
projektowanego w MPZP Nr 176/3/2009 - wiaduktu drogowego drogi publicmej zbiorczej 
KDZ; 

4) 	 ustalenie powierzchni terenu biologicznie czynnego na nie mniejsz,! niz 30%. 
2. Wymagania ocbrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takie potrzeby os6b 
niepelnosprawnycb 

W projekcie planu wziyto pod uwagy potrzeby os6b niepemosprawnych. Stosownie do 
wymog6w ustawy, ustalenia dotycz'!-ce miejsc do parkowania zawieraj,! przepisy dotycz'!ce 
koniecznosci zapewnienia miejsc przeznaczonych do parkowania pojazd6w zaopatrzonych w karty 
parkingow,!, stosownie do przepis6w ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych. 
3. Walory ekononUczne przestrzeni oraz prawo wlasnosci 

W zagospodarowaniu teren6w objytych projektem planu uwzglydniono w szerokim zakresie 
istniej,!c<! struktury wlasnoSciow,! gTWlt6w. Praktycznie caly obszar objyty planem stanowi wlasnosc 
Gminy Miasta Rzeszowa w uzytkowaniu wieczystym lub zarz'!dzie podmiot6w uslug oswiaty. 
Nowe ustalenia umozliwi,! efektywniejsze i bardziej intensywne V'.rykorzystanie wschodniej czysci. 
terenu, oraz realizacjy nowej zabudowy i potrzebnych obiekt6w sportowych. 
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4. 	 Potrzeby interesu publicznego 
W projekcie planu uwzglydniono potrzeby interesu publicznego, rozumianego jako 

uog61niony cel d~zen i dzialail, uwzglydniaj ~cych zobiektywizowane potrzeby og6lu spoteczei1stwa 
lub lokalnych spotecznosci, zwi~zanych z zagospodarowaniem przestrzennym. 

Plan opracowuje siy na wruosek Stowarzyszenia Szkoty Mistrzostwa Sportowego Resovia 
w zwi~zku z potrzeb~ zadaszenia boiska sportowego przy zespole szk61. Nowe ustalenia planu 
umoz1iwi~ realizacjy inwestycji i zaspokoj~ potrzeby spoteczne w zakresie sportu i rekreacji oraz 
05wiaty. Zwiyksz~ dostypnosc mieszkaitcow do usrug sportu umozliwi~ korzystanie z towarzysz~cych 
uslugom oswiaty, obiekt6w sportowych przez caly rok niezaleznie od panuj~cych warunkow 
atmosferycznych. 
5. Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczeg61nosci sieci 
szerokopasmowych 

I) 	 w projekcie planu przewidziano uzbrojenie terenu w infrastruktury techniczn~ w pelnym 
zakresie poprzez rozbudowy istniej~cych sieci: wodoci<lgowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, elektroenergetycznej, gazowej i te1etechnicznej. Okreslono minimalne 
parametry sieci, ich planowane przebiegi i powi~zanie z systemem zewnytrznym; 

2) 	 dopuszczono lokalizowanie sieci i urz~dzen infi'astmktury tecbnicznej, obsluguj<lcych tereny 
potozone poza obszarem objytym planem, pod warunkiem, ze nie wykJuczy to mozliwosci 
zagospodarowania terenu, zgodnie zjego przeznaczeniem i zasadami okreSlonymi w planie; 

3) 	 uwzglydniono potrzeby rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczeg6lnosci sieci 
szerokopasmowych. W projekcie nie ustanawia siy zakaz6w loka1izowania, ani nie przyjmuje 
siy rozwi¥afl uniemozliwiaj£)cych lokalizowanie, inwestycji celu publicznego z zakresu 
l<lcznosci publicznej, jezeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrybnymi. 

• 	 loformacja 0 zgodoosci z wynikami aoalizy, 0 kt6rej mowa wart. 32 ust. 1. 

Rada Miasta Rzeszowa dnia 18 listopada 2014 r. podjyla uchwaly Nr LXXXIII I 507/20 14 
w sprawie aktua1nosci Studium Uwarunkowat'I i Kierunk6w Zagospodarowarua Przestrzennego 
Miasta Rzeszowa i miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego obowi<lZllj~cych na 
terenie miasta Rzeszowa w latach 2010 - 2013. 

We wnioskach koncowych "Wynik6w analiz oceny aktualnosci studium i plan6w 
miejscowych w latacb 2010-2013" dla miasta Rzeszowa ,,stwierdza sifj koniecznosc i zasadnosc 
kontynuacji rozpoczljtych opraCOWQl1 zmian Studium i planow miejscO'rvych. " 

Zgodnie z " Zalozeniami Wieloletnich Program6w Sporzqdzania Plan6w Miejscowych": 
"przy ustaleniu obszarow do obj(jcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jako kryleria 
wyboru tych obszarow przyjmuje sir:, m. in.: 
1) Przepisy prawa nakladajqce obowiqzek sporzqdzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
2) 1stniejqce tendencje do zagospodarowania poszczegolnych obszarow na okreslone cele, wynikajqce 

z analizy wydanych decyzji administracyjnych (wz i pozwoleti). 
3) Przygotowania planistycznego terenow' 

jako oferty pod inwestycje zwiqzane z dzialalnosciq gospodarczq, 
pod osiedla budownictwa mieszkaniowego, 
pod inwestycje celu publicznego, 
dla obszarow szczeg61nego zagroienia p01Vodziq, 
dla obszarow przestrzeni publicznej, 

obszarow na ktorych nastqpilo zniszczenie lub uszkodzenie obiektaw budowlm1ych w wyniku osuni~cia 


ziemi, 

dla obszarow posiadajqcych wartosci kulturowe i srodowiskowe wymagajqcych ochrony. 


4) 	 Potrzebf/ ustalenia zasad zabudowy i zagospodarowania terenow dla zapewnienia ladu 
przestrzennego na obszarach 0 skomplikowanej strukturze wlasnosci i bralal prawidlowej dostfjpnosci 
komunikacyjnej. 
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5) 	 Mozliwosci finansowe budzetu gminy na cele zwiqzane ze skutkami prawnymi i finansowymi 
uchwalenia planu ... 

• 	 WpW uchwalenia planu na finanse publiczne, w tym budzet gminy. 
W celu oceny prawidlowosci rozwi(jZan przestrzennych przyjytych w projekcie planu, 

stosownie do wymogow przepis6w ustawy, opracowano prognozy skutkow finansowych 
uchwalenia planu. Z powyzszej prognozy wynika, ze w wyniku realizacji inwestycji 
dopuszczonych w planie moze zajsc potrzeba rozbudowy sieci wodnokanaJizacyjnej. Spowoduje 
to obci1tienie gminnego budietu na. ewentualn1t realizacjy inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naieillcej do zadail wlasnych gminy . 
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MI EJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NR 275/1 2/2015 W REJONIE UL. WYSPIANSKIEGO I UL. ZIAI W RZESZOWlE 


ZAtA,CZNIK NR 1 
DO UCHWAtY NR XLiV/93712017 
RADY MIASTA RZESZOWA o 10M 25M 50M 
Z DNIA 30 MAJA 2017 R. 

/ 
/ 

RYSUNEK PLA~ 
SKALA 1:1000/ 

" /~. 
~ 

LEGENDA: 
OZNACZENIA OBOWlAZUJACE: 

E3 GRANICA PLANU 

El 
LlNIE ROZGRANICZAJI\CE TERENY 0 ROZNYM 

PRZEZNACZECZENIU LUB RO ZNYCH ZASADACH 
ZAGOSPODAROWANIA 

E3 lINIE PODZIAlU WEWNE;TRZNEGO 

El NIEPRZEKRACZALNA lINIA 
ZABUDOWY 



Zal'!cznik nr 2 
do uchwaly Nr XLIV/937/2017 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 30 maja 2017 r. 

Rozstrzygniltcic 

o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 27511212015 w rejonie ul. Wyspianskiego i ul. Ziai w Rzeszowie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, kt6re nalez,! do zadan wlasnych gminy oraz 0 zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami 0 finansach publicznych. 

l. 	 Finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalez'!cych 
do zadaii wlasnych grniny bydzie odbywac siy ze srodk6w wlasnych gminy. 

2. 	 Zr6dlarni fmansowania inwestycji i zadail, 0 kt6rych mowa w ust.l byd,! r6wniez w zaleznosci od 
potrzeb: 

a) 	 srodki Unii Europejskiej, 

b) 	 kredyt bankowy, 

c) 	 emisja obJigacji komunalnych, 

d) 	 srodki prywatne. 

3. 	 Naklady ponoszone na realizacjy ww. inwestycji byd,! odpowiednio zagwarantowane 
w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budZecie miasta, z uwzglydnieniem wykorzystania 
ewentualnych srodk6w pozabudZetowych. 



FRAGMENT RYSUNKU STUDIUM Z OZNACZENIEM TERENU OBJ~EGO MPZP NR 275/12/2015 
00 UCHWAt.Y NR XUV/937/2017 Z DNIA 30 MAJA 2017 R. 

OBSZAR OBJE;TY MPZP NR 275/1212015 W REJONIE UL WYSPIANSKIEGO I UL ZIAI W RZESZOWlE PROJEKTOWANA $ '1'RlJKT\,IRA Ft.INKCJQNAlNO - PRZESTR2ENNA. 
TERENV Z OOPUSZCZe,llEM z.,t,BUOOII\IY.:l ZABUOOWA. MJESZKAN~A. WIElOROOZINNA MIESZKANtOWEJ JEONOROOZlNNEJ STUOIUM "n::'r\u1"1 ",,",VV ZAGOSPODAROWANIA 
TERENY Z DOPUS2CZENIEM UStUG 
PUBUCZNYCH LOKALNYCH

ZABU[)(JINA tr.IIlESZKANiOWA JEDNOROQz.INNA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA 
CENTRUM USt.UGI CENT'ROTW6RczE: 

• PUBUCZNE LOKALNE rPON"DlO~E~~ • Ko...ERCYJNE 
• ZABUOOWA MIESZKJ-.NIOINA- 

USlUGI PUBUClNE lOKALNE OBSZAR PRZESTRZENI PUBL!CZNEJ 

UStUGI PONACt.OKALNE 

USUJGI KOMERCYJNE, DOPUSZCZENIE UStlJG PUBUCZNYCH 
DZIA.tA\..NClSC GOSPODARCZA POZARDlN1CZA 

USlUGI PlJBUClNE LUS KOMI2RCYJNE : REKREACJA, 1URYSTYKA, 
SPORT W llELENI URUtQZONEJ 

PRZEMYSt.. USlUGI PRCOJKCYJtfE,USlUGI KOMUNALNE 

ZABlJtX)WA AlTERNATYW'NA LUB UZUPB.NlAJ"CA. 
PRZEMVStCM'A. USt.UGOWA. 

ZABUOCIW'A ALTERNAT'YWNA lUB UZUPEt.NIAJ~CA· 
M1ESZKANIO'NA (ZA8UOOWA JEDNOROOZINNA)· USlUGOWA 

ZABUCONA ALTERNATYW'NA lUB L/ZUPElNrAJACO' 
MIESZl<ANIONA (ZABUOOWA WlEl..OROOZJNNA) - UStUGOWA 

PRZEZNACZEN1E TERENU AlTERNAl'YINNE . ZlELEN URZADZONA LUB USt.UGI 
PONAOlOK.AlNE ZWI>\ZANE Z ZlElENI~ URZ-AtDZClN.1\ 

PRZEZNA.cz:&lIETERENU ALTERNATYWNE; OGROOY Dl1A.tK(MIE LUB 
ZABUDOWA. M1ESZKANJOWA JEDNOfKX)ZlNNA 

PRZEZNACZENIE TERENU AJ...TERNATYWNE: ZlEt-EN URZIoPZONA LUBt.U$lUGI KOMERCYJNE 
ZIrVlAZA.NE Z ZJELENI" URVtOZ~ 

PRZEZNACZENlE. TERENu POD Ust,UGI KOMERCYJNE 
t..tZU?Et.NIA.JA,CO USlUGI KOMUNIKACJI 

ZABlIOCIYJA AlTERN,t,TYWN,t, LUB UZUPElNI.-J",CA : ustUGI PUBlIClNE LOKAL.NE 
- USl.UGI PUBlJCZNE PClNADLOKALNE 

ZIELEN URUpZONA.I UZUPElNl.-JA,CO PARKlNGJ 
• ~I ptESZO· RO'NER<M'E 
• PARI(J OZIEL.NfCCM'E 

OGFtOO'T' DZI"-lKCWE I.ASV 

Z1EL...EN~DZONA 
UlUP8.NI.-J",CO PARKING I CMENTARZEIII 
OGROO'T' DZiALKOWE ISTNIEJ",CE . 
DOCElCNolO· ZIELEN PARKQIh'A • REZERYJ,t,TPfUYROOY 
I USlUGI KOMERCYJNE 

KOlEJ 8 KlAOIO PlESZE 
PA.RKfNGl, [7NORCE PKS I PKP, BAZ'T' MPK 
UZUPElNI.-J",CO USt.UGI KOMERCYJNE !_ ! ~OM 
OBSZARY ROZMIESZCZENI,t, OBIEKTON __ TERENY SPECJAlNE, INFRASTRUKTURY 
H,t,hD...C)NY'CH 0 POMERZQ-/NI SPRZEOAZY _ WOCIHQ·SANTT,t,RNEJ, 
PONYZEJ 2COO 1111 K'N. ELEi<TROENERGETYCZNEJ 

--- oe.s:zARY ~CZENIAWlB..KOPONtERlCHNIOW'1'CH 
--- 08tEKT()N HAM10NY0f 0 POWIERZCHNI 
--- SPRZEDAZY POWYZEJ 400 M K:W 

~I--1_ - I WARIA.NTOWE PRZEBIEGITRAS 

B UUCE GlONNE RUCHU PRZ't'~ONEGO 

! _I UUCE GlOWNE 

UUCE Z8K)RCZE 

B WAlN1EJSZE UUCE lOKALNE 

EJ POZOSTA.tE UUCE LOKALNE I UUCE OOJAZOOWE 

saEZKJ ROWEROWE IS'TNIEJ.a.ce 

$CJEZ)(I ROWEROWE WlDtu21RA.S KOMUNIKACYJNYQ-/ 

ScE2K1 PlESlO . ROWEROWE W ZlELENI 

saE2KJ PtESlE 

«OM« PftOJ~](JN(]' ''''''' 
"",Irt._~~ 

http:IS'TNIEJ.a.ce
http:POZOSTA.tE
http:LOKAL.NE
http:ZIrVlAZA.NE

