
 
 

 

 

UCHWAŁA Nr XXXXVIII/795/09 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 27 stycznia 2009 r. 
 

w sprawie utworzenia w Gminie Rzeszów jednostki pomocniczej – osiedla, 

pod nazwą „Biała” 

 

Na podstawie art. 5, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), z inicjatywy mieszkańców, Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się w Gminie Rzeszów jednostkę pomocniczą - osiedle i nadaje się nazwę „Biała", które 
otrzymuje nr XXVII. 

2. Przebieg granic osiedla ustala się następująco: 

Granica osiedla przebiega od punktu „A" będącego zbiegiem granic administracyjnych Miasta Rzeszowa oraz 
wsi Budziwój gm. Tyczyn, biegnąc w kierunku północno-wschodnim, środkiem fragmentu ul. K. Makuszyńskiego. 
Następnie granica zmienia kierunek na wschodni, przebiegając wzdłuż południowych granic działek nr nr 1893, 1895. 
Tu granica kolejny raz zmienia swój kierunek na północny i biegnie środkiem rzeki Strug do punktu „B” tj. mostu na 
rzece Strug. Kolejno od punktu „B" granica przebiega w kierunku wschodnim, środkiem potoku „Matysówka" (działka 
nr 1362), dochodząc do ul. Miłej. W miejscu tym granica zmienia swój przebieg na południowy, biegnąc wzdłuż 
wschodniej granicy działek nr nr 88, 89, 90, dochodząc do ul. kard. Karola Wojtyły (działka nr 91). Kolejno środkiem 
rowu (działka nr 1626) dochodzi do punktu „C". Od punku „C" granica osiedla zmienia kierunek na wschodni, 
biegnąc przy południowej granicy działki 1627, dochodząc do działki nr 1628 (ul. Malownicza). NastępnIe biegnie 
środkiem ul. Malowniczej w kierunku wschodnim dobiegając do al. gen. W. Sikorskiego do punktu „D". Od punku „D" 
granica osiedla przebiega w kierunku wschodnim, północną granicą działek nr nr 1218/8, 1220/1, 1222, 1223, 
1224, 1225, 1227/3, 1227/2, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233^ dochodząc do punktu „E", będącego 
zbiegiem granic administracyjnych Miasta Rzeszowa oraz wsi Matysówka gm. Tyczyn. Od punktu „E" granica biegnie 
w kierunku południowo-wschodnim liną łamaną wzdłuż granicy administracyjnej Miasta Rzeszowa i wsi Matysówka 
gm. Tyczyn, dochodząc do punktu „F", który jest zbiegiem granic administracyjnych Miasta Rzeszowa oraz Miasta 
Tyczyn. Od punktu „F" granica osiedla zmienia kierunek na południowy i biegnie w dalszym ciągu granicą 
administracyjną Miasta Rzeszowa i Miasta Tyczyn do punktu „G”. Tu granica zmienia kierunek na północno-zachodni i 
linią łamaną wzdłuż granicy administracyjnej Miasta Rzeszowa i Miasta Tyczyn dochodzi do punktu „H”, będącego 
zbiegiem granicy Miasta Rzeszowa, Miasta Tyczyn oraz wsi Budziwój gm. Tyczyn. Od punktu „H”granica w dalszym 
ciągu biegnie w północno-zachodnim kierunku granicą administracyjną Miasta Rzeszowa i wrsi Budziwój gm. Tyczyn, 
dochodząc do punktu „A". 

3. W skład osiedla wchodzą następujące ulice: 

1. Bajeczna 

2. Białe Wzgórze 

3. Białogórska 

4. Biesiadna 

5. Bolesława Leśmiana 

6. Czesława Miłosza 

7. Doliny Strugu 

8. Familijna 

9. gen. Władysława Sikorskiego (numery parzyste od 172 do końca i numery nieparzyste od 65 do końca) 

10. Jana Brzechwy 

11. Jarosławra Iwaszkiewicza 

12. kard. Karola Wojtyły 



13. Majowa 

14. Malownicza (numery nieparzyste od 1 do 23) 

15. Marii Kownackiej 

16. Mokra Strona 

17. Rodzinna 

18. Ruczajowa 

19. Słowiańska 

20. Stokowa 

21. Stroma 

22. Świętojańska 

23. Tyczyńska 

24. Widnokręgowa 

25. Witolda Gombrowicza 

26. Wschodnia 

27. Zastruże 

28. Źródlana 

§ 2. Graficzny przebieg granic osiedla „Biała" określa załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
 
 
Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Konrad Fijołek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


