
PODSUMOW ANIE I UZASADNIENIE 

do zmiany Nr 280/3/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 90/20/2004 "Wilkowyja Kamionka IT" w Rzeszowie. 

sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 list. 3 lIstawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 lIdostf/pnianiu 
informacp 0 srodowisku i jego ochronie, udziale !>poleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 20 f 7 r., poz. 1405). 

• Informacje ogolne 
(synteza IIslalen planu oretz przebieg trybll formalno - prawnego sporzqdzenia planu, 
w tym informacja 0 udziafe spoleczenstwa w postf/powaniu) 

Projekt zmlany Nr 280/3 /2 016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 9012012004 "Wilkowyja - Kamionka II" w Rzeszowie zosta1 opracowany na podstawie uchwa1y 

Nr XXII1/486/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 01 marca 2016 L Opracowaniem objyto teren 

o powierzchni 3,01 ha pillozony przy ul. Sw Kingi w Rzeszowie. 

Projekt zmiany planu zosta1 opracowany dla terenu w granicach objytych ww. uchwa1~ 

i skierowany do zaopiniowania przez Miejsk,! Komisjy Urbanistyczno-Architektoniczn,!. Komisja zaopiniowala 
pozytywnie. Nastypnie projekt zmiany zostai zaopiniowany, uzgodniony i wy1o:lony do publicznego wgl,!du 
w 2017 L Do wy!o:lonego do publicznego wgl,!du projektu zmiany pJanu wplynyia uwaga, kt6ra zosta!a 
rozpatrzona Zarz,!dzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, i uwzgJydniona, poprzez stosown,! korekty. Zakres tych 
zmian nie wymaga powt6rzenia procedury. 

Projekt zmiany planu ustala zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, a w szczeg61nosci przeznaczenie 

tego terenu pod zabudowy usrugow(j, usrug sportu i rekreacji, z dopuszczeniem obiekt6w oswiaty, kultu 

religijnego wraz z obiektami 0 funkcjach towarzysz'!cych oswiatowej , kulturalnej , socjalnej i mieszkaniowej, 

z zieleni,! urz'ldzon,!, oraz parkingami i infrastruktur'! techniczn,!. 

Ustalenia projektu zmiany planu s,! zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwa1,! Nr XXXV11/l13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r, z pOin. 

zm. Studium okresla kierunki zagospodarowania przedmiotowego terenu, pod zabudowy usrug pubJicznych 

lokalnych. Przyjyte w projekcie planu ustalenia, uwzglydniaj,! wystypuj~ce uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego terenu oraz powi,!zania funkcjonalno-przestrzenne i zachowuj,! wyznaczony kierunek 

zagospodarowania obszaru. 

Projekt zmiany planu wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozq oddzia1ywania 
na srodowisko oraz prognozq skutk6w finansowych, zosta1 opracowany zgodnie z obowi,!zuj,!cymi w tym 
zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 L 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2017 L , poz. 1073) oraz rozporz'ldzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587). 

W trakcie sporz,!dzania projektu zmiany planu przeprowadzono strategiczn~ oceny oddzia!ywania na 
srodowisko z zapewnieniem udziaru spo!eczenstwa, stosownie do wymog6w ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 L 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spilleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzia!ywania na srodowisko (Dz U z 2017 L, poz.1405). 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 7 kwietnia 2016 r. w prasie miejscowej "Nowiny" ogfosi1 
o przyst,!pieniu do sporz,!dzenia zmiany planu, a takZe poprzez obwieszczenie na tablicach og10szen 
w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urzydu, 
wyznaczaj'!c jednoczesnie termin sldadania wniosk6w do 29 kwietnia 2016 L Po og!oszeniu 
o przyst,!pieniu do sporzqdzenia zmiany planu w wyznaczonym terminie, nie wp1yn,!1 :laden wniosek. Wszystkie 
wnioski od instytucji i organ6w, a takZe wnioski os6b zainteresowanych, z!o:lone po terminie, zostaly 
przeanalizowane i wziyte 'pod uwagy w trakcie sporz,!dzania projektu. W trakcie trwania procedury 
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warunk6w TPr,pmn,nwn 

uwarunkowan 
Wybrany zostai optymalny 

w Jego co 

zainteresowane osoby informowane na biez~co 0 projektu. Ponadto udzielane 
byly informacje Biuro Rozwoju Miasta projekt) aOlcvc.zac:e 
przewidywanych rozwi¥an, ze skladanymi do Prezydenta Miasta Rzeszowa wnioskami 0 wydanie 
o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu. 

Po opracowaniu projektu planu, w uchwalq 0 przystqpieniu, 
ten do opinii Miejskiej Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 29 Jistopada 2016 f, a takZe 
wyst~piono 0 zaopJnlOwanie projektu zmiany planu przez wlasciwe organy 
i insty1ucje, projekt zmiany 0 pow. ok. 1 ha, wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko. 
zostaJ: do publicznego wgl~du w siedzibie Biura Miasta Rzeszowa przy ul. SJ:owackiego 9, 
w dniach: od 16 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 
o termlnie do publicznego wgl~du 
w miejscowej "Nowiny", na tablicach 
Informacji Publicznej na stronie Urzydu, w ktorym okreslono zasady i termin skladania uwag. 
W dniu 23 marc a 2017 r. Sly publiczna nad rozwi¥aniami przyjytymi w projekcie 
Nr 280/3/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Nr 90/20/2004 "Wilkmvyja Kamionka" 
w Rzeszowie. Do projektu zmiany w wyznaczonym tj do dnia 5 maja 2017 r. wplynyla 
uwaga, ktora zostata rozpatrzona Miasta Rzeszowa Nr VIIJl17912017 z dnia 25 maja 
2017 r. Projekt zostaJ: do uchwalenia 

ukazalo w dniu 8 marca 2017 r. 

Rada MiastaRzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. uchwalila projekt zmiany 
Nr 280/312016 MPZP Nr 90/20/2004 

Nr LIII 
Kamionka" w Rzeszowie. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi~zan 

alternatywnych; 

W trakcie SPC)fz.}dz:anlla projektu Nr 280/3/2016 7vlPZP Nr 90/20/2004 "Wilkowyja ~ Kamionka" 
w Rzeszowie, rozpatrywano kilka w ramach opracowywanych 
programowych funkcjonalno-przestrzennych. Dotyczyly wskainikow oraz zasad zagospodarowania 

na srodowisko rue rozuil 
wplyw na 

dokumentu Studium Uwarunkowan Kierunk6w 
uchwalonego uchwalq Nr XXXVIUl13/2000 z drua 4 lipca 2000 f, 

z pozn. zm., z ktorym stosownie do aktualnie nie moze naruszac ustalen 
Studium; 


zagospodarowania terenu, 


planu, uwzglydniajqcy wszystkie uwarunkowania wyst~puj~ce 
"'4"L.Ull<1 prognoza oddzialywania na srodowisko. 

• 	 Informacja w jaki sposob wzil~te pod uwag~ i w jakim zakresie 

zawarte w oddziaiywania na srodowisko; 


Do prognoza 
srodowisko prognozy uwzglydniono, 
W opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na "Ajr7,'h\l 

or",'"'''''''''' Powiatowym lnspektorem Sanitarnym w Rzeszowie 
ktorego 

zakres prognozy z 

zmian w srodowisku 
projektu planu. 

uwzgl~dnione ustalenia 

ustalen projektu na 
m.in. zawarte 

pJanu oraz uzgodniony 
w Rzeszowie 

planu nie spowoduj'l 
nie zawierala uwag do 

• Informacja w jaki sposob zostaly pod uwag~ i w jakim zakresie zostaiy Iw,~gl~~aIliIOr)e opinie 
wlasciwycb organow, 0 ktorycb mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 
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L Uzgodnienialopinie 

Projekt zmiany Nr 280/3/2015 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 

"Wilkowyja - Kamionka" w Rzeszowie wraz z prognoz~ oddzia!ywania na srodowisko przekazano do 

zaoplOIowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie (pismo znak : 

BRMRl73231I811 574/20 16 z dnia 22 gmdnia 2016 r.). 

• 	 RDOS pismem znak WOOSAI04I602016.BK5 z dnia 9 stycznia 2017 r. , kt6re wptyn~o w dniu 11 

stycznia 2017 r. - uzgodnienie pozytywne. 

Projekt zmiany Nr 280/3 /2015 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/2012004 

"Wilkowyja - Kamionka" w Rzeszowie wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko przekazano do 

uzgodnienialzaopiniowania do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie (pismo 

znak BRMRI732311811575/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.). 
Pismem znak PSNZA56.25 .2016 z dnia 3 stycznia 2017 r. kt6re wptyn~!o w dniu 4 stycznia 2017 r. 

uzgodniono projekt zmiany planu . 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
zgloszone uwagi i wnioski ; 

~ 	 Uwagi i wnioski zg!oszone przez inne organy niz wymienione w art. 57 i 58 ww. ustawy, w tym organy 
uprawnione do optnlOwania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 
o pJanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu w!asciwych organ6w i instytucji 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia pJanu, wnioski z!ozyli 


Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - pismo znak BGM-IV472.3.582016.BZ z dnia 12 
kwietnia 2016 r, wptyn~o 14 kwietnia 2016 r, 

Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Panstwowej StraZy Pozarnej - pismo znak WZ5562.282016 z dnia 
12 kwietnia 2016 r., wplyn~!o 14 kwietnia 2016 r , 

Komenda Miejska Panstwowej Strai:y Pozarnej - pismo znak: WZ5562.10-2.16 z dnia 19 kwietnia 2016 r, 
wptyn~!o 21 kwietnia 2016 r. , 

Urz~d Marsza!kowski Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak RR-XVIIl7634.722016.ADS z dnia 
15 kwietnia 2016 r , wptyn~o 19 kwietnia 2016 r, 


Polskie GOmictwo Naftowe Gazownictwo SA - Oddzia! w Sanoku - pIsmo znak: 

DEMJZG/Sanok/40/20 16IRG z dnia 14 kwietnia 2016 r. , wptyn~o 19 kwietnia 2016 r, 


Operator Gazoci~g6w Przesy!owych GAZ-SYSTEM S.A - Oddzia! w Tarnowie - pismo znak 
OT-DL4022222015/4 z dnia 19 kwietnia 2016 r, wptyn~o 25 kwietnia 2016 r. , 

Wydzia! Ochrony Srodowiska i Rolnictwa pIsmo znak SR-IV.6343.2.182016 
z dnia 21 kwietnia 2016 r., wplyn~o 25 kwietnia 2016 r. , 

Wojew6dzki Uw~d Ochrony Zabytk6w w Przemys!u Delegatura w Rzeszowie - pismo znak UOZ-Rz
3.5150AO.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r, wplyny!o 28 kwietnia 2016 r., 

>- Po ogfoszeniu 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia zmiany planu, w okresie wyznaczonym na sk!adanie 

wniosk6w, tj do 29 kwietnia 2016 r., nie wptyn~! uden wniosek od os6b zainteresowanych. 

Wszystkie wnioski od instytucji i organ6w, a takZe wnioski os6b zainteresowanych z!ozone po terminie, 

zostaiy przeanalizowane i wziyte pod uwag~ w trakcie sporz~dzania projektu. 

)-	 Opinie i uzgodnienia do projektu planu : 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - Uchwa!a nr VlIII20 16 z dnia 29 Jistopada 2016 r. , 

RegionaJny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak WOOSAI04160.2016.BK5 
z dnia 9 stycznia 2017 r, wplyn~o 11 stycznia 2017 r. , 

Podkarpacki Powiatowy lnspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak PSNZA56.252016 z dnia 
3 stycznia 2017 r, wptyn~? 4 stycznia 2017 r., 
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Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pIsmo znak 
SNZ.9020 11.11.2017JM z dnia 5 stycznia 2017 r, wplynylo 18 stycznia 2017 r , 

Zgloszone wnioski , uwagi, uzgodnienia i oplme przyjyto do prac nad projektem planu. 

Projekt zmiany planu przedlozony do uchwalenia zostal zaopiniowany i uzgodniony bez uwag. 

Do projektu zmiany planu wylozonego do publicznego wgICldu, w dniach od 16 marca 2017 r do 

14 kwietnia 2017 r w terminie do skladania uwag - wp1yn~a jed na uwagi 


• 	 Wyniki post~powania dotyczllcego transgranicznego oddziatywania na srodowisko, jezeJi zostato 
przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotycZClcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, gdyz 

ustalenia projektu zmiany planu nie spowodujCl mozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotyczllce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow realizacji 
postanowieiJ dokumentu; 

Monitoring skutk6w real izacj i zmiany Nr 280/3/2105 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 90/20/2004 "Wilkowyja - Kamionka" w Rzeszowie winien bye dokonywany zgodnie 
z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017, poz 
1073), w ramach oceny zmian zachodZClcych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny 
aktualnosci tego planu. Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz 
w czasie kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie Miasta. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji zmiany planu 
mleJscowego Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu monitoringu wplywu na 

srodowisko . 
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