
PODSI1MOWANIE I UZASADNIENIE 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 


NR 165/4/2008 -I "STAROMIESCIE-ZACORZE" W RZESZOWIE 


sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustffij'Y z dnia 3 paidziemika 2008 r. 
o udostr;pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoieczenstlVa W ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405, z poin. zm.) 

• 	 Informaeje ogolne 
(synteza ustalen planu oraz przebieg trybu jormalno-prawnego sporzqdzenia planu, w tym injormaeja 
o udziale spoleczenstwa w POSl?pOwanit~ 

PrzysU!pienie do sporz~dzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 165/4/2008 "StaromieScie-Zagorze" w Rzeszowie nast~pilo w oparciu 0 uchwafy 
Nr XXXIl489/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. Uchwalll 0 Przystllpienie do 
Sporzlldzenia planu zostaf objyty obszar 0 powierzchni okolo 98 ha, polozonego przy po!nocnej 
granicy miasta, na wschod od ulicy Warszawskiej . 

Projekt zostaf w takim zakresie opracowany, uzgodniony i wylozony do publicznego wgllldu. 
Z uwagi na brak zgodnosci planowanego zagospodMowania terenu ze Studium Uwarunkowan 
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, czasowo wy1llczono z opracowania 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy uslugowej, 0 powierzchni ok. 12 ha. 

Przedlozony do uchwalenja projekt planu Nr 165/412008 - I "StaromieScie-Zagorze" 
w Rzeszowie obejrouje teren 0 powierzchni okolo 86 ha. 

W projekcie planu przeznacza siy tereny pod: zabudowy rnieszkaniowll wielorodzinn~ 

zabudowy mieszkaniowll jednorodzinn~ zabudowy uslugow~ zielen urz~dzon,!, ogrody dzialkowe, 
komunikacjy (drogi publiczne i wewnytrzne oraz plac dla pieszych z udzialem uslug publicznych 
lokalnych) i infrastruktury technicznll. 

Ustalenia projektu planu Sll zgodne ze Studium UwarunkOWarl i Kjerunkow Zagospodarowania 
Przestrzemlego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwafll Nr XXXVJVI13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. , 
z porn. Zlll. Studium okresla kierunki zagospodarowania przedmiotowego terenu pod zabudowy 
mieszkaniowll jednorodzinn~ zabudowy mieszkaniowll wielorodzinn~ uslugi, zieJeiJ. urz~onll 
i ogrody dzialkowe. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 165/4/2008 - I 
"Staromiescie-Zagorze" w Rzeszowie w Rzeszowie, wraz z niezbydnymi dokwnentarni 
planistycznymi, w tyro Prognozll oddzialywania na srodowisko oraz Prognozll skutk6w finansowych, 
zosta! opracowany przez zespO! projektowy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa zgodrue 
z obowi¥uj~cymi w tyro zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz rozporzlldzenia Ministra 
lnfrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu rniejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. Nr 164, poz. 1587). 

• 	 Spos6b przeprowadzenia proeedury i strategieznej oeeny oddzialywania na srodowisko. 
Informaeje dotyez~ee udzialu spoleezenstwa w proeedurze sporz~dzania planu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 1 kwietnia 2008 r. oglosil 0 przysU!pieniu do sporzlldzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 165/4/2008 - "Staromiescie-Zag6rze" 
w Rzeszowie - poprzez ogloszenie w prasie rniejscowej- gazecie codziennej "No winy ", 
obwieszczenie na tablicach ogloszeiJ. w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takze w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzydu. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin 
i zasady skladania wniosk6w do projektu planu, (termin skladania wniosk6w wyznaczono do dnia 
4 lipca 2008 r.) 
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Po ogioszeniu 0 przystlfpieniu do sporzlfdzenia planu, w wyznaczonym tenninie, wplynylo 6 
wnioskow. Wszystkie wnioski od instytucji i organow zostaly przeanalizowane i wziyte pod uwagy 
tV trakcic sporz~dzania projektu . 

Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Miejska Komisja Urbanistyczno 
- Architektoniczna pozytywnie zaopiniowala przediozony projekt planu. 

Zostala rO\\'IlOCZeSme sporz~ona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu na 
srodowisko przyrodnicze. Przy opracowaniu Prognozy uwzglydniono, m.in. informacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. 
W prognozie sformulowano wnioski dotyczlfce przyjytych roz\vi¥all w projekcie planu w aspekcie 
ich wplywu na srodowisko przyrodnicze, kulturowe i czIowieka oraz proponowane rozwiqzania 
maj~ce na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddzialywaiJ. na srodowisko, moglfcych 
wynikac z realizacji ustalen projektu planu. 

Nastypme, 4 lipca 2017 r. projeki planu wTaz z prognozlf oddzialywania na srodowisko zosta1 
wyslany do zaopiniowania i uzgodnien przez organy i instytucje w zakresie wymaganym przepisami 
prawa. 

Po wprowadzeniu zmian wynikajlfcych z uzyskanych opinii i uzgodnie:6, projekt planu wraz 
z Prognozlf oddzialywania na srodowisko zosta1 wylozony do publicznego wgl~du. 

Ogioszenie i obwieszczenie 0 terminie wy10zenia do publicznego wgllfdu projektu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 165/4/2008 - "Staromiescie-Zagorze" 
w Rzeszowie i prognozy oddzialywania na srodowisko, ukazalo siy 5 wrzesnia 2017 r. Ww. projekt 
zostal wyIozony do publicznego wglqdu w siedzibie Bima Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. 
Siowackiego 9 w Rzeszowie, w dniach od 15 wrzesnia 2017 r. do 13 paidziernika 2017 r. , 
w godzinach pracy biura. W dniu 12 paidziernika 2017 r. odbyla siy dyskusja publiczna nad 
rozwi¥aniami przyjytyrrll w projekcie planu. 

Do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 165/4/2008 - "Staromiescie
Zagorze" w Rzeszowie, w wyznaczonym terminie tj . do 27 paidziemika 201 7 r. wplynyly 3 uwagi . 
Zarz~dzeniem Nr VIV1397/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnql 
o nieuwzglydnieniu uwag wniesionych do projektu planu. 

Uchwallf Nr LIV120812017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. 
zosta1 uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 165/4/2008 - I 
"Staromiescie-Zagorze" w Rzeszowie. 

• 	 Uzasadoienie wyboru przyjfttego dokumentu w odniesieoiu do rozpatrywaoycb rozwi~zait 
altematywnycb: 

W trakcie sporz,!dzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 165/4/2008 "Staromiescie-Zagorze" w Rzeszowie rozpatrywano kilka rozwi¥all altematywnych. 
Dotyczyly one zasad zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu, a przede wszystkim wielkosci 
i sposobu zagospodarowania terenow uslug osiedlowych. Przeznaczenie w projekcie planu terenow, 
ich wielkosc i ksztalt ograniczona byla koniecznoscilf uwzglydnienia: 

- ustalen obowi4ZUjlfcego dokurnentu Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwallf Nr XXXVIIIl13 /2000 z dnia 4 lipca 
2000 r. , z poin. zm., ktorego ustalen projekt planu nie moze naruszac, 

- istniejlfcego slfsiedztwa i powi¥all z nim zwi,!zanych, 
- uwarunkowan okreslonych w opracowaniu ekofizjograficznym, sporzqdzonym dla terenu 

objytego opracowaniem projektu planu. 

• 	 Informacja, w jaki spos6b zostaly wziftte pod uwagft i w jakim zakresie zostaly uwzglftdnione 
ustaleoia zawarte w prognozie oddzialywania oa srodowisko 

Do projektu planu zostala sporZ'!dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. Przy 
opracowywaniu prognozy uwzglydniono m.in. infonnacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu oraz uzgodniony zakres 
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prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym 
Inspektorem Sarutamym w Rzeszowie. 

Na terenach objytych planem rue wystypujq obszary i formy przyrody podlegaj<}ce ochronie na 
podstawie ustawy ,,0 ochronie przyrody". Dodatkowo obszar objyty planem polozony jest poza 
granicarni obszar6w chronionego krajobrazu oraz poza ustanowionymi i potencjalnyrni obszararni 
NATURA 2000. 

W prognozie nie sformulowano wniosk6w, kt6re wymagalyby zmiany przyjytych rozwi4Zall. 
Prognoza stanowi potwierdzenie prawidlowosci ustalen przyjytych w projekcie planu. 

• 	 Informacje, w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
opinie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy 

Projekt planu wraz z prognOZq oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pismem znak: 
WOO.4 10.4.93.20 17 z dnia 2l.07.20 17 r. zaopiniowal projekt planu bez wnoszenia uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prOgnOZq oddzialywania na srodowisko projekt 
zostal przekazany do zaopiniowania do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 
w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Pailstwowego Wojew6d.z.kiego Jnspektora Sanitarnego. 
Pismami: znak: PSNZ.456.9.20 17 z dnia 1707.2017 r. (wplynylo w dniu 20.07.2017 r.) oraz pismem 
znak: SNZ.9020.11.148.2017.AL z dnia 1l.07.2017 r. (wplynylo w dniu 12.07.2017 r.) projekt p1anu 
zostal pozytywnie zaopiniowany przez te organy. Powyzsze opinie przyjyto do prac nad projektem 
..
planu. 

• 	 Informacje, w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
zgloszone uwagi i wnioski: 

Uwagi i wnioski zgfoszone przez inne organy niz wyrnienione w art. 57 i 58 ww. ustawy, 
w tyro organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania rniejscowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w i instytucji 0 przyst<}pieniu do sporz~dzenia planu, wnioski 
zlotyli: 

1) Podkarpacki Komendant Wojew6d.z.ki Pailstwowej Strazy Pozamej w Rzeszowie, pismo znak: 
WZ.5562/35/08 z dnia 1l.06.2008 r. data wpI:yw.u 12.06.2008 r. 

2) Komenda Miejskiej Panstwowej Strazy Pozamej w Rzeszowie, pismo znak: MZ.5562/12/2/08 
z dnia 24.06.2008 r. data wplywu 24.06.2008r. 

3) Dyrektor Okrygowego Urzydu G6miczego w Krosnie, pismo znak: KRO/512/67/08/MA z dnia 
13.06.2008 r. data wplyw.u 19.06.2008 r. 

4) Telekomunikacja Polska Pion Sieci i Platfonn Grupy TP, pismo znak: 
TSTRDITSTOPRAITSTOPIRRU/46/08 z dnia 19.06.2008 r. data wpI:yw.u 23 .06.2008 r. 

5) Wojewoda Podkarpacki, pismo znak: I.IV.7041-1-86/08 z dnia J9.06.2008 r. data wplyw.u 
23.06.20081'. 

6) Polskie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddzial w Sanoku, pismo znak: GM-7501l05/08 
z dnia 24.06.2008 r. data wpI:yw.u 26.06.2008 r. 

7) Operator Gazoci~gow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., pismo znak: TT-0300-52/08 
Jas/GG/Ol z dnia 27.06.2008 r. data wplywu 30.06.2008 r. 

8) PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. z 0.0. , pismo znak : SR-11IDP5662IPP-16/843/2008 z dnia 
27.06.2008 r. data wplywu 30.06.2008 r. 

9) Urz<}d Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego, pismo znak: PBPP-ZK.732311175/08 
z dnia 24.06.2008 r. data wplywu 0l.07.2008 r. 

10) Podkarpacki Urzqd Wojewod.z.ki w Rzeszowie, pismo znak: SR.IV-0718-2/80/08 z dnia 
02.07.2008 r. data wplywu 03.07.2008 r. 
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11) Dyrektor Regionalnego Zarz<tdu Gospodarki Wodnej w Krakowie pismo znak: NU-5060-R-75
342 z dnia 09.07.2008 r. data wplywu 03.07.2008 r. 

12) Operator Dysttybucyjnego z 0.0. Oddzial L~"""'.J.(J.U 
znak: TR-On0/47/2008 z 26.06.2008 r. 

Wnioski po terminie: 
1) Lime pIsmo IRGDc-50S/50-2/2008 z dnia 09.07.2008 r. data 

wplywu 10.07.2008 r. 

Opinie do projektu planu: 
I) 	 WOOA 

"".rA..", Wojew6dzki 	 znak: 
SNZ.9020.1 L 148.2017.Al~ z dnia 11.07.20 17r. 

Urz<td Rzeszowa Wydziaf Ochrony ,rnI1r"u, i Rolmctwa, pismo znak: SR
II.604.1.32.2017 z 25.07.2017 r. 


4) Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - uchwala nr 3/112017 z 22 czerwca 
2017 r. 

Uzgodnienia do projektu planu: 
1) Wojewodztwa katpa(~IGlego w Kze:szow znak: 162.201 

z dnia 1 17 r. 
2) Urz<td Ochrony z ':>''-''''LH?'f w Przemyslu, Rz

IRN.S150.79.2017.BS z 26.07.2017 r. 
Zarzltd w Rzeszowie, znak: 17JC 12687 z duia 

29.08.2017 r., znak: TD.7323.70.2017JC Ldz.12687 z 29.08.2017 r. 
4) Powiatowy lnspektor Sanitarny w Rzeszowie, pismo znak: PSNZA56.9.2017 

17 r. 

dodatkowych opimi: 
I) Polska Spo!ka sp. z 0.0. , pIsmo PSG-W600/DRIROKRJOnO/49/2/17 

z dnia 20.07.2017 r. 
2) 

17 r. 
3) Operator Gazoci~gow iJr7P"".trm,ll' SA, pismo znak: 2017-104945 OT

DLA02.186.2017.2 z 

11 czerwca 
w 
w 

Urzydu, w wyznaczonym .,","'"Ull 
wniosk6w. 

Do wylozonego do UUi'v"'U"l',V wgl~du w od 15 2017 1'. do 13 pazazl,erru 
2017 r. Zagospodarowania Przestrzennego Nr 165/4/2008 "Starorniescie

w terrninie skladania uwag dnia 27 2017 f., wplyny{y 
dotycz~ce w projekcie planu Zarz~dzeniem Nr 

dnia 15 7 L, Prezydent Miasta Rzeszowa 
o nieuwzglydmeniu uwag wniesionych do planu. Informacja 0 podjytych rozstrzygniyciach 
w formie 	 w Biuletynie InfOImacji Publicznej na strome internetowej 

Miasta Rzeszowa. 
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5. Uchwalenie: 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 165/4/2008 
"Starorniescie-Zagorze" w Rzeszowie, przedstawiono Radzie Miasta do uchwalenia wraz 
z zal~cznikam.i. Zal~cznik ill 3 do uchwaly stanowi rozstrzygniycie 0 sposobie rozpatrzenia uwag 
zlozonych do ustalen przyjytych w projekcie planu, a nieuwzglydnionych przez Prezydenta Miasta 
Rzeszowa. Rada Miasta Rzeszowa rowniez nie uwzglydnila tych uwag. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2017 f., poz. 1073) plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustaIen 
studiurn, rozstrzygaj~c jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposob6w 
realizacji inwestycji celu publicznego, zapisanych w planie. Rada Miasta Rzeszowa po stwierdzeniu, 
ze nie narusza on ustalen Studium, rozstrzyg~i~c jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia 
nieuwzglydnionych uwag, przyjyla plan uchwal~ Nr LHl1208/20 17 z dnia 12 grudnia 2017 f. 

• 	 Wyniki postftpowania dotycz~cego transgraoiczoego oddzialywania na srodowisko, jezeJi 
zostalo przeprowadzone 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu planu nie spowoduj~ moiliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod i czftstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
realizacji postanowieii dokumentu 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 165/4/2008 - 1 "Staromiescie-Zag6rze" w Rzeszowie winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 
ustawy z dnia 27 marca 2003 f. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 f., 

poz. 1073), w ramach oceny zmian zachodz~cych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
dokonywania oceny aktualnosci tego planu . 

Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta. Miasta Rzeszowa, co najrnniej 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 
planu. Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla tego planu specjalnego systemu monitoringu wplywu na 
srodowisko. 

~~...-----
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