
PODSUMOWANIE 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANLA PRZESTRZENNEGO 
NR 288/1 W REJONIE UL. BORELOWSKIEGO, UL. KASPROWICZA 

I UL. TOW ARNICKIEGO W RZESZOWIE 

sporzqdzone SlOsownie do art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostwnianiu 
informacji 0 srodowisku ochronie, udziale w ochronie srodowiska 
oraz oocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. z 2016 r., poz.. 

Informacje o2(111ne 
(synteza uSfalen planu oraz przebiegu frybu formalno-prawnego sporzqdzenia planu, w tym 
informacJa 0 udziale spoleczenstwa w postfiPOwaniu) 

planu Nt 28811112016 w ul. 
uL i w nastllPilo w oparciu 0 uchwalt 
Nr XXXIV1707/2016 Rady Miasta Rzeszowaz dnia 21listopada 2016 r. 

UCJllWajla 0 przysty>ieniu do sporzqdzenia planu obj~ 0 nr".np'C'7"t," 

polozony na Pulaskiego Wiaduktu SIC!:skiego i 
Kasprowicza i Towamickiego w rv:t:.s.zUIW 

obj~ty opracowywanym projektem planu stanowi fragment Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 751512004 w rejonie Rzesz6w przy 

Ciepliilskiego w Rzeszowie uchwalonego uchwaiC\:. Nr LXIIl21112006 Rady Miasta 
z 5 wrzesnia r., z zm. 

Na tym fragmencie planu Nr 75/5/2004 nast~puj~ teren6w 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

- pod drog~ publicZllC\: zbiorcZC!:., 
4KDL pod drogi publiczne HJ~£LLH"". 

KS pod parking, w poziomie terenu na me mz 1 stanowisk postojowych dla 
samochod6w osobowych oraz obiekt usrug komercyjnych 0 powierzchm 
wi~kszej 120 m2

, z dopuszczeniem 0 powierzchni nie 
powierzchni parteru i wysokosci budynku, z dachem - me wi~kszej nit m. 
W przepisach przejSciowych i koiicowych planu ustalono, ze tereny KS, do czasu 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem - pod parking przeznacza si~ pod podmiejski 
dworzec autobusowy, pozostawiajC\:.c na jego terenie obiekt komercyjnych 
o pararnetrach jak wyzej. 

Obecme na KS funkcjonuje dworzec autobusowy lokalnej pozostajilCYn-VJe..u.LUn...."'J 

W gestii ZarZC!:.du Transportu Miejskiego w Rzeszowie. 

Z wnioskiem 0 zmian~ Miejscowego Zagospodarowania 
w Hotelu przy Cieplillskiego w Transportu 
Miejskiego w poruewaz, w oparciu 0 ustalenia planu (ustalony 

komercyjnych), m6gl pozwolenia na budow~ now ego dworca lU.J1HLUU....<AV 

lokalnej wraz z budynkiem obsrugi pasazer6w (obiekt publiczny), kt6ry ........"...... 
w latach 2017 2018 w ramach projck"tu .,Rozw6j systemu transportu publicznego 
w Rzeszowie" z dofinansowaniem Prograrnu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020. 
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Stan istniej,cy zagosJ1odarowania: 
dworzec autobusowy 

Wjazd i wyjazd na plac dworcowy odbywa z uL Towamickiego: wjazd znajduje si~ 
w p6lnocno wschodnim naroZniku, wyjazd w naroZniku poludniowo-wschodnim. 
Pod wiaduktem, przy wysepkach gdzie usytuowane S<l mary wiaduktu, znajdujet si~ 

obustronne odjazdowe dla autobusow. Miejsca oczekiwania podroi:nych 
zadaszone, wyposaione w lawki do siedzenia oraz rozklady odjazdow autobusow. 
W poludniowo-wschodnim piacu dworcowego, w niewielkim budynku przy 
uL Towarnickiego znajduje poczekalnia dworcowa czynna w godzinach od 5.00 do 24.00. 
Wejscie do poczekalni usytuowane jest od strony placu dworcowego, elewacja 
od uL T owarnickiego posiada okien. 
Toalety si~ w przycz6lku wiaduktu, przy uL Borelowskiego. 

dWOfca, przy Borelowskiego znajduje postoj 
stanowisko. 
WzdluZ poludniowo-zachodniej planu przebiega chodnik letczetcy ul. Boreiowskiego 
i Towarnickiego. 
- drogi 

Ponad Dworcem Lokalnym na Wiadukcie Sll;lskim ulica klasy (gfowna), 
kategorii powiatowej 0 czterech pasmach ruchu (po 2 w kaidym kierunku). 

obu stronach usytuowane S<l chodniki oddzielone od niej barierami. 
W poludniowo-zachodniej cz~sci, z wiaduktu mozliwe na pozom terenu dworca 
schodami, natomiast w wschodniej (poza granicami opracowania planu) schodami 
oraz windct. 
Pod wiaduktem, przy wschodnim przycz6lku (juz poza granicami planu), poza sciezkl;l 
rowerowl;l i chodnikiem biegnl;lcymi wzdluZ uL Towarnickiego park'Ujl;l samochody osobowe. 

Znajdujl;lce si~ w granicach opracowania ulice Borelowskiego i Towarnickiego przebiegaj'lCe 
pod wiaduktem, S<l drogami powiatowymi; Z (drogi zbiorcze), 0 

wynoszI;lcej 7 m. 
W mpzp Nr 7515/2004 w rejonie Hotelu uL Ciepliriskiego w Rzeszowie zostaly 
ustalone jako drogi klasy L (drogi lokalne). 

Ulica Towarnickiego przebiegajl;lca po wschodniej stronie placu dworcowego wyposaiona 
jest w obustronne chodniki, a pod wiaduktem i dalej do ul. Borelowskiego rowniez w sciezk~ 
rowerowl;l bie~I;l wzdluZ wschodniej strony przecho~cl;l na pOlnocnl;l stron~ 

ul. Borelowskiego, h\CZC\CI;l si~ ze Sciezq rowerowl;l wzdluZ uL Czarnieckiego. 

Na ulicy Borelowskiego, po strome poludniowo-zachodniej SI;l usytuowane piatne 
parkingowe ~ prostopadle rownolegle do 
Poza miejscami parkingowymi przebiega chodnik 0 1,5 m oraz pas zieleni 
oddzielajl;lcy teren dworca od ulicy. 
Po stronie pOinocno-zachodniej ulica graniczy z linct kolejowl;l Rzeszow Jaslo i 
chodnika niemal do skrzyzowania z ul. 
- s,siedztwo 
Po stronie poludniowo-zachodniej teren opracowania planu graniczy z zabudowl;l ustugowl;l 
przy Kasprowicza. Na terenie tym znajdujl;l dwa obiekty zabytkowe: willa, 
ul. Kasprowicza 6, murowana, z pocZl;ltku w. i dom mieszkalny, ul. 5, 
z konca XIX w. oraz dwa nowe budynki usrugowe: sklep ,,Zabka" i cukiemia 
W obydwu budynkach zabytkowych i cukiemi, w elewacjach od strony placu dworcowego 
znajdujl;l okna oraz wejscia. 
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Na tym terenie, przy ul. Kasprowicza, obowiqzuje miejscowy plan nr 257/9/2013 uchwalony 
w 2015 r. - teren przeznaczony pod uslugi. 
- infrastruktura - uzbrojenie terenu 
Teren obj~ty granicami planu znajduje si~ w sr6dmiesciu, jest w pelni uzbrojony. 

1. 	 Zaopatrzenie w w~ - w ulicy To.warnickiego. usytuo.wana jest magistrala wodo.cictgo.wa 
0. srednicy 450 mm. 

2. 	 Odprowadzenie Sciek6w ko.munalnych - w ulicy To.warnickiego. usytuo.wany jest kanat sanitamy 
0. srednicy 300 mm o.raz w ulicy Borelo.wskiego. usytuo.wany jest.kana! sanitarny 0. Srednicy 200 
mm. 

3. 	Odpro.wadzenie woo o.padowych - w ulicy Borelo.wskiego. usytuo.wany j.est kana! deszczowy 
0. srednicy 400/800 rom o.raz w ulicy To.wamickiego. usytuo.wany jest kana! deszCZo.wy 0. Srednicy 
200/300 rrun, kt6re odpro.wadzajq wody o.pado.we i ro.ztopo.we z terenu o.bj~tego. planem. 

4 . 	Gazo.wnictwo. - na o.bszarze o.bj~tym planem znaj~q si~ gazociqgi niskiego. ciSnienia 
0. srednicach 100 lllIIl, 200 mm. Po. wschodniej stro.nie terenu, poza granicam.i planu przy ulicy 
To.warnickiego. znajduje si~ stacja gazo.wa redukcyjno-po.rniaro.wa II stopnia."To.warnickiego". 

5. 	 Cieplo.wnictwo. - na o.bszarze o.bj~ planern nie rna sieci cieplo.wniczej. W rejo.nie ulic 
Kasprowicza i To.warnickiego.~ poza granicarni planu biegnie cieplociqg 0. srednicach 
c2x114,31225 mm. 

6. 	Na o.bszarze o.bj~tyrn planem wyst@ujq sieci elektroenergetycZlle niskiego. napi~cia nn b~ce 
w eksploatacji POE Dystrybucja S.A. 

- wlasnosci 
W obszarze obj~tym granicami planu niemal ca1y teren (98,8 %) stanowi wlasnosc Miasta 
Rzeszowa. Tylko niewielki fragment dzialki nr 55611 polozony przy torach kolejowych pod 
Wiaduktem Sl~skim stanowi wlasnosc prywatn~ oraz mala dzialka nr 564/2, przy 
poludniowej granicy planu, jest wlasnoSci~ podmiotu gospodarczego. Najwi~ksz~ dzialkq 
miejs~ m 564/16 zarz~dza Zarzqd Transportu Miejskiego (ZTM) w Rzeszowie. Terenami 
pod drogami tj.: pod ul. Borelowskiego i pod uL Towarnickiego - zarzqdza Miejski Zarz~d 
Dreg w Rzeszowie. Dzialka nr 564/15 polozona pomi~ ul. Borelowskiego i dzial~ ZTM 
jest wlasnosci~ Miasta Rzeszowa. Wiadukt Sl'l.ski w granicach planu znajduje si~ na terenie 
prywatnym, Miasta Rzeszowa i ZT~ nie posiada wydzielonego terenu. 

W Studium Uwarunkowan i Kierunkew Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 
teren dworca autobusowego jest przeznaczony pod parkingi, dworce PKS, PKP. 

Opracowanie miejsco.wego. planu rna na celu,. w szczeg61nosc~ zabezpieczenie terenu pod dwo.rzec 
autobusowy komunikacji lokalnej z budynkiem o.bsfugi pasai;er6w, altematywnie pod parking dla 
samochodow oso.bo.wych z budynkiem uslug nieuci¥liwych.. 

Plan -ZOStal o.p.racowany pay uwzgl¢.Dieniu wszystkich uwarunko.wail wystwujqcych na terenie 
o.bj~tym jego. grani~ a ustalenia projektu pJanu S'l zgodne ze Studium Uwarunko.wan i Kierunkow 
Zago.spodarowania Przestrzennego. Miasta Rzeszowa, uchwalo.nego. uchwalq Nr XXXVIIll13/2000 
z dnia 4 lipca 2000 r., z p6in. ZITI. 

Projekt Miejscowego Planu Zago.spodaro.wania Przestrzennego. Nr 288/1112016 w rejo.nie 
ul. Bo.relo.wskiego., ul. Kasprowicza i ul. To.warnickiego. w Rzeszowie wraz z niez~ymi 
do.kurnentami planistyCZllym~ w tym prognozq oddzialywania naSrodo.wisko. o.raz progno.zq skutk6w 
finanso.wych, Zo.stal o.pracowany zgodnie z o.bowiq.zujqcymi w tyro zakresje przepisami ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 0. plano.waniu i zago.spo.daro.waniu przestrzennym (Hz. U. z 2017 r., poz. 1073) o.raz 
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego. zakresu 
pro.jektu miejscowego. planuzago.spodaro.wania przestrzennego. (Oz. U. Nr 164 z 2003 L, poz. 1587). 

W trakcie spo.rzqdzania pIo.jektu planu miejscowego. przepro.wadzono. strategicznq ocen~ 

o.ddzialywania (ustale6. planu) na srodo.wisko. z zapewnieniem udzialu spoleczeii.stwa, stosownie do. 
wymo.g6w ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 I. 0. udo.stwnieniu info.rmacji 0. srodo.wisku i jego. 
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ochrome, udziale w ochronie SrodoV\-1.ska amz oddzialywania na Srodawisko 
(Dz. U. z r. z p6in. 

zastal sporzqdzany z dochawani.em obowiqzujqcych procedur ~cych z ww. przep.is6w. 

Spos6b przeprowadzema procedury i strategieznej oeeny oddzialywania na srodowisko 
dotvczace udzialu sporeczens.t:ws w procedurze planu 

rreZV(]leTI[ Miasta w dniu 2017 L, 0 do 
•.u"'I""'''''''_JI',V Planu Zagospodarawania Nr 288/11/2016 w til. Barelowskiego, 

Kasprowicza i uL Towarnickiego w poprzez ogloszenie w prasie miejscowej Gazeta 
Codzienna , . na tablicach o,g{cJSZtm 
w lnformacjiPublicznej (BlP) na strome 
I podano termin i wniosk6w projcktu 
wruosk6w wyznaczano od dnia 12 2017 r. do duia 3 lutego 2017 
Projekt Nr 288/11/2016 w feJorue 
uL Borelowskiego, til. wsW opracowany przez zesp61 
projektowy Rozwoju Miasta .I.'Io.oU.,,"''''U 

W Planu Zagospodarowania 288/11/2016 w 
ul. Borelowskiego, til. Kasprowicza i til. T owarnickiego w Rzeszawie ustalenia dotyczqce 
przeznaczenia terenow na rysunku 
1) KDZ, 0 powierzchni okol:o 0,399 ha, pod publicZDq zbiorczq; 
2) KDL.ll i KDL. 0 lqcznej powierzchni okol:o ha, pod drog~ publicznq 

lokalnq 
3) 1 0 lqcznej powierzchni okol:o 0,128 pod publicznq 

lokalnq KDL.2; 
4) KS 1 i powierzchni okol:o 0,337 ha, pod dworzec komunikacji 

lokalnej, pod KS. 
granicach terenu KDZ wydzielono liniami wewn~trznego tereny pod wiaduktem 

drogi KDZ oznaczone symbolami: 
1) h], 0 powierzchni okolo 0,063 pod drog~ publicZDq lokalnq 1; 

o powierzchni okolo 0,048 ha pod drog~ publicznq KDL.2; 
[KS2], 0 powierzchni okolo ha - pod dworzec autobusowy komunikacji lokalnej, 
altematywnie pod KS. 

"'.....'lUU'.... , Ze tereny pod wiaduktem zagospodarowywac lqcznie z odpowiednimi 
b~qcymi wiaduktem, zatem: 

KDL.ll i KDL.l3 zagospodarowaC z terenem hl, jako jednq dzialk~ 
budowlanq stanowiqcq dro,M 
tereny j 3 nale.zy lqcznie z terenem [KDL. jako dzialk€( 
budowlanq stanowiqcq KDL2; 

3) KS J i nale.zy h:tcznie z terenem [KS2], 

Stanowi'lcq dworzec autobusowy komunikacji lokalnej, alternatywnie parking 

W projekcie planu, na calym obszarze obj~tym granicami planu, ustalono stref~ ochrony 
archeologicznego nr 17 103 do 

ewidencji zabytkow Rzeszowa. 

Dla wyeksponowania obiekt6w zabytkowych znajdujqcych si~ na terenach sqsiadujqcych 
z obszarem planu, odpowiednio uksztahowana zabudowy w cz~sci poludniowej 
terenu planu, pozwalajqca na wglqd z drogi na przy ul. Kasprowicza 6 i dom 

ul. Towamickiego 5.zaproponowano na terenie dworca 
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autobusowego komunikacji lokalnej KS zastosowanie przezroczystych wiat na peronach dla 
podrozuych. 

Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 L Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
pozytywnie, zaopiniowala projekt planu. W lipcu 17 r. Prezydent Miasta wystqpil do 
wlaSciV';),ch i organow 0 i uzgodnienie projektu planu. planu 
pozytywne wymagane opinie i uzgodnienia. N~pnie projekt planu wraz z prognoZ<\: oddzialywania 
na srodowisko, wylozony do wgiqdu w Biura Kozw,olU lUUL."La L ......... "'..." ....a 

przy Slowackiego 9 w Rzeszowie, w dniach od 17 do 14 V';TzeSnia 2017 r. Ogloszenie 
i Prezydenta Miasta 0 wylozenia do publicznego wglqdu projektu 
planu i Prognozy oraz 0 terminie dyskusji publicznej ukazalo si<:: 8 sierpnia 17 r. w 
Codzielll1ej "Nowiny", na tablicach ogloszen w Urz<::dzie Miasta Rzeszowa, a w Biuletynie 

tnnm<>"II' Publicznej (BIP) na . Okresiono sktadania 
Termin skladania uwag wyznaczono do dnia 28 wrzesnia 17 r. W wylozenia, w dniu 22 
sierpnia 17 r., odbyla dyskusja nad przyj<::tymi w projekcie planu. 

Do projektu planu i prognozy oddzialywania na srodowisko, w terminie przewidzianym ustaw<\, 
tj. do dnia 28 Wfl;CSllla 2017 r. wplyn{{ly uwagi dotycZ4.ce w projekcie 

W z zakonczeniem proeedury sporzqrlzania orO'IeKlW planu, on skierowany do 
uchwalenia. 

z dnia 24 paidziernika 2017 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwaJila Miejscowy 
288/1112016 w rejonie uL ul. ~Son)Wl.cza 

Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu W odniesieniu do rozpatrywanych rozwiap;an 
alternatywnycb 

W trakcie sporzqdzania Miejscowego Planu 
Nr 112016 w rejonie uL Borelowskiego, Kasprowicza i uL Towarnickiego w KZI~SZ<OW:le 
rozpatrywano rozwiqzaD alternatywnych, w ramach opracowywanych koncepcji programowych 
i funkcjonalno-przestrzennych. Dotyczyly one rozwiq,zaU publicznych oraz zasad 
zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu. Wplyw na srodowisko analizowanych rozwiqzan 
alternatywnych sil( w istotny, mozliwosc wariantowania ..."'''''........ 
maj'lCYch istotny wplyw na srodowisko, ograniczona byla koniecznosci1l uwzgl<::dnienia: 
v" ustalen obowiqzujqcego Studium UwarunkowaU i Kierunkow Zagospodarowania 

Prz:estrze:nnt:go Miasta uchwalonego uchwal~ Nr XXXVllll1312000 z dnia 4 lipca 
zm., ktorych do obowiqzuj~ych przepisow, plan moze 

v" kontynuacji istniej~ych i projektowanych w planach miejscowych przebiegow ciqgow 
komunikacji miejskiej i infrastruktury technicznej, 

v" warunkow tcrenowych i istniej~go zagospodarowania terenu. 
Wybrany zostal optyrnamy projektu planu, uwzgll(dniaj~y uwarunkowania 
wystl(pujqCC w granicach, co potwierdza oddzialywania na srodowisko. 

Informacja, w jaki spos6b zostaly pod uwag~ i w jakim zostaly uwzgl~dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko 

projektu planu wstala sporzqdzona prognoza oddzialywania na srodowisko. 
m.in. informacje zawarte w 

ekofIzjograficznym, przygotowanym na potrzeby ninicjszego projek1u planu omz uzgodniony zakres 
prognozy z Regionalnym Dyrektorem Srodowiska w Rzeszowic i PaUstwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitamym w Rzeszowie. 
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Obszar projektu planu polotony jest poza obszarami szczeg6lnego powodzi<\:. W jego 
granicach zostaly udokumentowane i'adne surowce naturalne. Nie wysut:puj<\: tu okazy przyrody 
uznane z.a przyrody. Nie rna chromonych rollin i Zlokalizowany 
w znaczneJ odlegloSci od teren6w ehronionych z uwagi na przyrodnieze znajduj~ 
w granicaeh miasta. 
Spos6b zagospodarowania i u.zytkowania teren6w objl;':tych projektem plan unie spowoduJe t.adnyeh 

i rue bl;':dzie miee wptywu na wartosei przyrodnicze chronionych w 
o ochronie pU)'Tody . 
.... r7uIPlrF> W projekeie planu w ....11..."'....... ieh wptywu na srodowisko prz:yrcl(lfl.ICZ!;:~ w 
minimalizowania negatywnych skutk6w jego oceniono pozytyv\lme. 

Informacje. w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakiro. zostaiy uwzgl{dnione 
opinie wlaSciwych organow, 0 ktorych mOWR wart. 57 i 58 ww. ustawy 
Projekt planu wraz z prognoZ<\: oddzialywania na srodowisko przekazano do z.aopiniowania przez 
Regionalnego Dyrektora Oehrony Srodowiska w pismem znak: 
WOOS.410.4J05.2017.AP.2 z drua 18 Jipca 2017 f., (kt6re wp!ynvto do UM dnia 17 lipea 2017 r) 

o uzupelnienie prognozy oddzialywania na srodowisko, z wynikajqcjmi 
z rozpo~ia Ministr6w z dnia 18 pai.dziernika 2016 .r. w sprawie Planu gospodarowania 
wodami na obszarze Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). 
Pismem BRMRI7323/40/860/2017 z 20 lipca 2017 r. zostal ponownie przekazany do 
z.aopiniowania przez RDOS 

288/1112016 w rejonie Borelowskiego, 

woo powierzchniowyeh. 
RDOS rue wni6s1 uwag do ponownie przedlozonego projektu planu ani do prognozy oddzialywania na 
sro<iowisko RDOS znak:WOOSAIO.4.1052017AP5 z 9 
o braku uwag do przedmiotowego projektu planu. 

W procesie opiniowania, projektu planu wraz z prognoZ<\: oddzialywania na Srodowisko 
do z.aopiniowania doPodkarpackiego Panstwowego WojewOdzkiego lnspektora 

Sanitamego w znak SNZ.9020.1L154.201 z dnia 13 lipca 2017 r.,. (kt6re 
wplylli(lo do UM dnia 17 lipca 2017 r.) zaopmiowano projekt planu pozytywnie. 

Miejscowego Planu Zagospodarowania 

pr(JfgniJ'Z<\: oddzialywania na srodowiska, wktOrej dolwnaDo UZlIPe:I1ll~:n t1 •..,rU'~7<t",V'" 

2017 r., intr'1'n11 

do prac nad projektem planu. 

lnformacje, w spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaiy uwzg~dnione 
zgloszone uwagi i wnioski: 

i przez inne organy w art. i 58 ww. 
w tyro organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 0 

prZyS'C<ij11f;lliU do spo,r~a.zema wnioski 

1. 	 Komenda Wojew6dzka PaOstwowej StraZy POZarnej w Rzeszowie pISmo 
WZ.5562.4.2017zdnia13 2017r.(wplyn~lo: 18 2017r.), 

2. 	 Miejski Konserwator Zabytk6w w pismo znak: MKZ.030.7.20 17 z dnia 13 styc.znia 
2017 r. (wplynl;':lo: 24 2017 r.), 

3. 	 PGE Dystrybucja S.A Oddzial pismo znak: REIJRPIKK/P/2017J1I950 
WJ2017/lJ1968 z dnia 24 stycznia 2017 r. <""-P£Ylll;':Jo: 24 2017 

4. 	 Operator Gazocii:\86w Przesylowych SA." Oddzial w Tamowie - piSmo 
17-10812 OT-DL.402.16.2017.2 zdnia styeznia 2017 r. (wplyn~lo: llutego 2017 r,), 

5. 	 UrZ<4d Marszalkowski WojewOdztwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego 
pISmo RR-IV.7634.30.2013,ADS z 19 grudnia r. (wptyn~lo: 26 2017 r.), 

6. 	 G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie pismo 
OGiEIDEIDEMISanokJ28/2017 z dnia stycznia r. (wplynl;':lo: 31 stycznia 2017 r.), 
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7. 	 Wojew6dzki Urzqrl Ochrony Zabytk6w z w Delegatura w n .... " ...... u 

mak: L.dz. Rz-IRN.5150.7.2017.BS z dnia llurego 2017 r. (wplyn~o: 21utego 2017 r.), 
8. 	 w - pismo z dnia 1 2017 r. (\vpIyn~lo: 

2 lutego 2017 r.), 
9. 	 Podkarpacki Wojew6dzki w Rzeszowie - pismo wale I-IV.743.L72017 z dnia 2 lutego 

2017 r. (wplyn~lo: 7 lurego 2017 

W szystkie wnioski ZOSILlliY zglearUotle przy r"'F'.('\ur·<lnn projektu planu. 

przYSUWlt::ruu do planu, w wyznaczonym skladania 
g. od 12 r. do 3 lutego 2017 r., zlozono ...vniosk6w do projektu Miejscowego 
Planu Zagospodarowarua Nr 288/1112016 w rejonie ul. Borelowskiego, 
ul. Kasprowicza i ul. Towarnick:iego w 0 kt6rych mowa w art 17 1 ustawy 
o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym. 

1. 	 Miejska Komisja Urbanistyezno-Architektoniczna - uchwala nr 11 I 12017 z dnia 22czerwca 
2017 r., 

2. 	 Podkarpacki PaDstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w - pISmo 
mak: 11.154.2017.EP z 13lipca2o r. (wpl~lo: 17 
ParLStvmVlN Powiatowy Inspektor w Rzeszowie - pismo 10.2017 

19lipca r. (wplyn~lo: 26 2017 L), 
4. 	 Dystrybueja S.A. Oddzial - pIsmo REIIRPIKKIP12017171l016 

W12017171l662 z 20 lipca 2017 r. (wplynylo: 24lipca 
5. 	 Miejski Drog - pismo TD.7323J58.2017.JC 17 r. 

(wplynyfo: 21lipca 2017 L), 
WojewOdzki Oehrony Zabytk6w z w 
- pismo Rz-IRN.515o.7.2017.BS.K1 z dnia 21lipca 2017 r. (YlIll)-n~lo: 21 2017 r.), 

7. 	 Komenda WojewOdzka Strai.y W plsmo 
WZ.5562.58.2017z lipca2017r. 18lipca2017r.), 

8. 	 Polska Sp6lka Gazownietwa sp. z 0.0. Oddzial Z.aldad. Gazowniczy w JaSle pIsmo 
PSG-W600IDRIROKRIonO/4812J17 z dnia 17 2017 r. lipca 2017 

9. 	 GAZ-SYSTEM S.A Oddzial w Tarnowie pismo znak: 2017-106111 OT-DL.402.200.201 
z 24 lipca 2017 r. (wpIyn~fO; 26 2017 r.), 

10. 	Zarzqrl WojewOdztwa Podkarpackiego RR-IV.7634.165.2017.ADS 
25 2017 r. (wplyn~lo: 31 hpca 2017 r.), 

Miejskiego w - plsmo ZTM.PI.40122L2017.TS 
2017 r. (wplyn~o: 2 sierpnia r.), 

12. 	 Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. pismo 
WOOSAlOA.105.2017.AP.5 z 9 sierprua 2017 r., (wpIyn~lo 11 sierpnia 2017 

organy uzgodniIy/zaopiniowaly projekt planu wg art. 25 ust. 2 usta\\-ywlaSciwe 
. zagospodarowaWu pisemnej tzw~ ~,_v...... ul.n''-'LqI...:l. 

Projekt planu w przedlozonym do uchwalenia pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony. 

11. 

Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jeieli wstalo 
przeprowadzone 

Nie oddzialywania napost'dJowania dotycZ<l,cego 
srodowisko, spowoduj~ takiego oddziaIywania. 
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Propozycje dotycz~ce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow realizacji 
postanowien dokumeotu 
Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 188/11/2016 w rejonie ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego 
w Rzeszowie winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaWu przestrzennym (Dz. U. z 2017 L, poz. 1073), w .ramach QCeny zrnian 
zachodzqcych w zagospodarowaniu przestrzennyrn oraz dokonywania o.ceny aktualnosci plamL 
<keny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najroniej .raz w czasie 
kadencji Rady Miasta Rzeszowa (nie rzadziej niZ. raz na 4 lata). Wyniki tych ocen winn.y bye 
przedstawiane Radzie Miasta. 
Okreslona ustawowo procedura. pozwoli p.rzeanalizowaC i ocenie srodowiskowe skutki realizacji planu 
miejscowego. Nie rna wi~ potrzeby okrcilania dla planuspecjalnego systemu monitoringu wplywu 
na Srodowisko. 

~lURO ROZ\VOjU 
MIASTA RZESZO\VA 
35-060 RzeszGw, ul. S!owackiego 9 

teL 17748 49 QQ fax, 17 742 49 02 
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