
PODSUMOWANIE 

DO M JSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENN'EGO 


Nr 265/2/2015 

przy ul. Morgowej w Rzeszowie 


Sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy ~ dn ia 3 paidziernika 2008 r. 
o udostgpnian iu in/ormaeji 0 .~rodowiskll i jego oehronie, udziale .spolec enslwa 
w oehronie srodowiska oraz 0 oeenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 2017 r., 
poz. 1405, z pain. zm.) 
loformacje ogolne 
('iynteza ustaldz planu oraz przebiegu trybu /ormalno-prarvnego sporzqdzenia planu, w tym 
informaCfa 0 udziale spoleczeftsfwa W Posff Powaniu) 

UchwalCl 0 przysUj.pieniu do sporzCldzenia planu zostal objyty obszar 0 powierzchni okolo 
3 ha, pelozony w rejonie ul Morgowej na osiedlu Wilkowyja. 

Obecnie na terenie obowiClzuje MPZP Nr 74/4/2004 przy Cmentarzu Komunalnym 
Wilkowyja w Rzeszowie . 

Plan sporzCldza siy na wniosek wlasciciela nieruchomosci znajdujClcej siy w liniach 
rozgraniczajClcych teren U/MN, przeznaczonego pod uslugi nieuciClzliwe rzemiosla, 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . Wnioskodawca wniosl 0 zniesienie 
ograniczenia rodzaju uslug tylko do uslug rzemiosla. 

Po pudjyciu uchwaly 0 przyst<!pieniu do sporz~dzenia planu, do Prezydenta wplyny1y 
wnioski 0 poszerzenie terenu objytego przystClpieniem do sporzCldzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Z wnioskami 0 poszerzenie granic obszaru planu zwrocili siy do Prezydenta Miasta 
Rzeszowa inwestorzy prywatni proponujClc zmiany przeznaczenia terenow zieleni publicznej 
urz,!dzoncj, na tereny uslug nieuci'ltliwych administracji i handlu. 

W zwi'lZku z tym Rada Miasta Rzeszowa uchwalCl Nr XIII205 /20 15 z dnia 23 czerwca 
2015 r. zmieniajClcCl uchwaly w sprawie przysUj.pienia do sporzCldzenia planu powiykszyia 
granice opracowania. W przedmiotowej uchwale zostaje objyty teren 0 l'!cznej powierzchni 
ok. 5 ha. 

W Studium UiKZP Miasta Rzeszowa wschodnia cZysc terenu przeznaczona jest pod 
uslugi komercyjne, dopuszczenie uslug publicznych, dzialalnosc gospodarcza pozarolnicza, 
zachodnia czysc jest przeznaczona pod cmentarz oraz uklad ulic publicznych lokalnych. 

W obecnie obowi'lZujClcym planie wschodnia CZySC obszaru zosta1a przeznaczona pod 
zabudowy usIugowCl- uslugi nieuciClzliwe rzemiosia z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej . Zachodnia czysc przeznaczona jest pod komunikacjy samochodowCl przede 
wszystkim: pod parking KS oraz drogy wewnytrznCl- pytly autobusOwCl, teren uslug zwi,!zanych 
z funkcjonowaniem cmentarza oraz tereny zieleni urzCldzonej. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy 
ul. Morgowej w Rzeszowie, wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, 
w tym prognozCl oddzialywania na srodowisko oraz prognoz,! skutkow finansowych, zostal 
opracowany przez zespOl p ojektowy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, zgodnie 
z obowi'lZujClcymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z pOin. zm.) oraz 
rozporzCldzenia Mirllstra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1587) 

W trakcie sporzCldzania projektu planu miejscowego przeprowadzono strategiczn,! oceny 
oddzialywania na srodowi.sko z zapewnieniem udziaru sp0feczenstwa, stosownie do wymogow 
ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnieniu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
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udziale spoieczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko 
(Dz. U. z 2017 r., poz.1405 , z poin. zm.). 

Plan zostai sporzq.dzony z dochowaniem obowiq.zujq.cych procedur wynikajq.cych 
z ww. ustaw. 
Spos6b przeprowadzenia procedury i strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko. 
lnformacje dotycz~ce udzialu spoleczenstwa w procedurze sporz~dzania planu. 

W dniu 24 marca 2015 T, Prezydent Miasta Rzeszowa, oglosil 0 przystqpieniu do 
sporzq.dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 265/2/2015 przy 
ul. Morgowej w Rzeszowie poprzez ogloszenie w miejscowej prasie, przez obwieszczenie na 
tablicach ogioszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takte w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej Urzydu. W obwieszczeniu i ogioszeniu podano termin oraz zasady skiadania 
wnioskow do prqjektu planu. W zwiq.zku z duzym zainteresowaniern terenarni polozonymi poza 
granicarni przystqpienia do sporzq.dzenia planu, Prezydent Miasta Rzeszowa podjq.i decyzjy 
o powiykszeniu obszaru opracowania projektu planu. W zwiq.zku z tyrn Rada Miasta Rzeszowa 
uchwaiq. Nr XIl/205/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniajq.cq. uchwaiy Nr VIIII112/2015 
z dnia 24 marca 2015 r. powiykszyia granice opracowa..rlia. 

We wschodniej cZysci obszaru objytego planem znajduje siy zabudowa jednorodzirma 
(poludniowa i zachodnia czysc) oraz 0 wiykszych gabarytach zabudowa usiugowa (p6inocna 
i wschodnia cZysc), w tyrn zakiad kamieniarski. Poza granicq, planu znajduje siy cerkiew. 

W zachodniej czysci obszaru objytego planem znajduje siy zabudowa uslugowa zwiq.zana 
z funkcjonowaniern cmentarza tj. : zaklad uslug pogrzebowych i cmentamych oraz, w postaci 
tyrnczasowych pawilonow usiugowo-handlowych, kwiaciamie, handel zniczarni itp .. Znajduje 
siy tu rowniez pytla autobusowa z dwoma przy tankami oraz parking publiczny dla obslugi 
cmentarza. Na caiym terenie jest du:zo zieleni urzq,dzonej , w szczegolnosci przy wejsciu 
giownym do cmentarza. 

Zachodnia cZysc obszaru stanowi wiasnosc Gminy Miasta Rzeszowa, natomiast 
nieruchomosci pofozone we wschodniej czysci obszaru nalezq, do osob prywatnych. 

Terco v.ryposazony jest w sleci infrastruktury techniczncj: kanalizacjy sanitamq., '.'lody, 
gaz sredniego i wysokiego cisnienia, w ciq,gach ulic wystypuje kanalizacja deszczowa. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 6 sierpnia 2015 r., ogiosii 0 przystq.pieniu do 
sporzq,dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/20] 5 przy 
ul. Morgowej w Rzeszowie - poprzez ogloszenie w prasie miejscowej - gazecie codziennej 
"Nowiny", obwieszczenie na tablicach ogioszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takte 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BlP) na stronie intemetowej Urzydu. W obwieszczeniu 
i ogioszeniu podano termin i zasady skladania wnioskow do projektu planu, (termin skladania 
wnioskow wyznaczono do dnia 28 sierpnia 2015 r.). 

Wszystkie wnioski od instytucji i organow, a takte wnioski osob zainteresowanych, ziozone 
w terminie jak i po terminie zostaiy przeanalizowane i wziyte pod uwagy w trakcie sporzq,dzania 
projektu. W trakcie trwania procedury zainteresowane osoby informowane byiy na bieZq.co 
o postypach w opracowaniu projek.1u. 

W wyznaczonyrn terminie, wpiynyio 6 wnioskow, ktore zostaiy rozpatrzone przez Prezydenta 

Miasta Rzeszowa, w dniu 19 kwietnia 2016 r. : 


1) 	 przeznaczenie terenu: 2ZP, oznaczonego na rysunku MPZP Nr 74/4/2004 przy 
Crnentarzu Komwlalnym Wilkowyja w Rzeszowie (publiczna zielell urzq,dzona), pod 
usiugi nieuciq,zliwe adrninistracji oraz handlu zwiq.zane z funkcjonowaniem 
cmentarza. (nowoczesny pawilon handlowy jednokondygnacyjny 0 pow. ok. 40 m2 

zabudowy); 
2) 	 przeznaczenie terenu: 4ZP, oznaczonego na rysunku MPZP Nr 74/412004 przy 

Crnentarzu Komunalnym WilkO'.vyja \v Rzeszowie (publiczna zielen urzq.dzona), pod 
uslugi nieuciq,zliwe adrninistracji oraz handlu zwiq.zane z funkcjonowaniem 
cmentarza. (~owoczesny pawilon handlowy jednokondygnacyjny 0 pow. ok. 40 m2 

zabudowy); 
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3) 	 przeznaczenie terenu: 2ZP, oznaczonego na rys unku MPZP Nr 74/4/2004 przy 
Cmentarzu Komunal nym Wilkowyja w Rzeszowie (publiczna ZielcIl urz'!dzona), pod 
uslugi nieuci'!1liwe administracji oraz handlu zwi,!zane z funkcjonowaniem 
cmentarza. (nowoczesny pawilon handlowy jednokondygnacyjny 0 pow. ok. 40 m2 

zabudowy); 
4) 	 przeznaczenie terenu: 4ZP, oznaczonego na rysunku MPZP Nr 74/4/2004 przy 

Cmentarzu Komunalnym Wilko\vyja w Rzeszowic (publiczna zielen urz'!dzona), pod 
uslugi nieuci'!1liwe administracji oraz handlu zwi'!lane z funkcjonowaniem 
cmentarza. (nowoczesny pawilon handlowy jednokondygnacyjny 0 pow. ok. 40 m2 

zabudowy); 
5) 	 przeznaczenie terenu: 4ZP, oznaczonego na rysunku tvfPZP Nr 74/4/2004 przy 

Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie (publiczna zielen urz~dzona), pod 
ustugi nieuci'!1liwe, w szczeg6lnosci lokal uslugowy na stypy zalobne; 

6) 	 przeznaczenie terenu UIMN, oznaczonego na rysunku MPZP Nr 74/4/2004 przy 
Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie (ustugi rueuci,!zliwe rzemiosla, 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ), pod: ustugi medyczne, 
nieuci,!zliwe uslugi produkcyjno-handlowe, z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej , dopuszczenie krycia stropodachami : budynk6w ustug medycznych, 
budynk6w uslug produkcyjno-handlowych, budynk6w zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

Wobec duzej ilosci wniosk6w 0 dopuszczenie mozliwosci budowy pawilon6w handlowo
uslugowych zW1'!zanych z funkcjonowaniem crnentarza teren ZPiU, oznaczony na rysunku 
MPZP Nr 74/4/2 004 przy Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie, przeznacza siy pod 
zabudowy uslugow,! natomiast na terenie 4ZP, oznaczonego na rysunku MPZP Nr 74/4/2004 
przy Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie, dopuszcza siy zabudowy uslugow'!. 
Zakazuje siy lokalizacji takiej zabudowy na terenach zieleni przy wejSciu gl6wnym do cmentarza 
w celu ochrony walor6w krajobrazowych. 
We wschodniej czysci obszaru objytego planem poszerza siy zakres ustug i dopuszcza uslugi 
inne niz rzemiosla. 

W granicach projektu planu nie wystypuj,! obszary szczeg61nego zagrozenia powodzi,! 
(wg mapy zagrozenia powodziowego, opracowanej przez Krajowy ZarZ'!d Gospodarki Wodnej , 
a udostypnionej przez RZGW w Krakowie) ani obszary osuwania siy mas ziernnych, co mogloby 
miee wplyw na bezpieczenstwo ludzi i mienia. Nie wystypuj,! udokurnentowane zloza surowc6w 
mineralnych, chronione gatunki roslin i zwierz'!t, ujycia w6d podziemnych. 
W granicach planu wystypuje strefa sanitama od cmentarza, w kt6rej zakazuje siy lokalizacji 

• zabudowy mieszkaniowej i produkcji zywnosci , zaklad6w zbiorowego zy\vienia, oraz zaklad6w 
przechowuj,!cych materialy tywnosciowe. 
Przez teren przebiega strefa ochronna od gazoci'!gu wysokopryznego. 

W projekcie planu ustala siy przeznaczenie pod: 
• 	 tereny mieszkaniowe z dopuszczeniem funkcji ustugowej , zaprojektowane zostaly 

na pOlnoc od ul. Morgowej (droga publiczna lokalna) byd,!cej poza granicami planu, 
o przebiegu na kierunku p6Inoc-potudnie, na dzialkach 0 powierzchni 0,05 ha, 

• 	 tereny usJug, zlokalizowane zostaly na pOfudnie od Cmentarza Komunalnego Wilko\\ryja 
w Rzeszowie, wzdluz dr6g publicznych dojazdowych, drogi wewnytrznej oraz terenu 
parkingu publicznego oznaczonego na rysunku planu symbolem KS. Dodatkowo 
niewielkie uslugi mog,! bye lokalizowane wg potrzeb, w ramach budynk6w mieszkalnych 
j ednorodzinn ych. , 

• 	 teren zieleni urz'!dzonej z dopuszczeniem zabudowy uslugowej , 0 powierzchni 
ok. 0,24 ha polozony po wschodniej stronie parkingu publicznego oznaczonego na 
rysunku planu symbol em KS, 
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• 	 tereny zieleni urzq.dzonej, 0 fq.CZnej powierzchni okafo 0,21 ha, zaprojektowane zostaly 
w s,!si dztwie b am wejsciowych do cmentarza od strony poludniowej oraz przy 
ul. Cienistej i Morgowej, 

• 	 tereny komunikacji tj. drogi publicznej dojazdowej KDD, drogi publicznej wewnytrznej 
KDW obslugujq.cej teren zatoki autobusowej, ciq.gu publicznego pieszo-jezdnego KXIKD 
przy bra mach wejsciowych na cmentarz oraz parkingu publicznego KS obslugujq.cego 
teren cmentarza oraz teren zabudowy usl ug \vej 11.2. 

W projekcie planu ustalono wskainiki zagospodarowania terenow dotyczq.ce intensywnosci 
zabudowy, powierzchni zabudowy na terenie dzialki, powierzchni terenow biologicznie 
czynnych, ograniczenia w zagospodarowaniu terenaw wzd1ut drag (nieprzekraczaine Iinie 
zabudowy). Ustalono rowniet parametry zabudowy - architektura obiektow nawiq.zuje do 
istniejq.cej zabudowy. 

Planowany sposob zagospodarowania terenu wplynie na utrzymanie wysokich walorow 
krajobrazu lokalnego. Zagospodarowanie terenu uwzglydnia walory istniejq.cego krajobrazu 
poprzez planowany rodzaj zabudO\vy i jej rozmieszczenie. 

W dniu 21 kwietnia 2016 r. odbylo siy posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno
Architektonicznej w sprawie omowienia i zaopiniowania projektu planu. 
W dyskusji poruszono nasts:puj(lce zagadnienia dotyczqce projektu planu : 

• 	 analizowano ustalenia dotyczq.ce dopuszczenia uslug na terenach zieleni ZP.4, 
• 	 dyskutowano na temat obslugi parkingowej na terenie ZP/U, 
• 	 zastanawiano siy nad dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej na terenie uslugowym, 
• 	 rozwatano motliwosc wydzielenia terenu ZP z terenu 11.1, 
• 	 zastanawiano siy nad przeznaczeniem KS 1 na parkingi dla U2, 
• 	 upewniono si y czy jest zakaz 10kaJizacji kioskaw i zabudowy na ZP.2 i ZP.3 , 
• 	 dyskutowano nad slusznosciq. zapisow dotyczq.cych powierzchni biologicznie czynnej na 

terenie pod kioski . 
Do przyjetych rozwiazan cZfonkowie komisji wniesli uwagi odnosnie: 

- koniecznosci lokalizacji obslugi parkingowej na dzialee wlasnej, 
- dopuszczenia lokalizacji funkcji rnieszkaniowej na uslugach, 
- utrzymania zakazu lokalizacji kioskow i zabudowy na ZP.2 i ZP.3, 
- propozycji wydzielenia terenu ZP z terenu 11.1, 
- poprawy zapisu dotyczqcego mi~isc parkingowych w § 4, ust,2 uchwa1y 

Uwagi Komisji zostaly wziyte pod uwagy 

Zostala sporzq.dzona 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 sformu1owano wnioski dotyczq.ce przyjytych rozwiq.zan w projekcie planu 
w aspekcie ich wplywu na srodowisko przyrodnicze oraz proponowane rozwiq.zania odnosnie 
sposob6w zminimalizowania negatywnych skutkow realizacji ustalen planu. W maj u 2017 r. 
Prezydent Miasta Rzeszowa wystq.pil do wlasciwych instytucji i organow 
o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu wraz z prognozq. oddzia1ywania na srodowisko. 

W czerwcu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie wni6s1 
o wprowadzenie zapisu dopuszczajq.cego wydzielenie pasa zieleni 0 charakterze izolacyjnym 
w terenie U/MN wzdluz linii rozgraniczajq.cej z terenem MN/U. Po wprowadzeniu ww. zapisu 
projekt planu zostal ponownie zaopiniowany bez wnoszenia uwag. 

Nastypnie projekt planu wraz z prognozq. oddzialywania na srodowisko zosta1 wylotony 
do publicmego wglq.du w dniach: od 12 lipca do 9 sierpnia 2017 r. Ogfoszenie i obwieszczenie 
o terminie wylozenia do publicznego wglq.du projektu planu i Prognozy oraz 0 terminie dyskusji 
publicznej ukazalo siy w dniu 4 lipca 2017 r. w,,Nowinach", na tablicy ogloszen w Urzydzie 
Miasta Rzeszowa oraz \V Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urzydu. 
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Okreslono zasady skladania uwag. Termin skladania uwag wyznaczono do dnia 23 sierpnia 
2017 r. W trakcie wylozenia, w dniu 25 lipca 2017 r., odbyla siy dyskll ja publiczna nad 
rozwi~zaniami przyjytymi w projekcie planu. 

Do projektu planu oraz do prognozy oddzialywania na srodowisko w wyznaczonym 
terminie nie zlozono uwag. 

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

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej 
w Rzeszowie zostal uchwalony uchwal~ Nr LVI1279/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
27 lutego 2018 r. 

Informacja, w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~d lliolle ustalenia zawarte w prognozie oddzia lyw30ia na srodowisko 
Do projektu planu zostala sporz~dzona prognoza oddzialywania na srodowisko, w ktorej 
stwierdzono: 

1) 	 ze w wyniku uchwalenia p1anu na terenie zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej UIMN oraz na terenie ustug zwiqzanych z funkcjonowaniem cmentarza 
nast~pi redukcja powierzchni terenu bio\ogicznie C7ynnego; 

2) tereny komunikacji pytla autobusowa oraz parking nie stanowiq zrodla uciqzliwego 
halasu, 

3) tereny zieleni zwiqzanej z bramq wejsciowq bydq korzystnym elementem w otoczeniu 
cmentarza; 

4) obszar objyty planem znajduje siy w wiykszosci w strefach ochronnych od cmentarza 
komunalnego Wilkowyja. 

Przy opracowywaniu Prognozy uwzglydniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. Zgodnie 
z rozdzialem VII Prognozy ,,Rozwiqzania ograniczajqce wplyw negatywnych oddziatywan na 
srodowisko planowanych kierunkow zagospodarowania przyjytych w projekcie planu" - do 
projektu planu sformulowano nastypujqce uwagi i zalecenia: 

• dopuszczenie wylqcznie 10kalizacji nieuciqzliwych uslug, 

• okrdlenie rodzaju dopuszczonych zrodel ciepla, eliminujqcych emisjy niskq, 


/ 
• 	 zalecenie koniecznosci rozbudowy sieci kanalizacji sanitamej i deszczowej, 
• 	 wprowadzenie wymogow dotycz~cych ; wysokosci zabudowy, ksztahu dachow, 

intensywnosci i powierzchni zabudowy. 
Przyjyte w planie rozwiqzania, w aspekcie ich wplywu na srodowisko przyrodnicze, w tym 
minimalizowania negatywnych skutkow jego realizacji, oceniono pozytywnie. 

Informacje, w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione opinie wlasciwych or'ganow, 0 ktorych mowa w art. 57 i S8 ww, uShtwy 

Projekt planu wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko przekazano do 
zaopll1lOwania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
RDOS pismem znak: WOOS.410.4.82.2017.AP.3 z dnia 21 czerwca 2017 r., zaopiniowal bez 
wnoszema uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu ,vraz z prognOZq oddzia!yv,rania na srodowisko 
projekt zostal przekazany do opiniowania do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego. 

Pismem znak SNZ.9020 .11.128.2017.EP z dnia 16 czerwca 2017 r. projekt planu zosta! 
pozytywnie zaopiniowany przez Podkarpackiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora 
Sanitamego. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie pismem znak: 
PSNZ.456.6.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. wnios! 0 wprowadzenie zapisu dopuszczajqcego 
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wydzielenie w terenie UIMN w liniach rozgraniczaj~cych z terenem MN/U pasa zieleni 
o charakterze izolacyjnym. 

Powyzsz~ opiniy przyjyto do prac nad projektem planu. Pismem znak: PSNZ.456 .8.2017 z dnia 

7 lipca 2017 r. projekt planu zosta! pozytywnie zaopiniowany przez ten organ. 


Ioformacje, w jaki sposob zostaly wzi-:te pod uwagE( i w jakim zakresie zostaly 
uwzglE(dnione zgloszooe uwagi i wnioski: 

Uwagi i vmioski zg!oszone przez inne organy niz vv'ymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, 
w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie 

'~ ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
Po zawiadomieniu w!asciwych organow i instytucji 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia 

planu, w wyznaczonym terminie wnioski zloZyli: 
1. 	 Komenda Miejska Panstwowej StraZy Pozamej w Rzeszowie - MZ.5562.22-2.15 z dnia 

11 sierpnia 2015 r. - wplynyfO 11 sierpnia 2015 r. 
2. 	 Komenda Wojewodzka PanstwoweJ Strazy Pozamej w Rzeszowie - WZ.5562.45.2015 

z dnia 7 sierpnia 2015 r. - wplynylo 10 sierpnia 2015 r. 
3. 	 Podkarpacki Zarz~d Melioracji i Urz~dzen Wodnych w Rzeszowie - IRZ.506.4.515.2015 

z dnia 12 sierpnia 2015 r. - wpfynylo 17 sierpnia 2015 r. 
4. 	 Operator Gazoci~gow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w Tamowie 

OT-DL.402.16S.20 IS12 z dnia 13 sierpnia 201 5 r. - wplynyfo ] 9 sierpnia 2015 r. 
5. 	 Urz~d Marszafkowski Wojewodztwa Podkarpack.iego - RR-XVIII.7634.158.2015.ADS 

z dnia 19 sierpnia 2015 r. - wplynyfO 21 sierpnia 2015 r. 
6. 	 PGNiG SA w Warszawie - Oddzial w Sanoku - DEMlZG/Sanokl818/2015 z dnia 

19 sierpnia 2015 r. wpfynyfO 21 sierpnia 2015 r. 
7 . 	 Wojew6dzki Urz~d Ochrony Zab) ko\\- z i dzib~ z P zemyslu Delegatura w Rzeszowie 

z dnia 21 sierpnia 20 IS r. - wplynyfO 21 sierpnia 2015 r. 
8. 	 RDOS w Rzeszowie - WOOS.41 1.1.94.201 5.AP.2 z dnia 19 sierpnia 2015 r. - wplynylo 

20 sierpnia 2015 r. 
9. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - PSNZ.4612-1-17/15 z dnia 

20 	 sierpnia 2015 r. - wplynylo 26 sierpnia 2015 r. 
Dodatkowo wnioski do projektu planu zloZyly nastypuj~ce instytucje: 

10. Miejskie Przedsiybiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszow sp. z 0 .0 . z dnia 24 sierpnia 
2015 r. - wplynyfo 25 sierpnia 2015 r. 

11 . Biuro Gospodarki Mieniem - BGM-IV.472.3.83.2015.BZ z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
wplynylo 27 sierpnia 20] 5 r. 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu zlozone w terminie: 
1. 	 Miejska Komisja Urbanistyczno-Architekioniczna - Uchwala nr IIII3 /2016 MKU-A z dnia 

21 kwietnia 2016 r. 
2. 	 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - WOOS.4 10.4.82.20 17.AP.3 

z dnia 21 czerwca 2017 r. - wplyny!o w dni u 23 czerwca 2017 r. 
3. 	 Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitamy - SNZ.9020.11.128.20J7.EP z dnia 

16 czerwca 20] 7 r. - wplynyfo w dniu 27 czerwca 20] 7 r. 
4. 	 PanstwO\vy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie -- PSNZ.456.6.2017 z dnia 

19 czerwca 2017 r. - wplynylo w dniu 21 czerwca 2017 r. oraz PSNZ.4S6.8.2017 z dnia 
7 Jipca 2017 r. - wplynylo w dniu 10 lipca 2017 r. 

5. 	 Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozamej - WZ.5562.48.2017 z dnia 
14.06.2017 r. - wplym;lo w dniu 20.06 .2017 r. oraz pismo znak: 1-12.5562.14-2.17 z dnia 
29.06.2017 r. - wplynylo w dniu 30.06.2017 r. 

6. 	 Wydzial Ochrony S.rodowiska i Rolnictwa Urz~d Miasta Rzeszowa - SR-II.604.1.22 .20 17 
z dnia 21. 06. 2017 r. - wplynylo w dniu 22.06.2017 r 
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Wykaz dodatkowvch opinii : 
7. 	 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow - RE 1IRPIKKJPI2017/6/677W/2017/611646 

z dnia 22.06.2017 r. - wpfynylo 26.06.2017 r. 
8. 	 Operator Gazociq.gow Przesylov.rych GAZ-SYSTEM S.A. , Oddzial w Tamowie 

OT-DL. 402.165.201S.4 z dnia 27 cze vea 2017 r. - wplynylo 29 czerwca 2017 r. 

Wykaz uzgodnien: 
1. 	 Miejski Zarzq.d Drog w Rzeszowie - ID.7323.166 .2017.AK Ldz. 10860 z dnia 16 czerwca 

2017 r. - wplynyfo w dniu 19 czerwca 2017 r. 
2. 	 Wojewodzki Urzq.d Ochrony Zabytkow w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie 

L.dz.-Rz-IRN.5150.69.2017.bs z dnia 20 czerwca 20] 7 r.- wplynylo w dniu 21 czerwca 
2017 r. 

3. 	 Zarzq.d Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie RR-IV.7634. 
138.2017.AM z dnia 27 czerwca 2017 r.-wplynyl0 w dniu 30 czerwca 2017 r. 

Wnioski : 
Po ogfoszeniu 0 przystq.pieniu do sporzq.dzenia planu w wyznaczonym terrninie wplynylo 
6 wnioskow: 

1) 	 0 przeznaczenie terenu: ZP2 (publiczna zielen urzq.dzona) pod uslugi nieuciq.zliwe 
administracji oraz hand1u zwiq.zane z funkcjonowaniem cmentarza. (nowoczesny pawilon 
handlowy jednokondygnacyjny 0 pow. ok. 40 m2 zabudowy); 

2) 	 0 przeznaczenie terenu: ZP4 (publiczna zielen urzq.dzona). pod uslugi nieuciq.tliwe 
administracji oraz handlu zvviq.zane z funkcjonowaniem cmentarza. (nowoczesny pawilon 
handlowy jednokondygnacyjny 0 pow. ok. 40 m2 zabudowy); 

3) 	 0 przeznaczenie terenu: ZP2 (publiczna zieten urzq.dzona). pod uslugi nieuciq.tliwe 
administracji oraz handlu zwiq.zane z funkcjonowaniem cmentarza. (nowoczesny pawilon 
handlowy jednokondygnacyjny 0 pow. ok. 40 m2 zabudowy); 

4) 	 0 przeznaczenie terenu: ZP4 (publiczna zielen urzq.dzona). pod uslugi nieuciq.zliwe 
administracji oraz handlu zwiq.zane z funkcjonowaniem cmentarza. (nowoczesny pawilon 
handlowy jednokondygnacyjny 0 pow. ok. 40 m2 zabudowy); 

5) 	 0 przeznaczenie terenu: ZP4 (publiczna zielen urzq.dzona) pod uslugi nieuciq.tliwe, 
w szczeg ' Inosci lokal USfUgO vy na stypy talo n; 

6) 	 0 przeznaczenie terenu U/MN (uslugi nieuciq.tliwe rzemiosla, z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ), pod: uslugi medyczne, nieuciq.tliwe uslugi 
produkcyjno-handlowe, z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej, dopuszczenie krycia 
stropodachami: budynkow uslug medycznych, budynkow uslug produkcyjno
handlowych, budynkow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ; 

Uwagi: 

Do wylozonego do publicznego wgJq.du projektu planu nie zostaly zlozone uwagi. 

Zgloszone 'Wl1ioski, uzgodnienia i opinie przyjyto do prac nad projektem planu. 


Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli 
zostalo przeprowadzone 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotyczq.cego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyt usta1enia planu nie spowodujq. motliwosci takiego oddzialywania. 

Propozycje dotycz~ce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow 
realizacji postanowien dokumentu 

Monitoring skutkow realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszo\ovle winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 
r. , poz. 778 z poin. zm.), w ramach oceny zmian zachodzq.cych w zagospodarowaniu 
przestrz rmym oraz dOkonywania oceny aktualnosci planu. 
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Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz w czasie 
i 	 kadencji Rady Miasta Rzeszowa (nie rzadziej nit raz na 4 lata). Wyniki tych ocen winny bye 

przedstawiane Radzie Miasta. 
Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 
planu miejscowego. Nie rna wi((c potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu 
monitoringu wplywu na srodowisko. 

ffi.tolffftroz,,-OJ U 
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:\lIASTA RZESZO\YA 
25· '·0 Rzeszow, ul. Slowp:ckiego 9 
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