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PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE. 


zmiany Nr 290/2/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 
przy Rynku Starego Miasta mit:dzy kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie 

sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 

o udost?pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 


srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405, z pain. zm.) 


• 	 Informacje ogolne 
(synteza ustalen oraz przebiegu trybu formalno - prawn ego sporzqdzenia zmiany planu, w tym 
informacja 0 udziale spoleczenstwa wpost?powaniu) 

Zmiana Nr 290/212017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5112/2002 przy 
Rynku Starego Miasta mi((dzy kamienicami ill 19 i nr 24 w Rzeszowie (zwana dalej zmian~ planu) 
zostala opracowana na podstawie uchwaly Nr XLIV904/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
25 kwietnia 2017 r. Uchwala 0 przys~pieniu obejmowala obszar 0 powierzchni ok. 0,35 ha, tozsamy 
z powierzchlli~ obszaru planu, potozony przy Rynku Starego Miasta, mi((dzy kamienicami ill 19 
i ill 24 w Rzeszowie. 

Przedrniotem opracowania zmiany planu jest ustalenie nowych zasad ksztahowania zabudowy, 
w zwi~zku z nowymi potrzebami wyst((puj~cymi na terenie obszaru plallu. 

Ustalenia projektu zmiany planu nie naruszaj~ ustalen Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalollego uchwala Nr XXXVIV113/2000 
z dnia 4 lipca 2000 r. z poin. zm. 

Przyj((te w projekcie zmiany planu ustalenia, uwzgl((dniaj~ uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego obszaru oraz powi~a funkcjonalno-przestrzenne z terenami s~siednimi. 

Zmiana planu wraz z niezb((dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoz~ oddzialywania 
na srodowisko oraz prognoz~ skutkow finansowych, zostala opracowana zgodnie z obowi<}zuj~cymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z poi. zm.) oraz rozporz<}dzenia Ministra lnfrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. , Nr 164, poz. 1587). 

W trakcie sporzqdzania projektu zmiany planu przeprowadzono strategiczll(} ocen(( oddzialywania 
na srodowisko, z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405, z poin. zm.). 

Zmiana planu uwzglydnia ponaAto przepisy odr((bne i zostala sporzqdzona z dochowaniem 
obowiqzuj~cych procedur wynikaj<}cych z WW. przepisow. 

Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil w dniu 4 lipca 2017 r. 0 przy~pieniu do sporzqdzenia 
zmiany Nr 290/2/2017 Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Nr 5112/2002 przy 
Rynku Starego Miasta mi«dzy kamienicami ill 19 i ill 24 w Rzeszowie, poprzez ogloszenie w gazecie 
codziennej "Nowiny", przez obwieszczenie na tablicy ogloszen w Urz«dzie Miasta Rzeszowa, a takZe 
w Biuletynie Informacji PubIicznej (BIP) - na stronie internetowej Urzydu. W obwieszczeniu 
i ogloszeniu podano termin i zasady skladania wnioskow. Ternun skladania wnioskow wyznaczono do 
dnia 26 lipca 2017 r. W terminie, wyznaczonym w ogloszeniu nie wplynyly wnioski do zmiany planu. 

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
zaopiniowala projekt zmiany planu. Od dnia 12 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Rzeszowa pismem 
z dnia 6 grudnia 2017 r. przekazal projekt zmiany planu do pozostalych instytucji i organow 
wlaSciwych do opiniowania i uzgadniania. Po uzyskaniu pozytywnych opinii i uzgodnien projekt 
zmiany planu wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publicznego 
wglqdu, w dniach od 22 stycznia 2018 r. do 19 lutego 2018 r. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta 



'wyltoze~ma do publicznego wgl'}du 
siy w dniu 28 2017 r.: w gazecie 

w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji 
projektu zmiany planu do wgl'}du zostala 
>J';,,'''''''''" Srodmiescie celem powiadomierua jak najIiczniejszej rzeszy 7l'1intp'YI"':rI\Jlfl'ln 

Na dyskusjy publicznq. nad przyjytymi w projekcie zmiany Nr 290/2/2017 Miejscowego Planu 
Pr2)estI'zer1me~~o Nr 5l/2/2002 przy Rynku miydzy 

'wyznaczonq. na dzien 25 stycznia 2018 r., w siedzibie 
71"\\""'''''' w trakcie projektu do publicznego wglq.du, 

W zwiq.zku z rue odbyla siy. 
W wyznaczonym do 5 marca 2018 r., nie do projektu zmiany planu. 

W z zakonczeniem Nr 290/2/2017 
Zagospodarowania 

nr 19 i nr 24 w l'>..l)"~",U 

Uchwalq. Nr LVIV1323/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Miasta Rzeszowa uchwalila L.llllaIj,'f 

290/2/2017 Miejscowego Zagospodarowania Pn:estrze:nnlego Nr 51/2/2002 przy 
'T'>rp",,,, Miasta miydzy nr 19 i nr 24 w Rzeszowie. 

• 	 wyboru dokumentu w do rozpatrywanych rl'"O'U!ii<> 

alternatywnych. 

Miejscowego Planu Zagospodarowania 
kamienicami nr i nr 24 

zmiany planu, 
mozliwosci 

''fL'<Ull'''' altematywne. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w zakresie zostaly UW'zgilednume 
ustalenia zawarte w oddzialywania oa srodowisko. 

"V"I.al'", sporzq.dzona prognoza ustalen projektu 
opracow)'waniu prognozy uwzglydniono, m.in. 

zawarte w onraC:Ov\fan przygotowanym na rumeJszego 
oraz uzgodniooy prognozy z Regionaln}1TI D}Tektorem Ochrony 

i Pailstwowym Inspektorem w Rzeszowie. 
7""';U1l"lr<>f<> uwag do projektu 

W rozdziale VII "Prognozy" ska,zarlo ustalenia ogranlczaJq. 
oddziarywan na srodowisko. tego planu nie spowodujq. znalCZllYC 

ktorego r"w""",,,, 

• 	 Informacja w jaki spos6b wzi~te pod uwag~ i W jakim zakresie zostaly 
wlasciwych organ6w, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy. 

Wnioski Jakie powinna prognoza oddzialywania na srodowisko 
Regionalnego Ochrony w Rzeszowie 

IJ.90.2017.AP.2 z 2017 r. 24.07.2017 r.). 
Projckt zmiany planu wraz z prognozq. 

zaopimowanm Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
znak:WOOSAlOA.201 z dnia 28 grudnia 2017 r. 
zaopiniowal poZ)tywnie projekt planu bez uwag. 

Wnioski Jakie powinna prognoza na srodowisko zawarte 
Panstwowego Powiatowego Inspektora w Rzeszowie pismem 

10.2017 z czerwca 2017 r. (wplynyfo dnia 04.07.2017 r.). 



W uzgadniania projektu planu, wraz z prognozq oddziatywania na 
"""",u."",;<uv do uzgodnienia i zaopiniowania do Powiatowego Inspektora 

W odpowiedzi znak: 19.2017 z 12 2017 r. 
17 r.) Panstwowy Inspektor Sanitamy - zaopiniowal pozytywnie 

7Tr1,,,n,, planu. 

II 	 Informacja w jaki sposob zO!!talty wzi~te pod .._'lin", i w jaldm zakresie uwzgl~dnione 
zgloszone uwagi j wniosld. 

1. 	 w prasle miejscowej oraz obwieszczenie, a w sposob 
7"I,,,\I£'7·,,,,n,U'(\ przyjyty 0 uchwaly 0 do L.'1:~IL4.'lia, zmiany planu 
z art. 17 pkt 1 ustawy 0 planowaniu i w wyznaczonym 
tenninie tj. 26 lipca 2017 r. wplynyly 

2. 	 Wnioski instytucji i organow wlasciwych do uzgadniania i opiniowania zgodnie z art. 17 pkt 2 
o planowaniu i 

Podkarpacki Wojewodzki Konserwator Zabytkow - pismo Rz-IRN.51 17.JK 
z 3lipca2017r. (ViJ'})1ynytodnia03.07.2017r.), 

Podkarpacki Urzqd Wojewodzki w Rzeszowie znak: I-IV.743.1.34.2017 z 
6 Jipca 2017 r. (v;pfynylo dnia 07,07.2017 r.), 

w 11 L90.2017,KM 21103 
17 z dnia 4 lipca 2017 r. (V;"})fynylo 

- Polska Gazownictwa sp. z 0.0, Oddzial Gazowniczy w Jasle pismo PSG-
W600IDRlROKRJOnO/42/21l7 z 51ipca 2017 r. (V;"})lynylo dnia 11.07.2017 r.), 

Urzqd Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie pismo znak: 
IV.7634. 	 zdnia 12 2017 r. dnia 14,07.2017 r.), 

Gomictwo i SA Oddzial w Sanoku znak: 
OGiEIDEIDEMISanokl237/2017 z dnia 131ipca 2017 r. (V;"})lynylo dnia 17,07,2017 r,), 

Oddzial w - pIsmo 
zdnia lllipca2017 r. (V;"})lynylodnia 19,07.2017 

Dystrybucja Oddzial REIIRP/KK/P/2017/6/23551 
W/20 1 7/7/1667 z 20 lipca 2017 r. (V;"})lynylo dnia 17 

Wszystkie zostaly przeanalizowane i pod uwagy W sporzqdzania 

zmiany planu, 


3. 	 i uzgodnienia instytucji i wlasciwych uzgadniania i opiniowania projektu 
planu, wymiemone wart. 57 i 58 0 udostypnianiu informacji 

o srodowisku i jego udziale w ochronie srodowiska oraz ocenie 
oddzialywania na srodowisko: 

- Miejska - uchwala nr 2/IVl2017 z dnia 
30 listopada 2017 r., 

- Miejski Zarzq,d w RzeszO\,vie znak: TD.7323.36.2017.AK L.d.: 23066 z dnia 
13 2017r, dnia 15.12.2017 r.), 

- Okrygowy Urzq,d Gomiczy w Krosnie 111.167.2017.KM 
39523112/2017 z dnia 13 2017 r. (V;"})fynyfO 

w pismo RR-
z dnia 27 grudnia 2017 r. (v;plynylo 04.11.2018 r.), 

http:111.167.2017.KM
http:TD.7323.36.2017.AK
http:Rz-IRN.51


- Podkarpacki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w - pismo znak: Rz-IRN.5150.76.2017.K1 
z dnia 20 grudnia 2017 r. (wplynylo dnia 22.12.2018 r.), 

- Podkarpacki Pailstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: 
SNZ.9020.11.280.2017.EP z dnia 12 grudnia 2017 r. (wplynylo dnia 15.12.2017 r.), 

- Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzydu Miasta Rzeszowa - pismo znak: SR
II.604.1.60.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. (wplynylo dnia 20.12.2017 r.), 

- PGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzesz6w - pismo znak: REIIRP/KKIP120171121771 
W120 17112/2677 z dnia 28 grudnia 2017 r. (wplynylo dnia 02.01.2018 r.), 

- Polska Sp61ka Gazownictwa sp. z 0 .0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle - pismo znak: 
PSG-W600IDRIROKRIOnO/93/21l7 z dnia 11 grudnia 2017 r. (wplynylo dnia 19.12.2017 r.), 

- Operator Gazoci~g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A Oddzial w Tamowie - pismo znak: 
OT -DL.402.357.2017.2 z dnia 18 grudnia 2017 r. (wplynylo dnia 22.12.2017 r.). 

Projekt zmiany planu zostal zaopiniowany i uzgodniony bez uwag . 

4. 	 Uwagi dotycz~ce projektu zmiany planu wylozonego do publicznego wgl~du : 

do wylozonego do publicznego wgl~u projektu zmiany Nr 2901212017 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 511212002 przy Rynku Starego Miasta miydzy 
kamienicami nr 19 i ill 24 w Rzeszowie, wraz z prognozq. oddzialywania na srodowisko 
w terminie skladania uwag, tj. do dnia 5 marca 2018 c, nie wplynyly uwagi. 

W zwi¥ku z zakonczeniem procedury formalno-prawnej, zmiany planu skierowano do uchwalenia. 

• 	 Wyniki post~powania dotyczllcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, je:ieli 
zostalo przeprowadzone. 

Nie prognozuje siy transgranicznego oddzialywania realizacji ustalen zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego na srodowisko, poniewaZ plan nie wprowadza funkcji, kt6rych 
oddzialywanie mogloby miee zasiyg ponadlokalny, trans graniczny. 

• 	 Propozycje dotyczllce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
reaJizacji postanowien dokumentu. 

Monitoring skutk6w realizacji zmiany Nr 290/2/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 5112/2002 przy Rynku Starego Miasta miydzy kamienicami nr 19 i nr 24 
w Rzeszowie, winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu, 
w ramach oceny zmian zachodzq.cych 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 
planu miejscowego. Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla zmiany planu specjalnego systemu 
monitoringu wplywu na srodowisko. 
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