
Miejscowego Planu Przestrzennego 
196/812010 na osiedlu Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa 

w IV 

n(]~''7n/1'7(]I'''P stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 ust 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. 
o 	 injormacji 0 srodowisku spoleczenstwa w ochronie .\TfJ'fJrJl<l/f 

oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko U z 20 J7 r., poz. J405, z pain. zm) 

III Informacje ogolne; 
planu oraz przebiegu trybu jormalno- nrlJwn,ovn sporzqdzenia planu, IV Iym 1Y!11")rnlfl('lfl 

o 	 wPOs!?powaniu) 

Zagospodarowania Nr 196/8/2010 na osiedlu 
Andersa w Rzeszowie- opracowany na podstawie uchwaly 
10 Rady Miasta KZt~SZ()wa czerwca 2010 c w sprawie 

Miejscowego Planu La;gm;OOOaI 
o powierzchni okoio 1 	 na znaczn(J. 
etapowo. Miejscowy Plan Przestrzennego 

oSledlu Baranowka i osiedlu Andersa w Rzeszowie, 
al. Okulickiego 0 powierzchni uchwalony zostal 


'-.Zeszclwa uchwaf(J. Nr XVIV356/2011 z dnia 11 r. Cz~sc II stanowi 

o powierzchni ok. 	 uchwalony zostal 

uchwah~ Nr 1II2312014 z dnia 2014 c Cz~sc III 
o okoio 15,58 ha, polozony Prymasa 1000-lecia, uL kpt W. 
oraz ul. Obroncow Poczty Gdanskiej w uchwalony zostal przez Rad~ Miasta ~"'\o.L"""£,V 
uchwal(J. Nr XXVIl/587/2016 z dnia 14 czerwca 2016 C Cz~sc IV planu obejmuje teren Park 
Sybirakow na osiedlu gen. W. Andersa 0 ha. 

opracowywanego planu obecnego zagospodarowania terenu 
oraz ustalenie zasad terenu. 
projektu planu nie Studium Uwarunkowan i Kierunkow 

Przestrzennego Miasta """""'''L,U uchwalonego uchwal(J. z 4 2000 r. 
13/2000, z poin. zm. 

planu wyst~puj(J.ce 

""""un••F-.'" terenu oraz powi(J.zania funkcjonalno-przestrzenne z terenami """"'...,u,'" 

wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym 
nUi" "''''.", oraz prognoz(J. skutkow finansowych, opracowany zgodnie z obowi(}.ZUj(J.cymi 

przepisami ustawy z dnia marca 2003 C 0 planowaniu i 
z 2017 r. poz. 1073, z oraz rozporz(J.dzenia Ministra 

z sierpnia 2003 C w sprawie zakresu projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U z 2003 r., Nr 164, poz. 1587). Plan ponadto 
przeplsy odr~bne i zostat sporz(J.dzony z dochowaniem obowi(}.Zuj(J.cych procedur wynikaj(J.cych 

przeprowadzono 
spoleczenstwa, stosownie do wymogow 

i 0 srodowisku. 
2010 r. w prasie lokalnej, na stronie 

oraz w 
miejscowego planu 

dnia 31 sierpnia 2010 r. 
cz~sci Miejscowy 

Baranowka i osiedlu 
w K.Z.eS~~O~Vle 

http:wyst~puj(J.ce


zakonczeniu prac projektowych nad czcrsciq III, prowadzono nad kolejnym etapem 
planu, obejmujqcym Sybirak6w w Rzeszowie. Na posiedzeniu w dniu 26 paidziernika 2017 r. 
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowala projekt planu w IV 
pozytywnie. 

Dnia listopada 17 r. Prezydent Miasta udostQpnil wlasciwym 
i instytucjom projekt planu jego zaopiniowania i uzgodnienia projektu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 196/8/2010 na osiedlu Baran6wka i osiedlu W. Andersa 
w Rzeszowie - cZQse Dnia grudnia 2017 r. w prasie lokalnej, na stronie internetowej 
tablicach informacyjnych Rzeszowa oraz w zwyczajowo przyjcrty na osiedlu, 

sil( 0 wylozeniu do wglqdu projektu planu wraz z prognOZq 
oddzialywania na srodowisko w dniach od 2 stycznia do stycznia 8 r., oraz wyznaczono termin 
dyskusji publicznej nad rozwiqzaniami w planu na 11 2018 r. 

Do projektu planu w terminie przewidzianym ustawq, kr6tszym 14 zakonczenia 
okresu wylozenia planu, tj. w do 13 2018 r., wplym;ly dotyczqce 
przyjQtych w projekcie planu rozwiqzan. 

Uchwalq LVIIl131612018 z marca 2018 r. Miasta uchwalila 
Plan Zagospodarowania Nr 196/8/2010 na osiedlu Baran6wka 

i osiedlu gen. W. w 

III Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwi~zan alternatywnych; 

W trakcie sporzqdzania Miejscowego Zagospodarowania Nr 166/812010 
na osiedlu Baran6wka i osiedlu gen. Andersa w Rzeszowie - cZQse IV, w ramach 
opracowywanych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych by to potrzeby rozpatrywania rozwiqzan 
alternatywnych, ze wzglQdu na istniejqce zagospodarowanie terenu. 

Projekt uwarunkowania w jego 
oraz uwarunkowania co potwierdza sporzqdzona prognoza oddzialywania na 

III Inforrnacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakirn zakresie zostaly 
uwzgl~dnione ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko; 

Do planu oddzialywania projektu planu 
na srodowisko przyrodnicze. uwzglQdniono, m.in. informacje zawarte 
w opracowywamu przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu 
oraz uzgodniony prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

W planie uwzglQdniono ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 
W wskazano ustalenia kt6re wplyw negatywnych oddzialywan 

bye rezultatem rozwiqzan zawartych w projektowanym dokumencie. 

III Inforrnacja w jaki sposob zostaly wzic;te pod uwag~ i w jakirn zakresie zostaly 
uwzglc;dnione opinie wlasciwych organow, 0 ktorych rnowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 

projekt planu w IV wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko przekazano 
zaopiniowania Dyrektora Ochrony Srodowiska w RDOS 

zaopiniowal pozytywnie - pismem WOOSAI0.4.187.2017.AP.3 z dnia 6.12.2017 r. 
(wplynQlo 8. 17 r.), 

- w procesie uzgadniania projektu planu, projekt wraz z prognozq oddzialywania 
na srodowisko do uzgodnienia Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora 
Sanitarnego Ww. organ Panstwowego Powiatowego Inspektora 

organ do zaopiniowania planow 
11 7.EP z 6.1 



projekt planu w wraz z oddziafywania na srodowisko przekazano 
do uzgodnienia Panstwowego Inspektora Sanitamego w 
PPIS zaopiniowaf pozytywnie - pIsmem znak: PSNZ.456.18.2017 z dnia 11.2017 r. 
(wplynylo 11.2017 r.), 

III Informacja w sposob zostaly wzh;te pod uwag~ w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione zgloszone uwagi i wnioski; 

1. 	 Wnioski zlozone po ogfoszeniu w prasie mleJscowej oraz przez a takZe 
w sposob przyj((ty 0 podj((ciu uchwaly 0 
studium, z art. 11 1 ustawy 0 planowaniu i "'""F,V0IJ'-'''' 

Wnioski te rozpatrzone zostaly przez Prezydenta Miasta dnia 20 wrzesnia 2010 r. 
w ramach prowadzenia procedury formalno-prawnej dla Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Nr 196/812010 - 1 na osiedlu Baranowka i osiedlu W. Andersa 

2. 	 Wnioski instytuCJl I organow wlasciwych do uzgadniania i 0Plmowania projektu zmiany 
Studium, po zawiadomieniu 0 podjyciu uchwaly 0 przyst<j.pieniu do sporz<j.dzania zmiany 
Studium, zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Telekomunikacja S.A pismo znak TOOTTESCUIRII100IDWI10 z dnia 11.08.2010 r. 

(wplynylo dnia 12.08,2010 r.), 

Podkarpacki Komendant Wojewodzki Panstwowej Strai:y Pozamej w Rzeszowie 

5562/44110 z dnia 10.082010 r. (wplynylo dnia 08.2010 r.), 
Ochrony Srodowiska w - pismo RDOS-18-WOOS-7041 

87110/AP z dnia 11.08.2010 r,(wplynylo dnia 13.08.2010 r.), 
Okrygowy Urz<j.d Gomiczy - pismo KRO/5121731101MA z dnia 10.08,2010 r, (wplynylo 

16.08.2010 
Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: UY.7041-1-104110 z dnia 19.08.2010 r. (wplynylo 
dnia 23.08.2010 r,), 

Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego Departament Rozwoju 
pismo znak: RRVLKM.732311 145110 z dnia 23.08.2010 r. (wplyn((fO dnia 24,08.2010 r.), 
Komenda Miej Panstwowej Pozamej w Rzeszowie - MZ,5562120-2110 
z dnia 08.2010 r. (wplyn((fO dnia 24.08.2010 r.), 

- Polskie Gomictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie- Oddzial w Sanoku - pismo znak: 
GM-7501246110 z dnia 24.08.2010 r, (wplynylo dnia 26.08.2010 r.), 
Operator Gazoci<j.gow Przesylowych Odzial w Tarnowie - pIsmo 
TT-0300-78110 Jas/GG/Ol z dnia ,08.2010 r.(wplynylo dnia 27.08.2010 r.), 
PGNiG Dystrybucja Oddzial Rejon Dystrybucji Energii Rzeszow - pismo 

SR-8IDP-8932IPP-1611382/201OIDP-10075 z dnia 10 r. (wplynylo dnia 
31.08.2010 r.), 
Karpacka Sp61ka Gazownictwa z 0,0, w Oddzial Zaklad Gazowniczy 
w - pismo znak: IIIIOTOI0720/23110 z dnia 26.08.2010 r. (wplynylo dnia 
02.09.2010 r.). 

Wszystkie wnioski uwzglydnione przy opracowaniu projektu 

3. 	 Opinie i uzgodnienia instytucji i organow wlasciwych do uzgadniania i opiniowania projektu 
zmiany Studium, innych niz wymienione wart, i 58 ustawy 0 udost((pnianiu i informacji 
o srodowisku i jego oehronie, udziale spoleczenstwa w oehronie srodowiska oraz 0 oeenaeh 
oddzialywania na 



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - pismo znak PSNZ.456.18.2017 z dnia 
22.11 .2017 r. (wplynylo 23 .11 .2017 r.), 

- Miejski ZarzC!d Drog w Rzeszowie - pismo znak TD. 7323.1 06.2017.AK z dnia 23 .11.2017 r. 
(wplynylo 24.11 .2017 r.), 

- UrzC!d Miasta Rzeszowa, Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - pismo znak SR
II.604.1.58.2017 z dnia 30.11 .2017 r. (wplynylo 05.12.2017 r.), 
Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismo znak 
SNZ.9020.11 .260.2017.EP z dnia 06.12.2017 r. (wplynylo 07.12.2017 r.), 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak 
WOOS.410.4 .187.2017.AP.3 z dnia 06.12.2017 r. (wplynylo 08.12.2017 r.), 

- PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow pismo znak REIIRPIKKIP120171 
1111722IW12017112/453 z dnia 04.12.2017 r. (wplynylo 13 .12.2017 r.), 

- ZarzC!d Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo znak: RR-IV.7634.275 .2017.ADS z dnia 
12.12.2017 r. (wplynylo 19.12.2017 r.), 

- Polska Sp61ka Gazownictwa sp. z o. o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle - pismo znak 
PSG-W600/DRIROKRI0720/9212117 z dnia 11.12.2017 r. (wplynylo 19.12.2017 r.), 

- Uchwala 2/IW2017 z dnia 26.10.2017 r. Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
przy Prezydencie Miasta Rzeszowa, 

Uwagi dotycz(j,ce projektu zmiany studium, wylozonego do publicznego wgl(j,du : 

Do wylozonego do publicznego wgIC!du projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 196/812010 na osiedlu Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie 
czyse IV, w terminie skladania uwag tj. do dnia 13 lutego 2018 r., nie wplynyly uwagi . 
Brak bylo rowniez uwag do prognozy oddzialywania na srodowisko . 

• Wyniki post~powania dotyczllcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli 
zostato przeprowadzone; 

Nie prognozuje siy transgranicznego oddzialywania realizacji ustalen projektu Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego na srodowisko, poniewaz projekt Planu nie wprowadza 
funkcji, ktorych oddzialywanie mogloby miee zasiyg ponadlokalny, transgraniczny . 

• Propozycje dotyczllce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w realizacj i 
postanowien dokumentu; 

Monitoring skutkow realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 196/812010 na osiedlu Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - czyse IV, winien bye 
dokonywany zgodnie z art . 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i 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 przedstawione Radzie 
Miasta. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 
planu miejscowego. Nie rna wiyc potrzeby okreSlania dla planu specjalnego systemu monitoringu 
wplywu na srodowisko. 
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