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na poludnie od 
Miejscowego P1anu Zago:so()oacro1NaJlli PrZ1estIzerl1le~:!,o Nr 1 

O!!l:OQOW dzialkowych LJat"':)Jl,, 

W oznaczonej konturem 

sporz~dzone stosownie do art. 42 pkt 2 i mt. 55 usf. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 1'. 

o 

w 
p1anu oraz trybu 


a udziale spoleczenstwa w post((powaniu) 


Projekt zmiany Nr 289/112017 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Nr 118/26/2005 na ad dzialkowych w w cZ((sci oznaczonej 

konturem I do XlV zostal opracowany na podstawie uchwaly Nr XLII/903/20 17 Rady LVHCL:>Ul. 

okolo 

zlokaJllZ()W,my na pofu.ihi.ie LJaJl.....,~ ..... Na tereill,e 
o funkcji wie1orodzinnej, 

Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrodow dzialkowych Zalesie w Rzeszowie. 

planu opracowany dla terenu w granicach obj((tych ww. 
Miejsk~ Komisj(( Urbanistyczno-Architektoniczn~. 

zroiany 
r. Do wylozonego do publicznego wgll:ldu 

zabudowy i zagospodarowania terenu w z nowyml 

Do 

n!11r!1t1'1ptn zagospodarowania oraz pm'ametry/ustalenia dotycz~ce Lu""""vn 

zonany 
Zagospodarowania Pn~estrziemleg;o 

4 lipca 2000 r., Z uti. 

Przyj((te w projekcie 

zagospodarowania przestrzennego 

ze Studium 

zachowuj~ 

wyznaczony kierunek 

z w 
i zagospodarowaniu przestrzennyrn 

z dnia 26 

w 
skutkow fmansowych, zostal opracowany 

dnia 27 marca 2003 r. 0 

z poin. zm.) oraz rozporz~dzeniem 
projektu 

na z zapewnieniem 
prz:epl:Ov.'ad.:lOlllo strategicznl:l oceoy oddzialywania 

do ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 1'. 0 udostypnianiu 0 srodowisku i ochronie, udziale 

srodowiska oraz 0 V"'~U<L"'U OQi[1Zlarywalllla na srodowisko (Dz. z 2017 r., 
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2017 r. w prasie miejscowej "Nowiny" oglosil 

biez'l-cO 0 

Rozwoju 

zabudowy 	 terenu. 

Po opracowaniu projektu o przyst'l-pieniu, 
przedstawiono do w dniu 30 

listopada 2017 r., a takZe wyst'l-piono 0 zaopiniowanie i ~J"VUU.ivlUv planu przez 
wlasciwe organy i instytucje wraz z prognoz'l- oddzialywania na srodowisko. N astypnie zostal 
wylozony wgl!tdu w Rozwoju Miasta 

UllJlCll.<I.l. od 2 marca 20 18 1'. do marca 18 r. 
Prezydenta o terminie wylozenja do publicznego wgl<j.du projektu planu 

22 20 i7 r. w "Nowiny", na tablicach 
oraz w Informacji na 

intemetowej Urzydu, w kt6rym okreslono zasady i termjn skladania W dniu 22 marca 2018 1'. 

odbyla dyskusja publiczna rozwi::p;aniami przyjytymi w projekcie Nr 2891112017 
Planu Zagospodarowania 	 Nr II na poludnie 

planu, w wyznaczonym .."",uUU'"', 

Rzeszowa uchwal~ LIXII369/2018 z dnia 22 maja r. uchwalila projekt zmiany 

Nr 28911/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na poludnie od 
ogrodcnA/ w I do XIV. 

II 	 Uzasadnienie wyboru dokumentu w odniesieniu rozpauywanych rozwi'l-zaii 
altematywnych; 

W sporzftdzania zrniany Nr 289/1/2017 Miejscowego 

Przestrzennego Nr 118/26/2005 na od dzialkowych w 
oznaczonej konturem ad I do XlV, rozpatrywano kilka rozwi<j.Zail urbanistycznych, w ramach 

Dotyczyly wskainik6w oraz 
terenu. Wplyw na srodowisko altematywnych nie 

w spos6b istotny, wariantowania ustalen planu, majftcych istotny wplyw na 

srodowisko, ograniczona 
obowi<j.Zujftcego dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 

Przestrzenllego Rzeszowa, uchwaJonego uchwal'l- Nr XXXVIII1l3/2000 z dnia 4 lipca 

2000 r., z p6tn. zm., z kt6rym aktualnie obowi<j.Zuj'l-Cych przepisow, plan maze 

ustalen 
zal~OS,pOGaI-OViianUi terenn, 

wniosk6w stron zainteresowanych. 
Wybrany projektu 
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• 	 Informacja, w jaki spos6b zostaly wziyte pod uwagy i w Jakim zakresie zostaly uwzglydnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko; 

Do projektu zmiany planu zostaia sporz~dzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu na 
srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzglydniono, m.in. infonnacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu oraz 
zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym 

Powiatowyrn Insp~ktorem Sanitarnym w R7:es~owie , Ustalenia z;rnjany p1arm nie spowoduja, 
znacznych zmian w Srodowisku przyrodniczym obszaru, kt6rego dotycz~. Prognoza nie wykazala 
istotnych przeciwwskazan dla realizacji ustalen planistycznych opracowanego projektu zmiany planu. 

• 	 Informacja, w jaki spos6b zostaly wziyte pod uwagy i w Jakim zakresie zostaly uwzglydnione 
opinie wlasciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 

Projekt zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrod6w dzialkowych Zalesie w Rzeszowie wraz 

z prognozq oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania Regionalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie (pismo znak: BRMRI7323/46/2112018 z dnia 8 

styczI1ia 2018 r.); 

pismem znak: WOOS.410.4.7.2018.AP.4 z dnia 2 lutego 2018 r ., kt6re wplynylo w dniu 

5 lutego 2018 r. - opinia pozytywna. 

Projekt zrniany Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 118/26/2005 na po!:u.dnie od ogrod6wdzia!k:owych Zalesie w Rzeszowie w czysci oznaczonej 

konturem od I do XIV wraz z prognOZq oddzial»wania na srodowisko przekazano do 

zaopiniowania do Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie (pismo znak: 

BRMRl7323/46/2212018 z dnia 8 stycznia 2018 r.), 

pismem znak: PSNZ.456.1.2018 z dnia 19 stycznia 2018 r., kt6re wplynylo w dniu 24 stycznia 

2018 r. - opinia poZ'y'tywlla. 

• 	 Informacja, w jaki spos6b zostaly wziyte pod uwagy i w Jakim zakresie zostaly uwzglydnione 
zgloszone uwagi i wnioski ; 

Po zawiadomieniu wlasciwych organaw i instytucji 0 przys14pieniu do sporz'!dzerua planu, wruoski 
zloZyli : 

Podkarpacki Urz~d Wojew6dzki 

pismem znak: I-IV. 743.1.45.2017 r. z dnia 7 sierpnia 2017 r., 

Urz¥i Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego, 


pismem znak: RP-IV. 7634.196.20 17.AM z dnia 10 sierpnia 2018 r., 


Komenda W ojew6dzka PaiJ.stwowej StraZy Pozarnej, 


pismo zna..1c WZ.5562.67.2017 z d.nia 11 sierp!'ia 2017 r., 


Podkarpacki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w, 


pismem znak: L/dz.Rz-lRN.51S0.88.2017.BS z dnia 17 sierpnia 2017 r., 


PGNiG Oddzial w Sanoku, 
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pismem znak: OGiEIDEIDEMJSanokJ266/20 17 z dnia 18 sierpnia 2017 L, 

PSG sp. Z 0.0. Oddz.ial Zaklad Gazownlczy w Jasle, 


pismem znak: PSG-W600IDRlROKRIOnO/52/2117 z dnia 9 sierpnia 2017 L, 


Operator Gazocil}g6w Przesylowych Gaz - System S.A. Oddzial w Tarnowie, 


pismem znak: OT-DL.402.226.2017.2 z dnia 17 sierpnia 2017., 


PGE DystJ.ybucja S.A. Oddzial w Rzeszowie, 


pismem znale REIIRPIKKlP/20 1718/183/W 12017/811765 z dllia 23 sierpnia 2017 r. , 


Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, 


pismem znak: WOOSAl1.1.105 .2017.AP.2 z dnia 28 sierpnia 2017 L 


Pailstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, 


pismem znak: PSNZ.453 .2.iS.2017 z dnia 9 sierpnia 20i 7 r. 


~ 	 Po ogloszeniu 0 przystwieniu do sporzl}dzenia zmiany planu, w okresie wyznaczonym 

na skladanie wniosk6w, tj . do 25 sierpnia 2017 L, nie wplynl}l zaden wniosek od os6b 

zainteresowanych. 

Wszystkie wnioski od instytucji i organ6w, a takZe wnioski os6b zainteresowanych zlozone 

po terminie, zostaly przeanalizowane i wziyte pod uwagy w tJ.-akcie sporzl}dzania projektu. 

~ 	 Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Kornisja Urbanistyczno - Architektoniczna - Uchwala ill lIIV12017 z dnia 30 listopada 
20171"., 

Projekt zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzestTzennego 

Nr 118/26/2005 na poludn.ie od cgrodo\v dziaU<o\V)'ch Zalesie w Rzeszo';.vie v,r czySci cznaczonej 
konturem od I do XIV wraz z prognozl} oddzialywania na srodowisko przekazano do 


zaopiniowania do Paitstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie (pismo znak: 

BRMR/7323/46122/2018 z dnia 8 stycznia 2018 L), 


pismem znak: PSNZA56.1.2018 z dnia 19 stycznia 2018 r., kt6re wplynylo w dniu 24 stycznia 


20181. - opinia pozytyvvna. 


Projekt zmiany Nr 289/112017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrod6w dzialkowych Zalesie w Rzeszowie wraz 

z prognozl} oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania Regionalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Srodowiska VI P...zeszowie (pismo znak: B.R}.I1RJ7323!46/21/2018 z chua 8 

stycznia 2018 r.), 

pismem znak: WOOSAlOA.7.2018.APA z dnia 2 lutego 2018 r. , kt6re wplynylo w dniu 

5 lutego 2018 L - opinia pozytywna. 

Projekt zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrod6w dzialkowych Zalesie w Rzeszowie w czysci oznaczonej 

4 

http:poludn.ie


konturem od I do XIV przekazano do uzgodPienia do Okrygowego Urzydu GOIT'iczego w Krosnie 
(pismem mak: BRMRl7323/46/23/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.), 

pismem mak: KRO.5111.4.2018.KM L.dz. 1832/01/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. organ uznal, 
iz teren lezy poza granicami terenu gorniczego. 

Projekt zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego P1anu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrodow dzialkowych Za1esie w Rzeszowie w czysci omaczonej 
konturem od I do XIV przekazano do uzgodnienia do Miejskiego Zarz'!du Drog (pismem mak: 
BRMRI7323/46/23/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.), 

pismem mak: TD.7323 .190.2018.AK, L.dz. :596, z dnia 23 stycznia 2018 r. organ uzgodnil bez 
uwag. 

Projekt zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego P1anu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrodow dzialkowych Zalesie w Rzeszowie w cZysci omaczonej 
konturem od I do XIV przekazano do uzgodnienia do ZarZ'!-du Wojewodztwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie (pismem znak: BRMRl7323/46/23/2018 z dnia 8 stycznia2018 r), 
pismem znak RP-IY.7634.7.2018.ADS z dnia 23 stycznia 2018 r. organ uzgodnil pozytywni e. 

Projekt zmiany Nr 289/1 /2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrodow dzialkowych Zalesie w Rzeszowie w czysci omaczonej 
konturem od I do XIV przekazano do zaopiniowania do Podkarpackiego Pailstwowego 
Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego (pismem mak: BRMR.7323/46/20/2018 z dnia 8 stycznia 
2018 r.), 
pismem mak: SNZ.9020.11.6.2018.EP z dnia 16 stycmia 2018 r. organ opiniuje pozytywnie. 

Projekt zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego P1anu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 118/26/2005 na polud.nJe od ogrod6'w dzialkowych Zalesie VI Rzeszowie w czySci oznaczonej 
konturem od I do XIV przekazano do zaopiniowania do Wydziaru Ochrony Srodowiska 
i Rolnictwa (pismem znak: BRMRI7323/46/23/2018 z dnia 8 stycznia 2018 L), 
pismem znak: SR-VI.644.2 .20 18 z dnia 17 stycznia 2018 r. organ opiniuje pozytywnie. 

Projekt zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego P1anu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrodow dzialkowych Za1esie w Rzeszowie w cZysci oznaczonej 
konturem od I do XIV przekazano do zaopiniowania do Po1skiej SpOlki Gazownictwa sp. z 0 .0 . 

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jas1e (pismem znak: BRMRI7323/46116/16/2018 z dnia 8 stycznia 
2018 r), 
pismem znak: PSGJA.ROSE.422.003.18 z dnia 17 stycznia 2018 r. organ zaopiniowal 

pozytywnie. 

Projekt zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego P1anu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrod6w dzialkowych Za1esie w Rzeszowie w cZysci oznaczonej 
konturem od I do XIV przekazano do zaopiniowania do Operatora Gazoci,!gow Przesylowych Gaz 
- System S.A. Oddzial w Tarnowie (pismem znak: BRMRI7323/46/16/2018 z dnia 8 stycznia 
2018 r.), 
pismem znak: OT-DL.402.126.20 14.9 z dnia 26 stycznia 2018 r organ opiniuje bez uwag. 

Projekt zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego P1anu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrod6w dzialkowych Zalesie w Rzeszowie w cZysci omaczonej 
konturem od I do XIV przekazano do zaopiniowania do PGE Dystrybucja S.A. Odzial Rzesz6w 
(pismem mak: BRMRI7323/46/16/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.), 

http:OT-DL.402.126.20
http:PSGJA.ROSE.422.003.18
http:SR-VI.644.2.20
http:SNZ.9020.11.6.2018.EP
http:TD.7323.190.2018.AK
http:KRO.5111.4.2018.KM


nrO'!lnplsmem znak: REllRP/KK'P/2018/11930N!12018/1/2542 z dPia 29 styczrlia 2018 r. ~'t>~. 

zaopiniowal pozytywnie. 

Zgloszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyjyto do prac nad projektem planu. 
Projekt zmiany planu przedlozony do uchwalerua zostal zaopiniowany i uzgodniony bez uwag. 
Do yn1"f.,pl ......, ~"A.A..o.(,.&.j.A.J71""<.>n,-, pIaI'll

...... 
''''ylrv7Anpo-A rlA '-'1t.J ....... ... L ...... ..., nllhl'f''7llPo-O""0 "ro-l"rl."b"~-

ll
' ,IT dn'''f'h od ')_ 'TI"Tf''' ~'U' A.'-' 

~ T 
&. __
.. .. 	 ......OJ& .......~ ''' ..................... A. 

')() 1 rlA 10 
... '-'J ..... r... t:.... ..... ..... b'"' y 	 ..'-4A..., ...... --' 

marca 20 18 r. w terrninie do skladania uwag - nie wplynyla zadna uwaga. 

• 	 Wyniki postypowania dotyczltcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli zostalo 
przeprowadzone; 

Nie zachcdzila pctrzeba pcstypowa!lia dctycz~cego transgranicznego cddzialY'Na!lia na srcdowiskc, 
gdyz ustalenia projektu zmiany p61anu rue spowodujlt mozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotyczltce metod i czystotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w realizacji 
postanowien dokumentu; 

~.1cI'itcring skutk6w realizacji zmiany Nr 28911/2017 MiejscC\vegc Planu ZagcspodarC'.vacia 
Przestrzennego Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrod6w dzialkowych Zalesie w Rzeszowie w czysci 
oznaczonej konturem od I do XIV winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073, z p6in. zm.), 
w ramach oceny zmian zachodzltcych 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 
zmiany plan,!l. mi~jrscowego. Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu 

·monitoring~ wpfYwu na srodowisko. 

tel. 17 ;af;~u ~ ~\/74b ~6 02 

DY f EKTO , 
mgr ~fcYl/~)JWbLRMnczuk 
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