
PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 

do zmiany Nr 29113/2017 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/612013 


po poludniowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie 


sporz~dzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 
o udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
sf040wiska oral. 0 ocenach oddziaiywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r.. poz. 1405, z pom. ZITI.) 

• 	 Infonnacje og6lne 
(synteza ustalen planu oraz przebieg trybu fonnalno - prawnego sporz~dzenia planu, 
w tym infOlmacja 0 udziale spolecze:rlstwa w postypowaniu) 

Projeki. znuany Nt 291/3/2017 N1iejscowego Planu Zagospodarow<uua PrzeSlI'Zennego Nt 

254/612013 po poludniowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie zostal 

opracowany na podstawie uchwaly Nr XLIV/93612017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 maja 2017 r. 

Opracowaniem objyto teren polozony na poludnie od ul. Lwowskiej, od zachodniej strOllY planowanej 
drogi lokalnej i od p6tnocy planowanej drogi dojazdowej. Na przedmiotowym terenie zrealizowano 

w cZysci zabudowy 0 funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usrug, zgodnie 

z obowi~uj~cym planem miejscowym Nr 254/612013 po poludniowej stronie ul. Lwowskiej na 

osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie. 

Projekt zrniany planu zostal opracowany dla terenu w granicach objytych ww. uchwat~ 

i skierowany do zaopiniowania przez Miejsk~ Komisjy Urbanistyczno-Architektoniczll~. Komisja 
zaopiniowala j~ pozytywnie. Nasiypnie projeki zmiany zostal zaopiniowany, uzgodniony i wyi:ozODY 
do publiczoego wgl~du w 2018 L Do wylozonego do publicznego wgl~du projektu zmiany planu Die 
wplynyla zadna uwaga. 

Projekt zmiany planu ustala zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zwi~ku z nowymi 

pot::rzebami wyst~pUj1CYlui. na tym terenie. Do obowi~.zuj4(;ego planu wprowadzollo m.in. zmiany 

koryguj~ce parametty zagospodarowania i zabudowy. 

Ustalenia projektu zmiany planu s~ zgodne ze Studium Uwarunkowail i Kierunk6w 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwal~ Nr XXXVlIIl13/2000 

z dnia 4 lipca 2000 L, z poin. zm. StadiUill wskazuje na tym tererue lokalizaejl( m.in. uslug 

komercyjnych z dopuszczeniem uslug publicznych i dzialalnosci gospodarczej pozarolniczej z 
uzupelniaj~cymi lub altematywnymi funkcjami: - uslug komunikacji, - zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Przyjyte w projekcie planu ustalenia, uwzglydniaj~ wystypuj~ce uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powi~ania funkcjonalno-przestrzenne i zachowuj~ 

wyznaczony kiefunek zagospodarowania oDszaru. 

Projekt zmiany planu wraz z niezbydDymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoz~ 
oddzialywallia na srodowisko oraz prognoz~ skutk6w finansowych, zostal opracowany zgodnie 
z obowi¥uj~cymi w tyro zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 1'. 0 planowaniu 
i zagospodarowarriu przestrzennym (Dz. U. z 2017 f.,poz. 1073, z poin. Zm.) oraz rozpoTlifdzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 L W sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 L, Nr 164 poz. 1587). 

W trakcie sporz~zania projektu zmiany planu przeprowadzono strategiczn~ oceny oddzialywania 
na srodo\visko z zapewnier>iem udzia!u spoleczenstwa, stosov,rpie do wymogow ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu infOlmacji 0 srodowisku i jego ochrollie, udziale 
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w srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko u. z 20 r., 
poz.1405, z poin. zm.). 

Prezydent H.I.1u..:>..... 1<~ze:szc;wa 2017 r. oglosil 
o przyst:wieniu leSZC2:ernle na ogloszeil 
w Miasta Rzeszowa oraz w 
Urzydu, wyznaczajqc jednoczesnie 

Publicznej (BIP) na stronie intemetowej 
skladania wnioskow do 1 sierpnia 2017 r. Po VF>'V":;L,'"'U' 

zainteresowanych. 

sp()rzI1Ozenl.a 71ngmu planu w wyznaczonym zaden wniosek 

od instytucji i organow przeanalizowane 

pod uwagy w trakcie SPorzlldzania projektu. W trakcie trwania procedury zainteresowane 
osoby informowane byly na biez~co 0 postypach w opracowaniu Ponadto udzielane byly 
informacje (przez Rozwoju ktore opracowywalo projekt) 

zgodnosci przewidywanych ze skladanymi do Miasta .L ......... ...,"L.VVV \vnioskami 

o decyzji 0 warunkach zagospodarowania terenu. 
Po opracowaniu okreslonych uchwalll 

przedstawiono projekt do 

paidziernika 2017 1'., a 

planu do wglqOU w SleOZlOle 
ul. Slowackiego 9, w dniach: od 2 marca i obwieszczenie 
Prezydenta wylozenia publicznego wgilldu 

8 r. w "Nowiny", na 
Biuletynie Informacji 

publiczna nad w projekcie 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013 po poludniowej 
osiedlu Wilkowyja w z powodu nieobecnosci 

w wyznaczonym do 13 kwietnia 2018 

r. 

Miasta uchwalq Nr LIXl1368/2018 z dnia 22 2018 r. uchwalila zmiany 
Nr 29113/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenm:go Nr 254/6/2013 po poludniowej 

stronie Lwowskiej na w KZes,mvVl 

wyborn w do 
altematywnych; 

W trakcie sporz~dzania projektu Nr 29113/2017 Miejscowego 

Nr 13 po poludniowej ul. 

W l\..L"'''L,V 

Dotyczyly 
srodowisko nie w poniewa:l 
mozliwosc wariantowania ustaleil planu, majqcych istotny wplyw na srodowisko, 0g;ranl1C2~on:a byla 

koniecznosciq 

uchwalonego uchwal~ Nr XXXVIIlI 
zm., z kt61yrn stosownie do aktualnie obowiqzuj~cych przepisow, plan nie moze 

U""tAL"'" Studium; 

z 4 lipca 

warunk6w terenowych i istniejllcego zaJ[:!,m;po,oaro\van terenu, 

stron 
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Wybrany optymalny 
anl!CaCn, co 

wariant projektu planu, uwzglttdniajl:}cy wszystkie uwarunkowania 
na srodowisko. 

zostaly uwzglydnione w 	 zostaly pod i w" 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko; 

" projektu zmiany planu sporz~ona prognoza oddzialywania projektu 
ZlllJany na srodowisko przyrodnicze. prognozy uwzglttdniono, 
informacje zawarte w przygotowanym na n(\jN-"7f'hu 

Ochrony Srodowiska 
w 

charakterze transgranicznym. Wyst~pi~ 

zroiany planu oraz zakres prognozy z Regionalnym 
Inspektorem 
srodowiska 0 

II Informacja w jaki 	 pod i w 
opinie organ6w, 0 kt6rych mowa w mt. 57 i 58 ww. 

Nr Miejscowego Zagospodarowania 
po poludniowej ul. na osiedlu Wilkowyja w wraz 

z prognoz!:j. oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania Regionalnemu 
J:{zleSZiOWJle (pismo BRMRl7323/46118/2018 z dnia 

• 	 plsrnem WOOSAI0.4.6.2018.AP.3 z dnia 30 stycznia 2018 r., ktore wplynylo w drou 
2018 L opinia pozytywna. 

stycznia 2018 r.). 

z 19 
 2018 r. kt6re wplynylo w 24 

2017 r. zaopimowano projekt '7rnl~n,V planu. 

II 'Tn."r"".", uwzglt(dnione 
i wnioski; 

spos6b zostaly wziyte pod uwagt( i w Jakim 

Po Lau,VUUvL.llU wlaSci wych i instytucji 0 przyst<wiemu do ""<t''''''V,'Uu. planu, wnioski 

31 

ZlllJany· Nr 291/3/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Nr 13 po poludniowej strome Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie wraz 
z do 
Powiatowego znak: BRMRJ7323/4611912018 z dnia 8 

',,-UJ:Uvllua Wojew6dzka 

znak: WZ.5562.58.2017 z 13 2017 r., 

Podkarpacki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w, 

1.20 17.BS z 13 2017 L, 

Podkm-packi Urzl:}d Wojew6dzki w Rzeszowie, 

pismem 1 17 z 18lipca r., 



UrUJd 	 W ojew6dztwa Podkarpackiego, 

166.20 z dnia 20 2018 r., 

Okrygowy G6miczy w 

pismem znak: KRO.Sl11.96.2017.KM 12/0712017 z dnia 17 lipca 20 17 r., 

PGNiG Oddzial W "u,cLvnu, 

!Jl:>lHvill znak: 	 z 31lipca 17 r., 

S.A. w Rzeszowl 

RE lIRPIKKJP/20 17/7110 17/7/1664 z dnia 20 2017 f., 

sp. z 0.0. uaOZHU Zaldad Gazowniczy w 

pismem PSG-W600IDRIROKRIOnO/47/2/17 Z dnia 171ipca 2017 r., 

Operator U<U,V'-'14oV 	 Oddziai w 

1J1:>WC'lH znak: OT-DL.402.127.2014.7 Z dnia 21 2017., 

"hXlrmn, Powiatowy Sanitamy w I\..ZC':SW 

pls:mem PSNZA532.. 1 7 z. 12 lipca 201 7 t. 

y 	 Po ogloszeniu 0 przystqpieniu sporzqdzenia ZIDlany wyznaczonym 
na skladanie wniosk6w, 1 slerprua f., rue os6b 
zainteresowanych. 
Wszystkie wnioski od instytucji a takZe wnioski os6b zainteresowanych z{oi:one 
po zostaly i wziyte pod w trakcie 

~ U£j4VlllUIVHHl do planu: 

Urbanistyczno-Architektoniczna - U chwala nr lIII1I20 17 z dnia 26 
18 r. 

projekt zmiany Nr 29113/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Nr 254/6/2013 ul. na Wilkowyja w Rzeszowie wraz 
z prognozq. oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania Regionalnemu 
Dyrektorowi Srodowiska w Rzeszowie (pismo znak: BRMRi7323/46/18/20 z dnia 
8 2018 r.), 

pismem znak: WOOS.410.4.6.2018.AP.3 z dnia 30 stycznia 2018 r., kt6re wplynylo w 
31 stycznia 2018 f. opinia pozytywna. 

Nr 17 Zagospodarowania 
Nr 254/612013 po pohldniowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie wraz 

do zaopiniowania 
-..:.,.~.to........ ,>....... W Rzeszowie (pismo znak: BRMRl7323/46/19/2018 z dnia 8 
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291/3/2017 
Lwowskiej 

e"'I'7n;", 2018 r), 

r. kt6re w 24 stycznia 18 z 
2017 r. zaopiniowano projekt zmiany 

do .UZ·gUU!!ltiIH21 

BRMRJ7323/46/24/2018 z dnia 8 

pismem znak: III L.dz. 1833/0112018 z 16 stycznia 2018 r. organ 
Ii; teren leZy granicami terenu g6rniczego. 

_ 
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Nr 291/3/2017 Zagospodarowa..nja 
na 

do Miejskiego W<.UL4UU 

po poludniowej Wilkowyja 
BRMRJ7323/46/24/2018 

z dnia 8 stycznia 2018 r.), 

plsmem .20 18.AK, : 598, organ bez uwag . 

w KzeSZOWI 

na Wilkowyja w Rzeszowie 
ewc)oztwa Podkarpackiego w KZl:::SZ'OWl 

plsmem RP-IV,7634.8.2018.ADS z dnia 23 stycznia 2018 r. organ uzgodnil pozytywnie. 

_ Nr 29113/2017 Planu 
Nr 25416/2013 po poludniowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w KzeSZOWle 

do do Podkarpackiego 
8 stycznia 2018 r.), 

Wojew6dzkiego 
(pismem BRMR.7323/46/17/2018 z 

znak: SNZ.9020. 1 1.7.20 z dma 16 """"7nl 2018 r. organ opiniuje pozytywnie. 

w Kzeszowlpo poludniowej 
do zaopiniowania do 

BRMRJ7323/46/24/2018 z dnia 8 
znak: 

1l1:SHll;;lH znak: SR-VI.644.3.2018 z dnia 17 2018 r. oplfllUJe 

Nr 17 
Nr 254/6/2013 po poludniow~i 

do zaopiniowania do 
(pismem"<l7AUJnl(,'7'V w 

Gazownictwa 
BRMRJ7323/46/2512018 z 

znak: PSGJA.ROSE.422.004.18 z dnia 17 2018 r. organ 
pozytywnie. 

projekt zmiany Nr 291/3/2017 
Nr 254/6/2013 po poludniowej strome ul. 

do Operatora 

Miejscowego Planu Zagospodarowania 
na Wilkowyja w 

Oddzial w Tamowie znak: BRMR/7323/46/25/2018 z dnia'8 stycznia 20 18 r. 

plsmem OT-DL.402.127.2014.9 z dnia 25 stycznia 2018 r organ ooiniuie bez 
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projekt ZIT'iany Nr 291/3/2017 Miejscowego P!a.Y!.u Zagospodarowania Przestrzetmego 
Nr 254/6/2013 po poludniowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie 
przekazano do zaopiniowania do PGE Dystrybucja S.A. Odzial Rzesz6w (pisrnem znak: 
BRMRJ7323/46/2512018 z dnia 8 stycznia 2018 r.), 

pismern znak: REIIRPIKKJP12018/11929/W/2018/112545 z dnia 29 stycznia 2018 r. organ 
zaopiniowal pozytywnie. 

Zgloszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyjyto do prac nad projektem planu. 
Projekt zmiany planu przedlozony do uchwalenia zostal zaopiniowany i uzgodniony bez uwag. 
Do projektu zmiany planu wylozonego do publicznego wglCj.du, w dniach od 2 marc a 2018 r. do 
30 marca 2018 r. w terrninie do skladania uwag do 13 kwietnia 2018 r.) - nie wplynyla zadna uwaga. 

• 	 Wynib pos~powa.nia dotycz~cego tra.Y!.sgraI'icznego oddzia.~Na.nia na Srodov/isko, jezeli zostalo 
przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotycZCj.cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, 
gdyz ustalenia projektu zmiany planu nie spowodujCj. momwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod ·i . czystotliwosci przeprowadza."lia monitoringu skutk6w realizacji 
postanowieiJ. dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji zmiany Nr 29113/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 254/6/2013 po poludniowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja 
w Rzeszowie winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073, z p6m. zm.), w ramach oceny zmian 
zachodzCj.cych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu. 
Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najrnniej raz w czasie 
kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie Miasta. 
Okreslona ustawowo procedma pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 
zmiany pianu miejscowego. Nie rna wiyc potrzeby okresiania dia pianu specjainego systemu 
monitoringu wplywu na srodowisko. 
··U ·' - .1f "I~I 
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