
POOSUMOWANIE 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOOAROWANIA 

NR 267/4/2015 - 1 PRZY BOHATEROW \AI............ , 

Sporzqdzone stosownie do ust. 3 ustal(lY z 3 2008 r. 
o udostf/pnianiu informacji 0 srodowisku i ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1405, z zm.) 
Informacje og61ne 
(synteza planu oraz trybu formalno-prawnego sporzqdzenia planu, w tym 
informacja 0 udziale spoleczenstwa w postf/powaniu) 

przystqpienie do sporzqdzenia planu nastqpHo w oparciu 0 uchwaft? Nr XII1I239/2015 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2018 r . 

. Uchwaiq 0 przystqpieniu do planu objt?ty 0 powierzchni 
okoto 2,65 potozonyprzy ul. Bohater6w Westerplatte na osiedlu Oqbrowskiego. 

Obecnie na. nie obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 
Plan zostaf podjt?ty w celu rezerwacji terenu pod drogt? publicznq zbiorczq stanowiqcq odcinek 
ciqgu komunikacyjnego dr6g zbiorczych 0 og6lnomiejskim. 
W planu przeznacza sit; tereny pocl: komunikacjt; publicznq tj. przebieg drogi 
publicznej zbiorczej oraz skrzyzowanie drogi z drogq publicznq lokalnq, a taki:e zieleni 
urzqdzonej ZP. W miejscu projektowanej drogi nad Batalion6w 
ChfOpskich wyznacza sit; teren przejazdu drogowego tj. drogi publicznej gt6wnej i drogi 
publicznej' . 
Ustalenia projektu planu zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uChwalonym UChWafq Nr XXXVII/113/2000 z 
2000 r., z p6zn. zm. Studium okresla ~ierunki zagospodarowania przedmiotowego 
drogt; publicznq zbiorczq. 
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Nr 267/4/2015 - 1 
ul. Bohater6w Westerplatte w Rzeszowie, wraz z niezbt;dnymi dokumentami planistycznymi, 
w tym prognozq oddzialywania na srodowisko oraz prognozq skutk6w finansowych, zostaf 
opracowany projektowy Biura Rozwoju Miasta pod kierunkiem 
urbanisty, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2017 r., 1073, z p6zn. zm.) 
oraz rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 2003 r. w wymaganego 

projektu miejscowego planu zagospodarowania (Oz. U. Nr 1 poz. 
1587). 

W sporzqdzania projektu planu mleJscowego 
oddziatywania na srodowisko z zapewnieniem udziafu spoteczenstwa, stosownie 

wymog6w ustawy z dnia 3 2008 r. 0 udostt;pnieniu informacji 0 srodowisku i 
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach. oddzialywania na 
srodowisko (Oz. U. z 2017 r., poz.1405, z p6zn. zm.). 

Plan zostat sporzqdzony z dochowaniem obowiqzujqcych wynikajqcych z ww. 
ustaw. 
Spos6b przeprowadzenia procedury i strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko. 
Informacje dotyczClce udziatu spoleczenstwa w procedurze sporzCldzania planu. 
Prezydent Miasta dnia 8 wrzesnia 2015 r., og~osit 0 przystqpieniu do sporzqdzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 267/4/2015 przy ul. Bohater6w 
Westerplatte w Rzeszowie - poprzez ogtoszenie w prasie miejscowej - codziennej 
"Nowiny", na tablicach w Urz~dzie Miasta 
a takze w Biuletynie Informacji Publicznej (SIP) na stronie internetowej Urz~du. 
W obwieszczeniu i ogtoszeniu podano termin i zasady skladania wniosk6w do projektu planu, 

sk~adania wniosk6w wyznaczono do dnia 30 5 r.). 

1 



Po ogtoszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu, w wyznaczonym terminie, nie ztozono 
wniosk6w do projektu planu. 

Granice przystqpienia planu obejmujq pas terenu biegnqcy wzd~uz kolejowego linii 
kolejowej nr 106 relacji Rzesz6w-Jasto zawarty mif?dzy ai, Batalion6w Chtopskich a ul. W. Pola. 
Od wschodniej strony teren bezposrednio sqsiaduje z zabudowq uSfugoWq ponadlokalnq 
(Politechnika Rzeszowska) oraz z terenem zabudowY mieszkaniowej wielorodzinnej osiedla 
Oqbrowskiego. Jest to w okoto 70% zainwestowany. Ze wzglf?du na planowany 

zagospodarowany w spos6b tymczasowy. Wyst~puje tu niska zabudowa 
us~ugowa i garazowa oraz parkingi i drogi. wewnf?trzne. obszaru to zielen 
nieurzqdzona. Istniejqcy spos6b terenu nieuporzqdkowany i wymaga 

i uporzqdkowania. Granicami opracowania zostat objf?ty taki:e odcinek drogi 
gt6wnej ruchu przyspieszonego (obecnie publiczna gJ6wna) - al. Batalion6w Chtopskich 

od prnnocy, odcinek uL W. Pola. 
Plan podjf?ty w celu rezerwacji terenu pod drogf? publicznq stanowiqcq 

odcinek komunikacyjnego zbiorczych 0 og6lnomiejskim. W projekcie 
planu wyznaczono przeznaczone pod drogf? publicznq zbiorczq (KOZ.1-2), przejazd 
drogowy tj. drog~ publicznq gt6wnq ruchu przyspieszonego oraz publicznq zbiorczq 
(KOGP/KOZ.1) oraz pod publicznq lokalnq (KOL.1-2), a pod urzqdzonq 
(ZP.1). 

Projekt planu przedstawiony MKUA w dniu 21 2016 r. MKUA 
wnios~a uwagi odnosnie skrzyzowania oraz rezerwacji terenu pod drogf? publicznq zbiorczq 
KOZ.2 w skrzyzowania z drogami lokalnymi (KOL 1-2, ul. W. oraz z uL prof. 
L Chmaja. przedstawiciel MZO zaproponowat przygotowanie koncepcji projektu ~"''''hn.I"''''' 
innej wersji rozwiqzania tego skrzyzowania. MZO opracowato i przedstawHo 2 warianty 

ww. skrzyzowania, kt6re wzif?te do dalszego etapu projektowania. 
ostatecznym wytrasowaniu przebiegu ww. drogi oraz ustaleniu rJ"\.,'\AII·,,""'" 

technicznych projekt opracowany w 1 dla teren6w 0 tqcznej powierzchni 
ok. 2,5 
Nowy projekt planu uwzglf?dnia oba warianty przedstawione MZO i w rejonie 
skrzyzowania projektowanej drogi KOZ.2 z drogq publicznq lokalnq KOL 1 
(ul. W. Pola) wyznacza sif? KOZlKOL 1 i pod skrzyzowanie jednopoziomowe 
tj. drog~ publicznq zbiorczq oraz drogf? publicznq lokalnq. 
Projekt Miejscowego Zagospodarowania Nr 267/4/2015 - 1 przy 
ul. Bohater6w Westerplatte w Rzeszowie ponownie przedstawlony MKUA w dniu 
7 czerwca 2016 r. i pozytywnie zaopiniowany z uwagami: 

., usunif?cia zapisu dopuszczajqcego lokalizacj~ zabudowy tymczasowej 
w ustaleniach dotyczqcych tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania terenu, 

• usunif?cia zapisu dotyczqcego wysokosci ekran6w akustycznych, 
• usunif?cia zapisu zakazujqcego wycinki 

Ww. uwagi zostaty do etapu projektowania. 
Ponadto wobec realizacji dragi na terenie Miasta Rzeszowa S-19 

przebiegajqca w cZf?sci poludniowej droga publiczna gt6wna ruchu 
(al. Batalion6w Chtopskich) k1asf? na drogf? publicznq gt6wnq. Olatego 
skrzyzowania drogi z ww. drogq sif? pod przejazd drogowy 
lj. drogf? publicznq gt6wnq oraz drogf? publicznq zbiorczq i oznacza symbolem KOG/KOZ. 
Do projektu planu zostata sporzqdzona prognoza oddziatywania projektu planu na 
srodowisko przyrodnicze. opracowaniu prognozy uwzglf?dniono, m,in. informacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. 
W prognozie sformutowano wnioski dotyczqce przyjf?tych rozwiqzan w projekcie planu 
w aspekcie wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz proponowane 
sposob6w zminimalizowania negatywnych skutk6w realizacji ustalen planu. 

Nastf?pnie planu wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko wystany 
do zaopiniowania j uzgodnien organy i instytucje w zakresie wymaganym przepisami 
prawa w marcu 2018 r. 
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W uzgodnien Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny wni6st 
o doprecyzowanie w zapis6w planu oraz w prognozie oddzia~ywania na srodowisko rodzaj 
dopuszczonych w planie zmniejszajC}cych poziom hafaSU powodowany drog~. 
W projekcie planu doprecyzowano dotyczC}cy dopuszczenia urzC}dzen zmniejszajC}cych 
poziom ha~asu dopuszczajC}c w ekrany akustyczne. a takZe uzupetniono 

",......, ..... ,...,.., klimatu akustycznego w prognozie oddziatywania na srodowisko. 
Ogfoszenie i obwieszczenie 0 terminie do publicznego wglC}du projektu planu 

i prognozy oraz 0 terminie dyskusji publicznej si~ dnia 2 maja 2018 r. w "Nowinach", na 
tablicy ogtoszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informac]i Publicznej (BIP) na 
stronie internetowej Urz~du. Okreslono sktadania uwag - termin, miejsce i formt;. 

Nast~pnie Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 267/4/2015 - cz~sc 1 przy ul. Bohater6w Westerplatte w Rzeszowie wraz z prognozC} 
oddziatywania na srodowisko, wytozony do publicznego wglC}du w siedzibie Biura 
Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. Sfowackiego 9 w w dniach od 10 maja do 
8 czerwca 2018 r. W dniu maja 2018 r. odbyta sit; dyskusja publiczna nad ro2WI;~7;."l 

przyjt;tymi w projekcie planu. 
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 267/4/2015 

cz~S6 1 przy ul. Westerplatte w w przewidzianym ustawC}, nie 
niz 14 dni od dnia zakonczenia okresu wytozenia projektu planu, lj. do dnia 

22 czerwca 8 r., wptyn~ty uwagi dotyczC}ce przyj~tych w nim rozwiC}zan. 
W trakcie procedury planu PKP SA, wniosty 0 dw6ch 
uzytkowanych kolej ze wzgl~du na planowanC} budow~ nowego toru kolejowego oraz 
przystanku w ramach zadania IIBudowa Podmiejsklej Kolel Aglomeracyjnej -PKA". W wyniku 
wytC}czenia ww. dziatek do uchwalenia projekt Nr 267/4/2015 - cz~sc 1 przy 
ul. Bohater6w Westerplatte w obejmuje teren 0 powierzchni okofo 2,4 ha. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Nr 267/4/2015 - 1 przy 
ul. Bohater6w Westerplatte w zostat uchwalony uchwatc} Nr LXIII/1470.12018 Rady 
Miasta z dnia 28 8 r. 

Informacja, w jaki spos6b zostaty wzi~te pod uwag~ i w Jakim zakresie zostaty 
uwzgl~dnione ustalenia w prognozie oddziatywania na srodowisko 
Do projektu planu zostata opracowana prognoza oddziatywania na srodowisko i stwierdzono, ze 

drogi spowoduje utwardzenie znacznej cz~sci terenu, wystC}piC} niekorzystne zmiany 
klimatu akustycznego. Dla ograniczenia komunikacyjnego w stosunku do teren6w 
zabudowy mieszkaniowej· sC}siadujC}cej z obszarem obj~tym planem dopuszczono 
wprowadzenie ograniczajC}cych jego wielkosc, a takZe realizacj~ pasa zieleni. 
Wprowadzono odprowadzania w6d opadowych i roztopowych zapewniajC}ce 
ochron~ srodowiska wodno-gruntowego. Realizacja drogi zapewni potC}czenie komunikacyjne 

z ul. PodkarpackC} z omini~ciem centrum. Utatwi przejazd i poprawi warunki 
w sr6dmiescia. 

przy opracowywaniu Prognozy uwzglt;dniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby 	 projektu planu. 
z rozdziatem VIII Prognozy nRozwiC}zania ograniczajC}ce wptyw negatywnych oddziatywan na 
srodowisko planowanych kierunk6w 	 przyj~tych w projekcle planu" - do 
projektu planu sformutowano nast~pujC}ce stwierdzenia dla zminimalizowania niekorzystnego 
wptywu 	 wprowadzono: 

• 	 poziom 
• 	 Dasv 7ieleni urzarl7Dnei oraz jednorz~dowe zieleni wysokiej wzdtuz linii 

kolejowej, 
• 	 zapewnienie prawidtowego odprowadzania w6d opadowych i roztopowych z terenu 

drogi. 
przyjt;te w planie rozwiC}zania. w aspekcie wptywu na srodowisko przyrodnicze, w tym 
minimalizowania negatywnych skutk6w jego realizacjl, oceniono pozytywnie. 
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Informacje, w jaki spos6b zostafy wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostafy 
uwzgl~dnione opinie wlasciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy 

Projekt planu wraz z prognozq oddziafywania na srodowisko przekazano do 
zaoplnlowania przez Regionalnego Oyrektora OC/:lrony Srodowiska w Rzeszowie. 
ROOS pismem znak: WOOA10A.52.2018 z dnia ?O kwietnia 2018 r., zaopiniowaf bez 
wnoszenia uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognozq oddziafywania na srodowisko 
projekt zostaf przekazany do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora 
Sanitarnego. 

W trakcie uzgodnien Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny pismem 
SNZ.9020.11. 78.2018.EP z dnia 16 kwietnia 2018 r. wniosf 0 doprecyzowanie w tresci zapisow 
planu oraz w prognozie oddziafywania na srodowisko rodzaj dopuszczonych w planie urzqdzen 
zmniejszajqcych poziom hafasu powodowanego przez drog~, a takZe 0 uzupefnienie 
w Prognozie Oddziafywania na srodowisko informacji dotyczqcych opisu klimatu akustycznego. 
W projekcie planu doprecyzowano zapis dotyczqcy dopuszczenia urzqdzen zmniejszajqcych 
poziom hafasu dopuszczajqc w szczegolnosci ekrany akustyczne, a takZe uzupelniono 
informacje dotyczqce klimatu akustycznego w prognozie oddziafywania na srodowisko. Pismem 
BRMRl7323/4/749/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. przesfaf w zafqczeniu uzupclnione projekt 
planu oraz Prognoz~ oddziafywania na srodowisko. 

Pismami znak: PSNZA56.13.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. oraz 
SNZ.9020.11.78.2018.EP z dnia 2 maja 2018 r. projekt planu zostaf pozytywnie zaopiniowany 
przez te organy. 
Powyzsze opinie przyj~to do prac nad projektem planu. 

Informacje, w jaki spos6b zostafy wziqte pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione zgloszone uwagi i wnioski: 

Uwagi i wnioski zgfoszone przez inne organy niz wymienione 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 wtasciwych organow i instytucji 0 przystqpieniu do sporzqdzenia 
planu, w wyznaczonym terminie wnioski zfozyli : 

1. 	 Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie - WZ.5562.33.2018 
z dnia 13 kwietnia 2018 r. - wpfyn~o 20 kwietnia 2018 r. 

2. 	 PGE Oystrybucja SA Oddziaf Rzeszow - RE1/RP/KKlP/2018/4/9001W12018/4/1836 z dnia 
20 kwietnia 2018 r. - wpfyn~to 25 kwietnia 2018 r. 

3. 	 Operator Gazociqgow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A, Oddziaf w Tarnowie 
OT-OLA02.134.2018/2 z dnia 25 kwietnia 2016 r. - wpfyn~fo 2 maja 2018 r. 

Wnioski zfozone po wyznaczonym terminie: 
4. 	 Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie - MZ.5562.14-2.18 z dnia 

27 kwietnia 2018 r. - wpfyn~fo 30 kwietnia 2018 r. 
5. 	 PSG sp. z 0.0. Oddziaf Zakfad Gazowniczy w Jasle - PSGJAROOZA22.050.18 z dnia 

24 kwietnia 2018 r. - wpfyn~fo 4 maja 2018 r. 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu zfozone w terminie: 

1. 	 Zarzqd Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - RR-IV.7634.76.2018.AOS 
z dnia 24 kwietnia 2018 r.-wpfyn~fo w dniu 30 kwietnia 2018 r. 

2. 	 Miejski Zarzqd Orog w Rzeszowie - TO.7323.168.2018.AG Ldz. 6202 z dnia 23 kwietnia 
2018 r. - wpfyn~fo w dniu 25 kwietnia 2018 r. 

3. 	 Oyrektor Okr~gowego Urz~du Gorniczego w Krosnie - KRO.5111 .38.2018.KM L.dz. 
13829/04/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.- wpfyn~fo w dniu 24 kwietnia 2018 r. 
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4. Wojew6dzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie - WSzWRz-WOPER.407.3.2018 z dnia 
12 kwietnia 2018 r. -wpfyn€?fo 16 kwietnia 2018 r. 

5. 	 Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny - SNZ.9020.11.78.2018.EP, 
SNZ.9020.11.79.2018.EP z dnia 16 kwietnia 2018 r. - wpfynE?fo 20 kwietnia 2018 r. oraz 
SNZ.9020.11.78.2018.EP z dnia 2 maja 2018 r. - wpfyn€?fo 8 maja 2018 r. 

6. 	 Panstwowy Powiatowy I nspektor Sanitarny w Rzeszowie - PSNZA56.13.2018 z dnia 
16 kwietnia 2018 r. - wpfynE?fo w dniu 18 kwietnia 2018 r. 

7. 	 Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - WOOA.52.2018 z dnia 
20 kwietnia 2018 r. - wpfyn€?fo w dniu 23 kwietnia 2018 r. 

8. 	 Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Uchwafa nr IV/2/2016 MKU-A z dnia 
7 czerwca 2016 r. oraz nr 111/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Wnioski: 
Po ogfoszeniu 0 PrzystClpieniu do sporzCldzenia planu nie wpfyn€?fy wnioski od os6b prywatnych. 
Uwagi: 
Po ogfoszeniu 0 wyfozeniu do [publicznego wglCldu projektu planu w wyznaczonym terminie nie 
wpfyn€?fy uwagi. 

Wyniki post~powania dotyczClcego transgranicznego oddziatywania na srodowisko, jezeli 
zostato przeprowadzone 

Nie zachodzHa potrzeba post€?powania dotyczClcego transgranicznego oddziafywania na 
srodowisko, gdyi: ustalenia planu nie spowodujCl mozliwosci takiego oddziafywania. 
Propozycje dotyczClce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow 
realizacji postanowien dokumentu 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 267/4/2015 - cz€?se 1 przy ul. Bohater6w Westerplatte w Rzeszowie winien bye dokonywany 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Oz. U. z 2017 r., poz. 1073 z p6tn. zm.), w ramach oceny zmian zachodzClcych 
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktiJalnosci planu. 
Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz w czasie 
kadencji Rady Miasta Rzeszowa (nie rzadziej nit raz na 4 lata). Wyniki tych ocen winny bye 
przedstawiane Radzie Miasta. 
Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowac i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 
planu miejscowego. Nie ma wi€?c potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu 
monitoringu wpfywu na srodowisko. 

~~SOl-~ 

BILRO ROZ\YO.Tll 

BAST.\ RZESZ(nVA 


35-0t:Q R::5S::6 .\, ul. Slc:,:d:iego 9 
tel. 17748 4S 00 fii:( 17 74849 02 
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