


Przestrzennego Nr 32114/2000 "Wzg6rza staroniwskie" przy a1. W. Witosa w Rzeszowie w cZysci 

oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35, w prasie miejscowej - Gazecie Codziennej 

"NOWINY" oraz poprzez obwieszczenie na tablicach ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takZe 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urzydu. 

W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin (do dnia 1 grudnia 2017 r.) i zasady skladania 

wnioskow do projektu znliany planu. 

Po ogloszeniu 0 przyst~pieniu do spor~dzenia zmiany planu, w wyznaczonym terminie, wplyn~l 
jeden wniosek, zlozony przez wlasciciela cZysci terenu, objytego projektem zmiany planu. Wniosek, 

na etapie przedprojektowym, zostal rozpatrzony pozytywnie. 

Projekt zmiany planu zostal opracowany przez zespol pracownik6w Biura Rozwoju Miasta 

Rzeszowa. 

Projekt Zmiany Nr 293/5/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 32/14/2000 "Wzg6rza staroniwskie" przy al. W. Witosa w Rzeszowie w eZysei oznaezonej na 

rysunku planu konturem od I do 35, zostal spor~dzony wraz z progno~ oddzialywania ustalen 

projektu zmiany planu na srodowisko. Zakres prognozy uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym lnspektorem Sanitamym 

w Rzeszowie. Przy opracowaniu prognozy uwzglydniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu 

ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby projektu zmiany planu. 

Projekt zmiany planu z05tal przedstawiony na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno

Architektonicznej, w dniu 14 lutego 2018 r. MKUA pozytywnie zaopiniowala projekt zmiany planu. 

W marcu 2018 r., projekt zmiany planu wraz z progno~ oddzialywania na srodowisko zostal 

wyslany do zaopiniowania i uzgodnien. Projekt zmiany planu wraz z progno~ oddzialywania na 

srodowisko zostal pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez organy, wymagane przeplsaml 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,. 

Ogloszenie i obwieszczenie 0 terminie wylozenia projektu do pUblicznego wgl~du ukazalo siy 

w dniu 18 lipea 2018 r. w miejscowej prasie - Gazeeie Codziennej "NOw/NY", na tablicy ogIoszen 
w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Infonnacji Publicznej, na stronie intemetowej 

Urzydu. Okreslono zasady skladania uwag. Projekt zmiany planu wraz z progno~ oddzialywania na 

srodowisko byl wylowny do publicznego wgl~du w dniach od 25 Jipca 2018 r. do dnia 24 sierpnia 

2018 r. W dniu 22 sierpnia 2018 r., odbyla siy dyskusja publiczna nad przyjytymi rozwi~niami 

w projekcie zmiany planu. Termin skladania uwag Upfyn~ w dniu 7 wrzesnia 2018 r. 

Do projektu zmiany planu, w terminie przewidzianym ustaw"" tj. do dnia 7 wrzesnia 2018 r., nie 

wpfynyly Zadne uwagi. 

Po wyczerpaniu procedury formalno-prawnej projekt Zmiany Nr 293/512017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 "Wzg6rza staroniwskie" przy al. W. Witosa 

w Rzeszowie w cz~sci oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35, przedstawiono Radzie 

Miasta Rzeszowa, celem uchwalenia. 

Uchwal~ Nr LXVIl506/2018 z dnia 25 wrzesma 2018 r. Rada Miasta uchwalila Zmiany 

Nr 293/5/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32114/2000 "Wzgorza 
staroniwskie" przy al. W. Witosa w Rzeszowie w czysci oznaezonej na rysunku planu konturem od 1 
do 35 
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lns:oektc)relm Sanitamym w Rzeszowie. 

II Uzasadnienie wyboru ....'IV dokumentu W odniesieniu do rozpatrywanych rozwi~zan......I'· .... 

alternatywnych. 

w sporzqdzania nrr"p.I<'TIl 

Prz,estr'Zellllle~~o Nr 32114/2000 w Rzeszowie w cZysci 
altematywne. 

II Informacja W jaki spos6b zmruuy pod uwagt( i w jakim '7"'."........., uwzglt(dnione 
ustalenia zawarfe w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

projektu zmiany planu zostala spC)rZ(jLOz()na prognoza oddzialywania na srodowisko. Przy 
prognozy informacje zawarte w opracowaniu 

przygotowanym na planu oraz uzgodniony 
Dyrektorem Ochrony w Rzeszowie Powiatowym 

zostaly na 
w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

w wynikajtlcych 

wplrmNa(lZeme UI:t(\.UL.U gospodarowania VUjJUUalH 

prowadzenia dzialalnosci 

'.UH~,u".,f'-,V wskainika powierzchni 
niskiej intensywnosci L.a'JUU'V 

Powyzsze "'''~'uvu"... pozostajtl w mocy dla r.h('7"'11 Zmiantl Nr 29315/2017 

ze wzgH;:OU 

oraz teren Natura 2000 
Zmiantl Nr 7 od ww. teren6w 

oddziaiywania. 
Obszar obj«ty 

w granicach ......."7",.. 

- w zlewni 

Zbiomika lv:."""'LM 

W jednolitej 

293/512017 planu P01()ZOllV 

podziemnych 

"Kielan6wka-Rzesz6w 
o kodzie 200019226739 
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zO~itajry uwzgl~dnione 

5) 
15 listopada 2017 r., 

...""'r"'..... S.A. Oddzial w 

6) 

7) 
27 listopada 2017 r., 

21 listopada 2017 r. 
pismo znak: RS-8/P-l1-450/PP-16/277 /2017 ZPGE 

llSn)[)a(la 2017 r., 

Z 0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w 

7 z 
"/U\.lUCu;n KZe,szow 

"Wislok od Zbiornika Rzesz6w do Stare go Wisloka" - jest to w6d, 0 zlym 
ryzykiem nieosiq.gniycia ce16w srodowiskowych. 

w6d podziemnych JCWPd 0 kodzie jako dobry. 

W sformulowano wniosk6w, kt6re 

zmiany planu. 
rozwi1lZ8.n. 

stanowi potwierdzenie prawidlowosci ustalen przyjytych w 

.. Informacja w jaw sposob zostaly wzi~te pod 
wlasciwych organow,o ktorych mowa wart. 

przekazany do 
W odpowiedzi 

8.AP.3, 

.. 
zgloszone uwagi i wnioski do projektu ~'''''-''J 
Informacja w jaki sposOb zostaly zostaly uwzgl~dnione 

1. Wnioski, zlozone po obwieszczenie, a takZe 
w spos6b zwyczajowo nr7VIP11"1.f o nn.np,(·, do sporzq.dzerua zmiany 
planu. 

Wniosek 0 przeznaczenie dzialki nr 2 pod zabudow« mieszkaniowq. wielorodzinnq., zlotyl 
w dniu 10 listopada 2017 r., HfKC""t'.",,,,. 

Wniosek, na etapie nr7'At1t'rrn ",r7lH11" pozytywnie przez Prezydenta 

Rzeszowa. 

2. Wnioski, zlozone po 

sporz1}-dzenia -~"-~J 

o podj«ciu uchwaly 0 do 
do uzgadniania i opiniowania 

zmiany planu. 

3) 

4) 

z dnia 10 listopada 2017 r., 

L"-L'\.,-, • ..Il11 z 8 
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II 

Urz~d 1 

VVszystkie vvnioski przeanalizowane i w trakcie sporz~dzania projektu 
zmiany planu. 

3. Opinie i uzgodnienia instytucji i organ6w wlasciwych do i opiniowania projektu 
zmiany planu, 

V,,",J.U'''U,",_ 

wymienione wart. 57 i 58 o udostypnianiu i informacji 
o srodowisku i udziale spoleczenstwa w ",",'UV.i","" srodowiska oraz 0 OCf~na(m 

oddzialywania na 

Opinie: 

1) Miejska - Architektoniczna 'f'''"m.''' nr l/112018, z dnia 14 
2018 f., 

2) Inspektor 
SNZ.9020.11.50.20 J 

3) VVydzialOchrony 

SR-VL644.41.2018, Z 

i Rolnictwa Urzydu Miasta l(Z,eS2:0Vlra 

marca 2018 r. 

pIsmo znak: 

znak: 

Uzgodnienia: 

1) Zarz'ld VVojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: 8.ADS, z dnia 27 
marca 2018 r., 

2) Miejski ZarZ'ld w pismo znak: TD.7323J 95.201 z 14 marca 
2018 r., 

VVojew6dzki 
VVT.407.3.2018, z 

4) Okrygowy 
marca 2018 r. 

Projekt zmiany p1anu uwag organy 
i instytucje. 

4. dotycZ'lce zmiany planu, ZlOZOIle WVfOz:elll.u projektu do 

Do projektu zmiany planu, w tp1"1nl'111P pf2:eVvrlm~Iarl:y ustaw'l, tj. do @ia 7 wr:leSma 8 r., 
wplynyly uwagi, 0 kt6rych mowa w marca r.o 

przestrzennym. 

post~powania dotycz~cego tr3lDs2n"mCZI[le~:o oddzialywania na ~r{]"fhl'WI'il 


...v~.."'•.u przeprowadzone. 


na srodowisko, 

na srodowisko na skutek 

",..Ii"",.,,,, mozliwosci zmiCZaC(~go 

planu. 

przeprowadzania monitoringu skutkowdotycz~ce metod i 

realizacji postanowien dokumentu. 

Monitoring skutk6w realizacji 

Nr 

II 
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Oceny te powinny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa i przedstawiane Radzie 
Miasta, co najrnniej raz w czasie kadencji Rady. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenic srodowiskowe skutki realizacji 
ustaleft zmiany planu, nie rna wiyc potrzeby okreSlania dla zmiany planu specjaJnego systernu 
rnonitoringu wplywu na srodowisko. 

Cc
Bl~d ROZ'YOJU 

l\lIASTA RZESZO\VA 
35-060 Rzeszow, ul S\owackiego 9 
tel. 177484900 fax. 177484902 
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