
PODSUMOW ANIE I UZASADNIENIE 


do Zmiany Nr 295/7/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Lanowej w Rzeszowie w cz-rsci "A" 

sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 us!.3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udoS!fpnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z pain. zm.). 

Informacje ogolne 
(synteza uslalen zmiany planu oraz przebieg trybuformalno - prawnego sporzqdzenia zmiany planu, 

w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w pos{?powaniu) 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie 
ul. Dworzysko i ul. Lanowej w Rzeszowie uchwalonego Uchwalll- Nr LXXXII 446/2014 Rady Mjasta 
Rzeszowa z dnia 30 wrzesnia 2014 r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Podkarpackiego z 2014 r., poz. 3208 
oraz poz. 3517), zostala opracowana na podstawie uchwaly Nr LllI1209/2017 z dnia 
12 grudnia 2017 r. 

Zgodnie z ww. uchwal,!, przedrniotem opracowania zmiany planu jest zmiana zasad 
ksztaltowania formy architektonicznej obiektow oraz zmiana zasad podziaru rueruchornosci. 

Zrniana planu rna na celu poprawt( rnozliwosci inwestowania na terenach rnieszkalno 
usrugowych i nie ingeruje w strukturt( funkcjonalno- przestrzenn,! calego obszaru objt(tego planem 
Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Lanowej w Rzeszowie w czysci "A". W projekcie 
zmiany planu utrzyrnuje siy przeznaczenie terenow oraz przebiegi planowanych drog publicznych. 

Ustalenia zmiany planu dotycZ<!: 

- zmniejszenia minimalnych powierzchni dzialek mozliwych do wydzielenia oraz minimainych 
szerokosci frontow tych dzialek, 

dopuszczenia plaskich dachow w terenach na p6IDoc od ulicy Lanowej, 

- dopuszczenia szerszej palety barw w kolorystyce dachow, 
- zwiykszenia wysokosci zabudowy mieszkaniowej do 9,0 rn, budynkow gospodarczych oraz 

budynkow garaZowych do 2 kondygnacj i nadziemnych do 8,0 rn oraz altan, wiat i szklarni 
do 5,0 rn. 

Przyjt(te w projekcie zmiany planu ustalenia uwzglt(dniaj,! wystt(puj,!ce uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powi~nia funkcjonaino-przestrzenne z terenami 
s<!Siednimi. 

Ustalenia projektu zrniany planu s,! zgodne ze Studiurn Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa uchwalonym przez Radt( Miasta Rzeszowa 
uchwalll- Nr XXXVllI113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. z pOin. zm. 

Studiurn okresla kierunek zagospodarowania terenu objt(1ego planem i zmianl:! planu symbolern 
MN_UXVIIIO I jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usrugowej. 

Projekt zmiany planu przeszedl peIn,! procedury, l,!cznie z wylozeniem do publicznego wgill-du. 
Zrniana planu wraz z niezbydnymi dokumentarni planistycznymi, w tym prognoz,! oddzialywania 

na srodowisko oraz progn0Z<! skutkow finansowych, zostala opracowana zgodnie z obowi<!Zujll-cyrni 
w tyrn zakresie przepisami ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. ° planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z poin. zm.) oraz rozporzll-dzenia Ministra Infrastruktury 

1 



III 

z dnia 26 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1 

W trakeie projektu przeprowadzono strategieznll oddzialywania 
na srodowisko z zapewnieniem spoieezenstwa, do ustawy z 

3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku i ochronie. 
spoleczenstwa w oehronie oraz 0 oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., 

zm.). 
w dniu 16 miejseowej Codzienua 

Nowiny", a takZe w Urzydzie 
w Biuletynie Publicznej Urzydu, 0 przyst<!:pieniu do 
sporz~dzenia zmiany planu, tennin skladania wniosk6w od 16 "h/'~7n"" 

do 9 2018r. Po 0 Przystllpieniu sporzl;fdzenia planu, w 
zlozono jeden ktal)' zostal rozpatrzony w dniu marea 2018 r. W szystkie wnioski 

nrcr<lni"" zostaly przeanalizowane i wziyte pod w trakeie projektu. 
dniu 20 marea 2018 r. 

zmiany planu. projekt 
i zaopiniowania przez organy i instytueje, pozytywne stanowiska. 

zmiany planu wraz z oddzialywania na zostal do 
publicznego wgl"l,du w dniach od 30 29 czerwea 8 r. Ogloszenie i obwieszczenie 
Prezydenta 0 wylozenia do Wgllldu projektu zmiany planu 
i "Prognozy" ukazalo Sly w dniu maja 2018 r. w miejseowej prasie Codzienna 
na ogloszen w Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie 
.nh~rn,"t£\~JVPI Urzydu. zasady W dniu 7 ezerwea 2018 r. odbyla 
publiczna nad przyjytymi w projekcie zmiany planu. Do projektu 
w terminie nr?'PUlIi1 13 lipea 2018 r. wplyl1yfa 
rozpatrzona ZarZl;fdzeniem Vr~·-n.Jri"',n't., 831/2018 z 

planu wraz z list1:!, nieuwzglydnionyeh uwag przedstawiono do uehwalenia. 
Nr LXVl150712018 z dnia 2018 r. Rada H'l.1<;t')llL Rzeszowa 

29517/2017 Miejseowego Planu Zagospodarowania Nr 182/912009 w rejonie 
uL Dworzysko i uL Lanowej w w ezysci , rozstrzygajl:tc jednoczesnie 0 sposobie 
rozpatrzenia 

Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwhp;an 
alternatywnych; 

Przy zmiany rozpatrywano Wynika to 
z zakresu opraeowania, Ict6l)' dotyezy niewielkiej wysokosci budynk6w (0 0,5 ill) oraz zmiany 
kolol)'styki dach6w. W planu zmniejszono minimalnlj. dzialki budowlanej, 
co moze wplyn~c, w stopniu na zwiykszenie uZytkownik6w terenu. Nie 
przewiduje siy Z tytulu istotnego wplywu na srodowisko. Wynika to z 
w planie wskainikaw zagospodarowania terenu takich jak czynuego 
i powierzchnia dzialki 

Zakres wprowadzonych ma wplywu na przyrodnicze, co 
sporz~dzona prcign~Dza oddzialywania na srodowisko. 

II Informacja w jaw sposob zostaly wzh;te pod uwagQ i w jakim zakresie zostaly uwzgI~dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko; 

projektu zmiany zo~)rajra sp0fZ<!:dzona prognoza oddzialywania ustalen projeIctu zmiany 
na srodowisko prz:Vf(ml1.lcz,e. Frzy prognozy uwzgiydniono, informacje 
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zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby projektu zmiany planu oraz 
prognozy uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w 

Powiatowym Sanitamym w Kz:es,wvvle 

Prognoza 7''':'''Pl'<l~<l uwag do projektu planu. 

W Rozdziale 9 "Prognozy" wskazano rozwi!jZa11ia, kt6re ograniczaj<j. potencjalne negatywne 
oddzialywania na srodowisko wynikaj<j.ce z ustalen obowi<j.Zuj<j.cego planu, 

planu. 

Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione" 
opinie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy; 

Projekt planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko do 
zaoPIDlowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. nie 
wni6s1 uwag do projektu zmiany planu ani prognozy oddzialywania na srodowisko pismem 
znak: WOOSAlOA.51.201 z dn. 20.04.2018 r. wplynylo w dniu .04.2018 r. 

zaopiniowano planu uwag, 

Projekt zmiany planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko przekazano 
uzgodnienialzaopiniowania do Pailstwowego Powiatowego Inspektora w Rzeszowie. 

znak: PSNZA56.12.2018 z 16.04.2018 r. wplynylo w dniu 18.04.2018 r. 
uzgodniono projekt zmiany planu bez uwag. 

" 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
zgioszone uwagi i wnioski; 

1. 	 po ogloszeniu w mleJscowej oraz przez a tilie w 
zwyczajowo przyjyty 0 podjyciu uchwaly 0 przyst<j.pieniu do sporzqdzania zmiany miejscowego 
planu zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Po 0 przysttpieniu do sporz<j.dzenia Nr 295/7/2017 Miejscowego 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejome ul. Dworzysko i ul. Lanowej 
w w "A", w okresie wyznaczonym na wniosk6w, tj. od 16 stycznia 

2018r. wniosek 0 w zakresie 

i parametr6w zabudowy. 


Wniosek zostal rozpatrzony pozytywnie i negatywnie, zgClC1nie 
Prezydenta Miasta z dnia 19 marca 18 r. Infonnacja 0 

zostala zamieszczona w Biuletynie Infonnacji Publicznej na intemetowej Miasta 
Rzeszowa. 

2. 	 Wnioski instytucji i organ6w wlasciwych do uzgadniania i opmlOwania projektu zmiany 
planu, po zawiadomieniu 0 podjyciu uchwaly 0 przyst<j.pieniu do sporz~dzenia 

mlleIS(::ovvell:O planu, z art. 17 pkt 2 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

Wnioski zloZy1i: 

Komenda Wojew6dzka Panstwowej Poi:arnej w Rzeszowie (przekazanie pisma do 
Komendanta Miejskiego Panstwowej Pozarnej do z kompetencj<j.)
pismo WZ.5562.5.2018 wplynylo w dniu 24.01.2018 r., 
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znak: .1.5.2018 wpiyn~o w dniu 
25.01.2018 r., 

Wojew6dzki w XV:'\,;;»LV 

Urz<l,d Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z up. Wojew6dztwa 
Podkarpackiego Regionalnego - znak: RR-IV.7634.1 8.ADS 
wp!ynyfO w 26.01.2018 r., 

Okrygowy G6miczy w Krosnie pismo znak: KRO.5111 8.KM L.dz.2488/01/2018 
wplynylo w dniu 26.01 18 r., 

Polskie G6mictwo i Gazownictwo S.A. Oddzial w - pismo znak: 
OGiEIDEIDEMISanokl2012018 wp1ynylo w dniu 29.01.2018 r., 

Wojew6dzki Ochrony Zabytk6w z w Delegatura w Rzeszowie 
pismo znak: L.dz.Rz-IRN.5150.10.201 wplynylo w dniu 30.01 r., 

Wszystkie od 1 wnioski osoby zainteresawanej, zastaly 
i wziyte pod uwagy w trakcie SpClrZl:Jozam prajektu. 

3. Opinie i 	 instytucji i wfaSciwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany 
Nr 29517/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania 182/9/2009 w 
uL Dworzysko i uL Lanowej w Rzeszowie w ,,A", innych niz wymienione wart. 57 i 58 
o udostypnianiu 0 srodowisku i ochronie, w 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko. 


Opinie i U"'t';VUIUvUIU nrz:ed~;tm,vl 

-	 Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna: Uchwa-la nr 21II/2018 z dnia marca 2018 r., 

WojewOdztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo RR-IV.7634.77.2018.ADS 
z dn.24.04.2018 r. - wpiynylo w dniu 30.04.2018 r., 

Miejski Zarzqd w Rzeszowie - pismo znak TD.7323.198.2018.AG L.d.: 6070 
Z .04.2018 r. wplynylo w dniu 27.04.2018 r., 

Wojskowy w 	 znak: WSzWRz-WOPER.407.3 .2018 
Z dn. 13.04.2018 r. - w dniu 16.04.2018 r., 

Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w pismo znak: 
SNZ.9020.11 z dn. 17.04.2018 r. - wplynylo w dniu 20.04.2018 r., 

Miasta Rzeszowa Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa pismo 
SR-VL644.59.2018 z dn. 16.04.2018 r. - wp1ynylo w 17.04.2018 r. 

i uzgodniony zmiany planu w 	 do uchwalenia 
przez wlaSciwe organy i instytucje. 

4. Uwagi dotyc2qce projektu Nr 17 Miejscowego Zagospodarowania 
Pr7'p"t1'7pnn,>an Nr 182/912009 w rejonie ul. Dworzysko i Lanowej w w czysci 
WYfozanego do publicznego wraz z progno2q oddzialywania Srodowisko. 

t'O(lCZI1S wylozenia do publicznego wgl~du projektu zmiany Nr 2951712017 planu, wraz 
z prclgn~Jza oddzialywania na srodowisko, w dniach od 30 do 29 czerwca 2018 r. oraz w terminie 

niz dni, od dnia zakonczenia projektu, 'ti. do dnia 13 
urnJ"tm,p,j"" jedna uwaga - SamorZlldu Mieszkancow Rzeszowa Nr XVlII

Przybysz6wka ROXVlIII23/20 18 w 22 czerwca 2018 r. Dotyczy ana powiykszenia 
projektu planu w dostosowaniu dzialek oraz powiykszenia minimalnej 
dzialki budowlanej dla zabudowy szeregowel 

ZarZ<!,dzeniem Nr VIII1 1/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. Prezydent Miasta i"'-\.'''LV nie 

zawiera WW. kt6re zo~;ta10 
sposobu 

Informacji 
uwagi do projektu 

Publicznej na stronie intemetowej Urzydu Miasta Rzeszowa. 
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Do prognozy oddzialywania na srodowisko nie zlozono uwag. Nieuwzglydnion'l uwagy wraz 
z projektem zrniany planu przedstawiono Radzie Miasta Rzeszowa. Rada Miasta Rzeszowa uwag nie 
uwzglydnHa. Szczegolowe uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag zawiera za1'lcznik do uchwaly 
Nr LXVl1507/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 wrzesnia 2018 r. 
• 	 Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli 

zostalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotycZ'lcego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu zmiany planu nie spowoduj'l rnozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod i cZl(stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow 
realizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutkow reatizacji zmiany Nr 295/7/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 182/912009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Lanowej w Rzeszowie w cZysci "A", 
winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z pain. zm.), w ramach oceny zmian 
zachodZ'lcych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu 
wraz ze zmian'l. 

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 
planu rniejscowego wraz ze zmian'l Nr 295/712017 planu. Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla planu 
specjalnego systemu rnonitoringu wplywu na srodowisko. 
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